Niewiarygodne przygody Marka Piegusa – streszczenie,
plan wydarzeń
Streszczenie
Głównym bohaterem powieści jest trzynastoletni chłopiec mieszkający wraz z rodzicami i
dwoma siostrami w Warszawie – w dwupokojowym mieszkaniu, do którego dokwaterowano
również niejakiego pana Surmę. Wspólnie z sublokatorem w jego pokoju mieszaka też jego
kuzyn Alek. Z tego powodu w domu Marka przebywa najczęściej bardzo dużo ludzi; jest zatem
gwarno i wesoło. Jak sugeruje nazwisko Marka, chłopiec jest rudy i piegowaty. Cechą, która go
charakteryzuje jest też to, że mimowolnie ściąga na siebie rozmaite nieszczęścia.
Któregoś dnia postanawia uciec z domu, gdyż splot zaistniałych wypadków przeszkadza mu w
odrobieniu zadania domowego. Pech, jaki go nie opuszcza sprawia, że następnego dnia nie
zdąża z wypełnieniem obowiązków dyżurnego, toteż dyrektor za karę wzywa jego tatę do
szkoły. Nieco później Marek wybiera się na wagary, na które przypadkowo zabiera plecak
nieznajomego chłopca, przez co ścigany jest później przez jakiegoś typa o końskiej twarzy,
który okazuje się tatą właściciela owego plecaka – Wicia. Marek nie wraca do domu na noc,
dlatego zmartwieni rodzice obdzwaniają wszystkie szpitale w oczekiwaniu najgorszego.
Rankiem przychodzi wiadomość o odnalezieniu roweru chłopca. Tymczasem pan Surma
przyprowadza do domu kolegę Cedura i detektywa Hippolita Kwassa, który na podstawie
analizy śladów stwierdza, że Marek mógł zostać porwany przez niejakiego Wieńczysława
Nieszczególnego. Panowie wspólnie z kuzynem Alkiem postanawiają udać się na poszukiwania
do kabaretu „Arizona” (tutaj na puzonie gra pan Surma).
W końcu znajdują Nieszczególnego, ale on szybko wybiega z „Arizony”, prowadząc pogoń
wprost do klatki lwów w miejscowym zoo. Przed śmiercią w ich paszczach Alka i Cedura ratują
chłopcy, używając luster do odciągnięcia uwagi drapieżników. Wśród wybawicieli jest
piętnastoletni Teodor. Okazuje się, że on również szuka Marka Piegusa z polecenia niejakiego
kapitana Trepki. Należy on do czteroosobowego zespołu, który ma za cel odszyfrowanie grypsu
przesłanego przez pana Kwassa. Z jego wskazówkami udaje się do tajnej skrytki znajdującej się
w kościele św. Jacka. Chłopcu odnajdują tu kryptę z mumiami; w jednym zaś z sarkofagów
nieoczekiwanie natrafiają na windę, którą zjeżdżają następnie do mrocznego korytarza. Na
końcu korytarza mieści się sala pełna kosztowności razem z dwoma piecami do ich
przetapiania.
Po krótkiej szarpaninie z bandytami chłopcy ostatecznie uwalniają detektywa Kwassa.
Odkrywają również tajemnicę zniknięcia Marka. Otóż złodzieje, którzy skradli te kosztowności,
transportowali je w plecaku o podwójnym dnie przenoszonym przez miasto przez szkolnych
uczniów. Tak naprawdę Marek spotkał w parku syna jednego z bandytów, stąd tak wielka jego
determinacja w odzyskaniu plecaka i pościg za chłopcem.
Wieńczysław Nieszczególny zaś przejrzał jedynie działalność złodziei. Sam przy tym okradał
dzieci transportujące kosztowności, włamując się również w tym celu nocą do mieszkania
Piegusów. Bandyci usiłowali zatrzymać Nieszczególnego, ale nieoczekiwanie i przez pomyłkę
jego miejsce zajął detektyw Kwass.
Marek Piegus zaś miał być przesłuchiwany prze samego herszta bandy – Alberta Flasza, który
niespodziewanie zjawił się w końcu korytarza. W tym czasie Teodor odkrywa u góry przejście
ukryte pod cienką warstwą tynku i chłopcom udaje się szczęśliwie opuścić tajemny skarbiec.

Zaraz po wyjściu zostają otoczeni przez milicję, zaś przestępcy wpadają wprost w ręce
funkcjonariuszy. Chłopcy szczęśliwe wracają do swych domów.
Plan wydarzeń
1. Spotkanie narratora z Markiem Piegusem w Parku Bielańskim.
2. Pomyłkowa zamiana plecaków.
3. Zniknięcie Marka.
4. Rozpoczęcie śledztwa.
5. Pogoń za bandytą zakończona w klatce lwów.
6. Gryps od detektywa Kwassa.
7. Chłopcy odnajdują tajny skarbiec w podziemiach kościoła.
8. Wyjaśnia się tajemnica plecaka.
9. Opuszczenie skarbca przez łaźnię.
10. Zakończenie śledztwa i szczęśliwy powrót do domów.

