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W kraju Ma

nasz dom rodyinnz

Tom 43
Wyspa Mroku

w rajskim ogrodyie

prawdyiwa historia piratow

pamietna burya 



Wyspa Mroku
Dzień żeglugi: 315

Temperatura powietrza: 18°C

(…)

Mój towarzysz zabrał mnie na targ, który okazał się najbardziej

kolorowym i zdumiewającym miejscem, jakie kiedykolwiek widziałem.

Miałem wrażenie, że można tam usłyszeć wszystkie możliwe języki

świata.

(…)

(…)

Pod drzewem stało kilku ludzi niskiego wzrostu

i studiowało jakieś mapy i atlasy. Na głowie

wystawały im niczym anteny nogi! Mój

towarzysz wyjaśnił mi, że to Obieraci, czyli

wędrowni ludzie, którzy nie mają swojego

państwa czy ojczyzny, tylko przemieszczają się

z jednego kraju do drugiego. I tak bez końca.

Są w ciągłym ruchu. W związku z tym, że ich

ulubionym zajęciem jest chodzenie, to pracują

jako kurierzy pocztowi na zlecenie różnych

królestw. Przenoszą paczki i listy z jednego

końca świata w drugi. Te obieżyświaty z

nogami na głowie mają świetną pamięć do map

i dobrze się orientują w terenie. Dlatego też

Obieraci są wszędzie bardzo cenieni za swoje

usługi.

(…)
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– Te tam… – powiedział mój towarzysz, wskazując na grupkę

starych i bardzo brzydkich kobiet w zniszczonych ubraniach. – To są

czarownice. Spójrz, jedna jest brzydsza od drugiej. Ale właśnie o to

chodzi. Wśród czarownic istnieje przekonanie, że najpiękniejszymi

kobietami są te najbrzydsze i najstarsze, noszące najbardziej

śmierdzące i zniszczone szaty. 

Właśnie takie czarownice są idolkami nastoletnich wiedźm. Podobno

obklejają one ściany swoich pokojów ich zdjęciami i rysunkami. Co

więcej, za szczególną piękność uchodzi ta, która ma najwięcej

pryszczy, zmarszczek i brodawek, największy garb lub najdłuższy nos.

Dlatego też czarownice wydają fortunę na zabiegi kosmetyczne!

Szczególnie modne są doklejane krosty na nos oraz perfumy i pasty

do zębów zrobione z odchodów zwierząt i błota. 

Te ostatnie sprawiają, że oddech czarownic

jest tak nieświeży, że można zemdleć... Ale to

dobre dziewczyny – dodał po chwili namysłu

mój towarzysz. – Jak się je o coś poprosi, to

zawsze pomogą radą lub klątwą. Wiesz, o

jakie klątwy mi chodzi, prawda? – zapytał i

spojrzał na mnie wyczekująco, a kiedy

pokręciłem przecząco głową, kontynuował:

 – Aby sąsiadowi, którego się nie lubi, ktoś

ukradł wszystkie kurczaki, by dostał trądziku

lub kataru.
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(…)

Na straganach można było usłyszeć wszystkie możliwe języki

świata, spotkać przeróżnych ludzi i najdziwniejsze stworzenia oraz

kupić rozmaite cuda. Na przykład magiczne księgi, w których można

znaleźć odpowiedź na każde pytanie. Zarówno te dotyczące życia

prywatnego, jak chociażby kto zostanie naszym małżonkiem i ile

będziemy mieć dzieci, jak i te odnoszące się do wiedzy ogólnej, na

przykład, czy ziemia jest płaska, okrągła czy też ma kształt

trójkąta. Był jednak tylko jeden haczyk. Do ich odczytania

potrzebna była znajomość niewidocznego pisma. Można się go

nauczyć na kursie czytania w szkole magów, który trwa tylko

dwanaście lat!
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Poza tym na straganie można też było nabyć okulary, dzięki którym

dało się zobaczyć prawdziwą naturę człowieka: czy jest dobry,

złośliwy, skąpy, czy raczej ma naturę awanturnika.

(…)

Fascynujące okazały się także stoiska magików i wróżek oferujących

najróżniejsze usługi. Sprzedawano tam cukierki wywołujące trądzik,

aktywujące zdolność czytania myśli lub sprawiające, że ktoś potrafił

siusiać na rozkaz (podobno był to hit dla młodych mam, których

dzieci nosiły pieluchy lub siusiały w majtki). Można było tam również

nabyć magiczne notatniki i długopisy, dzięki którym wszystko, co

zostało napisane lub narysowane, stawało się rzeczywistością;

spraye i maści odstraszające wampiry, potwory i duchy; pierścionki

sprawiające, że ludzie stawali się niewidoczni; kolczyki w kształcie

ucha pomagające słyszeć myśli innych.
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W słoikach sprzedawano śmierdzące pierdzioszki i bączki o działaniu

uspokajającym i relaksacyjnym. Podobno osoby mające problemy z

zasypianiem zarzekały się, że mogą dzięki nim spokojnie i głęboko

spać. Można tu było kupić także specjalne herbatki na ból zębów,

chrapanie, śmierdzące stopy, kichanie czy porost włosów.

(…)

Między straganami spacerowały różne baśniowe stwory: trolle

handlujące skradzionymi na innych wyspach przedmiotami; elfy

sprzedające wodę do kąpieli, dzięki której ludzie młodnieli; krasnale

oferujący złoto i zbroje, a także wielkoludy czekające na nowe

zlecenia, jak na przykład wyrwanie drzewa w ogrodzie

przysłaniającego widok z okna lub też wyrównanie rachunków z

nielubianym sąsiadem.

(…)
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