
Historia Natki nastolatki 

I 

Dziś chciałam Wam opowiedzieć o historii, która przydarzyła mi 

się niedawno. 

 Pewnego dnia moja przyjaciółka zaprosiła mnie w szkole na jej 

urodziny. Bardzo się cieszyłam, ale oczywiście wiedziałam, że sama 

muszę przygotować sobie jakieś słodycze (bezglutenowe) przed tym 

przyjęciem. Innym może by się nie chciało, ale ja jestem już 

przyzwyczajona. Na urodziny Oli strasznie nie mogłam się doczekać. 

Oczywiście prezent razem z moją mamą kupiłyśmy zaraz za kilka dni. 

Wiedziałam, że jej się spodoba. Kiedy nadszedł dzień jej uroczystości 

troszkę się bałam, że będę odstawać od reszty zaproszonych. W 

końcu jestem ,,inna’’ od nich. Co jak będą się ze mnie wyśmiewać? 

Ciągle rozmyślałam. Mama mnie uspokajała, ale to mało co pomagało. Z 

tego co wiedziałam to Ola zaprosiła dużo osób, których nie znałam. 

Cały czas chodziłam poddenerwowana. Przyjęcie było na 1700. Więc ja 

godzinę wcześniej spakowałam różne bezglutenowe słodycze i 

potrzebne rzeczy. Gdy tylko weszłam wszyscy już czekali. Mama Oli 

oraz ona to przemiłe osoby, ponieważ okazało się, że przygotowały dla 

mnie bardzo dużo właśnie specjalnego jedzenia. Strasznie się 

ucieszyłam, a tak się bałam. Myślałam, że będę się odróżniać od 

innych. Niepotrzebnie. Goście także okazali się przyjaźni. Super się 

bawiliśmy! Nikt nie zauważył jak to szybko minęło i trzeba było 

wracać do domu. Pod koniec bardzo podziękowałam Oli i jej mamie za 

to, że zadbały o to bym nie czuła się nieswojo. Nawet tort był 

zrobiony bez mąki, której ja nie mogę! Bardzo mi się podobało.  

 



 

 

II 

Dzisiejszego dnia chciałam Wam opowiedzieć o historii, która 

przytrafiła mi się dość niedawno. 

 W szkole moja przyjaciółka zaprosiła mnie na jej urodziny. 

Bardzo, ale to bardzo się cieszyłam. Miało być strasznie ciekawie. 

Różne zabawy, gry i dosłownie wszystko! O jedzenie aż tak bardzo się 

nie martwiłam, ponieważ i tak wiedziałam, że jak wezmę kilka rzeczy 

do jedzenia to mi wystarczy. Bardzo byłam podekscytowana tym 

przyjęciem. Wreszcie poznam nowych ludzi. Prezent zakupiłam za 

kilka dni. Pomagała mi w wyborze mama. Byłam pewna, że Oli bardzo 

się on spodoba. Gdy nadszedł dzień urodzin troszkę się już wtedy 

bałam. No bo przecież wszyscy mogą się na mnie patrzeć jak na jakąś 

kosmitkę. Szybko jednak się uspokoiłam myśląc, że może tak nie 

będzie. Mama także mówiła, że wszystko będzie dobrze i spakowała 

mi dużo bezglutenowego oczywiście jedzenia. Uroczystość miała się 

rozpocząć o 1700. Nie lubię być spóźnialska, więc wyjechałam pół 

godziny przed. Zdziwiona byłam, ponieważ wszyscy już byli. Wszyscy 

super się bawili. Było bardzo dużo atrakcji. Najgorzej było jednak z 

jedzeniem. Wszyscy jedli sałatkę, a ja kanapki. Czułam się strasznie i 

nieswojo. Wszyscy jedli coś innego niż ja i przy tym strasznie się na 

mnie patrzyli.  Przez to nikt nie chciał ze mną rozmawiać ani grać. Od 

małego także uwielbiałam torty, ale niestety teraz go nie mogłam. 

Bardzo się odróżniałam od innych. Wszystkim czas mijał szybko, ale 

nie mnie. Jedyną osobą, z którą się bawiłam to była Ola. Urodziny 

więc nie za bardzo mi się podobały.  


