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Rozdział 1 

Wakacje 

 

Autokar zbliżał się do budynku szkoły. Było już późno, 

ale wszyscy wracali bardzo zadowoleni – przecież mieli  

za sobą świetny, dwutygodniowy obóz. Po chwili wybiegło  

z autokaru wiele dzieci, a wśród nich Filip, ja i Jędrek. Czekali 

na nas rodzice. Siostra już z daleka mnie wołała. Przecież 

długo się nie widzieliśmy. Od razu ze wszystkimi się 

przywitałem. Uściskałem mamę, tatę, a potem Zuzię. 

Powiedziałem: 

- Cześć, mamo i tato. Było super. A jak tam u was? 

Rodzice uśmiechnęli się. Za chwilę ludzie się rozeszli, ale 

przed tym pożegnałem się jeszcze z Filipem i Jędrkiem.  

W drodze siostrzyczka chciała, żebym cały czas ją trzymał  

za rączkę i całował. Stęskniła się za mną! 

W domu, gdy zasnęła młodsza Zuzia, opowiadałem  

o wszystkich przeżyciach z obozu. Mówiłem szybko  

i z podekscytowaniem: 

- Gdy przyjechaliśmy, byliśmy bardzo zmęczeni i szybko 

położyliśmy się spać. Oczywiście, byłem w pokoju z Filipem  

i Jędrkiem. Lecz już następnego dnia zaczęła się niezła 
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imprezka. Wszyscy bardzo dobrze się bawiliśmy i byliśmy 

bardzo zadowoleni. Codziennie ćwiczyliśmy, oczywiście grę  

w nogę. Najfajniejsze były jednak wieczory, podczas których 

zawsze wymyślaliśmy coś fajnego. Raz wymknęliśmy się, już 

prawie w nocy, nad morze, żeby popływać. Jednak nie wyszło 

nam to na dobre, bo trener się dowiedział i mieliśmy karę.  

Ale poza tym było super! 

 Opowiadałbym tak dalej, gdyby nie przerwał mi tata, który 

powiedział, że jest już bardzo późno. 

 Następne dni także leciały bardzo szybko. Bawiłem się 

dużo z Filipem, graliśmy na komputerze, PSP, PS3, a także  

w koszykówkę, nogę, jeździliśmy razem na rowerze. 

Pamiętam, jak rok temu mama z tatą kupili nowe mieszkanie. 

Jeszcze nie wiedziałem, że na tym osiedlu mieszka ktoś taki, 

jak Filip.  

Zaplanowałem razem z rodzicami sierpniowy wyjazd 

na Sycylię. Martwiliśmy się, jak Zuzia zniesie podróż, ale 

 na szczęście nie było źle. A, jeśli chodzi o hotel, był super. 

Został zbudowany w pięknym, wielkim, wypielęgnowanym 

ogrodzie. Znajdowało się też na nim boisko do nogi i kosza. 

Codziennie chodziłem na animacje, na których poznałem 

Bartka. Okazało się, że będziemy wracać razem. 

Wymieniliśmy się także numerami telefonów. Z rodzicami nie 
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mogliśmy, niestety, jeździć na różne wycieczki, ponieważ moja 

siostrzyczka mogłaby ich nie znieść. Ze smutkiem żegnałem to 

miejsce. Czekała na nas jeszcze droga powrotna, która okazała 

się dla mnie przyjemnością, ponieważ bawiłem się z Bartkiem. 

Włączyliśmy tryb wieloosobowy, gdy graliśmy w GTA  

na PSP. 

 Tak miło i szybko minęły całe wakacje. Czekał na mnie 

kolejny rok szkolny, ale jeszcze wcześniej umówiliśmy się  

z Filipem, że zakończymy wspólnie wakacje 30 sierpnia. 
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Rozdział 2 

Zwykły niedzielny wieczór 

 

 Tak, jak już mówiłem, razem z Filipem chciałem 

uroczyście zakończyć wakacje. Tego dnia wypadała niedziela. 

Zawsze wstawałem w weekendy późno, a w wakacje każdego 

dnia tygodnia, ale teraz pobiłem  rekordy. Wstałem  

 po jedenastej. 

Przed południem spotkałem się z Filipem, aby zagrać  

w nogę. Zaprosiliśmy również dwóch chłopaków z naszej 

klasy. Był to Kamil i Maciek. Oczywiście, ja byłem w drużynie  

z Filipem. Rozegraliśmy mały mecz, ale nie na punkty, 

ponieważ drużynie, która przegra mogłoby być smutno. Byłem 

w najlepszym humorze. Kiedy mecz się skończył, poszliśmy  

do domów. Chcieliśmy uniknąć godzin popołudniowych, 

ponieważ chwilami było tak gorąco, że nie dało się wytrzymać.  

Gdy wróciłem, miałem chwilę wolnego czasu. 

Oglądałem moje pamiątki z czwartej klasy. Wtedy moim 

przyjacielem był Janek. Znalazłem też zdjęcie klasowe. 

Oglądanie przerwała mi mama, która powiedziała, że już jest 

gotowy obiad. Oczywiście, na tak ważną, przynajmniej dla 
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mnie i Filipa uroczystość, przygotowała jedno z moich 

ulubionych dań. Było to spaghetti. Już od małego je lubiłem. 

Może dlatego, że roztopiony ser tak fajnie się rozciąga... 

Oczywiście, po jedzeniu, trochę odpocząłem.  

Następnie spotkałem się z Filipem i oglądaliśmy  

u niego film. Był super! Opowiadał o poszukiwaczach 

skarbów, którzy chcieli znaleźć cenne rzeczy w piramidzie. Ale 

nagle, gdy szli nieznanymi korytarzami, zobaczyli coś 

niezwykłego. Była to otchłań czasu. Przenieśli się wiek wstecz. 

Chociaż wszystko wyglądało tak strasznie, a ich położenie było 

okropne, udało im się powrócić do obecnych czasów.  

Wieczorem, na koniec, postanowiłem zagrać z Filipem 

u mnie w domu w Minecrafta. Moje królestwo było już 

wielkie. Zbudowałem cały zamek rycerski, w którym ja byłem 

królem. Królestwo Filipa było równie duże i wspaniałe. 

Zbudował je nad wielką rzeką. Tym razem graliśmy na moim. 

Chcieliśmy podbić całą twierdzę, która znajdowała się 

niedaleko. Gdybyśmy to uczynili, byłoby super ... Ale teraz 

trwały przygotowywania. Zrobiliśmy mnóstwo diamentowych  

mieczy. Niestety, diamenty były rzadkie, ale przedmioty z nich 

są najtrwalsze i w ogóle najlepsze. Zbroje i hełmy zrobiliśmy  

z żelaza – taki materiał wystarczył. W końcu zrobiliśmy dziurę  

w murze i weszliśmy  do środka. Nie było kłopotu z wejściem, 
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ponieważ stało tam tylko dwóch strażników. Gorzej było  

w środku, ale jakoś sobie poradziliśmy. Do pokoju weszła 

mama, aby zapytać, czy chcielibyśmy zjeść ciasteczka. 

Usłyszeliśmy głośny trzask drzwi... Dlaczego mama tak głośno 

trzasnęła? Obejrzeliśmy się za siebie, ale nie zobaczyliśmy ani 

mamy, ani mojego pokoju . Zobaczyliśmy za to wnętrze 

twierdzy i minecraftowych  ludków.  

- Gdzie my jesteśmy?!- krzyknąłem przerażony i spojrzałem  

na Filipa. Ale on miał tylko szeroko otwarte oczy i buzię. 

- W wirtualnym świecie?! – usłyszałem jego ciche jęknięcie..... 
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Rozdział 3 

Co robić? 

 

 Nie mogłem uwierzyć w to, co się stało. Nie 

rozumiałem, jak znaleźliśmy się w  wirtualnym świecie i to  

w twierdzy, którą chcieliśmy podbić. Byłem bardzo przerażony 

i nie wiedziałem, jak postępować. Załamało mnie to, że nie 

mieliśmy przy sobie zupełnie nic, żadnego ekwipunku. 

Byliśmy po prostu bezbronni... Jednocześnie byłem ciekawy,  

czy zachowało się stworzone przez nas królestwo. Szybko 

zauważyliśmy, że ze wszystkich stron zaczęli otaczać nas 

strażnicy. Obaj wiedzieliśmy, co to oznacza. Przecież oni  

za wszelką cenę będą chcieli nas zabić. To chyba koniec – 

pomyślałem... 

 Czasu było bardzo mało. Musieliśmy podjąć decyzję. 

Prawdę mówiąc, nie mieliśmy chyba wyboru. Mogliśmy 

jedynie zostać i walczyć. Co prawda, nie było to łatwe, jednak  

nie poddawaliśmy się. Bez broni, pokonaliśmy jednego 

strażnika i wzięliśmy jego miecz. Był on kamienny, ale dało się 

nim walczyć. 

Gdy zwalczyliśmy kilku strażników, zdecydowałem się 

z Filipem na ucieczkę. Byliśmy już bardzo zmęczeni ciągłą 
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walką i zdawaliśmy sobie sprawę, że nie pokonamy 

wszystkich. Chcieliśmy jak najszybciej wyjść z murów tej 

twierdzy. W tamtej chwili było to najlepsze rozwiązanie. 

Jednak nie było łatwo wydostać się z labiryntu krętych  

i wąskich korytarzy. Z tego powodu straciliśmy mnóstwo czasu 

na błąkaniu się po ścieżkach. Trzeba pamiętać, że cały czas 

ścigali nas minecraftowi strażnicy. Już niemal zrezygnowaliśmy, 

poddaliśmy się. Myśleliśmy, że nie znajdziemy wyjścia i nigdy 

się stąd nie wydostaniemy. Nagle zobaczyliśmy wielką dziurę 

w murze. Zrobiliśmy ją przecież my sami, gdy zaczęliśmy 

zdobywać twierdzę. Właśnie nią dostaliśmy się do budynku,  

a teraz się nią wydostaliśmy. W ostatniej chwili! 

 Lecz nadal zupełnie nie wiedzieliśmy co robić. Jedyne 

pocieszenie to to, że wydostaliśmy się z twierdzy. To było 

bardzo ważne. Na razie postanowiliśmy znaleźć miejsce, gdzie 

moglibyśmy spokojnie porozmawiać i przedyskutować całą 

sprawę. Chcieliśmy również zobaczyć, czy moje królestwo 

nadal istnieje. Jak zniknęła broń, mogło także zniknąć one. 

Nasze obawy były słuszne. Gdy przyszliśmy na miejsce, gdzie 

powinno być królestwo, zobaczyliśmy tam tylko chorągiewkę 

naszego księstwa. Na jego miejscu rozciągała się polanka. 

Rosło tam mnóstwo kwiatów i pasło się bydło. Ponieważ 

byliśmy głodni, wydoiliśmy krowę. Mleko wypiliśmy bardzo 
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szybko. Usiedliśmy na środku tej polany. Rozmowę zacząłem 

ja. Zapytałem: 

- Czy nie wydaje ci się dziwne to, że utknęliśmy w wirtualnym 

świecie? 

- Jest to bardzo dziwne – odpowiedział. Ale czy w ogóle wiesz 

co robić? Ja myślę, że nigdy nie wydostaniemy się stąd – dodał 

załamany. 

- Ja sądzę, że jest jakieś wyjście – powiedziałem, ponieważ 

starałem się pocieszyć Filipa, ale tak naprawdę również 

wątpiłem. 

- A co ze szkołą? Jutro musimy tam iść – odparł Filip. 

- Zupełnie nie wiem. Nie wiem też, co powiedzą nasi rodzice, 

jak zobaczą, że nas nie ma. Może zaczną nas szukać? 

- No, właśnie. Ale do głowy im nie przyjdzie, żeby szukać nas 

w tym miejscu. Musimy coś zrobić. Nie możemy tu bezczynnie 

siedzieć – zakończył rozmowę Filip. 

Zbliżała się już noc. Zrobiło nam się strasznie zimno, 

dlatego wstaliśmy. Nie wiedzieliśmy jednak, co zrobić, żeby 

było cieplej. Kolejnym problemem zaczęły być dzikie 

zwierzęta. Słyszeliśmy jęki wilków. Jeszcze gorsze były 

nieprzyjazne moby. Baliśmy się głównie zombie, który 

przychodził w nocy i wyrywał drzwi. Najgorsze, że miał on  

ze sobą diamentowy miecz. Równie straszny był Creeper, który 
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wybuchał, jak TNT. Był on bardzo groźny, ponieważ mógłby 

wysadzić nas w powietrze. Dlatego musieliśmy zabezpieczyć 

się przed tym. Postanowiliśmy zbudować dom, bo uważaliśmy, 

że będzie w nim o wiele bezpieczniej niż na dworze. 
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Rozdział 4 

Wirtualny dom 

  

 Zbliżał się zmierzch. Tak, jak wcześniej 

postanowiliśmy, zaczęliśmy budować dom. Niestety, nie mógł 

on być ani ceglany, ani brukowy, ani kamienny, ponieważ nie 

mieliśmy tych materiałów. Na szczęście w okolicy było dużo 

drzew. Ustaliliśmy, że mieszkanko będzie z drewna. Nie 

będzie miało okien, ponieważ do produkcji szkła potrzebny był 

piasek. Nie było go widać w pobliżu. Następnie piasek trzeba 

by było przetopić w piecu, którym nie dysponowaliśmy. Żeby 

oszczędzić materiał, postanowiliśmy, że dach będzie płaski. 

Gdybyśmy zrobili pochyły, zużylibyśmy więcej drewna.  

Na pewno taki domeczek będzie słaby, ale lepsze to, niż nic. 

Przynajmniej nie będziemy nocować na dworze. 

 Stworzenie projektu domku nie zajęło dużo czasu, 

ponieważ miał to być tylko jeden mały pokój bez okien  

i z płaskim dachem. W Minecraftcie  jeden blok to rzeczywisty 

jeden metr. Dom miał być wielkości 5m x 4m, czyli jego 

powierzchnia będzie wynosiła 20m
2
. Wysokość pomieszczenia 

to trzy minecraftowe klocki, więc trzy metry. 
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Budowę trzeba było zacząć od wycięcia kilku drzew  

i przerobienia drewna na deski. Z tym nie było problemu.  

W Minecrafcie, by wyciąć drzewo, niepotrzebne były specjalne 

narzędzia. „Wyjmowało się” je rękami. Drewno przynosiliśmy 

partiami. Robiliśmy to wspólnie. Następnie, na stole 

rzemieślniczym, zrobionym z czterech belek drewna, 

podzieliliśmy je na deski. Belki te, po kolei, stopniowo 

układaliśmy, żeby powstała konstrukcja domu. Operację tę 

powtarzaliśmy kilka razy. Po tym wszystkim powstało coś  

na kształt budynku. Niestety, było to czasochłonne  

i wyjątkowo męczące. 

Podczas przynoszenia jednej z tych partii drewna, 

 przed naszym domem, który był jeszcze w budowie, 

zobaczyliśmy wielką drewnianą tabliczkę. Takiej wielkości 

tabliczki nie były spotykane w grze. Była ona rozmiarów 2 x 3 

klocki. Normalne mają 1 x 2. Zaczęliśmy głośno czytać: 

    Minecraft, 31.08.br.  

Drogi Wojtku i Filipie, 

Witajcie w moim świecie. Jak Wam się tu podoba na żywo? 

Nieźle wszystko zaprogramowałem, prawda? Ale  przejdźmy  

do rzeczy. Rozumiem, że  zachowałem się głupio, ściągając 

Was tutaj, ale mi też nie sprawiło to przyjemności. Zrobiłem to 

tylko dlatego, że musiałem. Jednak na razie nie mogę 
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powiedzieć kim jestem i czego od Was chcę. Musicie mi zaufać. 

Ostatnio w Minecrafcie dzieją się dziwne rzeczy. Nie wiem, co 

jest tego przyczyną. Tylko Wy możecie mi pomóc. Niedługo 

przyjdzie czas Waszego przeznaczenia. Lecz na razie musicie 

jedynie czekać. 

Pozdrowienia 

Ktoś 

PS Proszę, zostawcie mi informację zwrotną w tym miejscu,  

w którym znaleźliście tę. 

 Gdy czytaliśmy tę informację, byliśmy bardzo 

zdziwieni. Kim mógł być człowiek (albo inna istota) podająca 

się za : „Ktosia”? Była wszechmocna i wszechwiedząca? Skąd 

 o nas wiedziała i po co byliśmy jej potrzebni? Jeszcze 

dziwniejsze było to, że informacja na  tabliczce była napisana 

w języku polskim. Wszystkie inne w Minecrafcie, czyli  

na przykład te zostawione przez zombie były w języku 

angielskim. Sprawy zaczęły się jeszcze bardziej komplikować. 

„Ktoś” kazał nam zostawić informację zwrotną. Co mieliśmy 

w niej napisać? Tego nie wiedziałem ani ja, ani Filip. Dlatego 

postanowiliśmy jej po prostu nie pisać. Tak byłoby najlepiej. 

Decyzja została podjęta. 

 Zakończenie budowy domu zajęło nam dużo czasu. 

Skończyliśmy przed świtem. Na koniec zbudowaliśmy sobie 
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dwa łóżka. Użyliśmy to tego desek i wełny owczej. W końcu, 

bardzo zmęczeni, położyliśmy się spać. Tak naprawdę wolałem 

odpoczywać we własnym domu, ale „Ktoś” nam to 

uniemożliwił. 
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Rozdział 5 

Zombie, zombie i jeszcze raz zombie! 

   

 Mieszkańca wioski obudziło wycie potwora. Szybko 

wstał i wyjrzał przez okno. Padał deszcz. Słyszał jak wielkie 

krople bębniły o dach. Lecz bardziej przeraził go widok 

wielkiego zombie. Zbliżał się powoli do jego chatki. Była ona 

najdalej wysuniętym budynkiem w całej miejscowości. Był 

bardzo przerażony, ponieważ potwór, mając krzesiwo, mógł 

spalić nawet całą wioskę. Oczywiście, patrzył również na nowo 

wybudowany dom, znajdujący się kilkaset metrów od wioski. 

Tamtą drewnianą chatkę mógł również zniszczyć nieproszony 

gość. Usiadł przy stole i starał się zachować spokój. Przekąsił 

trochę ciasta. Myślał, że to go odstresuje. Zaczął intensywnie 

myśleć o tym, co miał zrobić. Zombie już zaczął wkraczać  

do wioski, ale na szczęście od innej strony. 

Po chwili do drzwi zapukał jego kolega. Powiedział,  

że udało się przekupić zombie. Mieszkańcy oddali mu dziesięć 

ostatnich bryłek złota, a ten opuścił wioskę. Nikt jednak nie 

widział na jak długo i jakiej zapłaty zażąda następnym razem. 

Niebezpieczeństwo jednak zostało, choć tymczasowo, 
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zażegnane. Teraz jednak potwór zbliżał się do domu Wojtka 

 i Filipa... 

*** 

 Drzemaliśmy. Byliśmy bardzo zmęczeni, dlatego sen 

ten był głęboki. Ale nie był spokojny. Pamiętam, że przyśnił 

mi się koszmar. Byłem w nim na początku sam, w nicości... 

Otaczało mnie bielutkie niebo, nie wiedziałem na czym stoję... 

Następnie, zobaczyłem Filipa. Miał dziwnie czerwone oczy,  

a gdy go zapytałem, co się dzieje, odpowiedział jakoś chytro: 

- Nic się nie dzieje. 

Próbowałem z nim porozmawiać, ale on zaczął się śmiać. 

Potem wszystko zaczęło się rozmywać... Znalazłem się  

w moim pokoju. Siedziała tam już przed komputerem moja 

mama. Zauważyłem, że też miała czerwone oczy. Uśmiechnęła 

się do mnie szyderczo i powiedziała: 

- I jak? Fajnie było w Minecrafcie? A może masz ochotę  

na więcej takich podroży?  

Nie, to nie może się dziać naprawdę – pomyślałem. To musi 

być tylko głupi sen... 

Obudziłem się. Był już świt, dlatego postanowiłem nie 

iść ponownie spać. Spojrzałem na Filipa. Spał. Usłyszałem 

krople deszczu, walące w budynek, a potem... jakiś syk. Co to 

mogło być? Za wszelką cenę chciałem przerwać Filipowi sen. 
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Musieliśmy jak najprędzej działać, sprawdzić, co lub kto czaił 

się pod naszą chatką...Jednak mój przyjaciel drzemał i ani 

drgnął. Postanowiłem spróbować jeszcze raz. Szarpnąłem go  

z całej siły. Na szczęście, udało mi się obudzić tego śpiocha. 

Na początku Filip był nieświadomy niebezpieczeństwa, ale  

za chwilę uzmysłowił to sobie. Zerwaliśmy się szybko na nogi  

i wyjrzeliśmy na dwór. 

Na dworze było bardzo zimno, w dodatku padał deszcz. 

Wychylając się dyskretnie z chatki, zauważyliśmy... o nie, 

zombie! Mieliśmy szczęście, że był odwrócony do nas tyłem. 

Trząsł z całych sił dopiero co wybudowanym przez nas 

domem... Wiedzieliśmy, co mamy robić. Porozumieliśmy się 

bez słów. Biegliśmy, ile sił w nogach. Nie wiedzieliśmy, gdzie 

podążamy, ale chcieliśmy uciec temu potworowi jak najdalej. 

Zombie już nas zauważył i zaczął gonić...Biegliśmy najprędzej, 

jak mogliśmy. W końcu znaleźliśmy dużą grotę, wbiegliśmy 

bez zastanowienia do środka. Schowaliśmy się. Potwór nie 

zauważył tego i ominął nas szerokim łukiem. 

Miałem już dosyć tych przygód. Patrząc na minę Filipa,  

widziałem, że sądził o tym to samo, co ja. Wiedzieliśmy,  

że nie mogliśmy siedzieć tak długo w tej grocie. Musieliśmy 

znaleźć inne schronienie. Nie chcieliśmy wracać do naszego 

domu z dwóch powodów. Pierwszym z nich był zombie, który 
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mógł tam się na nas czaić, a drugim to to, że zobaczyliśmy  

na własnej skórze, że budynek nie był wcale bezpieczny. 

Lepiej było znaleźć jakąś nową, dobrą kryjówkę. Ale co nią 

mogło być i gdzie jej szukać? Tego nie wiedzieliśmy. 

Dostrzegliśmy w pobliżu górkę. Postanowiliśmy więc na nią 

wejść. Z niej będzie widać więcej. 

 Gdy wspięliśmy się na wzniesienie, od razu 

zauważyliśmy po prawej stronie dużą wioskę. Jak mogliśmy  

nie zobaczyć jej wcześniej? Po lewej spostrzegliśmy natomiast 

to, co zostało z naszego dom. Obok niego stał zombie. 

 Znów zaczęliśmy szybko biec. Byliśmy już blisko 

wioski, tak, tak... Zombie nie mógł nas tam dopaść. Chyba?!  

W każdym razie to miejsce było bezpieczniejsze  

od poprzedniego. Weszliśmy do najbliższego budynku. Nikogo 

tam nie było. To dobrze. W centralnym punkcie  znajdował się 

stół, dookoła którego rozłożone były krzesła. Leżała tam 

książka. Filip nie chciał tego robić, ale ja ją otworzyłem. 

Wyglądała jak pamiętnik. Pod kolejnymi datami były 

zamieszczone jakieś notatki. Ostatni zapis brzmiał:  

1 września 1601 

Godzina: świt 

Rodzaj potwora: zombie 

Opis: Zombie udało się przekupić ostatnimi bryłkami złota. 
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Wniosek końcowy: Zombie opuścił wioskę, obiecując, że nie 

powróci do niej w ciągu najbliższych pięćdziesięciu godzin. 

Udał się on do innego, nowo wybudowanego budynku. 

Od razu w tej notatce zastanowiła mnie data – rok 1601. 

Gdzie my w końcu byliśmy? Czy wraz z przeniesieniem  

do Wirtualnego Świata, przenieśliśmy się również w czasie? 

Niemożliwe! Zaskakujące również było to, że zombie najpierw 

był w wiosce, a dopiero potem udał się do nas. 

Nagle otworzyły się drzwi. Oczywiście, od razu 

schowaliśmy się pod stół. Do budynku wszedł ludek. Był 

pewnie mieszkańcem tego budynku. Po jego stroju można było 

wywnioskować, że nie był ani kowalem, ani kapłanem. Był to 

zwykły minecraftowy „człowiek”. Powiedział do nas: 

- Kim wy, do licha, jesteście i skąd przybyliście? Macie  

na sobie jakieś dziwne stroje. 

Spojrzałem na Filipa. Co mogliśmy mu powiedzieć? Przecież  

i tak by nie uwierzył. Przecież to, co nas ostatnio spotkało, nie 

trzymało się kupy. Ludzik zauważył chyba nasze zakłopotanie,  

a jednocześnie to, że nie opuścił nas jeszcze strach, więc 

odezwał się już łagodniej: 

 - Przepraszam. Nie bójcie się mnie. Nie chcę wam zrobić 

krzywdy, mogę was ugościć w moich skromnych progach. 

Widziałem, jak spłonął wasz dom, a wy uciekaliście. Niestety, 
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nie mogę opuszczać wioski, więc nie byłem wam w stanie 

pomóc. O! Siadajcie, spokojnie sobie porozmawiamy. 

Postanowiliśmy zaufać minecraftowemu ludkowi... 
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Rozdział 6 

Przyjaciel 

 

 Usiedliśmy na krześle. Naprzeciw nas usiadł 

mieszkaniec wioski. Zapytał nas: 

- Nic się wam nie stało? 

- Nie – odpowiedziałem sam, ponieważ Filip nie był chętny 

 na rozmowę z nim. 

- To dobrze – powiedział i kiwnął głową mieszkaniec wioski.  

Nastała chwila ciszy. 

- Jak masz na imię – zacząłem pierwszy. 

- Co to imię? Czy to coś złego? 

- Nie, to nie jest nic złego. Po prostu każdy w moim świecie 

jakoś się nazywa. Na przykład ja jestem Wojtek, a mój kolega 

to Filip. 

- Aha. 

Po chwili mój kompan szepnął do mnie: 

- Po co z nim rozmawiasz? Mieliśmy się tylko tu schować! 

- Posłuchaj, gdy zobaczył, że wtargnęliśmy do jego domu, 

mógłby nas nie tylko wyprosić, ale również zaprowadzić  

do władcy wioski, a władca mógł kazać ściąć nam głowy. 

Jednak on przyjął nas i chce nam również pomóc. Nie musisz 
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się do niego ciągle uśmiechać, ale okaż mu trochę szacunku. 

OK? 

- Dobra. Może lepiej by było jednak spytać go o zombie w ich 

wiosce. 

- O zombie, mówisz? – zapytał ludek – otóż był w naszej 

wiosce. Jednak przekupiliśmy go.  

- Oj! Oj! – krzyknął. 

- Co się dzieje? – zapytał Filip. 

- Nic, nic poważnego – odparł szybko. 

- Ałła – krzyknął ponownie z bólu. 

- Powiedz nam, co się dzieje – zmartwiłem się. 

- Bo on... Bo on... Nie, nie mogę tego wykrztusić. 

- Bo kto? – zapytał Filip. 

- Nie powiem wam. 

- Dlaczego? – spytałem. 

- Bo on zabronił mi mówić o sobie. To tajemnica. Boli nawet 

wtedy, gdy o niej myślę. 

- Czyli nam jej nie zdradzisz? 

- Oj... Oj.. – zawołał znów. Potem pomyślał chwilę i rzekł : 

- Lubicie grę w kółko i krzyżyk? 

- Tak – odpowiedział Filip, a ja przytaknąłem. 

- Dobra, czyli zagramy sobie w to. Jeśli wygracie, to zdradzę 

wam sekret. Zgoda? 
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Już miałem powiedzieć: „Zgoda”, gdy przypomniała mi się 

złota rada taty. Mówił, że najpierw trzeba dowiedzieć się 

wszystkich szczegółów, a dopiero później grać. Zapytałem: 

- A jeśli przegramy? 

- To wtedy będziecie musieli opuścić wioskę. Zgoda? 

- Tak – odpowiedział Filip. 

Nie byłem zachwycony tym, że możemy stracić jedyne 

schronienie, dlatego trochę nakrzyczałem na Filipa. Jednak nie 

było odwrotu. 

 Zaczęliśmy grę w kółko i krzyżyk z mieszkańcem 

wioski. Były trzy szanse. Na początku szło nam trochę źle, 

więc niestety przegraliśmy pierwszą rundę. Jednak drugą  

i trzecią wygraliśmy. Sam nie wierzyłem własnym oczom, 

ponieważ mieszkaniec wioski grał bardzo dobrze. Byliśmy 

zadowoleni, a mieszkaniec wioski także nie był smutny. 

Powiedział: 

- Czyli teraz mogę wam zdradzić mój największy sekret. Otóż 

kiedyś był tutaj człowiek. 

Byłem przerażony. Od razu zepsuł mi się nastrój. Widać było, 

że Filip także nie był zachwycony. Powiedział: 

-  No, ładnie! 

- Nie mów tak. Ja chcę się dowiedzieć, dlaczego się tu 

znaleźliśmy, a to może naprowadzić nas na trop – odparłem. 
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- Przybył do tej wioski w maju 1598 roku – kontynuował 

mieszkaniec wioski - mówił, że przybywa w celach  

pokojowych. Jednak to nie była prawda. Zbudował on 

niedaleko naszej wioski wrota. Mówił, że gdy przez nie 

przejdziemy, to trafimy do krainy wielkiego  bogactwa i że 

niedługo będziemy mogli tam zamieszkać. Jednak nam to się 

nie podobało. 

Nie chcieliśmy mieszkać w wielkich luksusach. 

Woleliśmy swoje małe chatki. Lecz on siłą wprowadził nas  

do wrót, a następnie weszliśmy do wielkiego budynku. Wielu 

moich kolegów wepchnął do drzwi, śmiejąc się chytrze. Nigdy 

już nie powrócili. Nie zdołał dopaść tylko nas pięciu. Obecnie 

jest nas o jeden więcej, ponieważ jedna mieszkanka urodziła 

dziecko. Jednak rzucił na nas klątwę. Już wiecie, co mnie 

bolało. Kiedy mam  zamiar powiedzieć komuś o tej historii lub 

chociaż o niej pomyślę, zawsze się tak dzieje. Nikomu do tej 

pory o tym nie mówiłem. Wiedzieliśmy o tym tylko my, 

mieszkańcy wioski. Wy jesteście pierwsi i pewnie ostatni. 

- Smutne – powiedział Filip. 

- Czy możemy ci jakoś pomóc? – zapytałem. 

- Tak, ale nie musicie. 

- Ale chcemy – powiedziałem. 

- Dobrze. Musimy odszukać te drzwi. 
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- Jest to do zrobienia. Możemy zbudować nowe wrota, wejść 

przez nie, a później przeczesać teren w nadziei, że znajdziemy 

 pierwotne wejście. 

- Dziękuję – powiedział. Jesteście moimi przyjaciółmi. 

- A ty naszym – odpowiedział Filip. 

- Tak – powiedziałem, uśmiechając się. 
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Rozdział 7 

Musimy zejść głębiej 

 

 Był już dzień. Postanowiliśmy pomóc mieszkańcowi 

wioski i zbudować wrota oraz odnaleźć poprzednie wejście. 

Jednak chcieliśmy trochę wypocząć, ponieważ byliśmy bardzo 

zmęczeni nocnymi przygodami. Prawie wcale nie spaliśmy, 

zaatakował nas zombie, błąkaliśmy się, gdy padał deszcz  

i poznaliśmy najskrytszą tajemnicę mieszkańca wioski. 

Postanowiliśmy trochę poleniuchować na pobliskiej łące. Gdy 

odpoczywaliśmy, mieszkaniec wioski opowiedział nam 

legendę. Mówiła o pewnym podziemnym królestwie, 

znajdującym się w pobliżu. Podobno żyli tam bardzo szlachetni 

i rozsądni ludzie. Nigdy nikt nie odnalazł tego królestwa. 

Opowieści te pochodziły z około XII wieku, więc królestwo 

mogło już się do tej pory rozpaść. Jednak super by było je 

odwiedzić. Może znaleźlibyśmy w nich sprzymierzeńców. 

W międzyczasie postanowiłem opowiedzieć Filipowi 

mój sen. Gdy skończyłem, Filip powiedział, że było to pewnie 

wywołane emocjami. Odpoczywaliśmy aż do późnego 

popołudnia. 
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 Żeby zbudować wrota do piekła, potrzebnych było 

dwanaście bloków materiału, zwanego obsydianem i krzesiwo. 

Obsydian tworzy się, gdy łączy się woda ze źródłem lawy. 

Jednak, jeśli połączy się wodę i lawę, a nie jej źródło, 

powstanie kamień. Mało było miejsc, gdzie łączyły się te dwie 

ciecze. Najczęściej występowały pod ziemią, w wielkich 

jaskiniach. Miejsca te były bardzo niebezpieczne, ponieważ 

przez nieuwagę można wpaść do wrzącej lawy.  Żeby wydobyć 

obsydian, potrzebny był diamentowy kilof, którego również nie 

mieliśmy. Żeby zrobić taki kilof, potrzebne były dwa patyki  

i trzy diamenty. Naprawdę, trudno je znaleźć, jednak gdy 

znaleźlibyśmy miejsce, gdzie łączą się dwie ciecze, o których 

wspomniałem wcześniej, ze stworzeniem krzesiwa nie byłoby 

trudno. 

 Oczywiście, przed podróżą zapytałem kolegę, 

mieszkańca wioski, czy w jego miejscowości znajdował się 

obsydian. W odpowiedzi usłyszałem, że mają dwie bryłki. Nie 

chciałem, żeby jego koledzy zostali bez nich, dlatego 

wykorzystaliśmy tylko jedną. Musieliśmy więc znaleźć jeszcze 

jedenaście. Poszliśmy do najbliższej groty. Co około 50 

metrów stawialiśmy tabliczki, żeby się nie zgubić w plątaninie 

przejść. Czym niżej byśmy zeszli, tym większe było 

prawdopodobieństwo, że znaleźlibyśmy obsydian. 
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 Gdy szliśmy już bardzo długo, straciliśmy nadzieję. 

Myśleliśmy, że nie znajdziemy materiałów. Postanowiliśmy 

trochę odpocząć i usiedliśmy na kamiennej podłodze, ale Filip 

nadal kopał wielkim młotem. Powiedział, że instynkt mu 

mówi, że ściana, którą kłuje jest niezwykła. Jednak ja go nie 

popierałem. Nagle w ścianie, którą kruszył Filip, zrobiła się  

wielka dziura, która odkryła coś niezwykłego – przepaść  

z wrzącą na samym dole lawą, a obok znajdował się budynek. 

Był on zbudowany w pełni z lazurytu lapizu. Na szczycie 

znajdował się wielki posąg. Nie można było z daleka zobaczyć, 

co przedstawiał. 

- Uważaj – krzyknął nagle Filip i odepchnął mnie. 

Wnet zobaczyłem strzałę, która przemknęła tuż obok mnie. Nie 

wiedziałem, kto i po co ją rzucił, ale była do niej 

przymocowana kartka z napisem: 

 

Witajcie w naszym królestwie! 

Wiemy, że strzała mogła Was przerazić, ale nie chcemy Wam 

zrobić krzywdy. Pierwsi odkryliście nasze królestwo, więc… 

Jeśli chcielibyście pomocy, zapraszamy do nas. Łagodne 

zejście znajduje się od strony wschodniej. Na pewno 

zauważycie te wielkie schody. 

Marsuz, Król Akromii 
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 Nie wiedzieliśmy, co myśleć. Czy naprawdę 

odkryliśmy to królestwo? A może to żart? A może król był 

dobry i naprawdę chciał nam pomóc, a my moglibyśmy poznać 

Królestwo Akromii, lecz z drugiej... Król mógł chcieć nas 

oszukać. Ale po co? Co by z tego miał? Sam nie byłem  

w stanie stwierdzić. Zapytałem Filipa, co sądzi na ten temat,  

a on odpowiedział:  

- Może warto by było skorzystać z oferty? Może Marsuz ma 

obsydian albo pomoże go nam znaleźć? 

 Mieszkaniec wioski stwierdził to samo, co Filip. 

Postanowiliśmy odwiedzić Akromię. Król napisał,  

że bezpieczne zejście znajduje się od wschodu. Ale gdzie był 

wschód? Pojawił się kolejny problem, ale na szczęście 

mieszkaniec wioski zabrał ze sobą kompas. Już po chwili 

wiedzieliśmy, gdzie kopać. Wzięliśmy kilofy i zaczęliśmy 

kruszyć skały. Po drodze natknęliśmy się na mały pokład rudy 

diamentu! Były trzy klocki, czyli akurat tyle, ile potrzeba  

na zrobienie kilofa. Zaczęliśmy kopać starym złotym kilofem 

mieszkańca wioski. Udało się! Wzięliśmy wszystkie trzy  

i spakowaliśmy do podróżnego plecaczka. Po chwili 

dokopaliśmy się do korytarza ze schodami. Ściany były 

zdobione złotem i diamentami, a szyby były tak duże  

i wszystko wydawało się takie piękne, luksusowe... Nie 
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mogliśmy się nadziwić. Od razu przyszli do nas mieszkańcy 

Akromii. Byli ubrani w fioletowe lub szare szaty. Największy  

z nich powiedział: 

- Witajcie w naszym królestwie! Za chwilę zaprowadzimy was 

do króla Marsuza Wielkiego. 

- Cześć – odpowiedział nieśmiało Filip. Ja tylko pomachałem  

i uśmiechnąłem się. Mieszkaniec wioski zrobił to samo, co ja.  

 Poszliśmy schodami. Gdy wyjrzałem przez szybę, 

zobaczyłem wodę otaczającą pałac. Zdziwiło mnie to, że gdy 

Filip zrobił wcześniej dziurę w skale, budynek otaczała lawa. 

 Po chwili doszliśmy do pałacu. Gdy skończyły się 

schody, pojawiły się przed nami reprezentacyjne, podwójne 

drzwi. Weszliśmy do budynku. Zobaczyliśmy ogromny hol. 

Wychodziło z niego dużo pomieszczeń. Zaprowadzono nas  

do najbardziej oddalonego od drzwi i największego z nich. 

Była to sala tronowa. Z trzech stron otaczały ją okna.  

Przy jednej z ścian znajdował się tron. Siedział na nim mały, 

grubiutki i uśmiechnięty ludek z olbrzymią koroną na głowie. 

- Nazywam się Marsuz – powiedział – chcę was ugościć  

w moim królestwie. 

- Bardzo nam miło – odpowiedzieliśmy. 
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- Czy chcielibyście, żebym zaoferował wam moją pomoc? 

Przecież pierwsi znaleźliście nasze wieczne królestwo. Należy 

wam się nagroda. 

- A tak w ogóle, dlaczego, gdy patrzyłem na królestwo  

z daleka, otaczała je lawa, a z bliska, woda? – zapytałem, chcąc 

zaspokoić swoją ciekawość. 

- Ponieważ chcąc uchronić się, na przykład przed 

podziemnymi pająkami, stworzyliśmy system, który wyświetla 

lawę. Tak naprawdę całe królestwo otacza woda, a my 

zrobiliśmy efekty świetlne po to, żeby odstraszyć 

nieproszonych gości. 

- Ale w Minecrafcie nie ma projektorów, wyświetlaczy czy 

innych systemów, prawda? 

- Prawda – powiedział Marsuz –uśmiechnął się przebiegle  

i dodał - bo tak naprawdę jestem zły. Chciałem was zwabić  

do siebie. Podstęp się udał. Do klatki z nimi! Zabierzcie im 

także cały ekwipunek! – powiedział do poddanych. 

- No i co? – spojrzałem na Filipa. Przecież to on był 

najbardziej zadowolony z propozycji Marsuza. 

 Za chwilę siedzieliśmy w ciemnej czeluści. Tak, to była 

pułapka, w którą sami wpadliśmy. 
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Rozdział 8 

To tu 

 

 Znaleźliśmy się w klatce, otoczonej kratami i strzeżonej 

przez pięciu minecraftowych ludków. Czy to był dobry żart? 

Czy z tej sytuacji  jest jakieś wyjście? Wplątaliśmy się w coś 

bardzo złego... 

- Po co mówiłeś mu o lawie? Może gdyby nie to, ugościłby nas 

i pomógłby nam? – zapytał Filip. 

- I tak ten cały Marsuz ma złe zamiary. Wcześniej czy później 

by je zrealizował.  

- Racja – rzekł mieszkaniec wioski – utknęliśmy. 

 Westchnąłem. Nie mogliśmy przecież na zawsze zostać 

w klatce Marsuza. Czas uciekał. Musieliśmy zacząć działać, 

ale nie wiedziałem jak. Pomyślałem o tym, że nie musimy 

wydostawać się z Minecrafta. Jednak obiecaliśmy pomóc 

mieszkańcowi wioski. A ja zawsze dotrzymuję obietnic. 

Najpierw mu pomożemy, a dopiero potem zaczniemy martwić 

się o siebie. Pomyślałem również o istocie nazywającej się 

„Ktoś”. Może pisząc, że w Minecrafcie działy się dziwne 

rzeczy, chciał zwrócić naszą uwagę. A może miał na myśli 
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działania Marsuza? A może zniknięcia kolegów mieszkańca 

wioski? Nie wiedziałem, ale domyślałem się, że akcja dopiero 

się rozwijała i  że coś musi się stać. Widać, że to jakaś 

zagadka, którą ktoś dla nas przygotował. Wiedziałem, że 

zniknięcia i Marsuz miały ze sobą coś wspólnego. 

 Mijały godziny. Wiedziałem, że musimy się wydostać 

i nawet wpadł mi do głowy pomysł, w jaki sposób. Spróbujemy 

zagadać wszystkich strażników i ukradkiem zgarnąć klucze. 

Jednak metoda okazała się bezskuteczna. Nie udało się. 

Strażnicy nawet nie drgnęli. Nie wiedzieliśmy, co robić. Nagle 

coś wyszło z podłogi. Wyskoczył ludek, który powiedział: 

- Jeśli nie chcecie tu zostać na zawsze, chodźcie ze mną. 

Spojrzałem na Filipa. Czy warto? A może to kolejny podstęp? 

Nie wiedziałem, ale postanowiłem wraz za swoimi kompanami 

uciec. To była dobra okazja. Praktycznie niczym nie 

ryzykowaliśmy. Strażnicy odwrócili się na chwilę. Weszliśmy 

do wykopanego przez przybysza tunelu. 

 Chodziliśmy wąskim przejściem. Czuć było wilgoć. 

Tunel był bardzo długi, miał ze trzysta minecraftwoych 

metrów. Droga była bardzo wąska i niska. Czasami zdarzało 

nam się uderzyć głową o sufit. Ciężko było przejść tak długą 

trasę. W czasie drogi nikt się do nikogo nie odzywał, ponieważ 

spowalniałoby to nas. W końcu zobaczyłem światło. Po chwili 
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byliśmy na dworze. To była okazja, żeby zapytać się kim był 

ludek. Jednak zniknął. Nie było go. A nawet nie zdążyliśmy 

mu podziękować! Obok leżało jedenaście bryłek obsydianu, 

krzesiwo i karteczka z napisem: „Nie dziękujcie”.Dziwne. 

 Gdy mieliśmy już wszystko potrzebne do budowy wrót, 

zaczęliśmy budowę. Wrota do piekła miały kształt kwadratu 

rozmiarów 4x4 i były głębokości jednego klocka. Zbudowanie 

ich nie należało do rzeczy trudnych, ale należało uważać, żeby 

klocki obsydianu dobrze i w odpowiednim miejscu na siebie 

nałożyć, ponieważ potem nie dałoby się ich przesunąć.  

Na szczęście udało nam się. Teraz wystarczyło tylko podpalić 

wewnętrzną część wrót krzesiwem i gotowe! Weszliśmy  

do wrót. Najpierw ja, potem Filip, a potem mieszkaniec wioski. 

Po chwili byliśmy w piekle. 

 Minecraftowe piekło to miejsce składające się  kilku 

rodzajów bloków. Było ciemno, pełno tam jaskiń, potworów  

i lawy. Było tam po prostu strasznie. Przerażające były, według 

mnie, jednak piaski dusz. Rosła na nich brodawka. Była  

to jedyna roślina w tym wymiarze. Często bloki paliły się bez 

powodu. Trzeba również było uważać na wrota. Gdy 

przenosiliśmy się do Minecrafta, wychodziliśmy z nich i 

pojawiały się. Gdy przez nie przejdziemy z piekła, trafimy w 
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miejsce, gdzie je zbudowaliśmy. Jednak, jeśli coś się z nimi 

stanie, nigdy nie trafimy do wioski naszego przyjaciela. 

 Chcieliśmy znaleźć ten wielki, luksusowy budynek. 

Jednak piekło było wielkie. Jak zacząć? Nie wiedzieliśmy. 

Zaczęliśmy od znalezienia wysokiego punktu. Była to wielka 

góra zbudowana z piasku dusz. Rozglądaliśmy się na wszystkie 

strony. Filip wypatrzył coś ciekawego i zawołał nas. 

Faktycznie, chyba znalazł to miejsce. Jedyny problem był taki, 

że znajdowała się bardzo daleko od nas. Cóż, musieliśmy 

przejść te kilka minecraftowych kilometrów. Zajęło nam to 

trochę czasu i byliśmy po czymś takim wykończeni (w szkole 

biegaliśmy na WF-ie na 600 m i to był najdłuższy dystans).  

Po drodze spotkaliśmy kilka wielkich jezior lawy, które trzeba 

było ominąć. Lecz znaleźliśmy cel wędrówki. Była to wielka, 

masywna budowla. Została wykonana z kamienia, kamiennych 

i netherowych cegieł. Zbudowano ją tuż przy skale. Była  

po prostu piękna, lecz gdy pomyślałem, co się tam wydarzyło, 

przestała mnie zachwycać. 

- Tak, to ona – powiedział mieszkaniec wioski -  pamiętam ją 

bardzo dobrze.  

- A jak to kolejna pułapka? – zmartwił się Filip – To idzie  

za prosto. Chyba ktoś chciał nas tu zbawić i udało mu się to.  
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- Nie myśl tak . Myślę, że to dobra okazja, żeby zbadać całą 

sprawę – stwierdziłem. 

- No dobra, niech ci będzie – powiedział Filip. 

- Wchodzimy? – zapytał mieszkaniec wioski. 

- Tak – odpowiedziałem. 

 Weszliśmy. Może w niej znajdziemy odpowiedź  

na zagadki? Drzwi same się cichutko zamknęły. Nawet nie 

usłyszeliśmy.  

We wnętrzu  było pięknie. Ściany ozdabiały setki obrazów. 

Były na nich namalowane różne dziwadła. Sami nie 

wiedzieliśmy, co dokładnie przedstawiały. Podłogę zdobiły 

kolorowe dywaniki. Jednak nie przyjechaliśmy po to, żeby 

podziwiać, tylko żeby sprawdzić, co dokładnie się stało  

te kilkanaście lat temu. Od razu, gdy weszliśmy, rzuciły nam 

się w oczy podwójne drzwi. Były tylko jedne. Ustawiono je 

równolegle do drzwi wejściowych. Obok nich była ustawiona 

tabliczka: 

„Aby wejść, wprowadź kod”, a na ścianie dziesięć przycisków, 

a na każdym namalowano cyferkę. Jaki może być kod? Ile 

może mieć cyfr? Tego nie wiedziałem ani ja, ani Filip. Jednak 

mieszkaniec wioski poprawił nam humor, mówiąc: 

- Dobrze pamiętam, jaki kod wpisał ten człowiek. 
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Po kilku sekundach wybrał cztery cyferki: 5, 4, 6, 5. 

Drzwi wydały dziwny dźwięk i lekko otworzyły się. 

Weszliśmy do wielkiego pomieszczenia, ozdobionego blokami 

złota, diamentu i rubinu. Miało bardzo nieregularny kształt,  

a na każdej ścianie było mnóstwo drzwi. Każde z nich były 

ponumerowane. Które wybrać? Żeby dobrze zapoznać się  

z nowym otoczeniem, najpierw zbadaliśmy każde z nich. 

Spróbowaliśmy wyjrzeć przez niewielkie szybki w drzwiach. 

To, co zobaczyliśmy, bardzo nas zdziwiło. Było widać wielki 

wir na czarnym tle. Nie wiem, co to mogło być, ale miałem 

pewną hipotezę. Kiedyś oglądałem serial science-fiction  

pt. „Doktor Who”, gdzie tajemniczy kosmita, wyglądający jak 

człowiek, podróżował w czasie i przestrzeni w budce 

telefonicznej TARDIS. Żeby gdzieś się dostać, urządzenie 

musiało przebyć długą drogę przez wir czasowy lub 

przestrzenny. Powiedziałem o tym Filipowi, ale on 

pogardliwym głosem powiedział: 

- Doktor Who to fikcja, człowieku! 

- To, gdzie teraz się znajdujemy i to, co robimy to także fikcja! 

– odpowiedziałem zdenerwowany. 

- Racja, przepraszam – odrzekł Filip – może wejdziemy  

do któryś z tych drzwi?  

- Dobra – powiedział mieszkaniec wioski. 
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Otworzyliśmy drzwi numer czterdzieści osiem. 

Poczuliśmy wiatr, który w krótkim czasie zamienił się  

w przeciąg i zabrał nas do wiru. Zaczęły nas boleć uszy. 

Krzyczeliśmy. Nie czuliśmy niczego pod stopami. Wydało 

nam się to dziwne. Lecieliśmy tak przez jakieś dwie minuty.  

 Marsuz spojrzał na swoją kulę, w której widział 

wszystko, co robimy. 

- Pułapka zamknięta – powiedział, śmiejąc się. 
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Rozdział 9 

W świecie YesSHOUT 

 

 W końcu stanęliśmy na własnych nogach. Znaleźliśmy 

się nad morzem i to nie był już minecraftowy świat! Wszystko 

wydawało się takie znajome i współczesne. Wróciliśmy  

do siebie! Tak, wróciliśmy do naszego świata! Nagle 

pomyślałem o mieszkańcu wioski. Jak my wydostaliśmy się  

z krainy klocków, to co z nim?  Spojrzałem na niego.  

W prawdziwym świecie był wysokim mężczyzną w średnim 

wieku. Był ubrany w koszulę, krawat, kanty i pantofle. 

Wyglądał jak businessman. Trzymał w ręku walizkę.  Zapytał 

nas: 

- Gdzie jesteśmy? 

- W domu – odpowiedziałem zadowolony. 

- Nie – rzekł Filip – po pierwsze Warszawa nie leży  

nad morzem, a po drugie spójrz na niebo – jest zbudowane  

z pikseli i to widać. 

- Czyli jesteśmy w innej grze? – zapytałem się.  

- Tak myślę – odpowiedział Filip – tylko w jakiej?! 
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- To się za chwilę okaże – odezwał się nasz businessman. 

Staliśmy tak chwilę na chodniku, który prowadził  

do plaży. Przejechał samochód, w którym siedział dziwny 

typek. Od razu go rozpoznałem.... 

- O, nie – powiedziałem za chwilę. 

- Co się stało? – zapytał Filip. 

- Jesteśmy w świecie YesSHOUT, a człowiek, który wysiadł  

z samochodu to Tom Conner, przestępca.
1
 

 -Posłuchaj – powiedziałem do mieszkańca wioski – daj mi 

walizkę, którą trzymasz w ręku.  

Otworzyłem ją i zobaczyłem to, co myślałem, że zobaczę. Było 

tam jakieś milion dolarów w banknotach o wartości dwustu 

dolarów. Okazało się, że mamy dać pieniądze i otrzymamy coś 

w zamian. Po chwili podszedł do nas uzbrojony Tom Conner  

i powiedział: 

- Dawajcie forsę, albo za chwilę pożegnacie się z tym światem. 

Szybko i grzecznie dałem walizkę pełną pieniędzy. 

- Dziękuję, towaru nie dostaniecie – odpowiedział chytro  

i odjechał. 

                                                             
1 YesSHOUT to zmyślona seria gier, których głównym bohaterem jest 
przestępca lub człowiek w jakiś sposób pokrzywdzony przez los, który 
został zmuszony do dokonywania zbrodni. W YesSHOUT wykonuje się 
misje, w trakcie których np. wymienia się pieniądze na towar. W YesSHOUT 
NYC głównym bohaterem jest Tom Conner. 
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- Uff – powiedziałem. Nie chciałem żadnego towaru, chciałem 

tylko przeżyć. Za moment poszedłem z moimi kompanami  

do sklepu i pokazałem gazetę, na której była napisana, 

 w lewym górnym rogu, data: „15 lipca 1984”. Teraz byłem już 

pewny, że utknęliśmy w YesSHOUT . Miałem dwa dowody. 

Jednym z nich był Tom Conner, bohater, a drugim data.  

W roku 1984 rozgrywała się akcja tej gry. Znaliśmy nasze 

położenie, ale jak wrócić do Minecrafta? Już tam było lepiej, 

niż w świecie gangsterów. 

 Próbowaliśmy różnych metod powrotu do Minecrafta. 

Żadna z nich się nie powiodła. Bezskuteczny okazał się powrót 

w miejsce, w którym się znaleźliśmy pierwotnie w tej grze, 

skutku nie odniosło również skakanie dookoła, mocne złapanie 

się za ręce i wiele innych. W końcu byliśmy zrezygnowani. 

Miałem trochę pieniędzy w kieszeni, sam nie wiem dlaczego  

i skąd, więc zapłaciłem za pokój trzyosobowy w hotelu. 

 Pokój był bardzo wygodny, z oddzielną łazienka. Było 

już późno, więc postanowiliśmy się wykąpać i pójść spać. Gdy 

Filip się kąpał, usłyszałem jego radosny krzyk. Nie  

wiedziałem, o co mu chodzi, ale za kilka minut, gdy wyszedł  

z łazienki, zachowałem się tak samo. Powodem tego był pilot, 

który znalazł w kieszeni. Nie wiedzieliśmy, skąd go miał, ale 

było tam dokładnie tyle malutkich przycisków, ile było drzwi 
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w dziwnym budynku, w minecraftowym piekle i każdy z nich 

był podpisany nazwą gry. Jeden z nich był podpisany: 

„YesSHOUT NYC”. Od razu można było się domyśleć,  

do czego służy. Można nim zmieniać grę i przenieść się  

do innej. Największy z przycisków był podpisany: 

„Minecraft”. Minecraft jest zawsze punktem wyjścia, tzn. 

można z niego dotrzeć bez pilota  do każdej innej gry. Czyli to 

w ten sposób człowiek uwięził kiedyś kolegów mieszkańca 

wioski. Każdy został posłany do innej gry. Czyli któryś z nich 

musi być w YesSHOUT! Ale skąd Filip miał go w kieszeni? 

Po odkryciu, natychmiast wyszliśmy z hotelu w celu 

znalezienia kolegi naszego przyjaciela. Na szczęście, miasto 

nie było duże. Ale jak go znaleźć? Przecież inaczej wygląda  

w Minecrafcie i w YesSHOUT. Jednak mieszkaniec wioski 

powiedział, że ma bardzo dobry węch i zawsze pozna zapach 

kolegi. W końcu znaleźliśmy go. Następnie, przenosiliśmy się 

do każdej innej gry w celu odnalezienia kolejnych 

mieszkańców minecraftowej wioski. Po tym, jak znaleźliśmy 

wszystkich, wróciliśmy do Minecrafta.  

W dziwnym budynku z drzwiami czekał na nas ludek, który 

uratował nas od Marsuza. Powiedział: 

- Witajcie! 

- Kim ty w ogóle jesteś? – zapytałem. 
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- Nikim szczególnym – odpowiedział. 

- Dziękuję za uratowanie nas – powiedziałem razem z Filipem. 

Nasz przyjaciel uśmiechnął się do niego. Już za chwilę 

byliśmy w wiosce. Postanowiliśmy uczcić ten dzień... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

Rozdział 10 

Kolacja 

 

 Aby uczcić dzień powrotu, postanowiliśmy zrobić 

ucztę. Było bardzo przyjemnie i miło. Imprezę urządziliśmy 

nad wielkim stawem, znajdującym się kilkadziesiąt metrów  

od wioski. Na trawie ustawiliśmy stół i krzesła. Jedliśmy 

najlepsze minecraftowe przysmaki. Podczas uczty złowiliśmy 

ryby, potem je upiekliśmy, i w końcu zjedliśmy. 

Przysmażyliśmy też kiełbaski. Nawet nie wiedziałem,  

że istnieją w Minecrafcie. Wszystko odbywało się  

w towarzystwie mieszkańców wioski w pełnym składzie oraz 

tajemniczego ludka, który uratował nas od Marsuza. 

Próbowałem z nim porozmawiać i dowiedzieć się, kim tak 

naprawdę jest, ale on odpowiadał mi przysłowiami 

minecraftowymi. Niektóre z nich były naprawdę bardzo 

dziwne... Z pozostałymi można było się jednak nieźle dogadać. 

Nasz minecraftowy przyjaciel opowiedział swoim kolegom  

o naszej przyjaźni i przygodach... Ludki natomiast opowiadały 

nam o swoich zwyczajach i codziennym życiu.  
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Życie w Minecrafcie może być naprawdę fascynujące! 

Wszyscy opowiedzieli nam także, jak dostali się do świata gier. 

Najdokładniej opisał kowal: 

- Człowiek wprowadził nas do dziwnego budynku. Potem 

wpisał kod i przeszedł z nami przez drzwi. Kilku osobom udało 

się wtedy uciec, ale niestety, większość nie miała takiego 

szczęścia. Weszliśmy do wielkiego pomieszczenia z wieloma 

drzwiami. Każdego z nas posłał w inne. Ja byłem przedostatni 

w kolejce. Na początku byłem w jakimś dziwnym wirze,  

a później trafiłem do jakiegoś dziwnego świata. Spojrzałem  

na siebie. Wyglądałem jak Fred z bajki o Scoobym-Doo.  

I faktycznie nim byłem. Za chwilę przyszedł ten niezwykły, 

gadający piesek wraz z pozostałymi członkami ekipy. Okazało 

się, że trzeba rozwiązać zagadkę piramidy. Byłem tam wiele 

lat. Co chwilę zajmowaliśmy się innymi zagadkami.  

Aż w końcu, przyszliście wy... Rozmowę przerwał nasz 

dziwny - minecraftowy wybawca, który powiedział: 

- Spójrzcie na niebo. Dzieje się coś bardzo złego. 

Wszyscy spojrzeli w gwiazdy. Zobaczyliśmy nietypowe, 

czarne smugi, układające się w czaszkę. 

- Wszyscy do domów! Szybko! – zarządził nasz przyjaciel. 

 Zostawiliśmy wszystko i szybko pobiegliśmy  

do wioski. Po chwili zaczęły walić pioruny i rozpętała się 
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burza. Byliśmy bardzo przerażeni. Wszyscy krzyczeli, a dzieci 

płakały. Sam nie wiedziałem, co robić. Szybko pobiegłem  

z innymi do wioski, a następnie do domu przyjaciela,  

mieszkańca wioski. Uciekło tam też kilku innych 

mieszkańców. Na stole leżała karteczka. Ja bałem się  

przeczytać tego, co na niej zapisano, dlatego poleciłem to 

Filipowi. 

Minecraft, 5 września br. 

 Witajcie, Wojtku i Filipie! 

Sami dobrze widzicie, co się dzieje w Minecrafcie. Ja już nie 

mogę na to patrzeć. Zapewne widzieliście czaszkę. Krąży ona 

nad całym Minecraftem.. Nie wiem, czego jest efektem, ale to 

na pewno nie magia. Musimy zacząć działać. Chciałbym się  

z Wami umówić na spotkanie. Może jutro o piętnastej w Grocie 

Lomo? O, i już mogę się podpisać. Chyba Wasi minecraftowi 

przyjaciele wiedzą, kim jestem. 

Anthony Lemmens 

 I znów byliśmy zakłopotani. I znów nie wiedzieliśmy, 

co robić. I znów Ktoś nas zaskoczył. Zapytaliśmy naszego 

minecraftowego przyjaciela, czy wie coś o Anthonym 

Lemmensie. On odpowiedział: 
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- Tak. To twórca całego Minecrafta. Tak mówią legendy. 

Spojrzałem na Filipa. Jeszcze chwilę dyskutowaliśmy  

i zastanawialiśmy się, aż w końcu stwierdziliśmy, że Ktoś miał 

rację. Naprawdę działy się tu dziwne rzeczy i naprawdę to nie 

magia, ale podejrzewałem, że coś sto razy gorszego. I może 

rzeczywiście miało to związek z Marsuzem. 

 Powiedziałem jeszcze Filipowi, co sądzę na temat 

czasu. W liście było napisane: 5 września. A przecież to już 

któryś dzień szkoły. A co myślą rodzice? Nauczyciele? 

Koledzy? Jednak Filip powiedział, że wszystko będzie dobrze. 

Był optymistą, w przeciwności do mnie. 

Postanowiliśmy, że decyzja w sprawie spotkania  

z Anthonym musi być wspólna, dlatego sprowadziliśmy 

wszystkich mieszkańców wioski. Już za kilka minut wszyscy 

siedzieli na krzesłach przy stole. Posiedzenie trwało bardzo 

długo.  Okazało się, że wszyscy  wiedzą o Kimś. Debatę 

skończyliśmy około północy. Zakończyło się tym,  

że postanowiliśmy tym razem przybyć tam, gdzie Ktoś  napisał 

w liście. Było to całkiem niedaleko. Spróbujemy od niego 

uzyskać jak najwięcej informacji, a jak mu uwierzymy  

i stwierdzimy, że to konieczne, pomożemy mu. Zapytamy też  

o nas. Może uda mu się nas wysłać z powrotem? Ale zrobimy  

to tylko dla dobra Minecrafta. Może naprawdę Anthony chciał 



50 

nam pomóc. Gdybyśmy się z nim nie spotkali, pomyślałby,  

że go ignorujemy i nic byśmy nie zdziałali. Gdy już wszystko 

było przemyślane, położyliśmy się spać. Następny dzień miał 

być bardzo ważny.  

Gdy się obudziliśmy, czaszki na niebie już nie było. 
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Rozdział 11 

Spotkanie 

 

 Wstaliśmy dość późno, o dziesiątej. Później zebraliśmy 

się wszyscy jeszcze raz, aby ponownie przedyskutować plan. 

Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie kolejne zniknięcie 

tajemniczego ludka – wybawiciela. Wszyscy trochę się 

zdenerwowaliśmy, ale postanowiliśmy go nie szukać. 

 Przed piętnastą wyruszyliśmy w drogę. Poszedłem ja, 

Filip, nasz minecraftowy przyjaciel i dwóch innych, którzy, 

między innymi, mieli nieść resztę pakunków. Szliśmy  

na wschód. Oczywiście, wzięliśmy kompas.  

Przy grocie, byliśmy znacznie wcześniej. Czekaliśmy kilka 

minut. Nagle przed nami pojawił się tajemniczy ludek, który 

uwolnił nas od Marsuza. Szczerze zdziwiłem się, co on tu 

robił. Jednak on z pełnym spokojem powiedział: 

- Witajcie! 

- A co ty tu właściwie robisz?! – zapytał Filip. 

On uśmiechnął się do nas i powiedział: 

- To ja jestem Anthony Lemmens. 

- Jak to? – zapytałem. 

- Za chwilę wam wszystko wytłumaczę. 
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- A co tu tłumaczyć! – odezwał się jeden z mieszkańców 

wioski. 

 Za chwilę Anthony Lemmens zaprowadził nas  

do dziwnego miejsca. Nie szliśmy długo, ale przebycie nawet 

krótkiej drogi w takim upale było trudne. W końcu 

zobaczyliśmy polanę, na której stał bardzo duży dom. Był 

zbudowany z bardzo rzadkiego i wytrzymałego materiału, 

obsydianu, o którym była już mowa. Miał tylko kilka, ale  za to 

dużych okien. Był on trzypiętrowy. Weszliśmy do domu 

powoli. Okazało się, że w środku była tylko jedna wielka sala  

z mnóstwem komputerów. Nigdy takich nie widzieliśmy  

w minecrafcie. Obok stała tabliczka z napisem: 

„Dom Komputerów – Witamy”. 

Wszędzie było także dużo biurek i siedzących przy nich... 

ludzi. Wyglądali zupełnie tak, jak my. Robili na komputerach 

jakieś ważne rzeczy. Po chwili Anthony powiedział: 

- Usiądźcie. 

Zrobiliśmy to, co kazał. Po chwili ponownie odrzekł: 

- Pewnie się zastanawiacie, co tu się dzieje i kim w ogóle 

jestem. Zaraz się wszystkiego dowiecie. Otóż jestem tak 

naprawdę człowiekiem, tylko ukrywam się w postaci ludka 

w Minecrafcie. 
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Historia zaczęła się wtedy, kiedy jeszcze na Ziemi 

wpadłem na pomysł stworzenia tej gry. Jednak, gdy powstała, 

zauważyłem w niej dziwne rzeczy. Potwory, które sam  

tu stworzyłem zwróciły się przeciwko mnie. Wraz z ekipą, 

która tworzyła ze mną grę, postanowiliśmy interweniować. 

Specjalnie weszliśmy do gry. Stworzyłem tu Dom 

Komputerów oraz nasze Centrum Dowodzenia, które poznacie 

za chwilę. Budynki zabezpieczyliśmy przed tymi,  którzy 

mogliby je zniszczyć. Ja zamieniłem się w ludka. I w ten 

sposób próbuję ratować Minecrafta. Jednak ostatnio nie  

za dobrze nam to wychodzi. Dlatego postanowiliśmy 

sprowadzić kogoś, kto mógłby nam pomóc. Nie chcieliśmy 

was, tylko inną osobę, Simona. jednak pomyliliśmy wasze 

numery komputerów. W ten sposób tu trafiliście. Początkowo 

chciałem was jak najszybciej odesłać, ale gdy zobaczyłem, jak 

dobrze sobie radzicie, stwierdziłem, że wy przydacie się 

bardziej. Simona zostawimy w spokoju. Nie będziemy mu psuć 

wakacji na Hawajach. Ja was chciałem chronić od zła. Stąd  

te karteczki, tabliczki oraz uwolnienie od Maruza. 

Przepraszam, że wtedy tak zniknąłem, ale nie chciałem, 

żebyście za wcześnie poznali całą prawdę o Minecrafcie. 

Naszymi głównymi wrogami nie są jakieś zombie i inne 

potwory, tylko Marsuz i Tom. Marsuza chyba znacie, a jeśli 
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chodzi o Toma, jest to człowiek, który uwięził kolegów 

waszego przyjaciela w różnych grach. Na szczęście, wam 

udało się ich uratować. Marsuz zrodził się z naszego 

nieudanego eksperymentu w Minecrafcie i teraz jest wielkim 

zagrożeniem. Jednak ktoś musiał go ożywić. Zrobił to Tom, 

który był kiedyś współautorem gry. Niestety, gdy zobaczył, 

jaki tu jest raj odłączył się od nas i zaczął torturować biednych 

mieszkańców wioski. Teraz my musimy ich pokonać. Nie 

będzie to proste. Współpracują i zawarli sojusz na trzydzieści 

minecraftowych lat. Chcą oni przyporządkować sobie całego 

Minecrafta. Jednak nie pójdzie im to tak łatwo. Nawet nie 

wiedzą, gdzie mamy siedzibę. 

- A jak ich pokonamy? – zapytał mieszkaniec wioski. 

- Mam plan, ale obiecajcie, że nikomu go nie zdradzicie, nawet 

swoim kolegom ze wsi. Dobra? 

- OK – powiedziałem. 

- Czyli to tak... – zaczął mówić Anthony. 

Skończył za kilka minut. Już wiedzieliśmy, jak 

będziemy postępować. Początkowo mieliśmy spróbować 

rozwiązać sprawę pokojowo, porozumieć się, a jak to by się nie 

udało, mieliśmy zacząć innymi metodami... Jednak 

wiedzieliśmy, że wojna tylko pogorszy sprawę. Nie można 

było od razu nastawiać się bojowo. 
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Następnie spytałem  tylko o kilka ważnych spraw: 

- Czy odeślesz mnie i Filipa bezpiecznie do domu? 

- Oczywiście, mamy do tego odpowiedni sprzęt. 

- Jeszcze ciekawi mnie jedno... 

- Pytaj. 

- Na wszystkich karteczkach pisałeś wrześniowe daty.  

A przecież przeniosłeś nas 31 sierpnia. Czy uda wam się 

przenieść nas tak, żebyśmy obudzili się jeszcze tego dnia? 

- Nie ma problemu. Jak chcesz, mogę cię przenieść do czasu, 

kiedy byłeś niemowlakiem. Tylko żebyś później nie żałował! 

Uśmiechnąłem się, chociaż tak naprawdę nie było mi wesoło 

siedzieć w tajnej bazie, w Minecrafcie. Chciałem już wrócić  

do domu. Jednak wiedziałem, że muszę pomóc wszystkim, 

którzy tej pomocy potrzebowali. 

 Kilka minut zwiedzaliśmy budynek i zobaczyliśmy 

położone na ostatnim piętrze Centrum Dowodzenia. Stamtąd 

można się było przenieść w każde inne miejsce w Minecrafcie, 

wydawać zarządzenia do mieszkańców gry i rozmawiać z nimi. 

Oczywiście, mieszkaniec wioski skorzystał z okazji  

i skomunikował się ze swoją wioską. Jednak nie zdradzał 

tajnego planu. 

Podsumowując, było to naprawdę niezwykłe spotkanie. 

Już za kilka dni czekał nas czas prawdy, a potem, miałem 
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nadzieję bezpiecznie wrócić do domu. Byłem pewien, że  

na Ziemi nam nie uwierzą w to, co się nam przydarzyło.  
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Rozdział 12 

Ostateczne starcie 

 

 Kilka następnych dni przygotowywaliśmy się  

do ewentualnej walki z nieprzyjacielem. Mnie najlepiej szło 

strzelanie z łuku, ale muszę powiedzieć, że Filip miał zdolności 

do podkładania bomby TNT. Mieliśmy wielkie pole  

do ćwiczeń. Stworzyliśmy silną armię, która miała szanse  

z armiami Marsuza i Toma. Po dziesięciu dniach byliśmy  

w pełni przygotowani. Dobrze wiedzieliśmy, gdzie wrogowie 

mieli kryjówkę. Teraz już wszystko zależało tylko od nas. 

 Wszystko zaczęło się dnia czternastego września. 

Wczesnym rankiem, wstaliśmy wszyscy. Jednak poszedłem 

tylko ja, Filip, Anthony i nasz minecraftowy przyjaciel.  

Na początku chcieliśmy tylko rozejrzeć się po terenie. Gdy już 

obadaliśmy okolica domu Toma i pałacu Marsuza, ustaliliśmy 

miejsca, gdzie mieli siedzieć w ukryciu łucznicy. 

Stwierdziliśmy też, gdzie mają stać osoby wysadzające TNT 

i inni.  

Gdy już wszystko było ustalone, późnym wieczorem poszliśmy 

do domu Toma. Przed drzwiami stanęli tylko Anthony i Filip. 

Ja oraz pozostali czekaliśmy ukryci w krzakach.  
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Nasi przyjaciele zapukali. Początkowo nic się nie działo, ale 

później zza drzwi wyjrzał mały, krępy człowiek z okularami. 

- To Tom – szepnął do mnie jeden z twórców Minecrafta. 

Za chwilę Anthony powiedział: 

- Witaj Tom. Dziś chciałbym z tobą poważnie porozmawiać. 

- O co znów chodzi?! – krzyknął Tom i zamknął drzwi. 

Tym razem zapukał Filip. Tom od razu otworzył drzwi  

i rzekł: 

- Czego tu szukasz, bachorze? 

- Nie nazywaj go tak! – krzyknąłem. 

Wróg spojrzał na mnie, wyjął jakiś płyn z kieszeni i rzekł  

do mnie: 

- Wypij to, a znajdziesz się w domu i nic nie będziesz pamiętał. 

- A skąd mam pewność, ze nie chcesz mnie otruć i co się stanie 

z innymi? 

- Oni tu zostaną... Ale ty musisz już wracać! – odpowiedział  

i podbiegł do mnie szybko. Włożył mi do ust flaszkę  

i przechylił. 

Nie, to nie mogło się stać... Przez chwilę wszystko 

zrobiło się jaskrawe, a potem straciłem przytomność. 

Obudziłem się w swoim łóżku. Spojrzałem dookoła. To był 

mój pokój. Zegar pokazywał godzinę siódmą dziesięć. 
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Komputer był wyłączony. Po chwili przyszedł do mnie tata  

i powiedział: 

- Wstawaj szybko! Trzeba iść do szkoły. 

Później okazało się, że spałem w ubraniu. Wstałem,  

potem zjadłem śniadanie i umyłem zęby. Wszystko było  

w porządku: była mama, siostra, ale nie zapomniałem  

o wydarzeniach, które miały miejsce w Minecrafcie. 

Chociaż niechętny, poszedłem do szkoły. Przez cały 

dzień próbowałem sobie wmówić, że to jakiś dziwny sen. 

Jednak faktem pozostawało to, że nie było wtedy w szkole 

Filipa. Tamtego dnia z nikim nie rozmawiałem. Gdy 

przebierałem się na WF, wpadłem na jeszcze jeden trop:  

w kieszeni spodni znalazłem drobne kawałki obsydianu.  

Na WF-ie graliśmy w nogę. Ja jednak nie robiłem tego, co inni. 

Wpatrywałem się tylko w niebo. Nagle zobaczyłem tam coś na 

kształt sterowca Zeppelin. Nie, to nie mogło się dziać. 

Odwróciłem się na chwilę i znów spojrzałem w przestworza – 

maszyny już tam nie było. Bardzo mnie to zdziwiło. 

Gdy wróciłem do domu, nie wiedziałem co robić. 

Usiadłem na łóżku i nagle... zobaczyłem przed sobą 

Anthony’ego. Powiedziałem: 

- Cześć?!  
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- Witaj, będziesz nam bardzo potrzebny. Niestety, nie możesz 

wrócić do Minecrafta, póki płyn działa. Jednak możesz nam 

pomóc w inny sposób. Chcesz? 

- Oczywiście. 

- Dobra. Musisz teraz włączyć Minecrafta. 

Po dwóch minutach  gra włączyła się, a kolega powiedział: 

- A jeśli chodzi o sterowiec Zeppelin, to byliśmy my. 

Chcieliśmy zobaczyć, czy już jesteś w domu i co się z tobą 

dzieje. 

- Dzięki – uśmiechnąłem się.  

- Za chwilę zobaczysz w Minecrafcie mnie, Filipa i wszystkich 

innych. Spróbuj nam pomóc. Nie udało się tego rozwiązać 

pokojowo. 

- Ok – odpowiedziałem. 

 Anthony zniknął, a ja, w postaci Steve’a zacząłem 

szukać w Minecrafcie moich przyjaciół. Nie zajęło mi to dużo 

czasu. Zaraz potem spotkałem Filipa, który zaprowadził mnie 

do całej reszty. Za chwilę miała się zacząć walka. Stanęliśmy 

na wielkiej polanie. Naprzeciw nas stali wojownicy Marsuza 

 i Toma. Nawet mnie nie zauważyli. Rozpoczęła się walka. 

Na początku przegrywaliśmy, ale mieliśmy plan – 

specjalnie skierowaliśmy przeciwników do wcześniej 

przygotowanej przez nas groty. Potem wyszliśmy  
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i zamurowaliśmy przeciwników obsydianem. Niestety,  

do groty nie wszedł Marsuz i Tom. Jednak nie chcieli się 

poddać. Tom wziął włócznię i wycelował do Anthony’ego.  

Na szczęście, on uniknął strzału, który odbił się i strzelił  

w głowę Toma. Zaraz potem przeciwnik upadł na ziemię. 

Już nie żył. 

 Przewieźliśmy go na Wielki Cmentarz Komunalny  

w Minecrfacie. Marsuz nie chciał nawet kontynuować walki. 

Poszedł do swojego pałacu i nie wychodził z niego przez kilka 

dni. Wieczorem Anthony teleportował mnie do Minecrafta. 

 Za sześć dni, postanowiliśmy pójść do Marsuza. 

Zauważyliśmy nawet, że na czatach nie stoją strażnicy, a drzwi 

są otwarte. Zapukaliśmy. Weszliśmy do komnaty królewskiej. 

- Po co? – zapytał zawiedziony. 

- Nie, bo my chcemy... – odezwał się Filip. 

- Milczeć! – odpowiedział król. 

Następnie zdjął swoją koroną i włożył ją do pieca. 

- Już nie jestem królem – powiedział – zróbcie ze mną,  

co chcecie. Ta walka dała mi dużo do myślenia. Już nie chcę 

opanować całego Minecrafta. Przepraszam za wszystko,  

co złego zrobiłem. 

- Mam propozycję – powiedział Anthony – będziemy razem 

rządzić Minecraftem. Podpiszemy nową unię. Może być? 
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- Ja mam lepszy pomysł: ty zostaniesz królem Minecrafta – 

rzekł do Anthony’ego. I żadnych wymówek – uśmiechnął się. 

Chociaż Anthony nie był pewny, zgodził się.  

Już następnego dnia odbyła się koronacji, a nowy król wybrał 

za siedzibę wioskę naszego przyjaciela. 

 Na szczęście wszystko się dobrze zakończyło. 
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Rozdział 13 

Czy to już koniec? 

 

 Kolejne kilka dni dobrze bawiłem się z Filipem  

i naszym minecraftowym przyjacielem. Otóż dostaliśmy  

od Anthony’ego bezpłatne bilety do najlepszego hotelu  

w Minecrafcie! Był położony na wielkiej wyspie, na której 

znajdował się tylko on. Składał się z pięciu budynków 

mieszkalnych, budynku głównego z recepcją i restauracją,  

i budynku SPA. Znajdował się też tam aquapark, do którego 

często chodziliśmy. Oczywiście, zostaliśmy zakwaterowani  

w najlepszych apartamentach z widokiem na piękną plażę  

i morze. Czas płynął tu naprawdę szybko. Bardzo dobrze się 

bawiłem. Ponieważ interesowałem się architekturą, zrobiłem 

też plan tego hotelu, który zaprezentowałem poniżej. 
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 Pobyt trwał siedem dni. Potem, chcieliśmy już wrócić 

do domu. Pożegnaliśmy się ze wszystkimi twórcami 

Minecrafta, mieszkańcami wioski i Marsuzem. Podziękowaliśmy 

za wszystko, a Anthony powiedział: 

- Gdybyście chcieli jeszcze wrócić, wpiszcie w internecie 

stronę: 

www.to_nie_jest_strona_dla_ciebie__jesli_to_czytasz_nie_ 

wchodz_na_ta_strone.pl 

- Dzięki za wszystko – powiedział Filip. 

 Jeszcze raz spojrzeliśmy na cały wirtualny świat. 

- Macie obudzić się 31 sierpnia dwa tysiące dwunastego roku?  
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- Dokładnie tak – powiedziałem. 

Anthony ustawił przyciski i za chwilę weszliśmy do maszyny, 

poczekaliśmy... i byliśmy w domu. Siedzieliśmy przed 

komputerem. Graliśmy w Minecrafta. Nagle ktoś otworzył 

drzwi. Przeraziliśmy się. 

- Co tak na mnie patrzycie? – zapytała mama – a tak w ogóle to 

przyniosłam ciasteczka. Nie cieszycie się? 

Nic nie odpowiedziałem, tylko rzuciłem się mamie na szyję. 

Jednak ona była bardzo zaskoczona i patrzyła na mnie 

podejrzliwie. Gdy wyszła, z Minecrafta pomachał do nas 

Anthony. 

 

I tak wyglądały trzy tygodnie w Minecrafcie. 

 

 

CIĄG DALSZY NASTĄPI 


