
Gravity Falls 

Był ciepły, kwietniowy dzień, kiedy do miasta autobusem przyjechał młody mężczyzna w 

okularach i długim płaszczu z wystającą  z wewnętrznej kieszeni książką obitą czerwoną 

lekko poszarpaną skórą. Na jej okładce widniała ludzka dłoń z numerem jeden, ale z 

sześcioma palcami zamiast pięciu. Przybysz był wysoki, przystojny i widać było, na pierwszy 

rzut oka, że ma za sobą długą podróż. Na oko miał 20-21 lat. W jego oczach mieniła się chęć 

doświadczenia nowych przygód. 

 Ale czego szuka tutaj, w Gravity Falls? To przecież zwykłe, zapomniane przez świat, 

niewielkie miasteczko niedaleko Opola. Może szuka Atrakcji turystycznych? 

 On z pewnością do takich nie należał! Z jego miny i prawie niewidocznego uśmiechu dało 

się wyczytać, że ciekawi go to miasto, ale nie pod względem ,,atrakcji turystycznych", a 

bardziej pod względem dziwnych rzeczy. Nie miał w mieście nikogo bliskiego ani nikogo 

znajomego. 

 Być może zbłądził? Nie sądzę... 

 Zainteresował się starą chatą w lesie oddaloną o kilka mil od centrum miasta. Nie było w niej 

nic nadzwyczajnego, od co! Zwykła, mała opuszczona chata w środku lasu. Kto chciałby 

mieszkać tutaj, wśród tej dziczy? Widocznie jemu się to podobało, bo osiadł tu tuż po tym, 

jak przyjechał. Wydawać się mogło z początku, że przybył tutaj na chwilę, że wyjedzie, zanim 

zdąży się ktoś obejrzeć. Ale pozory czasem mylą. Wprowadził się do chaty. Najwyraźniej 

była zbyt mała, bo zaczął ją remontować i powoli przebudowywać. Z czasem z kuchni, 

łazienki i jednego głównego pokoju zrobiły się trzy pokoje oraz dość obszerna piwnica. 

Niejeden raz ktoś chciał zaoferować mu swoją pomoc. Jednakże zawsze odmawiał, a gdy 

otwierał drzwi, dłonie szybko chował do rękawów lub kieszeni płaszcza oraz zakrywał 

książkę, która nie była książką, a dziennikiem, w którym zapisywał swoje ,,przygody" i 

,,wyniki badań". Nikomu oczywiście o tym nie mówił. Był to jego sekret i nikt nie miał prawa 

wiedzieć o tym, co znajduje się w dzienniku. Raz komuś udało się podpatrzeć przez okno, 

jak młodzieniec coś w nim pisał. Nie były to litery żadnego znanego mu języka. Zapewne to 

było jakieś zaawansowane pismo w zaawansowanym języku nie znane nikomu żyjącemu na 

naszej planecie. Nikomu, oprócz owego młodzieńca. W jego domu tam, gdzie nie leżały 

rzeczy z remontu, znajdowały się papiery z jakimiś recepturami, szalki i chemikalia. Zawsze 

coś w nich było. Kiedy ktoś zapytał o imię ze sztucznym uśmiechem mówił, że na imię mu 

Stanford, ale przyjaciele mówią mu po prostu Ford. 



Ford mieszał w małej - wielkiej chacie w lesie już parę miesięcy. Bardzo się tam zmieniło. Ze 

starej i obskurnej chaty zrobiła się szykowne i elegancka (jak na tamte czasy) rezydencja. 

Podczas spaceru po nieznanej mu dotąd części lasu znalazł jaskinię, która go 

zafascynowała. Wszedł do niej, co prawda z małymi obawami, że natknie się na 

niedźwiedzia, ale wszedł bez większych obaw. Zaświecił latarkę i szedł w głąb ,,paszczy 

lwa". Na końcu jaskini - dość głęboko pod ziemią - dostrzegł metalowe drzwi w kącie. Zdziwił 

się, bo skąd one wzięły się w jaskini? Podszedł do nich. Położył na nich rękę. Nagle nie 

wiadomo skąd zaświeciło wprost na niego zielone światło i słychać było głos mówiący: witaj 

przybyszu, zapraszam do mojej świątyni. Ford cały się trząsł, ale mimo to wszedł do środka. 

Nie było tam nikogo. Na ścianach namalowano obrazy dziwnych stworów składających 

pokłon trójkątnej postaci z rękami, nogami i okiem. Był ,,ubrany" w kapelusz i pod okiem - 

charakterystyczna muszka. W ręce trzymał zakrzywioną laskę. Podobną do tych, które 

można kupić w sklepach przed świętami Bożego Narodzenia. Co dziwniejsze trójkątna 

postać była koloru żółtego. Młody Ford długo siedział w jaskini zafascynowany obrazami, 

robiąc notatki i pisząc coś w notesie. Gdy zdecydował zakończyć ,,eksplorację" jaskini, na 

dworze zrobiło się już ciemno. Udał się w stronę domu. Dom stał pusty i ciemny. Czekał na 

swojego właściciela i głównego domownika (nie wspominając o rodzince wiewiórek, która 

zamieszkała na strychu). Po powrocie do domu Stanford zjadł kolację i położył się spać. 

Śniły mu się przedziwne, niestworzone rzeczy. 

Sen Forda był niesamowity. Znajdował się w przestrzeni kosmicznej w stanie nieważkości. 

Wokół niego latały dzienniki podobne do tego, który trzymał w wewnętrznej stronie płaszcza 

(tylko, że te były obite w ciemnozielone i ciemnoniebieskie), kryształowe kule z 

niewyjaśnionymi, niezrozumiałymi obrazami wewnątrz. Kamienie szlachetne, złoto, planety. 

Nieznane planety. Chyba z innej galaktyki. Niedowierzając w to, co widzi Ford przyglądał się 

wszystkiemu, co go otaczało. Uświadomił sobie, że to nie jest zwykły sen, tylko ten, o którym 

tylko słyszał - czyli sen świadomy. Odwrócił się za siebie, żeby zobaczyć, co jest za nim, a 

gdy z powrotem odwrócił się do przodu, ujrzał siebie śpiącego pod lewitującym drzewem z 

kawałkiem ziemi pod sobą. Nie wiedział jak, ale zaczął lecieć w stronę siebie. Wleciał prosto 

w głowę, po czym otworzył oczy jako on sam śpiący pod drzewem i ujrzał wielki latający, 

żółty trójkąt z okiem, muszką, zakrzywioną laską i w cylindrze (w takim, jakie nosili brytyjscy 

dżentelmeni). To był ten sam trójkąt, co w jaskini! Otworzył oko i odezwał się ludzkim 

głosem: 

 

- Witaj, Stanfordzie Pines. Mogę dać Ci wszystko, czego zapragniesz, ale musisz coś dla 

mnie zrobić.  

 



- Skąd wiesz, jak się nazywam? - odpowiedział przestraszony, ale zafascynowany Ford - kim 

jesteś, nieznajoma istoto?  

 

- Gdzież się podziały moje maniery? - trójkątna postać zdjęła cylinder, ukłoniła się i 

powiedziała - nazywam się Bill Cyferka. Jestem jednym z kilku (nie powiedział ilu dokładnie) 

,,prawie" wszechmogących demonów. 

I tutaj Bill zaczął opowiadać ,,historie swojego dzieciństwa". Mówił o złocie, bogactwach, 

planetach, galaktykach i wszystkim, czego Ford sobie będzie życzył, jeśli się zgodzi. Ale na 

co niby Ford miał się zgodzić? Dla Billa Cyferki musiało to być coś bardzo ważnego, skoro o 

tym gdakał i gdakał. Ford był zdezorientowany, ale zgodził się na ,,pakt" z demonem. Bill 

podał Fordowi rękę, który odpowiedział tym samym. Uścisnęli ręce, a wokół nich pojawił się 

jasnoniebieski płomień. Ford się obudził 

Ford obudził się cały spocony. Na dworze było jeszcze ciemno. Poszedł do kuchni, wziął 

szklankę i nalał do niej wody z kranu. Chciwie ją połykał. Musiał mieć w tej chwili wielkie 

pragnienie. Patrzył przez okno w las. 

- Ach.. jak pięknie wygląda las nocą, bez żadnych świateł - pomyślał 

Stał tak przez długi czas. Patrzył jak, coś na czterech łapach przemieszcza się nieopodal 

między drzewami. Pewnie to był wilk, a nie spłoszył się, bo Ford nie zaświecił światła, tylko 

szedł w mroku. W miarę dobrze widział w ciemności, ale musiał mieć ubrane okulary. 

Popatrzył na księżyc i przypomniał mu się sen. 

- Ha ha. To tylko wyobraźnia, to ona płata mi figle. Nie ma nic takiego jak Bill Cyferka. 

Niebieski płomień? Z pewnością popatrzył bym się w rękę. 

Zastanawiał się nad snem, ale chyba nie wziął go zbyt poważnie mimo, że to był ,,świadomy 

sen". Sen jak sen. To tylko sen. Nic więcej. 

Księżyc, któremu się tak przyglądał był w pełni. Na niebie było wiele gwiazd. Za każdym 

razem, kiedy była pełnia księżyca robiło mu się smutno. Nigdy nie wiedział dlaczego. Usiadł, 

wyciągnął z szafki coś mocniejszego, dalej przyglądał się niebu i wspominał.. 

Miał przed oczami dzień przed swoim wyjazdem. A może raczej przed swoją ucieczką z 

rodzinnego miasta. Pięć dni przed wyjazdem w wypadku zmarli rodzice Stanforda i Stanleya. 

Zapewne zapytacie kim był Stanley? Otóż Stanley był.. jest bratem bliźniakiem Stanforda. Z 



tą różnicą, że Stanley nie ma sześciu palcy u dłoni. Rodzice nie mieli szans na przeżycie.. 

jakiś pijany debil jechał z dużą prędkością i uderzył z prawej strony w przód samochodu 

państwa Pines'ów, który dachował i wpadł do rowu. Sprawca wypadku zbiegł z miejsca 

przestępstwa i nie został odnaleziony. Trzy dni później odbył się pogrzeb i stypa, na której 

była tylko najbliższa rodzina, czyli Stan (Stanley) i Ford. Nie mieli nikogo innego z bliskich 

przy sobie. Dzień przed wyjazdem bracia się pokłócili ze sobą, bo Stan uszkodził wynalazek 

Forda, przez co ten nie dostał się na wymarzone studia. Nie rozmawiali ze sobą do końca 

dnia. Wieczorem Ford poszedł do hotelu odwiedzić przyjaciółkę z liceum, która była 

przejazdem w miasteczku - Cattynight, do której przyjaciele mówili po prostu Catty. 

Rozmawiali do późnego wieczora. Zaczekał, aż Catty zaśnie, ucałował ją w czoło i 

powiedział szeptem: 

- Do zobaczenia. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. A tym czasem, żegnaj Catty. I 

powodzenia.. 

Bezszelestnie wyszedł z pokoju, a następnie z hotelu. Udał się do sklepu po najważniejsze 

rzeczy potrzebne do wyruszenia w daleką podróż. Gdy wrócił do domu, nie zastał tam 

Stanleya. Zapewne znowu siedzi u któregoś z kolegów, ogląda obojętnie jaki mecz, to 

pretekst do tego, żeby się napić. Na telefonie świeciła się dioda. A to znaczyło, że ktoś 

zostawił wiadomość na sekretarce. Odtworzył ją i usłyszał głos brata: 

- O mnie się nie martw. Wrócę jutro, może pojutrze. Pojechałem ze znajomymi na kemping. 

Mam nadzieję, że sam sobie poradzisz. 

Koniec wiadomości głosowej. 

- No tak.. on nie cierpi kempingów.. - powiedział do siebie Ford marszcząc brwi. 

Starannie spakował najpotrzebniejsze rzeczy do plecaka, schował dziennik do wewnętrznej 

kieszeni płaszcza i zostawił bratu kartkę, na której było napisane: 

- NIE CHCĘ BYĆ DLA CIEBIE KULĄ U NOGI. OD TERAZ RADŹ SOBIE SAM. MASZ MNIE 

NIE SZUKAĆ, BO I TAK MNIE NIE ZNAJDZIESZ. CHCIAŁEŚ ŚWIĘTEGO SPOKOJU, TO 

MASZ SWÓJ ŚWIĘTY SPOKÓJ. 

Postawił kartkę w widocznym miejscu, sprawdził, czy wszystko ma, zamknął drzwi i wyruszył 

w podróż. 



Co było dalej, już wiecie. Siedział teraz w kuchni z utęsknieniem, myśląc, co by było, gdyby 

jednak nie wyjechał. 

W jednej chwili niebo zrobiło się jasne jak za dnia. Coś wielkiego rozbiło się nieopodal 

kanionu. 

Kilka minut później zaczął się wschód słońca. 

Nikogo nie zainteresowało to, co przed paroma chwilami przeleciało w stronę kanionu, 

rozświetlając niebo nad całym Oregonem. W całym Gravity Falls nie znalazła się nawet 

jedna osoba, którą zaciekawiłoby niewyjaśnione zjawisko. Nikogo, rzecz jasna, poza 

Fordem. Ubrał okulary, płaszcz wziął plecak i bez namysłu udał się w stronę kanionu. Jak 

zwykle ręce trzymał w kieszeniach. Tego dnia jakoś szedł lasem. Nie było w nim ścieżki. 

Musiał zatem iść między drzewami, samemu wyznaczając ścieżki jak kot. Droga zajęła mu 

około piętnastu, dwudziestu minut. Stał na skraju lasu i nie mógł uwierzyć w to, co widział: 

pierwszym razem, kiedy jechał i spoglądał na kanion, ten wyglądał inaczej. Był cały, a na 

większej wysokości  znajdował się most z tunelem i torami kolejowymi przechodzącymi przez 

niego. Na szczycie rosła trawa i drzewa. Nikt się tam nie zapuszczał. To, co się zmieniło, 

było co najwyżej niedorzeczne: niedaleko nad ziemią na wysokości około trzech metrów 

pojawiła się wielka dziura, która kształtem przypominała ufo - statek kosmiczny. I jak to 

wyjaśnić? Jest tylko jeden sposób - trzeba pójść i zobaczyć to na własną rękę. Ford 

podszedł pod skały pod wydrążoną szczeliną, zdjął plecak i wyjął coś podobnego do 

pistoletu z harpunem, takiego jakiego używają nurkowie w obronie przed rekinami, tylko że 

mniejszego. Na końcu przywiązał linę i strzelił wysoko. Harpun zaczepił się i lina zwisała w 

dół. Z plecaka wyjął jeszcze czekan służący do wspinaczki, po czym zamknął go i z 

powrotem umieścił na plecach. Schylił się do butów, przesunął ukryty suwak, który 

przypominał dźwignię, po czym z podeszwy butów wysunęły się kolce. Skąd Ford miał to 

wszystko i czy zawsze nosił to ze sobą? Dobre pytanie. Ale odpowiedź na nie jest 

skomplikowana.  

Zaczął się wspinać z pomocą liny i czekanu. Dzięki kolcom u podstawy butów miał lepszą 

przyczepność do skał i prawie w ogóle się nie ślizgał. Gdy już wspiął się do szczeliny, był 

trochę zmęczony. Zaczął się rozglądać na drugą stronę i dostrzegł miejsce, w którym mógł 

wylądować statek kosmiczny. Na jego drodze wcześniej były drzewa, teraz wszystkie były 

połamane. Wbił czekan w ziemię, przywiązał do niego linę i zaczął schodzić. Gdy był na 

dole, to wyciągnął dziennik i zaczął rysować wielkie (nawet z daleka się taki wydawał) ufo. 

Poszedł drogą między połamanymi drzewami w stronę wielkiego pozaziemskiego obiektu 

latającego. Co się stało, że ono tu wylądowało? Co Ford znajdzie w środku? 



Ford podszedł do podstawy statku kosmicznego, to znaczy do pagórka, który był podobnego 

kształtu. 

- Niesamowite - powiedział pod nosem podziwiając pagórek - jak to jest możliwe? Pół 

godziny temu przeleciało tamtędy ufo - popatrzył na szczelinę w kanionie - a teraz jest tutaj. 

Częściowo zakopane w ziemię i w całości obrośnięte trawą. 

Ufo czy nie ufo, pagórek czy nie pagórek nieważne, ale to było zdecydowanie niedorzeczne. 

Kopnął w nie i usłyszał charakterystyczny odgłos, którego się spodziewał. W pewnym 

stopniu przyniosło mu to sporo satysfakcji. To był dźwięk uderzonego metalu. Wspiął się na 

górę i zaczął rozglądać się, czy aby na pewno żaden z mieszkańców Gravity Falls nie 

zainteresował się ani błyśnięciem rozświetlającym całe niebo ani wielką szczeliną w 

kanionie. Ucieszył się, bo nikogo nie było w pobliżu. Zaczął odgarniać trawę w poszukiwaniu 

wejścia. Bo przecież nawet kosmici musieli jakoś wejść do środka, a nie przenikać przez 

ściany, prawda? Godzinę później na górnej stronie spodka nie było już trawy ani ziemi, nie 

licząc tego złoślistwa, co nie chciało dać się odgarnąć. Ufo w całości było pokryte jakimiś 

dziwnymi, nieznanymi runami. Sprawdził w dzienniku, czy już kiedyś się z nimi nie spotkał, 

bo skądś je kojarzył, tylko nie wiedział skąd. Otworzył właz i wszedł do środka. 

W środku było ciemno. Chyba Ci, którzy nim lecieli, mieli krótkie spięcie w obwodach i utratę 

zasilania, co skończyło się tym, że wylądowali tutaj. Ford wyciągnął latarkę i zaświecił ją. 

Wszystkie ściany pomieszczenia zrobiono z metalu. Z zewnątrz ufo wydawało się 

zdecydowanie mniejsze. Miało tam tyle przestrzeni, że można by zapakować wszystkie 

rzeczy podczas przeprowadzki bez zbędnego jeżdżenia z powrotem po resztę, a i tak 

zapewne dalej byłoby tam sporo miejsca. Przy włazie nikogo nie było. Znalazł przejście na 

jakiś niższy pokład. Stało tam tysiące probówek z dziwnymi substancjami. Czym one mogły 

być? Nie wiadomo było nic więcej poza tym, że nie są z naszej planety. Na tym pokładzie nie 

było żadnej żywej duszy, poza Fordem. Ciekawe, gdzie się podziali właściciele oraz 

pasażerowie. Mniejsza z tym. Przeszedł przez cały pokład, uważnie obserwując, co jest w 

probówkach i czy nie dzieje się nic niepokojącego. Na całe szczęście nic takiego nie miało 

miejsca. Zszedł na kolejny pokład. Na środku niego stał duży, okrągły i metalowy stół. W 

jednym kącie stało dziewięć komór mających około dwa metry wysokości i tyle szerokości, 

że gdyby dorosła osoba do niej weszła, to miałaby tam dość miejsca, żeby się swobodnie 

odwrócić albo schylić. Było w nich coś jasnozielonego. Coś, co przypominało jakiś śluz. W 

każdym z nich był inny organizm. Co dziwniejsze te organizmy przypominały z początku 

rozwijający się płód w łonie matki, następnie okres dzieciństwa, dorastania, kończąc na 

dorosłości. Każde z nich miało zamknięte oczy. Każde, u którego dało się dostrzec oczy. 

Ford rozrysował to w swoim dzienniku. Nic więcej na tym pokładzie nie było. Zszedł jeszcze 



niżej. Tamten, na którym teraz się znajdował, był chyba podkładem głównodowodzącym. 

Coś jak mostek kapitański. Znajdował się tam kokpit z dużą ilością wyświetlaczy i jeszcze 

większą ilością guzików oraz dwa fotele. Na nich siedziały dwie istoty, jakich Ford jeszcze 

nigdy nie widział ciemne istoty z opuszczonymi głowami. Pierwszy z nich miał wbitą jedną z 

dźwigni z kokpitu w pierś. Na ziemi płynęła kałuża krwi. Ta krew nie była niebieska, lecz 

stalowa. Wyglądała jak płynny metal, jak rtęć. Podszedł do tego drugiego. Złapał za ramię. 

Odchylił do tyłu. Kosmita rzucił się na Forda i zamierzał go udusić. Próbował się wyrwać. 

Gdy w końcu udało się mu wyrwać, stoczyli pojedynek. Ford trzymał gardę, czekając na ruch 

przeciwnika. Niebieski przeciwnik natomiast zmienił formę i wyglądał teraz jak człowiek. Ford 

się zdziwił, ale to zdziwienie długo nie trwało, bo zaraz musiał zrobić unik, gdyż przeciwnik 

próbował go znokautować prawą ręką, celując w twarz, ale Ford był szybszy. Odchylił się w 

prawą, lekko przykucnął i przyłożył mu w splot słoneczny, ale kosmici chyba nie mają splotu 

słonecznego, gdyż nawet się nie zgiął w pół. Chyba nawet nic nie poczuł. Moment 

zawahania Forda wykorzystał kosmita, który kolejny raz zmienił formę. Teraz miał nogi i 

ogon kosmity, a reszta była taka, jak podczas walki. Wykorzystał ogon i podciął Fordowi 

nogi, a ten upadł na ziemię. Najeźdźca z kosmosu skuł mu ręce w kajdanki i wrzucił go do 

klatki. 

Klatka była dość duża. Ford leżał w niej wciąż nieprzytomny. Obcy przechadzał się od 

jednego monitora do drugiego. Na blacie stał statyw, a w nim probówki z czymś 

czerwonym. To była krew Forda. Niesamowita istota z kosmosu w całości teraz upodobniła 

się do człowiek. Prymitywny człowiek chyba badał właściwości i zastosowanie ludzkiej krwi. 

Na Forda leżącego w klatce kapało coś z góry. W końcu kapiąca woda go ocuciła. Z 

początku nie wiedział, co zrobić. Odezwał się do kosmity, który podszedł do klatki : 

- Wypuść mnie z klatki, przybywam w pokoju. 

- Odczynnik nie reaguje. Nadaje się tylko do picia i to tylko przez wampiry - powiedział to 

słabo wykształconym aparatem mowy - nazywam się Shape Shifter, do usług Stanfordzie 

Pines. Po twojemu nazywam się Kształtomistrz. 

- Czego ode mnie chcesz? Skąd wiesz, jak się nazywam? 

- Uspokój się, Fordzie. Gdy próbowałem zdobyć próbkę twojej krwi, znalazłem ten dziennik. 

Jesteś bardzo mądry. Mógłbyś mi się przydać. Muszę naprawić statek i wyruszyć w dalszą 

podróż. Mój drugi pilot nie żyje, a ty na pilota zdecydowanie się nie nadajesz. Gdy tylko 

wyszlibyśmy z atmosfery ziemskiej, udusiłbyś się i wtedy to już w ogóle nie miałbym z ciebie 

pożytku. Wypuszczę cię, ale pod warunkiem, że nie rzucisz się na mnie z pięściami. 



Ford skinął głową, a Kształtomistrz otworzył klatkę, po czym do rąk wręczył mu dziennik, 

który wyjął z płaszcza. Poszedł na inny poziom, gdzie znajdowały się uszkodzone silniki. 

Ford rozumiał, że ma iść za Kształtomistrzem i tak też zrobił. 

- I co ja mam teraz zrobić? Hm... Dobre pytanie 

Kształtomistrz kazał Fordowi naprawić silniki, ale nie powiedział co później z nim zrobi. Ford 

podniósł narzędzia przyniesione przez niego i wziął się za naprawę. Cały czas myślał, jak się 

może ztamtąd wydostać. 

- Nie ma tutaj potrzebnych części. Cylinder rozerwało, uszczelki popękane, przewody 

paliwowe poprzerywane. Pozwól mi iść do domu po niezbędne części  - zwrócił się do 

poczwary. 

- Nie ma takiej opcji. Rób z tego, co masz. Jak nie, to Cię zdezintegruję - wskazał na skład z 

kosmicznymi broniami. I odszedł. 

Kosmita wrócił na mostek. Podniósł leżąca na stole probówkę z dziwną substancją w środku. 

Wrócił do Forda i wylał ją na popękane uszczelki i zamoczył w niej przewód paliwowy. 

- Nie dotykaj tego. Jak raz coś sobie skleisz, to już tego nigdy więcej nie odczepisz. To jest 

najmocniejszy klej na świecie. Nie da się niczym rozkleić, dlatego uważaj - ostrzegł Forda i 

odszedł, zostawiając probówkę. 

Bez zastanowienia Ford wyciągnął dziennik, gdzie zaczął obrazować i opisywać 

Kształtomistrza i ,,kosmiczny super glue”. Gdy schował dziennik rozejrzał się, czy nigdzie w 

pobliżu nie ma kosmity. Zadowolony wynikiem ,,rozpoznania terenu” podniósł probówkę z 

klejącą substancją oraz ciężki klucz nastawny i poszedł na pokład z mostkiem kapitańskim. 

Kształtomistrz stał przy kokpicie. Podszedł do niego po cichu. Uderzył w głowę kluczem 

nastawnym, a część kleju wylał  w oczy kosmity. Ten padł na ziemię. Resztę kleju Ford 

wykorzystał na sklejenie mu rąk. Wyrzucił probówkę i pobiegł po jeden z dezintegratorów, 

następnie wyrwał kluczyki ze stacyjki i wybiegł. 

- Gdziekolwiek będziesz, znajdę Cię, Stanfordzie Pines - krzyknął Kształtomistrz za Fordem i 

stracił przytomność. 

Nie odwracając się za siebie, Ford pobiegł do wyjścia. Wyszedł tym samym włazem, którym 

tam wszedł, a poza tym to było chyba jedno jedyne wyjście z ufa, a bynajmniej jedyne znane 



Fordowi. Był już wieczór. Wilki wyły gdzieś w oddali, ale jakoś inaczej. Bez dłuższych 

postojów i namysłów Ford wrócił do chaty w środku lasu. Nie czuł się najlepiej. Umył się i 

położył na sofie w pokoju gościnnym. Nie miał siły, żeby wejść na górę do sypialni. Był tak 

zmęczony, że po paru chwilach zasnął. Gdy wstał było już prawie południe. Zrobił poranny 

obchód po domu i poszedł na spacer. Coś się zmieniło w Gravity Falls, nie było tak jak 

wcześniej. Zadał sobie podstawowe pytanie : 

- Dlaczego przyjechałem tutaj, do Gravity Falls w stanie Oregon? 

Teraz znał odpowiedź. Interesowały go anomalie. Dlaczego anomalie? Uważał sam siebie za 

dziwadło, bo miał przecież sześć palców u dłoni zamiast pięciu, a w tym właśnie miasteczku 

zarejestrowano największe w porównaniu z innymi stanami skupisko anomalii. Dlaczego 

dopiero teraz znał odpowiedź na to pytanie? Dziwne. Od kiedy wyszedł z ufa, coś się 

zmieniło. Zaczął szukać tych wszystkich anomalii, rysował je w dzienniku i dodawał opisy. 

Pierwszą ,,zdobyczą”, którą umieścił w dzienniku, był napotkany krasnal, sięgający kolana, z 

czerwoną, spiczastą czapeczką i długą brodą. Napotkany delikwent nazywał się 

Szwebuldog. Co prawda to było tylko jedno słowo, które cały czas powtarzał, ale Ford 

wywnioskował, że to przecież może być jego imię. Po dokładnym ,,zbadaniu” krasnala 

pozdrowił go i pozwolił mu odejść. 

-Krasnale - to nie jest normalne, to jedna z anomalii – pomyślał. 

Później, gdy Ford nazbierał już pełno wpisów w dzienniku o najróżniejszych istotach, nadał 

im ,,nazwy”, na przykład: Anomalia Numer 01 Krasnal itp. 

Ciekawą anomalią były też kryształy, które znalazł w lesie. Gdy kryształ był koloru różowego 

i zaświeciło w nie słońce, to mała przechodząca mrówka nagle stała się wielka i 

przypominała sporych rozmiarów psa policyjnego, natomiast gdy kryształ był fioletowy i 

zaświeciło przez niego słońce, to potężny jeleń stał się mały jak myszka. 

Ford opisał tam też napotkane w nocy nietoperze, które miały zamiast ciała oko oraz 

skrzydła. Można je było spotkać tylko w nocy w jednej części lasu, gdzie dość często 

przychodził. 

Podczas wędrówki po cmentarzu o północy w mglistą noc z jednego z dziecięcych grobów 

(wywnioskował to po rozmiarach nagrobka) wyleciał duch wyglądający jak dziecko. Bardzo to 

wszystko ciekawiło Forda, ale ten jednak trochę przestraszył się ducha i obserwował go ze 

znacznej odległości, rzecz jasna naszkicował i opisał go w dzienniku. 



Na tym samym cmentarzu napotkał też zombie. Dwa dni po pogrzebie niezbyt znanego 

Fordowi małżeństwa, które prowadziło sklep w miasteczku na cmentarz zawitał żywy trup - 

zombie. Ręce zwisały mu wzdłuż ciała, miał otwartą szczękę i wydawał dziwne odgłosy 

podobne do sapania. Niezdarnie zaczął kopać, aż dokopał się do ciał. Zjadł ich mózgi i 

zniknął w lesie. Już więcej Ford go nie spotkał. 

Często przychodził nocami na cmentarz w poszukiwaniu anomalii. Najdziwniejsze, wydawały 

się, wielkości około dwóch cali. Jedna z nich podleciała do ,,badacza anomalii” i powiedział, 

że spełnią dla niego trzy życzenia. Ale miała inny zamiar. Chciała zabić i zjeść wnętrzności 

Forda. Gdy zaatakowała go wróżka, wyciągnął zabrany z ufa dezintegrator, który nosił przez 

cały czas ze sobą i zastrzelił wróżkę. Na ziemi została po niej tylko plama ektoplazmy. 

Teraz Ford siedział w chacie, w piwnicy, którą przerobił na laboratorium z windą jadącą pod 

ziemię. Nikt nic o tym nie wiedział. Dopisywał w dzienniku zaobserwowane rzeczy, o których 

wcześniej zapomniał napisać na gorąco. Pod wpływem emocji nie zawsze da się wszystko 

zapamiętać ze szczegółami. Był tak zmęczony, że zasnął z głową w dzienniku. 

Rok 1476. Ford wyszedł z chaty, ale to nie była jego chata. Po wizerunku księcia Jana II 

Dobrego w przedsionku wywnioskował, że znajduje się na terenach Opola albo Strzelec 

Opolskich. Z wzniesienia podziwiał widok widniejącego w oddali zamku. Był poranek. Gdy 

tak stał i przyglądał się zamkowi, usłyszał z oddali, z powietrza dźwięk czegoś, co 

przypominało ruch skrzydeł. Chciał się odwrócić, ale nim to zrobił, przeleciał centralnie nad 

nim na niedużej wysokości, gigantycznych rozmiarów smok. Odruchowo dobył miecza 

zwisającego po prawej stronie, przy pasku w pochwie. 

- Chwila. Przecież ja nigdy nie nosiłem ze sobą miecza - pomyślał. 

Schował z powrotem ostre narzędzie i poszedł lasem w stronę zamku. Gdy tam dotarł, nie 

zastał w nim nikogo. 

- Czyżby smok spustoszył całą tę krainę? - zadał sobie w duchu pytanie. 

Smok jeszcze raz przeleciał niedaleko Forda. Tym razem zataczając wielkie koło w 

powietrzu i lecąc na północny zachód zmniejszając pułap. Bardzo łatwo można było 

wywnioskować, że leci do swojego gniazda. Ford nie wiedział, co go tam czeka, ale tak 

bardzo zżerała go ciekawość, że bez dłuższego namysłu udał się w tę samą stronę, gdzie 

wcześniej poleciała wielka, ziejąca ogniem bestia. 



Godzinę później Ford był na miejscu. Gniazdo smoka nie było takie, jak sobie wyobrażał. 

Zamiast uplecionego ze słomy, traw i innych roślin okręgu widniało wejście do jaskini. Z 

reguły smoki nie mieszkają w jaskiniach. Ten natomiast musiał być inny. Ford ostrożnie 

wszedł do jaskini rozglądając się, czy nie czyha niebezpieczeństwo. Na wszelki wypadek 

wyciągnął miecz i przemieszczał się bezszelestnie. W jednym z korytarzy ujrzał blady 

płomień. Tymże korytarzem też poszedł. Kiedy dotarł na sam jego koniec, korytarz się 

rozszerzył ukazując schody prowadzące nieco niżej, ale to pomieszczenie wyglądało tak, 

jakby ktoś wykopał w jaskini wielką salę kinową, tyle że bez siedzeń, sceny i oczywiście 

projektora. Po bokach znajdowały się tylko stalaktyty i stalagmity, a między nimi stał wielki 

tron, jakby dla olbrzyma. Siedząca na nim postać mówiła coś do znajdujących się pod nim 

rycerzy, szlachty i mieszczan, którzy stali w bezruchu. Okrążył tron i ujrzał siedzącego na 

nim Billa Cyferkę. Bardzo mocno się zdziwił. 

- Witaj, Fordzie. Czekałem na ciebie - powiedział ujrzawszy przybyłego Forda. 

- Co to za smok? Co robisz z tymi ludźmi? - odpowiedział Ford. 

- Przyszedłem kiedyś do księcia Jana i poprosiłem, żeby jego ludzie coś dla mnie zbudowali. 

Powiedziałem, że w zamian za to dostanie to, czego tylko zapragnie. Odparł mi, że się 

zgadza, ale najpierw chce dostać jajo smoka. Gdy już je otrzymał, pokazałem mu wizję tego, 

co chcę, żeby dla mnie zbudowano. Wyśmiał mnie i wygrał ze swojego królestwa. Księciu 

wykluł się smok. Czas upływał nieubłaganie. Z początku urocze, małe smoczątko, z czasem 

wielka, głodna i bezlitosna maszyna do zabijania. Pozbyto się go tak samo jak mnie. On 

pustoszył pobliskie wsie, zabijał ludzi. Wróciłem po to, co mi się należało, zniewoliłem jego 

umysł po to, żeby wydostać ich z tej twierdzy i zabrać tutaj. Ale dopiero teraz dostrzegłem to, 

że ci ludzie, ta rasa po prostu nie jest na tyle doskonała, żeby spłacić swój dług i zbudować 

to, czego w tych czasach nie dało się zbudować. Zrób dla mnie to, o co cię proszę, a nic 

złego ci się nie stanie, zyskasz moc, wiedzę i potęgę, jakiej nawet nie byłeś w stanie sobie 

wymarzyć. Możesz stać się kimś, kogo będą wszyscy się bali, kogo wszyscy będą słuchali. 

Wybór należy do ciebie. Nie bez powodu wybrałem akurat ciebie. Ten umysł, ta wiedza, te 

osiągnięcia – nikt, moim zdaniem, nie jest tak doskonały jak ty. A możesz stać się jeszcze 

mądrzejszy. 

Widać było, że Forda zaciekawiła ta propozycja. Chciał pokazać światu, że może sam sobie 

poradzić. Nikt nie będzie nim już pomiatał. Skinął głową, po czym rzucił się z mieczem na 

śpiącego smoka. Wbił mu ostrze prosto w serce. Bill nie mógł uwierzyć w to, co widzi. 



- Pomogę ci pod warunkiem, że uwolnisz tych ludzi i te ziemie spod panowania zła i anomalii 

- powiedział zdesperowany Ford. 

- Niech już tak będzie. Tylko pamiętaj - nigdy... NIGDY NIE PRÓBUJ MNIE OSZUKAĆ. Bo 

skończysz gorzej od tych ludzi. Wiem o tobie wszystko. Znam wszystkie twoje myśli. Sam 

tego nie zbudujesz. Będziesz potrzebował do tego starego przyjaciela. A teraz idź. Zbudź 

się. Już świta. 

Bill pstryknął palcami i wszystko zaczęło znikać w dziwnej bieli. 

Przyjaciel ze Studiów 

Ocknął się, a tuż obok niego na wyczarowanym, lewitującym fotelu siedział on - Bill Cyferka 

we własnej osobie popijający herbatę z filiżanki okiem. Ford przetarł oczy. 

- W końcu się obudziłeś. Mam nadzieję, że chociaż na tobie się nie zawiodę - rzucił Bill. 

- Co mam dla ciebie zrobić? - odparł Ford pełen wątpliwości. 

- Zbudujesz dla mnie to cudo - wskazał otwartą ręką pergamin, który nie wiadomo skąd się 

tam pojawił - w twoim podziemnym laboratorium jest wystarczająco dużo miejsca. 

- Co to takiego? Po co ci to? Do czego to służy? - Ford miał w głowie dziesiątki pytań 

skierowych do Billa. 

- Zbyt dużo pytań, Fordzie. Zadajesz zbyt dużo pytań, mój drogi... To jest portal. Chcę 

sprowadzić tutaj moich pobratymców i ,,ulepszyć” twój świat. 

- Co mi dasz w zamian za to? To dość duże wyzwanie nawet jak dla mnie. 

- Dostaniesz to, czego tylko zapragniesz. Złoto, władzę, planetę, galaktykę. Zostaniesz 

królem, będziesz miał wielu poddanych, jeszcze więcej pieniędzy, oraz nieograniczoną 

wiedzę. Będziesz najmądrzejszym człowiekiem we wszechświat. Czyżbyś nie był 

zainteresowany tą ofertą, Fordzie? 

- No dobrze... Zrobię to... - odpowiedział po chwili namysłu. 

- Świetnie. Zatem zabieraj się do pracy. 



- Mówiłem ci, że sam sobie nie poradzę. 

- Faktycznie. Zadzwoń do twojego przyjaciela ze studiów - Fiddleforda McGucketa. On jest 

dobry w majsterkowaniu. Powodzenia. 

Po tych słowach Bill Cyferka podał rękę Fordowi, a naokoło pojawił się niebieski ogień. Bill 

wszedł do głowy Forda, któremu zmieniły się oczy. Były żółte i zamiast normalnych, ludzkich 

źrenic miał pionowe kreski takie, jakie mają koty. Wyciągnął dziennik i zaczął w nim 

dopisywać różne rzeczy. To nie był ten sam Ford. To wyglądało tak, jakby Forda już tam nie 

było. Zamiast niego był Bill Cyferka. Schował dziennik na swoje miejsce i wyszedł z głowy 

Forda. Później już mało rozmawiali. Ford nie pamiętając opętania swojej głowy przez Billa 

zadzwonił do swojego przyjaciela ze studiów McGucketa. Na studiach nikt nie przywykł do 

mówienia do niego po imieniu. Każdy mówił po prostu McGucket. Dwa tygodnie później do 

miasteczka Gravity Falls autobusem przyjechał wcześniej wspomniany Fiddleford McGucket. 

Na parkingu obok przystanku stał i czekał na niego Ford. Przywitali się uściskiem dłoni, a 

następnie wsiedli do samochodu nabytego przez Forda jakiś czas temu. Mieli sobie dużo do 

opowiedzenia. Gdy dojechali do chaty Forda w środku lasu, McGucketowi bardzo się 

spodobała. Przez telefon dwa tygodnie wcześniej Ford powiedział mu, że długo zabalują nad 

tym, dlatego McGucket dobrze się przygotował. Zabrał wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy 

na parę miesięcy do walizki i torby, które Ford właśnie wyciągał z bagażnika. Wprowadził go 

do środka, zaprowadził do wcześniej przygotowanego dla niego pokoju i zabrał go do kuchni 

na kolację. Po takiej podróży na pewno musiał być bardzo głodny. Wyciągnął z lodówki po 

butelce piwa dla każdego z nich. 

- Odpoczywaj. Jutro zaczniemy budowę portalu - powiedział Ford. To były ostatnie słowa 

tego wieczoru. 

Rano zjedli śniadanie i gdzieś o godzinie 8:30 zjechali do laboratorium. 

- Od czego by tu zacząć? - Zastanawiał się McGucket. 

W tym samym momencie pojawił się Bill i wskazał na ścianę, pod którą leżały tony metalu, 

kabli, przewodów i nie wiadomo czego jeszcze. Następnie na planie portalu pokazał, że 

najpierw trzeba zrobić dwie ,,lampy" u dołu i na suficie. Portal miał być w kształcie trójkąta z 

jednym rogiem u dołu, a obok tego rogu z jednej i z drugiej strony miała być para właśnie 

tych świateł. Druga para natomiast miała być centralnie nad nimi. W środku trójkąta miało 

być  ,,wycięte" koło, przechodzące na wylot na drugą stronę. To właśnie ono miało być 

centrum portalu. 



Pierwszego dnia dokładnie rozplanowali co, jak i ile mniej więcej czasu im to zajmie, oraz 

porozkładali sobie potrzebne materiały tak, żeby później niepotrzebnie nie tracić czasu na 

odnajdywanie właściwych. Wylali także podkład pod lampy u podstawy, żeby nie zmieniały 

położenia nawet przy najmniejszych wstrząsach. Tego dnia wystarczyło im czasu jeszcze 

tylko na to, żeby ustawić rusztowanie i zabezpieczyć sufit przed zamontowaniem górnych 

lamp. Strasznie szybko im minął ten dzień. Zmęczeni pojechali windą do domu, powoli 

przeszli do kuchni, zjedli kolację, przygotowali się do snu, a następnie udali się na 

spoczynek. 

Następnego dnia nie wstali tak wcześnie jak ubiegłego dnia. Ford chyba naciągnął sobie 

nadgarstek podczas przenoszenia ciężkich, metalowych części, blach i zbrojeń pierwszego 

dnia budowy portalu. Ból był nie do zniesienia, nawet leki przeciwbólowe mu nie pomagały. 

Niezwłocznie musiał jechać do lekarza. McGucket sam nie mógł zbyt wiele zrobić przy 

budowie portalu. Skończył wypełniać szczeliny i pęknięcia w wylewce i w fundamentach z 

poprzedniego dnia. Gdy już skończył umył się z pyłu, resztek zaprawy i cementu, przebrał i 

poszedł na spacer do lasu w poszukiwaniu anomalii, o których przyjaciel mu tyle opowiadał. 

- To niesamowite... skąd to wszystko się tutaj wzięło? to niesamowite - ciągle sobie 

powtarzał idąc lasem z oczami pełnymi podziwu. 

Pierwszym, co McGucket  spotkał w lesie był Męskotur - pół facet, pół tur. Trochę podobny 

do baśniowych minotałrów. Z twarzy podobny był do człowieka, do mężczyzny, ale owa 

twarz była cała pokryta była gęstym, czarnym futrem, miał średniej wielkości zakrzywione 

rogi, ręce miały wielkie bicepsy. Ręce także pokryte były gęstym futrem. Z resztą całe jego 

ciało pokryte było gęstym futrem, po za brzuchem i klatką piersiową, na której był tak zwany 

sześciopak. Zamiast nóg miał potężne kopyta. Były do połowy zakryte - od pasa w dół prawie 

do kolan.  Wielka bestia miała około dwóch metrów. Potrafiła mówić. Jej głos był potężnym i 

głośnym basem. Biedny, chuderlawy McGucket, bał się podejść. 

- Muszę to wszystko opowiedzieć Fordowi jak wróci od lekarza - pomyślał. 

To jednak nie było ostatnie spotkanie dzisiejszego dnia z Męskoturami. Ich największym 

wrogiem była inna bestia, która jak się dowiedział podczas ich walki nazywała się 

Multimisiek. Był to wielki niedźwiedź przypominający normalnego niedźwiedzia, którego 

można spotkać w wielkim lesie, albo zobaczyć w zoo, ale to nie był normalny niedźwiedź 

miał wiele głów zamiast jednej. Wszystkie były obok siebie, niżej był normalny niedźwiedzi 

brzuch i łapy, a pod dolnymi łapami była taka sama ilość głów jak na górze. Multimisiek także 

miał straszy głos. McGucket zaczął się oddalać, bo bał się, że może zostać zjedzony, przez 



którąś z bestii. Gdy wrócił do domu Forda jeszcze nie było. Pomyślał, że może to on dzisiaj 

coś ugotuje, bo zbliżała się już godzina 18, a Ford nie zdążył wcześniej nic przygotować. 

Wziął się a gotowanie. Kiedy wrócił Ford był mocno zdziwiony. Miłe zaskoczenie.  

- Chociaż tyle dobrego z dzisiejszego dnia - pokazał zabandażowaną lewą rękę - nie mogę 

jej nadwyrężać przez najbliższe trzy tygodnie. 

Usiedli do kolacji. Uraz oznaczał, że budowa portalu dla Billa bardzo się opóźni. Ten zaś 

zaczął opętywać Forda bardzo często, nawet podczas snu. Rękami Forda naszkicował w 

dwóch takich samych dziennikach opisy, kody dostępu do portalu i inne znaki tym samym 

pismem hieroglificznym, które Ford znalazł w jaskini na początku, gdy się wprowadził do 

Gravity Falls. Naturalnie w głównym, pierwszym dzienniku też umieścił ten plan. był tak 

obszerny, że dało się go prawidłowo odczytać tylko wtedy, gdy wszystkie trzy dzienniki były 

ze sobą złączone. Przez te ciągłe opętania Billa na Forda jego oczy zaczęły krwawić, gdy Bill 

był w jego głowie, przez to Ford do dziennika doczepił monokl, dzięki któremu lepiej widział, 

wyraźniej. Przyjaciel Forda - McGucket nie ufał Billowi. Zaczęło mu zależeć na tym, żeby 

Ford zakończył swoją współpracę z Billem. Gdy ręka Forda wyzdrowiała z powrotem zabrali 

się do budowy portalu. Zajęło im to bardzo dużo czasu. McGucket starał się jak najbardziej 

opóźnić otwarcie portalu. 

Po tak długim czasie budowy nastąpił moment próbnego otwarcia portalu. Na ziemi leżały 

nie wykorzystane materiały budowlane: wiadra, worki z cementem, liny, kable, metalowe 

elementy. McGucket był pełen wątpliwości. Stał naprzeciw portalu z twardą podkładką w 

lewej ręce, na której leżały jakieś papiery, a w drugiej długopis, którym coś zapisywał. Ford 

był w przygotowanym wcześniej pomieszczeniu - centrum dowodzenia ustawieniami portalu 

za ciężkimi, stalowymi drzwiami z szybką. Wpisywał w komputer współrzędne, liczby, kody, 

szyfry i nie wiadomo co jeszcze z dzienników. Zaczęło się odliczanie: trzy... dwa... jeden... 

Ford aktywował portal. Całe pomieszczenie zalała fala niebieskiego, oślepiającego światła. 

Wszystkie przedmioty zaczęły lewitować i po chwili gwałtownie upadły na ziemię. Gdy to się 

stało jakaś siła zaczęła wciągać wszystko do portalu. McGucket rzucił się biegiem do 

ucieczki, ale niestety jego noga zaplątała się w linę i został w połowie wciągnięty do portalu. 

Na szczęście tylko do połowy, bo ta dziwna siła przestałą ciągnąć wszystko do centrum 

portalu, wtedy Ford wybiegł z pomieszczenia kalibrującego portal,  złapał za koniec liny, 

wyciągnął przyjaciela z portalu, po czym portal został zamknięty ,,guzikiem bezpieczeństwa". 

- Nigdy więcej nie otwieraj tego portalu! Nawet nie wiesz co Bill chce zrobić, gdy już dostanie 

go w swoje ręce. Portal musi zostać zamknięty na dobre! - krzyczał wstrząśnięty i 



przestraszony tym, co przed kilkoma chwilami zobaczył będąc w połowie po drugiej stronie 

portalu. 

Tej samej nocy, gdy McGucket upewnił się, że Ford śpi, zjechał windą do labolatorium, 

usunął wszystkie dane z komputerów kalibrujących portal. Zabrał także jeden z dzienników i 

schował go w lesie w metalowym drzewie, które wygląda jak prawdziwe. Resztę nocy spędził 

w swoi, pokoju planując i konstruując maszynę, która kasuje pamięć.  

Ani on, ani Ford przez cztery następne tygodnie nie zjeżdżali windą do labolatorium. Tyle 

czasu wystarczyło McGucketowi na dopracowanie i wykończenie pistoletu kasującego 

pamięć. Skonstruował go głównie po to, że gdy Ford zostanie zmuszony przez Billa, żeby 

wyciągnąć z niego jak ponownie otworzyć portal, to wtedy właśnie wykasuje sobie pamięć. 

Chciał, żeby Ford był bezpieczny.  

Pewnej nocy Bill zainteresował się tym, dlaczego już nie robią nic z jego portalem i zajrzał do 

głowy McGucketa. Ujrzał tam, że pomocnik swojego ,,pracownika'' przejrzał jego plan, gdy o 

mało co nie wpadł całkowicie do portalu. Kał wtedy wszczepić Fordowi do głowy metalową 

płytkę na wypadek, gdyby McGucket chaił mu wykasować pamięć. Kazał go także zwolnić 

zastępując bratem Stanleyem, któremu mógł ufać, bo mimo, że się kłócili, to dalej byli 

braćmi. 

Bill opowiadał Fordowi takie rzeczy o McGuckecie, żeby mu jak najbardziej obrzydzić jego 

osobę. Wtedy na wielu stronach w dziennikach zaczął dopisywać słowa ,,tu w Gravity Falls 

nie ufaj nikomu''. Stanley przyjechał jak najszybciej mógł. Uściskał brata, przeprosił za to, co 

się stało miedzy nimi parę miesięcy temu. Kazał opowiedzieć Fordowi wszystko po kolei, jak 

to było, gdzie się podziewał, dlaczego nie dzwonił, nie pisał i o co chodzi, że miał przyjechać. 

Ten pokazał mu wszystkie notatki, wszystkie anomalie, plan portalu, portal. Potrzebował 

pomocy w ponownym jego otwarciu. Zauważył także, że brakuje jego dziennika, bez którego 

ponowne otwarcie portalu jest nie możliwe. Stanley zgodził się pomóc bratu. Udał się do 

McGucketa. Ten mu wszystko opowiedział, przekazał kody, bo myślał, że on też chce 

otrząsnąć brata z tego amoku. Ford osiągnął zamierzony cel. Nim kolejny raz otworzył portal 

nie mówiąc Stanleyowi niczego wyszedł z dziennikiem i ukrył go, albo przekazał komuś, żeby 

nie trafił w niepowołane ręce. Gdy wrócił był zdecydowany na to, żeby ponownie otworzyć 

portal. Trzy... Dwa... Jeden... Portal otworzył się ponownie. 

- Przybądź Billu Cyferko - krzyczał - wypełniłem twoje zadanie. Teraz oczekuję nagrody. 

Stanley sam zaczął się bać. Zerwał się jakiś dziwny wiatr. 



- Co to ma znaczyć?! Ford przestań się wygłupiać. Zamykaj to. Wracamy do domu - 

powiedział Stanley. 

- Ha ha ha. Na to już za późno 

- Gdzie to się zamyka?! - Krzyknął Stanley 

Forda prawie trafił szlag. Zaczęli się przepychać. Stanley był silniejszy. Odetchnął brata, 

który poleciał po ziemi w stronę portalu. Zemdlał. Jeszcze się nic nie stało, a Stanley już tego 

żałował. Miał złe przeczucia. Niewidzialna siła płynąca z głębi portalu zaczęła przyciągać 

Forda. Stanley nie mógł się ruszyć. Ford się ocknął. Portal go wciągał. Zdążył się złapać 

dłońmi o kant portalu. Resztę ciała miał już po drugiej stronie. Wyciągnął jeszcze głowę i 

powiedział: 

- STANLEY! POD ŻADNYM POZOREM NIE OTWIERAJ NIGDY WIĘCEJ TEGO PORTALU. 

NIGDY. ŻEGNAJ. 

Zniknął po drugiej stronie. Słychać było charakterystyczny wybuch. Stanleya odrzuciło. Padł 

na ziemię. Całe pomieszczenie pełne było dymu i pyłu. Gdy to wszystko opadło portal był 

zamknięty. Co gorsza portal był zniszczony 

- Muszę odbudować ten portal i wyciągnąć z tamtąd brata... 

Rozpłakał się. W tym samym momencie przybyły właśnie McGucket wykasował sobie 

pamięć, a całe Gravity Falls i wszystkie okoliczne lasy zniknęły pod ziemią. Na ich miejscu 

pojawiła się ziemia i drzewa, jakby były tam od zawsze. Od wtedy już nikt nigdy nie widział 

ani miasteczka, ani anomalii. Nikt już o nim nie usłyszał. 

 


