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Odcinek 1

Jechał do pracy swoim żółtym fiatem pandą i obserwował miasto, którego 

nienawidził. Głowa pulsowała mu z bólu – jak co rano, gdy przesadził z 

sokiem marchwiowym. Włączył radio i starał się zapomnieć o trudnym 

śledztwie, które prowadził od tygodnia. Góra da mu w kość, kiedy kolejna 

sprawa, którą wziął, utknie w martwym punkcie. W dodatku dziś ma zająć 

się jakimś przysłanym narybkiem, i do tego dziewczyną. Jak on 

nienawidził żółtodziobów, ich wymądrzania i epatowania nowymi 

technikami śledztwa, jakich się nasłuchali w szkole policyjnej.

Miał dosyć łatki najgorszego śledczego w wydziale. Przecież kiedyś był 

gwiazdą: sądy nie nadążały skazywać przestępców, bo tak szybko ich 

łapał. Teraz był tylko pośmiewiskiem, byłą gwiazdą Kryminalnej Policji 

Króliczej, która z każdym dniem traciła swój blask.

- Niech to szlag – wymamrotał.–  Kto mi się władował na moje miejsce 

parkingowe, szit – splunął przez i  tak niezamykające się okno fiata.

- Cześć M.J. –  Usłyszał słowa wypowiedziane z drwiną. –  Czekają na 

ciebie w konferencyjnej.

- Taa, wiem Scooter – wycedził. – Przecież sam zwołałem zebranie, cepie.

Nie spoglądając w twarz koledze, odszedł.

M.J. Scabby był onegdaj dumą wydziału kryminalnego. Złodzieje drżeli na 

jego widok omykami. Teraz, po postrzale, stał się inny. Stracił futro na 

nosie, które nigdy nie odrosło, przez co był obiektem drwin wśród reszty 

policjantów. Stracił też ją, miłość swojego życia - Rosie. Nie wytrzymała 

jego depresji z powodu utraty ofutrzenia. Rozumiał to, wiedział, że dla 

kobiety to trudne. Rozgrzeszył ją.  Jednak cały czas czuł, jakby źdźbło 

siana tkwiło w jego parchatym sercu. Odejście Rosie było jak zatkanie, po 

prostu czuł wszystko w trzewiach.
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- M.J. po co ta szopka?! – wykrzyczał komendant Gaculius. – Zresztą, 

czeka na ciebie niezła laska. Za moich czasów do policji wstępowały 

kaszaloty i humbaki, a ta jest niczego sobie – zaświergotał i poczerwieniał 

na twarzy.

Scabby poczłapał do konferencyjnej. Przy drzwiach spotkał ją. Faktycznie 

ładna – pomyślał.

- Dzień dobry, nazywam się Poly Black - z uśmiechem podała mu łapkę. – 

To zaszczyt pracować z panem, inspektorze, jest pan legendą…

- Srendą… - powiedział prawie bezgłośnie.

- Słucham? – drepcząc obok niego, próbowała podchwycić jego wzrok.

Zignorował ją ostentacyjnie, prując na oślep do sali konferencyjnej.

- Dobra, króliki! – wrzasnął. – To piękny dzień, aby złapać tych 

przemytników siana!

Cisza, jaka zapadła, była dziwnie nienaturalna. Okazało się, że M.J. 

pomylił pokoje i wydarł się na Bogu ducha winną ekipę remontową. Poly 
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udała, że nic się nie stało i pochwyciwszy inspektora za łokieć, powiodła do

właściwego pomieszczenia.

- Dobra, króliki! – wrzasnął. – To piękny dzień, aby złapać tych 

przemytników siana! – padło po raz drugi.

- Buahahahahahahah! – wrzasnęli chórem. -  Słuchamy, czy i tym razem 

będziesz miał n o s a!

Banda suszkożerców – pomyślał M.J., i dodał:

– Oto plan, dzięki któremu złapiemy szajkę „Readhead Lady”.

Po czym salę rozświetlił ekran prezentacji PowerPoint.
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Odcinek 2

Banda „Redhead Lady” miała swoją melinę w zaskakującym miejscu, bo w

centrum miasta. Mieściła się w piwnicy sklepu ze słodyczami, który był 

przykrywką dla nikczemnej działalności szajki. Lady i jej zbiry trudnili się 

przemytem siana z alpejskich wzgórz. Ich przywódczyni była ponętna, 

urodziwa i rudowłosa, a tym, co fascynowało jej popleczników najbardziej,

był fakt, że Lady skrywała sekret.

- Słuchajta chłopaki, dostałam cynk! – przemówiła, emanując swoim 

blaskiem. – Musimy być czujni, bo Scabby ponoć szykuje się na nas.

- Skąd wiesz? – zapytał Gousto.

- Mam swoją wtykę w wydziale przestępczości zorganizowanej – odparła 

Lady i odrzuciła powabnym ruchem grzywkę z czoła. – Na bardzo wysokim

stanowisku.

Banda działała już od kilku miesięcy, a na ich koncie było już kilka niezłych

szmugli. Duma rozpierała Lady, ponieważ miała prywatne powody, aby 

zemścić się na Scabbym. Tym razem łysonosy inspektor będzie 

ostatecznie skończony. Na zawsze. Na wieczność. Po wsze czasy.

Budynek Króliczej Policji mieścił się w południowej części miasta. W sali 

konferencyjnej biała smuga oświetlała pyszczki słuchających wykładu 

królików. Scabby dwoił się i troił, aby przekazać kolegom swój chytry plan.

- No i wtedy ich schwytamy… Rozumiecie?

- Taaaaaaaak! – krzyknęli chórem. – Jesteś genialny!

Opuchły z dumy Scabby kątem oka obserwował siedzącą w pierwszym 

rzędzie Poly. Zauważył, że dużo notowała. Pewnie w szkole była kujonem, 

pomyślał. Zupełnie nie przypominała Rosie, która była zabójczo piękna, aż

zapierało dech w piersi, brązowooka, z rudawo- złotym futrem. Kochał ją. 
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Teraz był w otchłani samotności z parchatym, łysym nosem, o którym nikt

nie pozwalał mu zapomnieć. Poly była inna, delikatna, dziewczęca i, co 

najważniejsze - była brunetką.

- Inspektorze, to wspaniały plan! – krzyknęła trochę zbyt entuzjastycznie 

Poly.

- Ucz się młoda! – uśmiechnął się M.J. pierwszy raz od dawna. – Jedziemy

zbadać teren, zbieraj się!

- Tak jest! – zasalutowała z rozbrajającym, dziewczęcym uśmiechem.

Scabby i Poly ruszyli w stronę wyjścia. Nagle przed nimi stanął o głowę 

wyższy i trzy brzuchy grubszy od Scabbiego komendant.

- Scabby, nie zawiedź mnie cholero! – zarechotał i posapując powlókł się 

ociężale do swego gabinetu.

Otyły komendant patrzył podejrzliwie na parę oddalających się śledczych. 

Coś mu podpowiadało, że Scabby sobie nie poradzi. W zasadzie był tego 

pewien.

Rozpracowanie bandy Redhead Lady było dla Scabbiego nadzieją na 

powrót do elity śledczych. Po odniesieniu sukcesu, w który wierzył, miał 

odrodzić się jak Feniks z popiołów, liczył na awans, a przede wszystkim, 

był to dobry sposób aby zapomnieć o niej. Na zawsze.

Łamiąc wszystkie możliwe zasady przepisów ruchu drogowego, mknął 

żółtym pojazdem i rozmyślał.

- Black, zatrzymamy się na chwilę, muszę kupić sobie coś na ząb.

Poly, przewróciła oczami, ale nie powiedziała słowa. Sama czuła głód i 

pomyślała, że również zrobi zapasy, w końcu czeka ich całodzienne 

badanie terenu.
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Scabby, zatrzymał swoją pandę na parkingu sklepu „Świnki i rodzynki”. 

Był ich stałym klientem i posiadaczem platynowej karty „Top nabywca”. Po

odejściu Rosie jedyną radość odnajdywał w pałaszowaniu rodzynków. 

Tylko te słodycze trzymały go przy życiu, rodzynki miały kolor jej oczu.

- To co zawsze, Holly! – wykrzyczał już w progu sklepu.

- M.J.! Co za niespodzianka! Myślałam, że dziś cię nie zobaczę – 

zachichotała Holly, która od kilku miesięcy pracowała w „Świnki i 

rodzynki”. Od tego czasu znała też M.J’a, w końcu bywał tu codziennie.

Scabby umieścił cała garść rodzynek jumbo w pyszczku i bełkocząc 

poczęstował Poly. Policjantka dała radę zjeść tylko jeden łakoć.

- Uuuu jakie słodkie! Jak pan może tyle tego zjeść – połknęła rodzynek z 

miną kota, który wykonuje pewną czynność… często na pustyni.

- To jedyna słodycz w moim parszywym życiu. – Prawie się uśmiechając, 

pożegnał się z Holly.  – Jedziemy dalej, Black, gap się przez okno i 

wypatruj czegoś podejrzanego.
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Jechali wzdłuż najruchliwszej ulicy w mieście. Nagle Scabby przypomniał 

sobie, że zapomniał reszty za rodzynki. Zahamował ostro. Poly o mało nie 

uderzyła w przednią szybę nosem. Zanim spostrzegła co się dzieje, jechali 

już w stronę przeciwną, w kierunku sklepu.

9



Odcinek 3

Scabby mknął z prędkością światła swoją żółtą pandą. Poly uczepiła się 

łapkami oparcia i, zagryzając zęby, czekała na koniec tej podróży. Zanim 

się obejrzała, byli już przy sklepie z rodzynkami.

- Black, ja pójdę po resztę, a ty dalej się rozglądaj. Wrócę za chwilę, no 

chyba że Holly mnie zatrzyma. Ona uwielbia opowiadać dowcipy z cyklu 

„przychodzi baba do lekarza”.

- Dobrze szefie, będę miała oczy szeroko otwarte - mówiąc to, zrobiła oczy

jak pięć złoty.

Scabby wszedł po schodkach do sklepu. Poly, nie mogąc usiedzieć w 

samochodzie, postanowiła pieszo zbadać okolicę. Nie podobał jej się ten 

sklep z cukierkami. Gdy byli wewnątrz, wydawało jej się, że słyszy głosy 

dobiegające z dołu, jakby z piwnicy. Sklep ewidentnie skrywa jakąś 

tajemnicę.

*

Johnny Pearl rzucił słuchawką w swoim biurze. Liczył na awans, ale ten 

oddalał się z każdym dniem prowadzonego przez Scabbiego śledztwa.  

Kiedyś byli przyjaciółmi, byli nierozłączni, stanowili dla siebie wsparcie. 

Teraz czuli chłód i wzajemną antypatię. Pearl próbował odkopać pokłady 

przyjaźni, jakie jeszcze majaczyły w jego sercu. Narażając życie, kupił na 

targu chińskich grzywaczy miksturę na porost włosów dla M.J’a. On jednak

wyrzucił ją do kosza, gdy tylko Johnny wyszedł. Ten czyn przekreślił 

wszystko. Od tego momentu Johnny nie był przychylny staremu druhowi.

- Pearl, do mnie! – usłyszał, jakby wyrwany ze snu. Krzyk komendanta 

zdradzał, że opasły szef nie był w najlepszym nastroju. Po kolejnej 

nieudanej kuracji odchudzającej był nie do wytrzymania.
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- Idę szefie – westchnął i udał się w kierunku gabinetu komendanta 

Gaculiusa.

-Pearl, przydzielam cię do Scabbiego. Wiem, że wasza przyjaźń jest na 

dnie, ale musisz mieć go na oku. Pamiętaj o czym rozmawialiśmy. Liczę na

ciebie. Nie zapominaj kto decyduje o awansach. – Zarechotał, a tłuszcz na

jego brzuchu zatrząsł się jak galaretka wiśniowa.

Johnny walczył ze sobą na darmo. Na wszystko się zgodził. Wiedział, że 

przyjaźń z M.J’em jest skończona, więc niech ugra chociaż awans. To dla 

niego ogromna szansa i w końcu będzie mógł oświadczyć się Sharti. Przez 

chwilę pomyślał o niej. Tak! Ona jest tego warta! To dla niej zdradzi 

przyjaciela.

Gdy Scabby wszedł do sklepu, nie było nikogo, ani klientów, ani Holly. 

Darł się jak stare prześcieradło, wołał Holly, ale nie usłyszał odpowiedzi.

-  Sklep jest otwarty, więc nie może być zamknięty – analizował. – To 

podejrzane i dziwne, Holly nie jest nieodpowiedzialna – do głowy przyszła 

mu kolejna świetna myśl.
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Nagle jego oczom ukazał się uchylony właz wiodący, jak mniemał, do 

piwnicy. Rozejrzał się raz jeszcze po sklepie, chwycił garść jumbo i 

wetknął je do pyszczka. To na odwagę – mruknął, żując. Postawił łapę na 

pierwszym schodku. Poczuł chłód, a przez ciało przeszedł mu dreszcz. 

Nienawidził takich klimatów, ponieważ obawiał się artretyzmu. Jednak 

intuicja śledczego podpowiadała mu, że ta piwnica kryje tajemnicę i on ją 

odkryje. Zniknął w zagłębieniu.
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Odcinek 4

- Hej hoooo, hej hoooo tak wiruje cały świat! – dochodziło z ostatniego 

piętra apartamentowca na Dandelion Street. Głośne towarzystwo już od 

kilku godzin zakłócało spokój sąsiadom, ale ci zaciskali tylko zęby i znosili 

z pokorą kolejną dawkę głośnej muzyki.

- Ale imprezka! – wrzeszczał Herbert do podchmielonej już Cleo. 

Dziewczyna miała wyraźnie dosyć, jednak nie chciała okazywać, że 

wolałaby obejrzeć komedię romantyczną niż uczestniczyć w tym chlaniu. 

Wiedziała, że przynależność do gangu Lady zobowiązuje. Ona przecież 

kochała Herberta i nie mogła się sprzeciwiać.

- Taaak, jest super!  – odparła, ukrywając ziewanie. – Kiedy nadejdzie 

kolejna porcja siana? – udała zainteresowanie tym brudnym interesem.

- Jutro. To twój debiut, skarbie. – Cmoknął ją w biały nosek. – Nie 

zawiedź mnie, bo Lady nie wybacza n i k o m u!

Cleo zapewniła go, że nie zawiedzie. Następnie, czując zbyt duże stężenie 

alkoholu w wydychanym powietrzu, rozejrzała się czy nikt jej nie 

obserwuje i chwyciła za komórkę.

Scabby wytężał wzrok w ciemnej piwnicy. Potknął się już kilka razy o 

własne łapy. Bolał go łokieć i czuł, że ma zadrapane kolano. Nigdzie nie 

mógł znaleźć włącznika światła. Macał łapką po ścianie w nadziei, że uda 

mu się rozświetlić mrok.

- Jest! – krzyknął zbyt głośno i zrugał w myślach samego siebie. – Niech 

stanie się światłość!

Stała się. Oczom M.J’a ukazał się kopczyk usypany jakby ze złota. 

Błyszczał w świetle żarówki, mamił swoim kolorem. Scabby jak 

zaczarowany nie mógł się poruszyć. Nagle jakiś łoskot obudził go z 
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letargu. Nie zwrócił jednak na niego uwagi. Wpatrywał się w to co miał 

przed sobą. To go jakby wołało. Podszedł bliżej i zanurzył łapkę w stogu 

błyskotek.

- Maj preszys – wydobyło się z zahipnotyzowanej mordki Scabbiego. – 

Jeszcze nigdy nie widziałem tak dużo rodzynek jumbo na raz.

Rozejrzał się dookoła. Wokół kopczyka jumbo stały kartony z cukierkami, 

słodyczami i łakociami, niczym dworzanie wokół tronu króla.

Nagle przypomniał sobie po co tu przyszedł i uderzył się w policzek, żeby 

otrzeźwieć.

- To jest zwykła piwnica, która stanowi magazyn sklepu, fak! - Zacisnął 

pięści. - Czyżby to był mylny trop?

Na górze w sklepie Holly wytoczyła się z toalety masując sobie brzuszek. 

Obfity obiad dawał jej się we znaki.

14



- Ech! Chyba wyjdę wcześniej. Mam dosyć! – Zaklęła. – Nie dam się 

więcej namówić na suszi-susz – Wykrzywiła pyszczek z odrazą i ruszyła do

wyjścia. - O! Czemu ta klapa jest uchylona?

Szybkim ruchem łapki zatrzasnęła wejście do magazynku. Następnie, 

lekko się zataczając z bólu, wyszła ze sklepu. Przekręcając klucz w zamku 

myślała tylko o tym, aby znowu usiąść na kibelku.

Cleo już piąty raz wybrała numer i próbowała nawiązać połączenie. - Niech

to! – Czuła, że wpada w panikę. – Nie teraz, odbierz, to ważne! – Prawie 

łkała.

Po szóstej próbie zrezygnowała. Musi wdrożyć plan B. Wyjęła drugi 

telefon, wybrała numer i rzekła:

- Chubby?! Sprawa się rypła, musisz pojechać sama, notuj adres. Musisz 

go ostrzec! Dzięki!

Nagle ktoś złapał ją z tyłu za ramiona. Drgnęła.

- Bawimy się! – Zawył rozbawiony Gousto. Zwrócił się do rozbawionych 

gości i zaproponował – Teraz wam zaśpiewam! – Potoczył się śladem węża

w stronę sceny.

- Chubby wszystko załatwi, na pewno – pomyślała Cleo.  – Nie możemy go

zawieść.

Gousto zaczął śpiewać.
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Odcinek 5

Redhead Lady była wyjątkowo niezadowolona ze swoich 

współpracowników. Rzucała mięsem od rana, ciskała gromami, a jej oczy 

pałały żądzą mordu.

Gousto i Herbert nie wiedzieli gdzie schować wzrok, nie rozumieli, kto ich 

zdradził? Dlaczego nowa dostawa siana nie dotarła? Gdzie właściwie 

podziało się alpejskie siano? Banda Lady była niepocieszona, 

zdezorientowana i oszołomiona.

- Herbert jak mam spojrzeć jej w oczy? – prawie łkał przestraszony 

Gousto. – Jestem zdruzgotany! – Wzniósł łapki do góry.

- Dobra głąby! – wrzasnęła Lady. – Jak zwykle nie podołaliście, co mnie 

szczególnie nie dziwi. Na szczęście kret w policji mnie nie zawiedzie. 

Sianko przepadło, ale mam nowy hipernikczemny plan.

- Ten blamaż się nigdy nie powtórzy, przyrzekam! – zebrał się na odwagę 

Herbert. „Chwycił w dłoń piasku, piekielne wzywał potęgi, klął się przy 

świętym księżyca blasku, lecz czy dochowa przysięgi?”*1

Lady i Gousto popatrzyli na niego z politowaniem, po czym zaczęli snuć 

plan. Tym razem nie o przemycie siana. Plan dotyczył Scabbiego i nie 

będzie mu miło, gdy wcielą go w życie. Okrutna banda, napawając się 

swoim złem, zajęła miejsca w swoich BMW. Jechali tam, gdzie na pewno 

go zastaną. Wiedzieli, jaką ma słabość.

*

- Haloooooooooooo, halooooooooooo! – Scabby darł się wniebogłosy. – 

Czuję się osaczony!

1 Adam Mickiewicz „Świtezianka”
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"Czyżby Holly ogłuchła? W dodatku komórka nie ma zasięgu. Muszę 

wymyślić głupawą wymówkę, aby chłopaki się znowu ze mnie nie śmiali. 

Ile godzin już tu siedzę" – rozmyślał.

Poly krążyła już drugą godzinę po okolicy. Gdy stanęła przed progiem 

„Świnki i rodzynki”, zaskoczyło ją to, że sklep jest zamknięty na cztery 

spusty. Żółta panda Scabbiego stała na parkingu.
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– Więc nie wrócił do domu – skojarzyła fakty młoda policjantka. Zmartwiła

ją wyłączona komórka M.J’a. W ogóle to wszystko nie trzymało się kupy.

-  Zgłoszę zaginięcie – błysnęło jej w głowie. Jak pomyślała, tak zrobiła.

W Komendzie Głównej Króliczej Policji komendant zwołał odprawę.

-  Musimy go znaleźć – sapnął i pomasował skronie Gaculius. – Im dłużej 

gdzieś siedzi, tym większy wstyd dla firmy. Starczy tego! Pearl, Ray i Cone

jedźcie do tego świńskiego sklepu, może znajdziecie jakieś ślady.

Poly przestępując z nogi na nogę oczekiwała ekipy wysłanej z odsieczą. 

Bała się, co pomyśli Scabby, że to ona ich wezwała, ale teraz jego życie 

było najważniejsze. Dlaczego tak o nim myśli? Czemu się o niego martwi? 

Przecież to jej pierwszy dzień pracy.

Chłopaki z komendy sprawnie zajęły się wyważeniem drzwi do sklepu. 

Zwłaszcza że roleta antywłamaniowa nie była opuszczona. Weszli z kocią 

zgrabnością i szybko przeszukali teren. Nagle Ray zauważył smugę światła

dobiegającą z piwnicy. Natychmiast to zasygnalizował, wykonując znaki 

migowe.

- Johnny, wchodzimy – powiedział bezgłośnie.

Pearl delikatnie skinął głową, dał znak i oddział uzbrojony po zęby 

wkroczył do piwnicy. Zobaczyli go. Leżał na brzuchu pośród rozrzuconych 

rodzynek. Poly, która weszła jako ostatnia, widząc swojego mentora 

rzuciła się w jego stronę. Johnny chwycił ją w ostatniej chwili.

- Nie! Nie pomożesz mu. – wyszeptał ze łzami w oczach. – Cone, dzwoń 

po coronera. Boże! To nie może być prawda…
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Odcinek 6

Komendant Gaculius pogładził się nerwowo po puszystych uszach. Nie 

mógł uwierzyć w to, co mu przekazano. Wstał i ociężale przechadzał się w 

te i wewte po swoim ogromnym gabinecie.  W głowie nie mieściło mu się, 

że na terenie miasta działa druga szajka przemytników siana.  Agentka, 

która zawiadomiła go o tym procederze, była pewna swej informacji. W 

dodatku nowa szajka jest odłamem starej.

- Czyli rozłam w bandzie Redhead Lady – cmoknął z przekąsem.  – 

Ciekawe kto się wyłamał?

Postanowił zawiadomić swoją ekipę. Komendant przypomniał sobie o 

niewiadomym losie nieudanego śledczego. Co tam się dzieje? Dlaczego 

mnie nie informują?

*

Przybyły na miejsce koroner nie miał wiele do roboty. Otyły jegomość 

ledwo wdrapał się po schodkach, i ocierając pot z czoła pokręcił tylko 

głową w odpowiedzi na pytanie Pearla.

Scabby dalej leżał na podłodze w suterenie. Gdy odwrócili go, oczom 

zgromadzonych ukazał się makabryczny widok. Policzki Scabbiego były 

wypchane rodzynkami, a opasły brzuch zdradzał, jaki los spotkał 

większość rodzynek z kopca. Johnny Pearl nie wierzył własnym oczom. 

Złość, jaka w nim buzowała, musiała doznać ujścia, bo inaczej czuł, że 

wybuchnie jak balon. Podszedł do leżącego M.J’a i z całej siły wymierzył 

mi cios w pyszczek.

- A masz! Ty nienapasiony prosiaku! – odgłos plasknięcia złagodziło futro 

na pyszczku śledczego. – Zamiast tropić Lady ty tu siedzisz i napychasz 

się rodzynkami! - wrzeszczał nad głową zamulonego Scabbiego.
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- Ale o so chooodziiii? – wymamrotał i plunął fontanną jumbo. – Troszki 

mnie ścięło… ble blebbellelele – Scabby próbował się podnieść z marnym 

skutkiem.

Poly łkała w kącie. Wstydziła się za niego. Widok jego, leżącego w barłogu 

z oblepionym rodzynkami pyszczkiem odrażał ją. Nie umiała mu spojrzeć 

w oczy.

Gdy wynoszono go na noszach ze sklepu, banda Lady dotarła na miejsce. 

Redhead Lady wzdrygnęła się na widok stada policyjnych kogutów. 

Widziała go. Wyglądał fatalnie. Ale on zawsze wyglądał fatalnie.

- Co się stało? Jest ranny? Kto nas uprzedził? Żyje? – zadawał liczne 

pytanie Gousto.

- Żyje – ucięła krótko Lady. "Na szczęście żyje." pomyślała, a w jej oku 

zabłyszczała maleńka łza.

Odwieźli go karetką do szpitala. Był bezpieczny ale chwilowo 

bezużyteczny. Minie kilka dni zanim wróci do formy, ale czy to nie będzie 

koniec jego kariery? On sam miał to gdzieś. Gdy pochłaniał kolejne garści 

łakoci myślał o niej. Zawsze o niej. O jej złotym futrze, o tym spojrzeniu, 

którego nie powstydziłaby się nawet seryjna przemytniczka siana. Leżąc w

szpitalu powtarzał jej imię. W malignie głodu krzyczał: Rosie! Rosie! Rosie!

Komendant Gaculius bił się w piersi przed komendant główną. Żelazna 

dama Króliczej Policji budziła postrach nawet wśród tak potężnych figur 

jak Gaculius.  Stukot obcasów jej szpilek wwiercał się w mózgowie 

komendanta. Niech przestanie – błagał w myślach.

- Czy wiesz, co teraz zrobi z nami prasa? – odparła, zaciskając pięści, 

Dora Lamb. – Pożre nas, wypluje i zdepcze! – Uderzyła zaciśniętą pięścią 

w stół. – Gaculius … możesz pakować manatki, wylecisz razem z tym 
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pustakiem Scabbym. Będziecie mieli czas się opychać – otaksowała go 

wzrokiem, zatrzymując się dłuższą chwilę w rejonach brzusznych.

- Dora…  proszę… - odrzekł łagodnie Gaculius – Ze względu na dawne 

czasy… - powiedział i pożałował swoich słów, widząc jej minę.

- Dawne czasy, mówisz… Miesiące leczenia depresji gdy… - ucięła. Po 

czym odwróciła się na pięcie i odeszła.  Gaculius opadł na fotel z całym 

impetem grubej postury.

Scabby dostał tydzień zwolnienia i receptę na bio-lapis. Jednak nie miał 

zamiaru próżnować ani wykupić leku. Odczuł bardzo dotkliwie chwile 
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zapomnienia. Bolał go brzuch, a sumienie miał brudne jak stopy po 

joggingu. Wziął do łapki telefon, wybrał numer i rzekł:

- Black, czy rzucenie ci Lady do stóp zrekompensuje ci straty moralne, 

jakich doznałaś? – Wyrecytował jak kiedyś w przedszkolu, jednym tchem. 

– Tak? No to zaraz będę u ciebie. Pora zrealizować plan.

Chubby i Cleo rozmawiały gestykulując zamaszyście. Były zadowolone, że 

jednak wszystko się udało. Było ciężko i prawie się wsypały, ale teraz, gdy

kontener z sianem stał już na miejscu, były spokojne i zrelaksowane.

- Będzie zadowolony, prawda? – Chubby potarła łapki oblewając się 

pąsem.

- Będzie – odparła z przekonaniem jej koleżanka. – Dzwonił dziś i jest z 

nas bardzo zadowolony.
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Odcinek 7

Scabby przemierzał miasto autobusem miejskim. Nie mógł się pogodzić z 

tym, że komendant i lekarz nie pozwolili mu prowadzić. Nie umiał się 

odnaleźć w komunikacji publicznej, kochał swoją zdezelowaną pandę. 

Gapił się przez okno na ponure, zimowe miasto. Patrzył w rozświetlone 

okna szczęśliwych rodzin. Wyobrażał sobie, jakby mogło być, gdyby on i 

Rosie założyli rodzinę. Tupot maleńkich łapeczek… Byłyby podobne do 

Rosie… Ona jest taka piękna. Ciekawe, czy o mnie czasem myśli? – 

zastanawiał się.

Nagle jego gehennę marzeń przerwał głupawy dźwięk. Informowano go o 

przystanku, na którym ma wysiąść. Potknął się wychodząc z autobusu i 

poczłapał w stronę bloku, w którym mieszkała Poly. Ładne, nowoczesne 

osiedle znowu wzbudziło zazdrość Scabbiego. Nie lubił szczęśliwych 

królików. Odnalazł właściwy adres i zadzwonił do drzwi. Otworzyła mu. 

Wyglądała czarująco.

- Czekałam na pana. Jak zwykle punktualny – uśmiechnęła się Poly, 

wpuszczając Scabbiego do środka.

- Nie zawstydzaj mnie, zaledwie dwie godziny spóźnienia, pracuje nad 

sobą – odrzekł z dumą M.J.

Popijając kawę, opracowywali plan unicestwienia Redhead Lady. Co chwilę

któreś nich wybuchało śmiechem. Można by sądzić, zaglądając z daleka 

przez okno, że to szczęśliwa rodzina spędza wesoły wieczór. Po owocnej 

pracy, zmęczeni, pożegnali się serdecznie. Scabby, potykając się o 

schodek, wyszedł na rześki wieczór. Szedł oszołomiony dźwiękiem jej 

głosu, zapachem jej perfum. Jakie ona ma miłe łapki – zapomniał się i 

rzekł na głos. Czuł, jakby wracał z pierwszej randki, i ze zdziwieniem 

stwierdził, że to jest bardzo miłe uczucie.  Czyżby zapominał o Rosie? Czy 

to w ogóle możliwe?
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Gousto  siedział przy biurku i łomotał w klawiaturę. Od kilku godzin 

próbował przejść pierwszy level gry. Co chwilę rzucał niewybredne słowo i 

groził postaci na monitorze.

Lady nie miała siły go upominać, zwłaszcza że cała szajka była 

podminowana ostatnimi niepowodzeniami. Chwilom depresji towarzyszyły 

wspomnienia. Jej i jego. Razem. Szczęśliwi.

Nagle jej marzenia przerwał łoskot. To  Herbert z impetem i językiem na 

brodzie wpadł do meliny.

-  Wiem gdzie jest nasze sianko! Przez przypadek odnalazłem nasz 

kontener.  – Dyszał. – Nie zgadniecie kto go przechwycił! – darł się 

podnieconym tonem.

- Gadaj! – odparła z wiadomym sobie czarem Lady.

- Gadaj! – zmałpował jej słowa Gousto.

- Komendant Gaculius! – odrzekł z nieskrywaną dumą Herbert.
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Lady musiała usiąść, gdyż zamroczyła ją ta wiadomość. Gousto i Herbert 

wychylili po kieliszku nalewki marchwiowej, by unieść ciężar tego niusa.

- Komendant! A to heca! – Lady pokręciła głową z niedowierzaniem. – 

Dwulicowy spaślak!

*

Dora Lamb wierzyła tylko w pracę. Codzienna dawka obowiązków 

pozwalała jej funkcjonować normalnie. Zdjęła okulary i przetarła oczy, 

które piekły od kilkugodzinnego patrzenia w monitor laptopa. Unikała jak 

ognia spotkań z Gaculiusem, starała się kimś wyręczać, gdy była potrzeba 

kontaktu z komendantem. Tym razem nie mogła. Sprawa była zbyt 

poważna.

- Znowu przytył i to bardzo – stwierdziła fakt. – Nie dba o sobie, zupełnie 

jak dawniej – odwróciła głowę i spojrzała przez okno. Płatki śniegu 

wirowały w powietrzu. Nie lubiła zimy, lubiła jego. Nie. Jego kochała.

Johnny Pearl siedział w ciemnym salonie i czuł, że zapada się w otchłań 

wyrzutów sumienia. Nie dość, że zdzielił przyjaciela po pyszczku, to 

jeszcze chciał zająć jego miejsce w komendzie. Nie wierzył, że zgodził się 

na kopanie dołka pod Scabbym. Pogrążonego w myślach Pearla 

przestraszył dźwięk telefonu. Spojrzał na wyświetlacz. Odebrać czy nie? - 

walczył ze sobą. Dźwięk dzwonka bezwzględnie przeszywał ciszę w 

salonie. Jak odbierze będzie świnią. Najgorszym sortem świni… Przełknął 

ślinę.

-  Halo…
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Odcinek 8

Każdy poranek Scabbiego był trudny. Zwlókł się z łóżka  po bezsennej 

nocy, w skroniach łupał go przeszywający ból. Postanowił zaryzykować i 

dziś odpalić pandę, nie może przecież się kompromitować jeżdżąc 

autobusem.

Pojawił się w Komendzie punktualnie, czyli dwie godziny później niż 

wszyscy. Gdy szedł korytarzem, wszystkie oczy były zwrócone w jego 

kierunku. Wiedział dlaczego. Znowu był głównym  nieudacznikiem na 

etacie. Czuł się jakby przemieszczał się w zwolnionym tempie. Niech ktoś 

to przerwie - błagał w myślach.

- Dzień dobry inspektorze Scabby – zaświergotał dobrze znany mu głosik.

- Black, cześć – odpowiedział jak zawstydzony uczniak. – Gotowa do akcji?

- Tak! Powiadomiłam zespół – odparła tym razem poważnie. – Czekają w 

konferencyjnej.

- Dobrze, Black – pokiwał głową i ruszył w stronę sali, w połowie drogi 

odwrócił się i rzekł: - Mów mi M.J. –  Po czym zniknął za drzwiami.

Poly oniemiała.

Komendant Gaculius wziął urlop, czym wzbudził niemałe zdziwienie, że 

przed tak ważną akcją zostawia wszystko na barkach Scabbiego, który 

pretendował do tytułu „The worst policeman ever”.

*

Gaculius ubrany w kurtkę i spodnie moro wsiadał do swojego Nissana 

Patrol. Był niespokojny i roztrzęsiony. Nogi miał jak z waty, a minę 

nietęgą. Gdy odpalił samochód chwycił za telefon. Wiedział, że łamie 

przepisy, ale on był ponad to. Był komendantem Komendy Głównej 
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Króliczej Policji. Odjechał z piskiem opon. Nie wiedział, że Lady i jej 

chłopaki wiedzą o nim coś, czego nie powinni, a może wręcz odwrotnie…

- Więc to tutaj komendancik ukrył nasze siano – rechotał Herbert.

- Musimy się dostać do środka kontenera i zorganizować  przechwycenie –

pouczała bandę Lady.

Gousto wertował „Anonse” w poszukiwaniu ślusarza, który otworzy zamek.

Po znalezieniu najtańszego, zadzwonił i umówił się na spotkanie.

- Dobra! Do tego czasu czekamy i mamy oczy szeroko otwarte – nakazała 

ruda piękność.

Banda ukryła się w krzakach nieopodal. Mijały godziny, ślusarz nie 

przybywał. Nagle usłyszeli dźwięk silnika samochodu.

- Jest! – klasnął w łapy Gousto. – Zaraz otworzy się nasz Sezam.
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Odcinek 9

- Puszczaj szczurze! – wrzeszczał Gaculius. – Zapłacisz za to Lady! – darł 

się, aż ledwo łapał oddech.

Gousto i Herbert pojmali Gaculiusa, który nadjechał napawać się 

przechwyconym łupem. Zamotany sznurkiem wyglądał jak słabej jakości 

baleron. Wiedział, że zechcą wydębić od niego szyfr zamka. Postanowił 

zaciąć się w sobie i nie zdradzić kodu.

- Lady, możesz powiedzieć swoim przydupasom, że wszelkie sztuczki na 

nic. Nie zdradzę wam ani jednej cyfry - odparł z dumą komendant.

- Haha, bawisz mnie Gaculiusie – posłała mu jeden ze swoich uroczych 

uśmiechów. – Moi chłopcy  są biegli w sztuce torturowania - dodała, po 

czym zwróciła się do swoich podwładnych:

- Wiecie co robić.

Gaculius przełknął ślinę. Pożałował, że tak się uniósł dumą, ale postanowił 

wytrwać jak najdłużej. Pot perlił mu się na czole, puszyste uszy wisiały 

bezwładnie na karku. Jak długo wytrzymam? – pytał sam siebie. Chłopcy 

faktycznie tortury mieli opracowane do perfekcji.

Głowa komendanta opadła bezwładnie na pierś. Nie miał już siły. Czuł, że 

traci samozaparcie, oczy zachodziły mu mgłą, a w uszach słyszał własny, 

przeraźliwy śmiech. Łaskotanie w pampuchy było najnikczemniejszą 

torturą, jaką mógł zgotować jeden królik drugiemu. Wiedział, że nie może 

pęknąć. Myśli krążyły gdzieś poza nim. Niech to się wreszcie skończy – 

łkał.

- Wyyyyssssssttttaaaarrrrrczyyyyyyyyyyyyyyy! – zawył Gaculius. – Chcę 

porozmawiać – wysapał.

- Pęka – odparł zadowolony Herbert. – Już boli mnie łapa od łaskotania.
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- Chcę wykonać tylko jeden telefon – prosił błagalnym tonem.

- Chyba śnisz, tłumoku! – wycedziła przez zęby Lady. – To my wykonamy 

jeden telefon – wyciągnęła różową Nokię.

Komenda zdawała się ruszyć z posad,  gdy sekretariat przekazał 

informację o pojmaniu Gaculiusa. Postawiono na nogi wszystkich ludzi. O 

całym zamieszaniu poinformowano ją. Dora Lamb przyjęła wiadomość z 
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charakterystycznym spokojem. Na zewnątrz była groźną Komendant 

Główną, ale teraz gdy jemu grozi niebezpieczeństwo, w środku stała się 

kruchą króliczką.

Plan Scabbiego uległ modyfikacjom. Teraz życie komendanta stało się 

priorytetem. Kwota okupu była nierealna. Lady zażądała… Scabbiego.

M.J. w kamizelce kuloodpornej dopinał plan na ostatni guzik. Nie 

przypominał ciapowatego łysonosego królika, który żenował wszystkich 

wokół. Poly patrzyła na niego oczarowana, wiedziała, że nie ma u niego 

szans. Dla M.J’a istniała tylko Rosie.

- Black! – przywołał ją do pionu Scabby. – Nie śpij!

- Jestem gotowa panie… eeee M.J. – oblała się rumieńcem jak 

pensjonarka.

- Dobra! Króliki! Dobierzemy im się do tyłków! Jedziemy! – dyrygował 

zespołem Scabby.

Ruszyli. Za chwilę będzie gorąco i wszystko może się zdarzyć. Napiętą 

atmosferę odczuwali wszyscy. Bali się. Scabby z Poly jechali razem żółtą 

pandą.

- Black… Poly, trzymaj się mnie – położył jej rękę na ramieniu, a jej 

zrobiło się ciepło w środku. – Jedziemy  prosto w paszczę lwa.

- Lwicy – poprawiła go.
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Odcinek 10

Johnny Pearl kiwał tylko głową w odpowiedzi na monolog osoby po drugiej

stronie telefonu. Gdy odłożył komórkę na stolik, długo siedział w 

milczeniu, łapki mu drżały. Jako jedyny nie pojechał na akcję odbicia 

komendanta Gaculiusa.

- Zlinczują mnie – schował pyszczek w łapkach. – Gdy to wyjdzie na jaw 

będę skończony.

*

Dora Lamb nie mogła skupić się na pracy. Co chwilę patrzyła na zegar, 

odliczając minuty do rozpoczęcia akcji pod kryptonimem „Fatboy”. 

Opuściła klapkę laptopa i z komórką w łapce czekała. Po okrągłych 

policzkach popłynęły łzy. On musi to przeżyć, choćby tylko po to, aby ona 

sama mogła go zabić. Wybiegła i czym prędzej przekręciła kluczyk w 

swoim DMW 535. - Muszę tam być!, pomyślała. Odjechała z piskiem opon.

Żółta panda mknęła jak pocisk. Otwierała policyjny korowód jadący na 

odsiecz komendantowi. Scabby czuł na swoich barkach ciężar akcji. 

Wiedział, że to jego życiowa szansa na rehabilitację. Zwłaszcza, że dziś 

rano spostrzegł kilka mikrych,  ledwo widocznych ale jednak, włosków na 

nosie. Miał szansę na normalny wygląd i musiał to wykorzystać.

Dla Poly to była pierwsza akcja w życiu. Ekscytacja mieszała się z 

niepewnością niczym niebezpieczny koktajl. Jednak nie bała się, bo przy 

niej był on. Nie znała wcześniej nikogo, kto skupiałby w sobie tak skrajne 

cechy. Był najdzielniejszym nieudacznikiem, którego kochała.

Joanny Pearl dwukrotnie przekroczył dopuszczalną prędkość. Liczy się 

każda sekunda – powtarzał. W głowie miał tylko jedno. Zdążyć przed 

Scabbym.

32



Tymczasem ukrywająca się w krzakach banda Lady snuła plany na 

przyszłość.

- A ja se kupię maserati quattroporte i willę z basenem – wyliczał Herbert.

- Ja willę z dwoma basenami i porsche  - przechwalał się Gousto.

Lady nie mogła znieść gadania swoich popleczników. Coraz bardziej się 

denerwowała. Wnerwiało ją, że ci głupcy wydają już pieniądze z przemytu 

siana, a jeszcze niebezpieczeństwo nie zażegnane.

- Zamknijcie się, zachłanne pastuchy – nie przebierając w słowach zrugała

chłopaków. – Na razie nie mamy pieniędzy, Scabbiego, za to musimy się 

męczyć z tym grubym wieprzkiem. – Wskazała na Gaculiusa.

Gousto i Herbert spłonęli na twarzach. Przeprosili ze swą zuchwałość i nie 

odzywając się słowem czekali.

Nagle usłyszeli warkot silnika. Wielu silników. Jadą. Banda chwyciła za 

broń.
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Kontener z sianem ukryty był w zalesionej części miasta. Jeśli ktoś nie 

znał miasta, miał problemy by tu trafić. To idealne miejsce na nikczemną 

działalność przestępczą.

Widać już było kolumnę policyjną, a na jej czele jaśniał mały punkt. 

Niczym brylant w pierścionku zaręczynowym.

- Scabby… - oczy Lady lśniły. – Nareszcie! Chłopcy, bierzcie Gaculiusa i 

przedstawienie czas zacząć.

Lady skryła się za kontenerem, zostawiając na posterunku dwójkę 

przestraszonych, acz wiernych kompanów. Niegodziwcy posadzili 

Gaculiusa przed sobą, robiąc z utuczonego komendanta żywą tarczę.

Żółta panda zatrzymała się kilka metrów przed komitetem powitalnym. Za

nią sukcesywnie ustawiały się kolejne samochody policyjne.

- Rzućcie broń! – wrzasnął Gousto. – Bo zobaczycie, ile tłuszczu ma w 

sobie komendant!– cmoknął, napawając się swoim psychopatycznym 

żartem.

- Spokojnie… Nikt nie musi ginąć – rzekł spokojnie Scabby, rzucając broń 

w trawę. – Komendancie, w porządku? – zwrócił się do drżącej kuli 

naprzeciwko.

- Tak… Nie pozwólcie im uciec… - wymamrotał ledwo żywy Gaculius. – 

Zrób tak jak to ustaliliśmy….

- Co? – żachnął się Herbert – Co ustaliliście? To wy byliście w zmowie ?

- Głupcze! Myślałeś, że komendant przeszedł na ciemną stronę mocy? To 

wszystko było ściśle zaplanowane. Mamy wtyki w waszym zespole, ciołki –

uśmiechnął się Scabby.

Zbici z pantałyku przemytnicy zaczęli tracić głowy.
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Nagle Scabby usłyszał słodki głos. Poczuł, że traci władze w łapach. Powoli

odwrócił głowę w stronę skąd dobiegały te anielskie dźwięki…

- Witaj M.J. – zabrzmiało i wwierciło się w jego umysł

„Wtem wietrzyk świsnął, obłoczek pryska, co ją w łudzącym krył blasku; 

poznaje chłopiec dziewczynę z bliska. Ach, to….”2

Ciemność spowiła umysł Scabbiego…

2 Adam Mickiewicz „Świtezianka”
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Odcinek 11

Wszystkie lufy skierowane były na Lady i jej niegodziwą bandę. Do 

leżącego nieruchomo Scabbiego podbiegła Poly. Oczy miał szeroko 

otwarte, ale nie reagował na żadne bodźce. Poly potrząsnęła nim i z całej 

siły uderzyła go w pyszczek.

- M.J., ocknij się, błagam!

Powoli jego wzrok stawał się coraz bardziej normalny. Zamrugał. Zobaczył

jej łagodne oczy i uśmiech kojący ból, którego doznał przed chwilą.

- Rosie, moja Rosie… - zapłakał Scabby. – Redhead Lady to Rosie… - 

Zemdlał, opadając w ramiona Poly.

Wszyscy zgromadzeni wydali odgłos zaskoczenia i zszokowania. Okrutna i 

piękna Lady tak naprawdę miała na imię Rosie. Weszła na drogę 

przestępczą po wyłysieniu Scabbiego. Postanowiła zanurzyć się w bagnie 

niegodziwości, by odreagować „niewyjściowy” wygląd ukochanego. Bagno 

jednak wciągnęło ją na dobre.

Szajka była otoczona i traciła grunt pod łapami. Gousto i Herbert wypuścili

komendanta, który na kocu oczekiwał na karetkę. Cała trójka, trzęsąc 

portkami, poddała się i rzuciła broń. Rosie vel. Lady zrobiła to jako 

pierwsza. To był żałosny i prostacki koniec bandy Redhead Lady.

Johnny Pearl widząc, że się spóźnił, czaił się w krzakach, obmyślając jak 

wyjść z sytuacji z pyszczkiem. Wiedział, że zaraz zostanie zdemaskowany,

zdawał sobie sprawę jak kończą krety. On był kretem. Bezczelnym, 

dwulicowym, zaślepionym łatwym zarobkiem i ponętną urodą Lady - k r e 

t e m.

Oszukał wszystkich. Narzeczoną Sharti z problemami emocjonalnymi, 

komendanta i jedynego przyjaciela, jakiego kiedykolwiek miał. To, co mu 
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pozostało, to dobrowolnie wydać się w łapy policji. Ruszył z krzaków 

wprost do uzbrojonych po zęby kolegów…

Redhead Lady skuta kajdankami prezentowała się żałośnie. Jej koledzy 

wili się jak piskorze. Cała trójka złorzeczyła i zapewniała, że ich genialni 

adwokaci załatwią cała Króliczą Policję razem wziętą. Gdy mijali 

podtrzymywanego, osłabionego Scabbiego, ten nie wytrzymał.

- Powiedz mi dlaczego? – zapytał patrząc Rosie prosto w oczy.

-To wszystko przez twój nos. On mnie odrażał… - odparła cicho – Poza 

tym policjanci tak mało zarabiają…

Scabby spuścił wzrok, po czym zwrócił się do przytulonej do niego Poly. 

Ujrzał jej rozpromieniony pyszczek i rzekł:

- Wracajmy… już po wszystkim.
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Dora na przemian płakała i darła się na Gaculiusa. Komendant miał 

nadzieję, że Dora da mu wreszcie szansę i wrócą do siebie. Oboje 

zrozumieli ile dla siebie znaczą.

*

W Komendzie Głównej odbywało się party. Z jednej strony oblewano 

udaną akcję, z drugiej smucono się, że Johnny Pearl okazał się być 

zdradzieckim nasieniem. Jego owocna współpraca z organami ścigania 

złagodziła mu wyrok, ale na zawsze przekreśliła pracę w policji i przyjaźń 

ze Scabbim.

- A oto moje aniołki. Aniołki Gaculiusa – zarechotał komendant wskazując 

na Cleo i Chubby. – Spisałyście się na medal dziewczyny, informując mnie 

na bieżąco o poczynaniach bandy. Awanse macie w kieszeni.

- Dziękujemy komendancie! – wykrzyczały chórem.

Rosie vel. Lady patrzyła smutnym wzrokiem na śniegowe chmury. 

Więzienny wikt i opierunek odcisnął piętno na jej urodzie. Zniknęły lśniące,

rude włosy, ciuchy z najnowszych kolekcji i kosmetyki upiększające. 

Cierpiała, ale pierwszy raz od kilku miesięcy wiedziała, że ponosi 

sprawiedliwą karę.

Żółty fiat panda mknął prosto ku zachodzącemu słońcu. Kierował się na 

modne, nowoczesne osiedle, gdzie przez rozświetlone okna widać 

szczęśliwe króliki. On zaczął lubić szczęśliwe króliki…

*

Świdrujący dźwięk nienaoliwionych kółek spłoszył ukryte w wysokich 

trawach bażanty. Postać powolnym ruchem sunęła w kierunku kontenera.

- Halo, halo! Jest tu kto? Kto zamawiał usługi ślusarskie?  -  odezwała się 

tajemnicza postać i rozciągnęła twarz w lubieżnym uśmiechu…
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KONIEC
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POSŁOWIE

Drodzy czytelnicy,

to już koniec opowieści o dzielnym Scabbym i jego przyjaciołach. Było mi 

niezmiernie miło, że mogłam przekazać Wam tę iskierkę dobrego humoru,

jaką dostałam od losu. Podobno każdy ma jakiś swój ukryty talent – 

mniejszy lub większy, widocznie moim mikrym talentem jest pisanie 

banialuk o tych cudownych i magicznych zwierzątkach. Szczególne 

podziękowania dla Marty, która namówiła mnie na publikację na łamach 

„Uszu Reporterów” i Adriana za genialne rysunki. 

Wtajemniczeni wiedzą, że postaci z „miasta” mają swoich odpowiedników, 

którzy pojawiali się też na fantastycznych rysunkach. Pozostałym, którzy 

nie wiedzą przedstawiam. Oto oni: 

Jimmy, czyli Scabby. To zwierzątko doświadczone przez los, 

adoptowane z „parchatym” nosem i wiecznym katarem z jednej dziurki. 

Jimmy faktycznie miał łysy, pokryty strupkami nosek, długotrwałe leczenie

przyniosło efekty i dzisiaj nosek łobuza jest śliczny – jak on cały  

Pola, w powieści Poly Black. Kochana i jedyna w swoim rodzaju 

króliczka. Delikatna i zadziorna jednocześnie.  Jednym spojrzeniem 

skradła nasze serca i pozostawiła je w bólu 1.02.20016. Polciu – na 

zawsze w naszych sercach i pamięci.

Roksanka vel Redhead Lady – cudowna piękność z bezczelnym i 

depresyjnym charakterkiem. Uszata miss w naszym stadzie, złamała 

niejedno królicze serce. Jej boskie oblicze jest znane w szerokich kręgach. 

Faktycznie miała romans z Jimmym.
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Zaprzyjaźnione uszaki: 

Gacek, czyli komendant Gaculius. Gacuś to słodziak jakich mało. 

Niemniej ma też przywódcze zapędy, które chłodzi pewna posępna postać.

Poza tym naprawdę jest uroczo okrąglutki. 

Pandora czyli Dora Lamb. Tak, to ona studzi zapędy Gacka, trzyma go 

silną łapką i nie pozwala na żadne objawy niesubordynacji. Prawdziwa z 

niej kierowniczka – wszystkiego. 

Johnny Pearl to faktycznie królik o wdzięcznym imieniu Perła. 

Niezły z niego łobuz, ma trudny charakter, i jest dość szorstki dla swojej 

lubej. Nic dziwnego, że obsadziłam go w roli szwarccharaktera. 

Zbiry Lady to Gousto i Herbert, czyli Gustuś i Herbert (Herbi), miłe 

królicze chłopaki, czasem o dziwnych pomysłach, trochę ciapowate i 

bujające w obłokach. W końcu każdy z nich jest „menem” silnej królicy. 

Ten typ lubi być pod pantoflem. 

Holly – kochana, nieodżałowana Holcia. Pamiętamy o tobie słodziutka 

szachowniczko.  

Cleo i Chubby – czyli aniołki Gaculiusa. Prawdziwe silne kobiety, czyli 

Klementyna zwana Cleo  i Pyza – samozwańcza pani premier „króliczego 

społeczeństwa”. Dama tysiąca min o uroczym rudym futerku.

Kochani, jest jeszcze jedna postać, niezwykle tajemnicza, pojawia się na 

końcu powieści (na ilustracji ma uroczą króliczą posturę, jednak to nie 

królik) Niektórzy wtajemniczeni widzą, co to za persona, nawet widzieli  

owy „lubieżny” uśmiech. Na razie niech ten jegomość zostanie w ukryciu, 

na razie…. 

Pozdrawiam, 

Aguleks 
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Z głównym bohaterem :D
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