
„Poznać nieznane” 
 

 

- To jak to właściwie było? – zapytał Greek, którego skóra miała odcień lawendy, włosy jego 

stały dęba oraz połyskiwały niczym rosa na porannej trawie, a nos miał pulchny i szeroki. 

Ojciec Greek’iego popatrzał na niego zdziwionym wzrokiem. 

- Dalej nie wiesz, o co chodzi? – Zapytał poirytowany. 

- Pytasz o to, jak powstała ta pyszna cukrowa żyrafa stojąca na naszym podwórku? Już Ci 

mów… – nim zdołał kontynuować swoją, jakże denerwującą dla jego potomka odpowiedź – 

możesz się nie zgrywać?! – przerwał mu ostro Greek. 

- Nadal nie rozumiem – odpowiedział Gritle – tata Greek’a, jak na trolla był młody, bo miał 

zaledwie czterdzieści lat. Pochodzący z rodzinny trolli ojciec młodego trollgnoma. Jego skóra 

miała odcień atramentu. 

- Już od dawna miałeś mi opowiedzieć o tym, jak… - nim młody buntownik zdołał zadać 

pytanie, przerwał mu ojciec. – Jak zostałem naczelnikiem ds. kierowania wydziałem w 

obszarze zamówień publicznych w Biurze Obsługi Trolla? 

- Po prostu chciałem, abyś opowiedział mi, jak poznałeś mamę. – wypowiedział te słowa na 

jednym wydechu młody gnom. 

- To ciekawa historia. Muszę tylko znaleźć naszą kronikę… Gdzie ją położyłem? – Po kilku 

minutach przeszukiwania wszystkich kątów w końcu znalazł. 

- Mam! – krzyknął Gritle. 

- Opowiadaj wreszcie! – rzekł z niecierpliwością Greek. 

 

 

- Gdzie położyłam mój plecak? – spytała Suzie - studentka na University of Washington, 

ubrana               w zwyczajne krótkie szorty i białą markową koszulkę. Jej rozpuszczone włosy, 

sztywne niczym kłoda oraz reszta jej ciała były koloru lazurowego, a nos długi; wzrostem 

przypominała przeciętnego człowieka. Była ona trollem, lecz żyjącym w państwie 

zamieszkałym w większości przez ludzi oraz zwierzęta. 

 

- Nie śledzę wszystkich twoich rzeczy – odpowiedział jej Asystent Google.- Po co zajmuje 

pamięć tobą w swoim smartphonie skoro i tak mi się nie przydajesz, Asystencie. – mruknęła 

pod nosem dziewczyna. 

- Nie wiem, Ty decydujesz o aplikacjach posiadanych na twoim urządzeniu – odpowiedział jej 

asystent. 

- Znalazłam coś – ze zdziwieniem w oczach obwieściła ten fakt. 

- Chodzi ci Suzie o plecak, którego tak zawzięcie szukałaś? – zapytał 

- Nie do końca. – odpowiedziała ze zniesmaczeniem. 



- O co chodzi w takim razie? - zadał pytanie jej mobilny pomocnik.  

- To jest… Jakaś mapa… Nie wiem, dlaczego mój wujek przetrzymuje w swoim biurze takie 

bezsensowne rupiecie. – Przyjrzyjmy się…  

- Króle… Królestwo Greetroyd. Brzmi ciekawie – oznajmiła – może wybierzemy się na małą 

wyprawę? 

- Nie wiem, czy jest to dobry pomysł, masz ostatnio sporo nauki na Uniwersytecie. – odrzekł 

Asystent. Pewnie nie jeden z was zastanawia się, po co tak naprawdę troll uczy się w świecie 

ludzi oraz jak się tam w ogóle znalazł, co on tam robi. A więc zaczęło się to tak… Chwila, 

chwila! Nie               o tym jest ta opowieść. 

Po chwili ignorując swego pseudodoradcę, wyciągnęła z szafy walizkę, do której spakowała 

wszystko, co było potrzebne jej na – jak się zapowiadało - jednotygodniową podróż. 

Po kilkudziesięciu minutach dotarła już na lotnisko w Waszyngtonie skąd, miała wylecieć do 

Brazylii, by odnaleźć miejsce, zaznaczone na mapie jej wujka charakterystycznym znakiem 

‘X’, który znała z bajek z dzieciństwa. Czekał ją przelot z przesiadką do Manaus, skąd miała 

dojść piechotą do Amazonii. 

Po około 12 godzinach dotarła wreszcie do Manaus. 

- Jak cudownie jest wyprostować nogi po tak długim czasie spędzonym w samolocie – 

pomyślała, stojąc w holu portu lotniczego. – Muszę iść jeszcze do lokalnej restauracji i coś 

przekąsić, zanim wyruszę dalej. – Zapomniałabym, muszę jeszcze zakupić jakąś pamiątkę, 

zanim zapomnę.                      Po napełnieniu żołądka czekał ją jeszcze krótki lot z lokalnym 

przewodnikiem do lasu deszczowego. 

Gdy stała już na ścieżkach Amazonii wyciągnęła wymięta mapę, po czym zaczęła iść w 

kierunku wyznaczonym przez nią. Idąc, niepostrzeżenie potknęła się o kawałek wysuszonej 

gałęzi, turlając się w dół pagórka, po którym szła. Nagle, podnosząc się z ziemi, spostrzegła 

mur. 

- Co to miało być? – wyszeptała z niezadowoleniem do siebie. – Moje ubrania są teraz całe 

brudne. Cudownie! Piękny początek nowej przygody. 

Rozglądając się wokół siebie, spostrzegła mur przykryty częściowo bluszczem. Podeszła 

powoli do niego, po czym używając swego zmysłu dotyku, poczęła dotykać mur, aż nagle 

wyczuła pod palcami, że jedna z cegieł pod jej palcami jest luźniejsza niż pozostałe. Nacisnęła 

ją mocniej. Po chwili odsłoniły się wrota oddalone o około 200 metrów od miejsca, w którym 

się znajdowała, Suzie wcześniej ich nie zauważyła. Swoim wzrokiem dosięgnęła piękny 

krajobraz wyłaniający się zza zarośli. 

Domki w kształcie skał z wyżłobionymi dziurami, które służyły za wejście, ze wbitymi 

prowizorycznie deskami służącymi za drzwi oraz skrzyżowane patyki w okrągłych dziurach, 

które służyły za okna. Wysokie drzewa pełniły tam rolę punktów obserwacyjnych. Błękitny 

strumyk płynął przez środek wioski, oddzielając część sklepową od mieszkalnej. 

Nagle podbiegło do niej stworzenie niczym z bajki. Wzrostem niższy od niej o około 50 

centymetrów. 

- Czym Ty jesteś? Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. – zapytało. 

- To ja się pytam, kim ty jesteś? – odpowiedziała Suzie. 

- Jeste… Jestem po prostu grollem. 

- Masz jakieś imię? 



- Mam na imię Gritle. – dodał. 

- Aha, czyli to jednak prawda… - mruknęła pod nosem. 

- Że co niby jest prawdą? 

- Ta mapa była po coś… - ponownie mruknęła. 

- Jaka mapa? 

- Mówiłeś coś do mnie, stworku? – zapytała owego gnoma. 

- Pytałem się, po co tak naprawdę jest Ci ta mapa i kim ty w ogóle jesteś? 

- Mam na imię Suzie, jestem trollem, przybyłam z kraju człowieków, a co do mapy można by 

bez końca opowiadać. – odrzekła. Po chwili ponownie wysunęła zapytanie – Jak właściwie 

nazywa się to miejsce? 

- Greetroyd – odpowiedział z uśmiechem na twarzy – Królestwo Greetroyd. – dodał po 

chwili, patrząc się na Suzie niczym sroka w gnat. 

- Mam pomysł! Przedstawię cię swoim kolegom i koleżankom. – zaproponował. 

- Jest ich tu więcej? – zadała kolejne pytanie, nie dostając już zwrotnej odpowiedzi. Po chwili, 

gdy już doszli do centrum królestwa, Gritle rozpoczął z Suzie swego rodzaju spacer 

zapoznawczy, podczas którego przedstawił jej niewielką część mieszkańców Greetroyd. 

- Ten, który stoi… O tam taki zielony, puszysty, obok domku z dachem o kolorze czerwonym 

w białe plamki , to Gryzek... król Gryzek. On tutaj rządzi. Uwielbia jeść makaron. – opisał 

jednego z trolli,              a było ich tam około dziesięciu tysięcy. – Pójdź za mną, poznasz 

wszystkich osobiście. 

- Gritle, kogo ty tu przyprowadziłeś? – zapytał szeptem król. 

- To jest Suzie, jeeest… Człefiekiem. – odpowiedział szeptem. 

- Właściwie, to jestem trollem i pochodzę z… -wetknęła się dziewczyna. 

- Ja mam na imię Gryzek, jestem królem tutejszej wioski – powiedział. Chodź, przedstawię Cię 

wszystkim. 

Suzie tego dnia poznała króla, jego zastępcę - Pappy’ego, łasucha Baggie’ego, 

pyszałka Harppi’ego, lalusię Loly, pomysłową Bridget, która zajmowała się naprawami, a 

nawet malowaniem, czy budowaniem. Wzrok Suzie szczególnie zaintrygowany był widokiem 

Satin i Szenil – były one bliźniaczkami o włosach połączonych… 

- Mogę zostać z wami? - zapytała zgromadzone wokół niej grolle. 

- Jeśli wyjaśnisz nam, po co jest to prostokątne „coś” w twojej dłoni oraz czemu to ciągle 

wydaje jakieś odgłosy. – odpowiedział. 

 

 



- Co wy tam porabiacie? – zapytała Suzie. 

- Tata opowiadał mi właśnie, jak się poznaliście. I wiesz, co… To jest nawet ciekawe. Może ja 

też wyruszę poza nasze królestwo i poznam kogoś? – odpowiedział Greek. 

- Jesteś za mały, masz dopiero 9 lat. – dodała po chwili – ale gdy odrobinę 

urośniesz, wyruszymy w podróż i pokażę ci co nieco… 

 


