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W kraju Ma

nasz dom rodyinnz

Tom 42
Wyspa Chmur-Prześcieradeł

w rajskim ogrodyie

prawdyiwa historia piratow

pamietna burya 



Podniosłem głowę i usiadłem. Całe moje ciało było obolałe, a wokół

panował półmrok.W oddali widziałem, jak słońce próbuje się przebić

przez grube chmury wiszące nad lądem. Rozejrzałem się. Dookoła mnie

zobaczyłem płaski ląd pokryty piaskiem, gdzieniegdzie rosły pojedyncze

drzewa i kępki trawy. Żadnych gór, ludzi albo innych stworzeń.

Wszystko wokół mnie było szare i ponure, a nade mną kłębiły się

grube, ciemne chmury unoszące się nad lądem i morzem. Wyglądało to

trochę tak, jakby ktoś rozpostarł szare prześcieradła w powietrzu.

 

Wyspa Chmur-Prześcieradeł
Dzień żeglugi: 257 albo 258?

Temperatura powietrza pod ziemią: 13°C

 

 
 

(…)

Następnego dnia

obudziłem się, leżąc na

plaży z głową wciśniętą w

piasek. Najwidoczniej fale

podczas burzy były tak

silne, że wyrzuciły mnie za

burtę naszego statku i

doniosły aż tutaj. 
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Nagle w oddali zobaczyłem nasz statek. Leżał przewrócony na plaży.

Poczułem ogromną ulgę, że nie zatonął. Z bijącym sercem podniosłem

się i zacząłem szybkim krokiem iść w jego kierunku z nadzieją, że

znajdę tam moją załogę. Wtedy stało się coś niesamowitego…

Jedna z unoszących się nad statkiem chmur-prześcieradeł zaczęła

pomału opadać, a kiedy już się nad nim całkowicie rozpostarła i go

przykryła… mój statek zniknął! W taki oto sposób zaczęła się moja

przygoda na Wyspie Chmur-Prześcieradeł.

 Moje serce zabiło jeszcze szybciej.

Zerwałem się i zacząłem biec w

kierunku miejsca, gdzie kiedyś leżał nasz

statek. Kiedy tam dotarłem, zacząłem

dotykać piasku, nie dowierzając temu, co

właśnie widziałem, ale statku już tam

nie było. On naprawdę zniknął! Jedno

było jasne: z tymi chmurami-

prześcieradłami coś było nie tak i

powinienem ich unikać!
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Dwugłowe postacie przemówiły do mnie

w języku rolandskim – to taki stary

język używany na wyspach, gdzie panuje

mrok, czyli tam, gdzie nie dochodzi zbyt

wiele słońca lub gdzie często pada

deszcz. Nauczyłem się go podczas jednej

z moich pierwszych wypraw. Byłem

wtedy bardzo młody i niedoświadczony.

W drodze powrotnej do domu napadli

mnie piraci i wzięli do niewoli. Kilka dni

później statek, na którym mnie więzili,

został zaatakowany przez rekino-słonia. 

Zaczął padać deszcz, a po chwili nad wyspą rozpętała się ogromna

ulewa. Na szczęście szybko znalazłem przy plaży małą grotę, w

której mogłem się schronić. Byłem tak zmęczony, głodny i

przygnębiony, że aż z tego wszystkiego usnąłem.

Obudził mnie hałas. Na początku myślałem, że to odgłosy fal i burzy.

Jednak gdy otworzyłem oczy, zobaczyłem cztery postacie, które

stały nade mną i głośno dyskutowały. Kiedy im się dokładniej

przyjrzałem, ze zdumieniem stwierdziłem, że widzę tylko dwie

postacie, ale każda z nich ma po… dwie głowy! Zauważyłem też, że

ich dłonie są nieproporcjonalnie duże i szerokie, a na każdej z nich

jest po dziesięć palców. Wyglądały trochę jak łapy kreta.

(…)
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o takie ogromne stworzenie. Od pasa w dół wygląda jak rekin, zaś

jego górna część ciała przypomina słonia. Rekino-słoń przewrócił

statek piratów, a mnie fale wyrzuciły na brzeg wyspy Aragala.

(…)

Kiedy się obudziłem, z przykrością stwierdziłem, że zwichnąłem sobie

nogę. Ku mojemu zdziwieniu wyspa była zamieszkiwana przez…

niewidzialnych ludzi. Można ich było zobaczyć jedynie w nocy.

Wynikało to z tego, że w tych rejonach w nocy nie widać gwiazd i

księżyca. Panują tutaj nieprzeniknione ciemności. Nigdzie indziej na

świecie nie ma takiego mroku. Dlatego też na tle tej ciemni nawet

niewidzialni ludzie stawali się widzialni.

Przez wiele miesięcy mieszkańcy wyspy pielęgnowali mnie, aby moja

noga wyzdrowiała. Z jednym z Aragalów zaprzyjaźniłem się tak

bardzo, że postanowiliśmy razem wyruszyć w dalszą podróż. IVO, bo

tak się nazywał, był moim pierwszy towarzyszem morskich podróży i

razem przeżyliśmy wiele wspólnych przygód. To właśnie dzięki niemu

mogłem się nauczyć języka rolandskiego i zrozumieć teraz, co mówią

do mnie ludzie z dwoma głowami.

(…)
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W czasie naszej wędrówki ziemnymi przejściami, dwugłowi ludzie

opowiedzieli mi niesamowitą historię wyspy, na której się

znajdowaliśmy. Podobno wiele lat temu mieszkało tu szczęśliwe

plemię Nachitu. Ludzie ci trudnili się rolnictwem i hodowlą zwierząt.

Jednak pewnego dnia na wyspie pojawili się Mikodoros – stworzenia

wyglądające jak duże chmury i zabierające ze sobą wszystko, co

tylko istnieje. W ten sposób z wyspy zaczęły znikać drzewa, rośliny,

domy, a nawet ludzie. Podobno była to sprawka jednego z

czarodziejów z wyspy Mroku, który rzucił klątwę na te tereny.

Ludzie bardzo bali się tych stworzeń, dlatego ze strachu przed nimi

założyli pod ziemią swoje miasto.

Zapytałem, jak wyglądają Mikodoros. Dwugłowi ludzie opisali mi je

jako szare, brudne prześcieradła. Co ciekawe, kiedy „opadały” na

ziemie to wszystko, co zostało nimi przykryte, od razu znikało. 

(…)

 

 

 Wtedy zdałem sobie sprawę,

że mówią o tych samych

chmurach-prześcieradłach,

które sprawiły, że mój statek

wraz z załogą się ulotnił. 

(…)

5



Bardzo mnie to zainteresowało, bo przecież chciałem się dowiedzieć,

co się stało z moimi marynarzami. W tym momencie zrozumiałem, że

muszę się udać na wyspę Mroku, odnaleźć czarodzieja, który był za

to wszystko odpowiedzialny, i uratować moją załogę.

(...)

W związku z tym, że mieszkali pod

ziemią, gdzie cały czas panował mrok,

widzieli dużo gorzej niż ja. Pewnie

dlatego ich oczy były małe, a każdy z

nich miał dwie głowy, bo dzięki temu mogli

używać dwóch par oczu, aby wiedzieć

więcej i dokładniej. Poza tym podziemni

ludzie, pracując przy budowie korytarzy,

czasami zdani byli na długą samotność.

Wtedy ta druga głowa dotrzymywała im

towarzystwa. Jedni żyli harmonijnie ze

swoją bliźniaczą głową, prowadzili długie

rozmowy zachowywali się przyjacielsko,

inni ciągle się z nią o wszystko kłócili i

knuli plany, jak będzie wyglądało ich życie,

kiedy się wreszcie rozstaną.

(…)
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W głębi ziemi powietrze jest zimniejsze i dużo cięższe, dlatego

tutejsi mieszkańcy oddychają bardzo powoli. Mniej więcej ze trzy

razy wolniej niż ludzie z mojej części świata. Czas nie jest liczony u

nich minutami, godzinami i dniami, ale liczbą oddechów. Mówi się tam:

„Szkoła oddalona jest trzydzieści oddechów” albo „Przygotowanie

posiłku potrwa sto pięćdziesiąt oddechów”, lub „przeżyłem już dwa

miliony czterdzieści dziewięć oddechów”.

(…)

 

Ponadto ludzie ci mieli bardzo wyostrzony węch. Twierdzili nawet,

że po samym zapachu człowieka można rozpoznać jego nastrój –

czy jest zadowolony, smutny, boi się lub też czy ma dobre zamiary,

czy złe. Niektórzy twierdzili również, że potrafią wyczuć choroby

lub gdy ktoś kłamie. Co więcej, ludzie ci wyczuwali także zbliżające

się niebezpieczeństwo. Byłem naprawdę pod wrażeniem tej

umiejętności.

 

7


