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 Tomek Orkiszek postanawia zostać detektywem i wraz z przyjaciółmi zakłada Biuro śledcze. 

Jego biuro śledcze znajduje się w domku na drzewie, trzyma tam wszystkie akta spraw i potrzebne 

przybory. Klienci początkowo sceptycznie podchodzą do pana detektywa, jednak później przekonują 

się o jego umiejętnościach.  

 Wraz ze swoimi przyjaciółmi - kotką Kicią, chomikiem Euzebiuszem i rybką Klotyldą - 

rozwiązują niejedną, skomplikowaną zagadkę kryminalną. Czasem mogą liczyć na pomoc sierżanta 

Janusza Rychlickiego, który docenia talent Tomka i chętnie z nim współpracuje. 

 
Tom 1 

"Szafirowa broszka" 

 Niebawem do drzwi domku na drzewie puka pierwszy klient - jubiler Rubinek. Sprawa,           

z którą przychodzi jest nie byle jaka: skradziono bezcenną szafirową broszkę królowej Marysieńki. 

 Czy Tomuś Orkiszek i jego przyjaciele zdołają znaleźć złodzieja i odzyskać szafirową broszkę?  

 

Tom 2 

"Afera w teatrze" 

 Po spektakularnym śledztwie Tomusia i jego przyjaciół oraz odnalezieniu broszki królowej 

Marysieńki, biuro śledcze w domku na drzewie nie może narzekać na nudę. 

Właśnie do ich drzwi zapukał kolejny, bardzo tajemniczy i niezwykły klient. Aby rozwiązać kolejną 

zagadkę, detektywom będzie potrzebne przebranie… 

 Czy Tomuś, Kicia, Euzebiusz i Klotylda odnajdą winowajcę w teatrze pełnym aktorów              

i przedziwnych rekwizytów? 

 

Tom 3 

"Radiowa zagadka" 

  Po dwóch rozwiązanych zagadkach, czas na kolejną. Tym razem Tomuś i jego przyjaciele 

stają przed nie lada wyzwaniem. W radiu giną mikrofony! Dziennikarka radiowa, pani Anusia, 

załamuje ręce – przez złodziei nie może prowadzić audycji dla dzieci. Podejrzanych jest wielu. Jeden 



z nich – wokalista zespołu Torpeda – pisze piosenkę o Euzebiuszu… Czy wizja wielkiej muzycznej 

kariery nie odwróci uwagi przyjaciół od zadania? 

 Czy Tomuś i jego partnerzy odnajdą skradzione mikrofony? 

 

Tom 4 

"Skradziona kolekcja" 

  W czwartym tomie poznajemy historię Rudolfa Perkalika, projektanta mody, któremu            

na chwilę przed pokazem ktoś wykrada najnowszą kolekcję. Tomuś i jego pomocnicy ruszają do akcji, 

a podejrzanych jest wielu. Jest asystentka pana Rudolfa, która lubi sztuczną biżuterię i koraliki, jest 

krawcowa, pani Ewa, ale także konkurentka projektanta, pani Natalia. Detektywów czeka nie lada 

wyzwanie. Na szczęście mogą liczyć na pomoc sierżanta Janusza Rychlickiego, który docenia talent 

Tomusia i chętnie z nim współpracuje. 

 

Tom 5 

"Przybysze z gwiazd" 

 W piątym tomie Tomuś i jego przyjaciele spędzają wakacje u wujka Juliana na wsi. Jednak 

zamiast ciszy i spokoju na łonie natury, młodzi detektywi stają przed kolejną zagadką – ktoś wycina 

dziwne koła na polu pana Mateusza. Tomuś, Euzebiusz, Klotylda i Kicia nie mogą pozostawić 

mieszkańców wioski bez pomocy. Od razu rozpoczynają śledztwo, ustawiając na tarasie teleskop        

i obserwując... niebo. Czyżby tajemnicze zdarzenia miały coś wspólnego z kosmitami? Podobnie 

myślą dziennikarze, którzy przyjeżdżają na miejsce zdarzeń. A może istnieje inne wytłumaczenie? 

 

Tom 6 

"Słony deser" 

  Akcja szóstego tomu rozgrywa się głównie w restauracji. Tomuś Orkiszek wraz z przyjaciółmi 

wcielą się w role kucharzy, aby wytropić tajemniczego przeciwnika. Ktoś bowiem soli wszystkie 

słodkie desery w restauracji pana Makaronika, aby odstraszyć jego klientów. Ponadto Tomuś, Kicia, 

Klotylda i Euzebiusz wystąpią w programie kulinarnym.  

 Na czytelników czeka też niespodzianka – przepis na ulubione gofry Tomusia, idealne            

do samodzielnego przygotowania. 

 

           Opracowała G. Łabno 

               na podstawie: www.zielonasowa.pl 


