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W kraju Ma

nasz dom rodyinnz

Tom 64
Kaplica w lesie

w rajskim ogrodyie

prawdyiwa historia piratow

pamietna burya 



Kaplica w lesie
Dzień żeglugi: urlop, wakacje w domu

Temperatura: 26°C

(…)

Pewnego dnia odwiedził mnie mój najlepszy przyjaciel – niewidzialny

IVO! O naszych wspólnych przygodach pisałem już we

wcześniejszych kronikach. (…) Bardzo się ucieszyłem z jego wizyty i

zabrałem go do wioski, gdzie akurat odbywał się jarmark (…) I

wtedy IVO zakochał się ze wzajemnością w córce piekarza. Ta z

kolei bardzo chciała go zobaczyć. Umówili się zatem na spotkanie w

nocy, gdyż na wyspie, z której pochodził IVO niewidzialni ludzie

stawali się widzialni właśnie w nocy. 
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Niestety okazało się, że przez światło księżyca i gwiazd tutejsza

ciemność jest niewystarczająca i ku rozczarowaniu zakochanej pary

mój przyjaciel nadal nie mógł „się pokazać” swojej wybrance serca.

Widząc przygnębienie mojego najlepszego przyjaciela, wpadłem na

pomysł, aby zbudować kaplicę z bardzo grubych kamieni, tak aby

panowała w niej taka ciemność, jak na wyspie Aragala. IVO był

zachwycony tym pomysłem i od razu wzięliśmy się do roboty!

(…)
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Kaplica stanęła, jednak okazało się, że także mrok w jej wnętrzu

nadal był za jasny i córka piekarza dalej nie mogła zobaczyć swojego

ukochanego. Wtedy IVO postanowił powrócić na swoją wyspę i

przywiózł z niej zapakowaną w wielki worek najciemniejszą z

ciemności, którą potem wypuścił w kaplicy. Tak, tym razem plan

zadziałał!

Od tamtej pory w kaplicy zaczęła panować niesamowita ciemność,

tak głęboka, jakiej ludzie w naszej części świata jeszcze nie

doświadczyli. Ja sam nie jestem przyzwyczajony do tak

nieprzeniknionych ciemności i kiedy wszedłem do kaplicy, tak mnie ona

oślepiła, że nie byłem już w stanie wyjść z niej o własnych siłach i

IVO musiał mnie stamtąd wyprowadzać. Kaplicę tę można było

odwiedzać tylko w towarzystwie niewidzialnych ludzi, ponieważ są

oni przyzwyczajeni do najgłębszej ciemności i widzą w niej, gdyż na

wyspie Aragala jest ona czymś normalnym.
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W ten sposób córka piekarza mogła zobaczyć IVO na własne oczy

i jeszcze bardziej się w nim zakochała! Od tamtej pory kaplica ta

stała się miejscem ich codziennych spotkań. Jednak z czasem

okazało się, że córka piekarza przez tę niesamowitą ciemność także

coraz bardziej bledła, stawała się przezroczysta, aż wreszcie

zrobiła się zupełnie niewidzialna, tak jak IVO.

Czy się tym przejęła?! Absolutnie nie! Oboje zamieszkali w kaplicy.

Urodziło im się bardzo dużo dzieci. Niektóre z nich, kiedy dorosły,

wyruszyły w szeroki świat, inne pozostały w lesie i kaplicy. A sam

IVO ze swoją małżonką przeprowadził się na wyspę Aragala.
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Historia o niewidzialnych ludziach zamieszkujących mój las musi

pozostać tajemnicą! Z jednej strony kaplica jest domem wielu

niewidzialnych ludzi i miejscem, gdzie niewidzialni mogą się spotkać z

widzialnymi. Z drugiej zaś strony to miejsce niebezpieczne. Jeżeli ktoś

wejdzie do kaplicy, a nie jest przyzwyczajony do ciemności, nie będzie

mógł sam z niej wyjść. Istnieje także ryzyko, że jeżeli ktoś zostawi

otwarte drzwi lub okna od kaplicy, to cała ciemność wyleje się z niej

i zapanuje w naszej wiosce, albo nawet w naszej części świata.

Informacja o tej kaplicy musi zatem pozostać tajemnicą i nie może

wpaść w niepowołane ręce!

(…)
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