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Ale heca! Wreszcie wyjaśniła się kwestia znikających rzeczy. Ale od początku…
Dzisiaj, jak zawsze w poniedziałek, pierwsza lekcja to matematyka. I oczywiście, Pani
poprosiła mnie, żebym odczytała pracę domową. Ucieszyłam się, bo siedziałam nad nią dwie godziny.
Zaraz… Gdzie jest mój zeszyt?! Przecież sama pamiętam, że go pakowałam. A może nie? Z moją
pamięcią coraz gorzej… I kolejna jedynka. A zeszyt pewnie spokojnie
leży sobie w domu.
Gdy wreszcie zadzwonił upragniony dzwonek i wyszłam na
przerwę, podeszła do mnie Marysia i spytała, czy mam jej piórnik. Na
matematyce siedzimy razem, więc to bardzo prawdopodobne. Patrzę
do plecaka i nie ma w nim piórnika Marysi. Ale… Mojego też nie!
Tu się zaczyna dziać coś bardzo dziwnego…
Idziemy na WF. Po drodze, spotykamy Auggiego, psa naszej
woźnej. Jest taki słodki! Niestety tak jak myślałam, nie mam stroju.
Okazało się, że gramy w zbijaka. Niesprawiedliwość!
http://e-jtp.com.pl/zeszyt-32-kartkowy-w-kratke-p-1821.html

Teraz biologia, moja ulubiona lekcja. Błagam, niech chociaż raz będę miała materiały…
Patrzę, oczywiście nie ma. To już przesada!!! Idziemy szukać złodzieja.
Ta zagadka jest trudniejsza, niż myślałam. Przesłuchałyśmy już całą klasę, a na liście
podejrzanych nie ma ani jednego nazwiska. Zostaje jeszcze Zosia, ale jej nie ma w szkole od dwóch
tygodni.
Teraz całą klasą szukamy złodzieja! Okazuje się, że nie tylko ja i Marysia jesteśmy
poszkodowane. Agata zgubiła ołówek, Kuba piłkę, Julka but, a Dominika paczkę czipsów.
Śledztwo rozpoczęte! Przeszukujemy całą szkołę w poszukiwaniu jakichkolwiek wskazówek.
Nagle, pod schodami, zobaczyłam jakiś papierek. Przecież nie można śmiecić! Poszłam tam, by
wyrzucić go do kosza. Zaraz, przecież to czipsy! Schyliłam się, a tam… Wszystko, co zgubiliśmy! Zeszyt,
ołówek, but, piłka i wiele innych rzeczy. A wśród nich…
Auggie. Najwyraźniej to on wszystko zabrał z naszych
plecaków.
To był bardzo ekscytujący dzień! Wszystkie zguby
odnalezione, ale jedynki pozostaną… Chyba należą się nie
nam, tylko pieskowi…

http://szczesliwyslon.pl/najczestsze-problemy-z-psem/pies-kradnie-przedmioty/edx_vufe
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