Karolcia – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Główną i tytułową bohaterką utworu Marii Krüger jest dziewięcioletnia dziewczynka imieniem
Karolcia. Poznajemy ją w momencie, gdy wraz z rodziną przeprowadza się do nowego
mieszkania. W domu od kilku dni trwają przygotowania do przeprowadzki, w trakcie których
pakowane i sortowane są rozmaite rzeczy.
W trakcie porządkowania rzeczy, Karolcia znajduje w szparze podłogi błękitny koralik, który
obdarzony był niezwykłą, magiczną mocą. Koralik przemówił do niej ludzkim głosem i obiecał
spełnić każde jej życzenie. I rzeczywiście jak się później okazało, zamierzał dotrzymać słowa.
Pierwsza okazja sprawdzenia właściwości koralika nadarzyła się w trakcie podróży taksówką
przez zakorkowane miasto. Kiedy Karolcia razem z ciocią Agatą nie mogły przecisnąć się
taksówką przez miasto, dziewczynka poprosiła koralika, aby uniósł je wysoko ponad dachami i
dzięki temu udało im się przefrunąć nad miastem. Ich podniebna podróż zakończyła się w domu
towarowym, gdzie Karolcia razem z ciotką Agatą wybrały się na zwiedzanie rozmaitych rzeczy.
Tutaj też Karolcia po raz pierwszy spotkała Filomenę, która była złą czarownicą i usiłowała
odebrać jej koralik. Bohaterce przy pomocy taksówkarza udało się jednak uciec.
Na nowym osiedlu, do którego Karolcia przeprowadza się wraz z rodzicami, zaprzyjaźnia się z
wieloma dziećmi, w tym z Piotrem, Dorotą, Leszkiem i Agasią. To właśnie swemu największemu
koledze Piotrowi, jako jedynemu, Karolcia powiedziała o magicznym koraliku. Za sprawą jego
cudownych właściwości dzieci świetnie się bawiły, stając się raz nawet niewidzialnymi. Pod taką
postacią przenieśli się do wielkiego sklepu i ponieważ nikt ich nie widział, zrobili tu sporo
zamieszania (ludzie myśleli np., że lalka którą bawi się Karolcia, sama się porusza).
Bohaterowie dzięki temu, że byli niewidzialni, uratowali małego chłopca, który wychylał się
niebezpiecznie z okna. W domu towarowym dali też solidną nauczkę nieuprzejmej
sprzedawczyni i przyłapali na gorącym uczynku nastoletniego złodzieja. Na samym końcu dzieci
zwiedziły domek Baby Jagi. Za sprawą koralika wszystko co się w nim znajdowało, nagle
„ożyło”, dlatego Karolcia i Piotr mogli zajadać się cudownymi, magicznymi piernikami, czy
pogłaskać kota gospodyni. Dzieci zaczęły częstować piernikami ludzi, którzy zebrali się przy
domku – każdy kto je skosztował, od razu stawał się lepszy. Niestety znów zjawiła się zła
Filomena usiłująca odebrać Karolci koralik. W porę jednak dzieciom udało się uciec. Karolcia
została zmuszona do ukrycia koralika i wrzuciła go do kieszeni płaszcza mamy, która również
robiła zakupy w centrum handlowym. Dziwnie zachowującą się Filomenę (wykrzykiwała coś i
biegała za niewidzialnymi dziećmi) zabrało zaś pogotowie.
Następnego dnia Karolcia zauważyła, że błękitny koralik blednie i staje się coraz jaśniejszy, co
oznaczało, że zaczyna tracić swą moc. Niedługo będzie zupełnie przezroczysty. Dzieci bardzo
się tym zasmuciły. Wiedziały, że teraz muszą dobrze zastanowić się nad wypowiadanymi
życzeniami.
W pobliżu domu Karolci znajdował się niewielki ogród, będący placem zabaw dla wszystkich
dzieci z okolicy. Niestety, jak głosiła wystawiona tabliczka, nazajutrz centrum zabaw dla dzieci
miało zostać zamknięte. Bohaterowie chcieli temu zapobiec i uratować ogród. Postanowili
przekonać Prezydenta Miasta, że plac zabaw jest potrzebny. Przy pomocy koralika znów stali
się niewidzialni i po wielu perypetiach (przechytrzyli wartownika, który nie chciał ich wpuścić)
wreszcie przeszli przez ogrodzenie, dostali się do budynku i rozpoczęli poszukiwania gabinetu
prezydenta. Z pomocą przyszły im kamienne lwy, które nagle ożyły. Biegając wspólnie z lwami

po korytarzach budynku, narobili ludziom wielkiego stracha. W końcu jednak udało im się wejść
do gabinetu prezydenta. Ku ich największemu zdumieniu, odkryli, że sekretarką prezydenta jest
nie kto inny jak… Filomena. Mimo to udało im się porozmawiać z włodarzem. Przekonali go,
aby pojechał z nimi do ogrodu i przekonał się jak wiele dzieci z niego korzysta. Aby pomóc mu
wyjść z ogrodu niezauważonym (przez Filomenę) również i jego uczyniły niewidzialnym. W
drodze prezydent zachowywał się jak dziecko (wygłupiał się i zrobił swym pracownikom kilka
żartów).
Ludzie na ulicy obserwujący jadący samochód kierowany tylko przez dwa lwy, wpadli w
przerażenie i krzyczeli wniebogłosy. Za samochodem zorganizowano pościg, który bohaterom
udało się jednak zgubić, po wjechaniu na autostradę.
Niestety nieoczekiwanie zjawiła się Filomena w towarzystwie straży miejskiej i kazała zawieźć
lwy do miejscowego ZOO. Karolcia i Piotr bardzo się do nich przywiązali i chcieli je ocalić, co
udało im się dzięki pomocy innych zwierząt. Rozwścieczona Filomena dostała takiego szału, że
małpki zamknęły ją w klatce, na której Piotr wywiesił tabliczką „dziwne zwieżę”.
Na placu zabaw wszyscy cieszyli się z ich przybycia. Tym bardziej ucieszyła dzieci i dorosłych
wiadomość, że prezydent odwołuje zamknięcie ogrodu. Zadowolone były nawet lwy, które
postanowiły już tu pozostać. Prezydent z największą przyjemnością bawił się z dziećmi, którym
w prezencie pozostawił swój czerwony samochód (pomniejszony do bardzo małych rozmiarów).
W międzyczasie koralik stawał się jednak coraz bardziej blady i mógł spełnić już tylko ostatnie
życzenie. Dzieci nie wiedziały o co mają teraz poprosić. Za radą Piotra Karolcia podjęła decyzję,
że poprosi o spełnienie życzenia każdego mieszkańca miasteczka.
I rzeczywiście każdy mieszkaniec dostał to czego najbardziej pragnął (pani Leśniewska
powróciła do zdrowia, Agata otrzymała skakankę, a ciocia Aniela wymarzony kapelusz).
Zmieniła się też nazwa ulicy – już nie była to ul. Kwiatowa, a Szczęśliwy Zaułek.
Po spełnieniu ostatniego życzenia wyblakły koralik zmienił się w malutką łezkę i zniknął na
zawsze w trawie. Wzruszona Karolcia cieszyła się, że tak wiele dobrego mogła dzięki niemu
zdziałać.
Plan wydarzeń
1. Przedstawienie tytułowej Karolci i jej rodziny.
2. Decyzja o przeprowadzce.
3. Przygotowania do przeprowadzki.
4. Odnalezienie błękitnego koralika w szparze podłogi.
5. Podróż latającą taksówką nad zakorkowanym miastem.
6. Wizyta w domu towarowym i spotkanie Filomeny.
7. Uratowanie Karolci przez taksówkarza – ucieczka przed Filomenę.
8. Kolejne życzenia spełniane przez koralik.
9. Pokazanie koralika Piotrowi.
10. Niewidzialność dzieci.
11. Wielkie zamieszania w domu towarowym z udziałem Karolci i Piotrusia.
12. Filomena próbuje ukraść koralik.
13. Schowanie koralika w płaszczu mamy.
14. Koralik znów w rękach Karolci.
15. Koralik blednie i traci swą moc.

16. Groźba zamknięcia palcu zabaw.
17. Batalia dzieci o ocalenie ogrodu – wizyta u Prezydenta Miasta.
18. Pomoc prezydenta – udanie sią na plac zabaw.
19. Ocalenie placu zabaw.
20. Filomena zamknięta w klatce.
21. Ostatnie życzenie – spełnienie próśb mieszkańców.
22. Koralik zamienia się w łezkę i znika w trawie.

