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Prolog
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Możesz uciec od swoich 
wrogów, ale nie możesz uciec 
od siebie.



Rozdział 1
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– Dajesz! Prędzej!

– Co tak wolno, uszata! 
– I tak cię dorwiemy!
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Jeszcze tylko kawałek.

Lisa gnała na złamanie karku. Wiedziała, że nie zdąży do domu,  
do babci. Ale jeśli uda jej się dotrzeć do biblioteki, to będzie 
bezpieczna. Tam jej nie dopadną. Pochyliła głowę i nie poddawała 
się, biegła aż brakowało jej tchu, a nogi odmawiały posłuszeństwa.
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Robert, jasnowłosy przywódca 
bandy, pokręcił głową:

– Że też się w końcu nie 
nauczysz latać.

– Z takimi uszami powinnaś 
już dawno wystartować. – 
Nick wyszczerzył zęby w złoś- 
liwym uśmiechu.

– Twój tatko był słoniem, 
czy jak? – Max, stojący za 
nimi, parsknął śmiechem.

Właśnie wtedy stało się to,  
co nie miało prawa się stać. 
Lisa potknęła się i upadła  
na ziemię. 



– Nie martw się – zakpił  
Robert i pociągnął ją za ucho. 

– Nauczymy cię latać.

Nagle od strony biblioteki dał się słyszeć wściekły głos.
– Co wy wyprawiacie? Przeklęte dzieciaki!
To była siostra babci, Caroline, która właśnie wyszła na schody.
Chłopcy czmychnęli, zanim ich złapała.

– O tak, biegnijcie, tchórzliwe 
wymoczki! – zawołała za nimi 
i zwróciła się do Lisy. – Dowiem 
się, gdzie te łobuzy mieszkają, 
i pójdę sobie porozmawiać 
z ich rodzicami.

– Nie, proszę, nie rób tego – 
błagała Lisa – to tylko 
pogorszy sprawę.
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Lisa miała dziewięć lat i niedawno przeprowadziła się do swojej 
babci, do Rosenhill. Mama Lisy musiała przez kilka miesięcy 
pracować za granicą. „Babcia jest taka samotna, odkąd odszedł 
dziadek, byłoby dobrze, gdybyś mogła dotrzymać jej przez jakiś  
czas towarzystwa”, zaproponowała.

Lisa odparła, że nie ma 
żadnego problemu. Ale jednak 
był pewien problem. W szkole 
już od pierwszego dnia 
dokuczano jej z powodu 
dużych uszu. 
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Wieczorem przy myciu zębów 
przejrzała się w lustrze.

– Jak zwykle te słoniowe 
uszyska muszą wszystko 
popsuć – westchnęła 
i wypluła pianę.

Powiedziała babci dobranoc 
i poszła się położyć, jak 
zwykle przyciskając dłońmi 
uszy. Lisa była przekonana,  
że jeśli będzie je tak ściskać 
wystarczająco często i długo, 
to w końcu pewnego dnia 
przestaną odstawać.

Jednak sztuczka „trzymaj- 
-mocno-uszy” na Lisę nie 
chciała niestety zadziałać. 
Każdego ranka, kiedy 
spoglądała w lustro, były 
równie duże i odstające,  
jak poprzedniego dnia.
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Rozdział 2





Lisa nie cierpiała swojej 
nowej szkoły. Każdą przerwę 
spędzała samotnie, podczas 
gdy inni bawili się, śmiali 
i szeptali sobie nawzajem 
tajemnice.

I niemal każdego dnia po 
szkole Robert, Nick i Max 
gonili ją.

Czasami miała trochę 
spokoju. Jak na przykład 
wtedy, gdy chłopcy za karę 
zostawali po lekcjach.
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Ale tego dnia straciła poczucie 
czasu. Nagle okazało się, że 
chłopcy odsiedzieli już swoją 
karę i wybiegli ze szkoły.

– Tam jest! – wrzasnął 
Nick.

– Teraz ją mamy! – zawtó- 
rował mu Robert.

Wtedy Lisa mogła spokojnie 
wracać spacerkiem do domu, 
nikt na nią nie wrzeszczał 
i nikt jej nie ścigał.
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Wtedy dostrzegła coś, czego 
nigdy wcześniej nie widziała. 

– Czemu oni ciągle muszą 
mnie gonić? Czy już zawsze  
tak będzie? Przez całe życie?  
Aż będę miała 80 lat i już nie 
będę mogła biec?

Lisa płakała. Już dłużej nie 
da rady. Musi to jakoś 
przerwać.

Z trudem łapiąc oddech, Lisa wpadła w ostatniej chwili do biblioteki. 
Schowała się tak jak zawsze w kąciku i osunęła na podłogę.
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Lisa wiedziała, że super- 
bohaterowie tak naprawdę 
nie istnieją. Jednocześnie 
miała wrażenie, jakby ta 
książka do niej przemawiała 
i prosiła, żeby zdjąć ją z półki 
i zajrzeć do środka.

Na jednej z dolnych półek stała książka, tak czerwona, że aż bił od niej 
blask. Na grzbiecie widniał napis: Podręcznik dla Superbohaterów.

Opisy wszystkich supermocy 
i odpowiedniego dla nich 
treningu były tak szczegóło-
we, że to po prostu musiał być 
prawdziwy podręcznik.

„Gdybym tylko zdołała 
opanować choć kilka tych 
mocy, wszystko stałoby się 
o wiele łatwiejsze”– 
pomyślała Lisa.
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– To dziwne – wymamrotała 
Caroline. – Nie mam jej 
w komputerze. Tak jakby nie 
istniała.

– I co teraz? – zaniepokoiła 
się Lisa.

Caroline rozejrzała się, żeby 
się upewnić, czy nikt poza 
Lisą jej nie usłyszy.

– Wiesz, co myślę? – 
wyszeptała.

– Nie, co?
– Jeśli tej książki nie ma 

w naszym systemie, to raczej 
nikomu nie będzie jej brako- 
wało. Moim zdaniem możesz  
ją sobie wypożyczyć na tak 
długo, jak potrzebujesz.

Podeszła do lady i podała Caroline książkę do wypożyczenia.
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Lisa wypadła z biblioteki  
i po paru minutach była już 
w domu. Babcia upiekła 
bułeczki, ale Lisa nie miała 
czasu do stracenia. Wbiegła  
po schodach na górę, prosto  
do swojego pokoju.

Rzuciła chomikom, Oldze 
i Oskarowi, parę marchewek,  
a potem wskoczyła na łóżko 
i zaczęła czytać Podręcznik 
dla Superbohaterów.
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