












Echa wydarzeń



Do każdego z nas były przyporządkowane role. Chłopaki

witali gości na progu hotelu, ja, z Gabrysią i Natalią

pełniłyśmy role hostessy- prosiłyśmy gości o podpisy na liście

obecności, rozdawałyśmy drobne gadżety przydatne na

konferencji i zapraszałyśmy do sali. W trakcie konferencji

przybywało tak dużo osób, że zdążyłyśmy obejrzeć jakieś 30,

40 minut wykładu ( a trwał od 12:00 do 16:00).





-No to mamy małą przerwę.

"Nareszcie, już wariowałem"

-Ja też Mordko, ja też.

Czkawka leciał sam pomimo troski Astrid i Valki, już od zbyt dawna nie był 

przez dłuższy czas z Szczerbatkiem sam na sam.

Samo Berk wyglądało znacznie lepiej niż kiedyś, nie jest to nic 

zaskakującego zważając na to ile czasu Czkawka spędził pracując nad 

osadą. Jednak to mu się nie podobało,tak to był obowiązek, wciąż chciał 

pomagać ludziom, niestety ilość drobnych i nieistotnych zadań była czysto 

przytłaczająca
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Potrzebował wakacji.

Więc oboje lecieli przez następne godziny wykonując szalone manewry i 

przyspieszając do wielkich prędkości, w końcu na horyzoncie ukazał się ląd.

Z początku była to tylko kropka ale niedługo szczegóły były już lepiej 

widoczne.

W ciszy podziwiali pionowe klify mające niemal dwie mile wysokości.

Obaj przyjaciele wylądowali na wyspie w okolicy jednego z wielkich jezior 

przy niższym klifie.



-Nigdy nie widziałem tak wysokiej wyspy.

"Wiele rzeczy nie widziałeś"

-Yhmm, wiesz mam gorszy wzrok.

Czkawka skończył rozkładać mapę a Szczerbatek stanął obok swojego 

jeźdźca obserwując jego poczynania jak za każdym razem.



Czkawka wziął kartkę i z pomocą śliny Szczerbatka przykleił ją do reszty 

mapy po czym narysował wyspę starannie tak jak miał w zwyczaju.

Czkawka postukał się końcówką ołówka w nieistniejącą brodę w 

zastanowieniu.

-Co robimy?

"Cóż nikt nam nie da  jedzenia pod nos"

-A tak to będziesz polował.

"Nie, ty będziesz"

-Em, nie umiem za bardzo wiesz?

"Nauczę cię"

Szczerbatek wstał i zaczął iść w kierunku lasu.

-No niech ci będzie.

"Cisza, płoszysz jedzenie"






