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4.
– Tato, czy Norwegia jest 
daleko?
– Dość daleko.
– Dalej niż basen?
– Zdecydowanie.
– Dalej niż nasz domek letni
skowy?
– Zdecydowanie.
– Dalej niż dom babci?
– Zdecydowanie.
– Dalej niż morze?
– Poniekąd.
– Dalej niż góry?
– No dobrze już, dobrze, mu
szę teraz pakować te wędki.
– Dalej niż Ko…
– O tak, zdecydowanie dalej – po
wiedział tata i poszedł się pakować.
Myślę, że to niesamowite, że Nor 
wegia jest dalej niż Kosmos. Przy
puszczam, że polecimy tam rakietą. 
Będzie na pewno wystrzałowo. 
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5.
W nocy nie mogłem spać. Było ciemno. Totti posapywał 
na podłodze. Czułem to znów, czułem strach. Nie chodzi 
mi o żadne potwory pod łóżkiem. Takie rzeczy są dobre 
dla dzieciaków, a ja już jestem duży. Według ostatniego 
mierzenia mam prawie 130 centymetrów wzrostu. Bałem 
się, że wydarzy się coś niefajnego. Nawet nie wiem co. Coś 
po prostu. Na przykład koniec świata. Po końcu świata 
byłoby okropnie nudno, bo nie miałbym się z kim bawić. 
Na szczęście Totti się obudził, wskoczył mi na kołdrę  
i potem nic już się nie wydarzyło. Tyle tylko, że mia
łem sen, w którym potwór morski grał na trąbce. 
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6. 
Nie spałem. Potwór morski nadal grał na trąbce. Dźwięk 
dobiegał z podwórka. Był to kolega taty, Risto, który trą 
bił klaksonem. Pewnie się opierał na kierownicy. Wy
skoczyłem z łóżka. Tata też. Obaj zaspaliśmy. Wciąż wpa
daliśmy na siebie w przedpokoju. Mama pakowała nam 
jedzenie. Totti na wszystkich szczekał. Ja szukałem naj
pierw swoich skarpetek, potem spodni, potem plecaka, 
a potem taty, który szukał mnie, swoich skarpetek, swo
ich spodni i swojego plecaka. W końcu wszyscy zaczęli
śmy szukać Tottiego, który schował się w mojej torbie. 
Wreszcie wyszliśmy z domu i zanieśliśmy bagaże do sa
mochodu, w którym już i tak prawie nie było miejsca.  
A potem zaniosłem Tottiego z powrotem do domu, bo 
tymczasem zdążył znów ukryć się w mojej torbie. 
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7. 
Tata usiadł z przodu obok Rista. Ja siedziałem koło Niny. 
Nina wcale nie jest psem, tylko dziewczynką, która ma 
krótkie czarne włosy i ostry nos. Wolałbym, żeby była 
psem. Psy ładniej pachną. Ziemią i deszczem. 

To Nina zabrała miejsce Tottiego. Postanowiłem, że za 
karę nie będę się do niej odzywać. Przez całą podróż nie 
powiem do niej ani słowa. Ani słóweczka. Głupia Nina. 
Głupia podróż. Głupia Norwegia.

– Głupol – powiedziała Nina. 
Myślę, że nie chodziło jej o Norwegię.
– Sama jesteś głupol. 
– Siedzisz na miejscu Topiego – warknęła. – Dlatego 

nie będę się w ogóle do ciebie odzywać. 
– Ani ja do ciebie – powiedziałem. 
Potem nic nie mówiłem, ale pokazałem Ninie język.
– Brzydki język.
Spojrzałem na swój język. Było to nieco trudne. 

Musiałem złapać za koniuszek i go pociągnąć, żeby zo
baczyć chociaż trochę, ale z tego, co widziałem, język był 
całkiem zwyczajny. 

– W ogóle głupio wyglądasz. Na pewno nie potrafisz 
nawet łowić ryb. Nie złapiesz ani jednej, to pewne. 

– Kto to jest Topi? – zapytałem, poruszając tylko poło
wą ust, bo ciągle próbowałem nic nie mówić.

– To mój pies. Nie zmieścił się, bo ty siedzisz na jego 
miejscu.
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– A ty siedzisz na miejscu Tottiego.
– Kto to jest Totti?
– Totti to Totti.
– Ten piłkarz?
– Mój pies. Najlepszy na świecie. 
– Topi też. Najlepszy na świecie. 
Potem tylko patrzyliśmy przez okna. Żałowałem, że  

w ogóle otworzyłem usta.

Nina
WIEK: W WIEKU PATEGO

PŁEĆ: DZIEWCZYNA 

ZAINTERESOWANIA: 
   - ŚMIERDZENIE 
   - WARCZENIE 
   - PSY
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8. 
Do Norwegii jest daleko. Zwłaszcza jak siedzi się obok kogoś, 
kto cały czas szturcha cię palcem w bok. I szczypie. I robi dziw
ne miny.

MAŁPOLUD 

ZAPLUTY ZOMBIEOBŚLINIONY KOALA

POCZWARA


