
Szkicownik 
  

Kim jesteś Trebaczyku? 

Los się do mnie uśmiechnął. Mogłam przepaść w nicość jak Elturel, ale dzięki temu włochatemu 
przyjacielowi ocalałam… Czyżby moneta się odwróciła? Czy teraz wreszcie moje wynalazki 
okażą się rewolucyjne i co najważniejsze docenione przez ludzkość i bogów? Skoro los mnie 

oszczędził, to musi być jakaś tego przyczyna! Gond nade mną czuwał i nie tylko on – również 
Trębaczyk! Nie opuszczę go do puki nie rozwikłamy tajemnicy jego amnezji! [klucz] On jest z 
jednej strony potężny, a z drugiej taki bezbronny i łatwowierny! Nie może podróżować beze 

mnie! 
Już myślałam, że Mavil i Nahir mnie zawiedli, opuścili rodzinę Bashy i ruszyli bez nas… na 

szczęcie byłam w błędzie! Nie mogłabym zasnąć myśląc, że Jasmal i jej dzieciom stało coś 
złego… Oni już i tak tyle wycierpieli... Na szczęcie zawsze mogę liczyć na moich Towarzyszy! 
Wicto, gdzie się ukryłeś? W zasadzie to wypowiedziałeś na głos coś, czego od zawsze byłam 
świadoma… lecz miałam złudzenia, że jednak może być inaczej. Przedkładając dobro biedoty 

nad swój własny rozwój daleko w hierarchii nie zajdę… Ale czy tego tak naprawdę 
pragnęłam…

Waywocket mały twórca rzeczy wielkich!
by Waywocket Smolinosek 
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