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Od kilku dni w domu panuje wielki chaos. Rzeczy
wędrują do pudełek, bałagan panoszy się po kątach,
a góra kartonów rośnie bez końca. W środku tego
zamieszania, w wielkim pudle zakopał się pod kocem
Franek i wcale nie chce być znaleziony. Chłopiec jest
zły! Nie rozumie po co ta przeprowadzka! Trudno mu
jest sobie wyobrazić, że inny dom też będzie dobry,
bo Franek zna tylko ten jeden. To był cały jego świat,
a teraz wszystko się zepsuło. 



NOWE MIEJSCE
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Franek spędził podróż na tylnym siedzeniu samochodu. Przytulał się
do Zorki, czworonożnej przyjaciółki, która grzała go przyjemnie w
brzuch. Po kilku godzinach chłopiec i mama dotarli na miejsce.
Franek trochę je znał, bo w końcu wprowadzają się do babci, ale
nawet to nie mogło sprawić, że będzie mniej obrażony za
przeprowadzkę. Wieczorem długo nie mógł zasnąć. W nowym domu
było dużo dziwnych zapachów i nieznanych dźwięków. Chłopiec czuł
się nieswojo, a w głowie kotłowały mu się różne myśli. Jak wygląda
tu szkoła?  Co pomyślą sobie o nim dzieci? Czy znajdzie przyjaciół?
Rozbolał go brzuch. To wszystko wydawało mu się straszne!
Bardziej straszne niż domy strachów! 



NOWA KOLEŻANKA
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Bycie nowym jest trudne. W nowej szkole Franek przerwy
spędzał sam. Czuł się jak kosmita. Za każdym razem kiedy
chciał coś powiedzieć do kogoś z klasy, zasychało mu w
gardle i nie mógł z siebie nic wydusić. Chciał, ale nie
potrafił! I do tego wszystkiego jeszcze ta dziewczyna…
Franciszek został posadzony przez panią w jedynej wolnej
ławce, tuż obok Oleny, która też była w szkole nowa.
Chłopiec pomyślał, że wylądował w strefie nowych i tak już
pewnie zostanie na zawsze. Widział jak Olena drugą
przerwę z rzędu ryczy w kącie. Postanowił jej unikać,
odwracał głowę i uciekał wzrokiem, gdy tylko była w
pobliżu.



RÓŻNE MIGRACJE
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Kiedy pewnego dnia Franek spacerował z Zorką w parku,
wyrwała się ze smyczy i pobiegła za kotem. Franek szukał suczki
w krzakach i nawoływał, ale nigdzie jej nie widział. Zrobiło mu się
smutno na samą myśl, że mógłby ją stracić. Nagle jednak
zobaczył dziewczynę, która przytula i głaszcze Zorkę. To była
Olena! Ta nowa ze szkoły! Znalazła ją! Chłopiec szczęśliwy, ale i
zdenerwowany zbliżał się do nich, myśląc o tym, że zupełnie nie
wie co powiedzieć. Na szczęście to Olena zaczęła rozmowę –
zachwycała się Zorką i zadawała mnóstwo pytań. Opowiedziała
Frankowi o jej piesku, który został w domu w Ukrainie. Kiedy
chłopiec zrozumiał, że to dlatego było Olenie tak smutno w
szkole, zrobiło mu się strasznie głupio...



NOWY 
DOM
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Od rozmowy w parku wiele się zmieniło. Franek i Olena wciąż są
tu nowi, ale teraz mają siebie i razem opiekują się Zorką. Zawsze
gdy dziewczynka odwiedza po szkole chłopca, babcia
przygotowuje coś pysznego. Gdy pewnego razu zawołała dzieci
na musakę, Olena próbowała przypomnieć sobie skąd zna to
słowo… Siadając do stołu, wyszeptała do Franka, że jadła ją na
wakacjach w Grecji! Babcia uśmiechnęła się, a potem
powiedziała, że nie tylko musaka jest z Grecji, ale i ona sama! No
jasne, przecież chłopiec słyszał tę historię! Przypomniał sobie, że
babcia też była tu kiedyś nowa! Tak jak Olena przyjechała do
Polski jako mała dziewczynka. 



ŚWIAT W RUCHU
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Olena, Franek, babcia, a nawet Zorka to migranci! Łączy
ich to, że wszyscy opuścili swój dom i zamieszkali w
zupełnie innym miejscu. Migracje to nie tylko sprawa
przeprowadzających się ludzi! Migrowanie to
przemieszczanie się, a jeśli rozejrzysz się dookoła,
przekonasz się, że migrują nie tylko osoby, ale też różne
gatunki zwierząt, rośliny, rzeczy, potrawy a nawet
planety! Cały świat jest w ciągłym ruchu.


