
NASTOLATKIEM BYĆ 

Zapraszam Was do przeczytania opowiadania dla nastolatków. Każde z nich 

przeniesie Was w świat przeżyć, radości i problemów Waszych rówieśników. 

Na początek pierwsze opowiadanie pani Lidii Ippoldt pod tytułem:  

 

„GIGANT – UCIECZKA Z DOMU” 

 

 

Karolina wracała do domu w podłym nastroju. „Kolejna jedynka z matmy, ale 

tym razem to już na pewno znajdzie się na świadectwie” – rozmyślała. Od dawna 

nie spełniała oczekiwań rodziców. Ona, kiedyś wzorowa uczennica, teraz w 

starszych klasach nie radziła sobie kompletnie. Ciągle słyszała o zawodzie, jaki 

wszystkim sprawia.  

„Jak mam teraz powiedzieć rodzicom, że skończę klasę z poprawką?” – 

zastanawiała się. Już dawno im mówiła, że szkoła jest nie dla niej, towarzystwo 

w klasie jakieś szpanerskie, patrzące na nią tak, jak gdyby pochodziła z innej 

planety. Do tego ciągłe uśmieszki koleżanek na widok tego, jak się ubiera, i 

ironiczne docinki kolegów, gdy wyciąga komórkę. W dodatku belfrzy też nie 

traktują ją nie najlepiej. Rodzice nie bardzo chcieli słuchać tych wszystkich 

tłumaczeń Karoliny, uważając, że szuka winy w innych, a nie w sobie. Ale ona 

wiedziała swoje – że nie ma ochoty chodzić więcej do szkoły.  

Dlatego nieoczekiwanie wpadł jej do głowy genialny – w jej mniemaniu – 

pomysł. Ponieważ miała trochę zaoszczędzonych pieniędzy, postanowiła, że 

natychmiast wyjedzie na kilka dni do Krakowa.  

„Jest tam dużo galerii handlowych i innych ciekawych miejsc do odwiedzenia, a 

rodzice cały dzień zajęci pracą, nawet tego nie zauważą” – przekonywała samą 

siebie.  



W domu wyjęła ze skrytki kasę i dobrze ją przeliczyła, po czym spakowała do 

plecaka kilka rzeczy, kosmetyki i pobiegła na dworzec. Zdążyła kupić bilet na 

nadjeżdżający właśnie pociąg do Krakowa.  

Uf! Super, mam farta! – pomyślała uradowana. Po godzinie Karolina chodziła już 

po sklepach królewskiego miasta, napawając się widokiem markowych ciuchów 

i wypasionych kosmetyków. Nawet się nie zorientowała, gdy w głośnikach 

zabrzmiał komunikat o zbliżającej się godzinie zamknięcia sklepów.  

Noc spędziła na dworcu, kimając na ławce w poczekalni i pilnując tylko, by nie 

stracić plecaka. Rano co nieco obmyła się w dworcowej toalecie i wybrała się do 

drugiej galerii handlowej. Tak minął jej kolejny cały dzień w sklepach i następna 

noc na dworcu.  

Nazajutrz zmęczona Karolina nie była jednak już tak entuzjastycznie nastawiona 

do tego, co robi. Ale choć głodna, brudna i zmęczona, do domu nie zamierzała 

wracać. Nie wiedziała też, czy rodzicie jej szukają, gdyż komórkę na wszelki 

wypadek zostawiła w swoim pokoju na biurku.  

I wtedy zobaczyła jego – młodego, przystojnego chłopaka w ekstra ciuchach. 

Podszedł do niej i zagadał. Okazało się, że był studentem wynajmującym pokój 

w bloku leżącym niedaleko galerii. Gdy usłyszał, że Karola nie ma gdzie spać, 

zaproponował jej skorzystanie z noclegu u niego, bo kolega właśnie wyjechał.  

Spadłeś mi chyba z nieba! – ucieszyła się Karolina.Za chwilę siedzieli w kuchni 

mieszkania chłopaka i jedli jajecznicę. Później Karolina wzięła prysznic i 

postanowiła się chwilę przespać. Wieczorem było wspaniale, dziewczyna 

zapomniała o wszystkich kłopotach. Jeszcze nigdy z nikim nie gadało jej się tak 

dobrze. Wiktor, czarujący, szarmancki, podobał jej się coraz bardziej.  

Noc minęła spokojnie. Rano Wiktor poszedł na uczelnię, a Karolina cały dzień 

oglądała swoje ulubione seriale. Wreszcie nikt jej nie truł, że marnuje czas.  

Wieczorem chłopak zaproponował imprezę w pobliskim pubie. Karola nie wahała 

się nawet minuty. Trochę się tylko zdziwiła, że pojadą tam samochodem, ale 

doszła do wniosku, że chłopak pewnie chce się pochwalić swoim nowym 



nabytkiem, a później zostawi go na parkingu i wrócą do domu tramwajem. Bez 

obaw więc wsiadła do auta Wiktora.  

W tym momencie czarujący student złapał ją mocno za ręce, jednym zgrabnym 

ruchem związał i zakneblował usta, gdy właśnie próbowała krzyczeć. Ostro ruszył 

z miejsca, rzucając parę wulgarnych ostrzeżeń w jej stronę. Karolina była w 

szoku. Nie miała pojęcia, gdzie jadą i w jakim kierunku, ale wiedziała już, że ów 

młodzieniec nie ma nic wspólnego z tym czarującym Wiktorem, i musi się za 

wszelką cenę z tego wykaraskać. Gorzko też pożałowała, że komórkę zostawiła 

w domu, bo gdzieś kiedyś słyszała, że dzięki nadawanemu przez nią sygnałowi 

można namierzyć właściciela.  

Kiedy Wiktor – o ile to było jego prawdziwe imię, w co Karolina zaczęła wątpić 

– lekko zwolnił na skrzyżowaniu, ostatkiem sił udało jej się łokciem otworzyć 

drzwi, których wcześniej chłopak nie domknął, i wyskoczyć, cudem unikając 

rozjechania przez mijający ich właśnie samochód.  

Mężczyzna z drugiego pojazdu wyskoczył wściekły, już chciał zrobić jej 

awanturę, gdy zobaczył, w jakim jest stanie. Od razu zadzwonił na policję i do 

matki dziewczyny, której numer na szczęście córka pamiętała.  

Po dwóch godzinach spędzonych na wyjaśnieniach w najbliższym komisariacie, 

gdzie dotarli też zdenerwowani rodzice, Karolina była wolna i bezpieczna.  

Gdy znalazła się w domu, rzuciła się mamie i tacie w ramiona i rozpłakała się. 

Zdradziła im też powody swojej ucieczki. Ci przyznali, że dopiero teraz 

uświadomili sobie, iż za mało rozmawiali z córką i nie wiedzieli, jakie piekło 

przechodzi w nowej szkole. Po długiej dyskusji wszyscy uznali, że na nic nie jest 

jeszcze za późno: Karolina zda poprawkę z matmy i zmieni szkołę, a na wakacje 

wspólnie pojadą do Chorwacji.  

„Mam całkiem fajnych rodziców” – przyznała w duchu Karola. – „Szkoda, że 

zmarnowałam tyle czasu na udawanie, że nie można się z nimi dogadać...” – 

szczerze żałowała. 


