


Już podczas studiów zaczę-
łam ilustrować książki. To, co 
uwielbiałam robić w wolnym 
czasie, stało się moją pra-
cą. Pracą, którą pokochałam 
i której poświęciłam się w peł-
ni. Z radością zamykałam się 
każdego dnia w pracowni i ry-
sowałam. Właściwie całe moje 
życie kręciło się wokół pra-
cy i kolejnych książek. Tyl-
ko praca i praca. Może dlatego 
spotkało mnie coś, czego się 
nie spodziewałam.

Czytałam o blokadach twórczych, słuchałam opo-
wieści znajomych o nich, ale nie przypuszczałam, 
że kiedyś sama nie będę wiedzieć, co narysować... 
Po sześciu latach ilustrowania i wymyślania ksią-
żek podpisałam kontrakt na książkę marzeń! Mia-
łam całkowitą wolność w wybraniu tematu i formy. 

Byłam zachwycona. Mogłam stworzyć 
dzieło życia! Jednak... zupełnie niespo-
dziewanie każdego dnia tylko wpa-
trywałam się w ekran komputera. 
Stresowałam się. I to bardzo. Rysowa-
nie przestało sprawiać mi przyjemność. 
Nawet zawiesiłam prowadzenie moje-
go komiksowego pamiętnika. Każda 

narysowana kreska przypominała 
mi boleśnie o niezaczętym projek-
cie... Czas mijał. Narastała frustra-
cja. Zaczynałam myśleć, że już ni-
gdy niczego nie stworzę. Ale jednak 
trzymacie w rękach moją najnowszą 
książkę, mój osobisty pamiętnik.

Spotkała mnie niesamowita 
przygoda, którą rozrysowy-
wałam w szkicowniku. Od-
krycie, jakiego dokonałam, 
sprawiło, że nie mogłam tych 
zapisków zostawić tylko dla 
siebie. Nie znajdziecie tu pod-
koloryzowanych wspomnień 
czy dodanych po czasie ocen. 
Wszystko, co przeczytacie, 
spisywałam na bieżąco. Wy-
jątek stanowi jedynie kilka 
miejsc - na pewno zorientu-
jecie się, o które zapiski cho-
dzi. 





Obudziłem się przed wschodem słońca, kiedy 
wokół panował jeszcze półmrok. Pierwsze, co 
usłyszałem, to gardłowy warkot, który sprawił, że 
szerzej otworzyłem zaspane oczy. Dźwięk dochodził 
spod drzewa, na którym siedziałem. Ostrożnie 
spojrzałem w dół. Zobaczyłem zwierzę z wyglądu 
przypominające tygrysa, ale trzy razy większe  
i ponaddwukrotnie dłuższe. Było przerażające 

i z pewnością niebezpieczne. Powoli zbliżało się  
do trzech kulących się postaci. Wyglądały jak krępe 
gnomy o skórze czarnej jak węgiel i smutnych, 
szerokich ustach. Były bezbronne i bardzo 
przestraszone.

Chciałem im pomóc, ale nie wiedziałem jak. 
Wierzyłem jednak we własne siły, pamiętny tego, 
że ostatnio uratowałem życie Brnącowi. 

ZWIERZĘ

Najpierw gadzianka, a teraz ta bestia! Ile jeszcze 
potworów tu spotkam? Zwierzę to ma jakieś trzy 
metry wysokości i dwa razy tyle długości. Przypomina 
rozmiarami parowóz! Całe pokryte długą sierścią 
w plamy jak u lamparta. Na grzbiecie ma dość krótką, 
ciemną grzywę. Giętkie, długie ciało wygina się 
niczym u dżdżownicy. Dobry Boże, gdzie ja trafiłem?! 
Takich stworów ludzkie oko jeszcze nie oglądało. 

Teraz musiałem odwrócić uwagę stwora. Tylko 
jak? Gorączkowo szukałem pomysłu... Ostatecznie 
zacząłem powoli obracać się na wąskiej gałęzi, 
żeby zyskać wygodniejszą pozycję. Niestety 
zaplątałem się w nabocze futro i runąłem wprost 
na zwierzę, wrzeszcząc przy tym przeraźliwie 
(znajdowałem się przecież naprawdę wysoko)... 

Wszystko rozegrało się w ułamkach sekund. 
Nastąpiła krótka szarpanina, po której stwór 

uciekł w zarośla. Piszczał przy tym żałośnie, 
jak kociak wołający matkę. Ja chrypiałem 
i skowyczałem nie mniej przeraźliwie, ponieważ 
podczas upadku zwichnąłem sobie rękę i bolało 
mnie jak diabli. Gnomy wrzeszczały chórem, 
chyba dla towarzystwa, bo nie znajdowałem 
innej przyczyny. Potem świat zalała ciemność. 
Zemdlałem z bólu i strachu.

KOŃCZYNY
SCHEMAT PORUSZANIA SIĘ ZWIERZĘCIA

Stwór ma niespotykaną 
liczbę kończyn, bo aż pięć 
par! Wskutek tego porusza 
się niczym stonoga czy 
krocionóg – drobnymi, 
płynnymi ruchami, 
wyginając korpus.



Ocknąłem się w grocie. Kiedy wzrok przyzwyczaił 
mi się do ciemności, zobaczyłem, że rękę mam 
obandażowaną i na temblaku. Obok posłania 
siedział jeden z gnomów i uśmiechał się szeroko. 
Gnom, a w zasadzie gnomica, uspokajająco 
położyła mi rękę na piersi i wskazując na siebie, 
powiedziała: „Brina”. Następnie wskazała 
pozostałe gnomy i przedstawiła: „Brum”, „Brzum”.

Brina i jej podobni mieszkają w tunelach pod 
wyspą. W przeciwieństwie do Tyltów i Brnąców 
nie tworzą zwartej społeczności. Każda rodzina 
ma grotę, która łączy się z innymi labiryntem 
tuneli. Brum, Brzum i Brina to rodzeństwo. Inne 
gnomy spotykają kilka razy w roku na dużych 
uroczystościach lub zgromadzeniach.

ŻYCIE POD  
ZIEMIĄ

Gnomy opuszczają 
tunele, żeby zdobyć  
zioła i pokarm. Mają  
słaby wzrok jak krety. 
Poruszają się dzięki  
bardzo dobrze  
rozwiniętym zmysłom 
słuchu i węchu.

d) NOS - bardzo duży, ruchliwy i węszący.
e) USTA - szerokie i płaskie, zęby podobne  

do ludzkich.
f) OZDOBY -  złote i kunsztownie wykonane.

a) RĘCE -  potężne i długie z grubymi pazurami.
b) NOGI -  krótkie, krępe.
c) OCZY -  malutkie, w mętnobiałym kolorze, bez 

źrenic. Wydaje mi się, że oni są ślepi.
JĘZYK

Przypomina mie- 
szankę niemieckiego, 
łaciny i któregoś 
z języków skandy- 
nawskich. Po raz 
pierwszy na tej 
wyspie pojmuję, 
co się do mnie 
mówi! Z Tyltami 
porozumiewałem 
się pojedynczymi 
słowami, a Brnąców 
nie rozumiałem 
wcale.  

WZROST 

Gnomy są niskie i krępe. Czyżby wszyscy mieszkańcy wyspy 
byli tacy? Skąd taka jednorodność?

KOPANIE

Gnomy kopią tunele bez pomocy narzędzi. Ich szerokie 
ręce z długimi pazurami łatwo i szybko rozgarniają 
ziemię. Podziemne korytarze ciągną się pod całą wyspą 
i sięgają wiele kilometrów w głąb ziemi. Dla intruzów są 
prawdziwym labiryntem. Kiedy jednak zna się szlaki,  
można przejść nimi w dowolne miejsce na wyspie.

IMIONA PLEMIENNE

Rodzeństwo jest mi bardzo 
wdzięczne za uratowanie 
przed kąsaczem. Nazwali mnie 
„wspaniałym wojownikiem” 
i w dowód uznania nadali mi 
imię w swoim języku: „Böwerz”, 
co oznacza „Białego Ptaka”. 
Gdy spadałem z nieba ze 
złowieszczym okrzykiem, 
wyglądałem jak pikujący ptak...

Imię plemienne Brzuma to  
(w tłumaczeniu) „Pasibrzuch”.

Brina to „Wiercipięta”  
(od nazwy tutejszego owada).

Brum jeszcze nie dostał  
imienia, dlatego szczególnie 
zachwyca się moim.

PIERWSZE SPOSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYGLĄDU GNOMÓW



PAJĘCZARKA WODNA

Jej ogon przypomina pajęczą sieć, w którą 
łapią się inne ryby. Ptakoludy po złowieniu 
pajęczarki odczepiają jej połów, a ją samą 
puszczają wolno. Nie wiem, czy dlatego że jest 
niejadalna, czy dlatego że chcą, aby łapała dla 
nich kolejne zdobycze.

CZARNY NEMROD

Ryba wyjątkowa dla Ptakoludów. Zwykle 
są apatyczne, ale po jej złowieniu skrzeczą 
i tańczą. Nigdy jednak jej nie jedzą. Być może 
jest trująca? Po wyjęciu nemroda z wody wypływa 
z niego coś w rodzaju cuchnącej czarnej ropy.

OLEJARKA TŁUSTA

W pokrywających ją wolach znajduje się tran! 
Nigdy nie słyszałem, żeby można było go pozyskać 
z czegoś innego niż wątroba... Ptakoludy wyciskają 
tran i wypuszczają rybę do wody, a olejarka 
ponownie magazynuje w wolach tran.

SIECIOTONKA RZECZNA

Ma w brzuchu otwory przypominające sieć, 
w którą wpływają mniejsze ryby. Wewnątrz pułapki 
wpadają w lepką maź. Sieciotonka w ten sposób 
poluje.

Podczas pobytu u Ptakoludów dużo czasu 
spędziłem nad rzeką. Wcześniej szedłem wzdłuż 
niej kilkakrotnie, ale nie prowadziłem obserwacji. 
Ptakoludy łowią w niej osobliwe ryby. Ichtiologia nie 

jest moją specjalizacją, nigdy też nie trzymałem 
wędki w ręce, przyglądałem się więc tym 
stworzeniom z dużym zaciekawieniem.

RYBOROŻEC MULISTY

Kolejny przysmak Ptakoludów. 
Przyjazna ryba pływająca blisko 
brzegu.

ZĘBACZ PTASI

Bardzo niebezpieczny. Jego 
zęby są ostre niczym piła. Wabi 
pięknym ubarwieniem.

CIEPLINEK POSPOLITY

Lubi ciepło, dlatego w słoneczne 
dni pływa przy powierzchni.

PURCHAWICA

Przypomina gąbkę. Po złowieniu 
Ptakoludy wrzucają ją z powrotem 
do wody. Bardzo śmierdzi.

WIJA RZECZNA

Mała i zwinna, trudno ją 
złapać. Przysmak Ptakoludów.

RYJKORYBA

Pospolity gatunek i zarazem 
przysmak Ptakoludów. Ma dziwny 
ryjek, podobny do świńskiego.

ŻARŁOK ŚLEPY

Pływa blisko dna. Bardzo 
niebezpieczny. Dwie takie 
ryby potrafią pożreć człowieka 
w minutę.

SKÓROWIEC PATRONIS

Bardzo duży, głównie ze 
względu na luźną, workowatą 
skórę. Pływa przy dnie rzeki.

ŚWIETLIK WAMPIRZY

Wygląda bezbronnie, ale gryzie 
każdego, kto wejdzie do rzeki. 
Pływa w ławicach.

SPIJKA ZWYCZAJNA

Ma długi i mięsisty język. Żywi 
się, zlizując bakterie żyjące na 
innych rybach.

TRZĘSIPŁETWIEC 

Duża, powolna ryba. Wygląda 
dość zwyczajnie, ale potrafi 
naśladować dźwięki.

POŻERACZ NADĘTY 

Narośl na brzuchu w sytuacji 
zagrożenia odpada. 
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