
Wyprawa po luminit 

 

Na planecie Ziemia w roku 42069, po wielkim wybuchu, pewien naukowiec o imieniu 

Rhytury zamierzał stworzyć dwa roboty o nazwie 420 i 69. Nazwy te były bardzo powiązane 

z jego przeszłością. Niestety nie posiadał on części na ich budowę. Poprosił więc dwie 

maszyny Trurla i Klapaucjusza, które zbudował tydzień wcześniej, i powiedział: 

- Boże… 

- Coś nie tak, panie Rhytury? 

- Proszę, przynieście mi materiały na zbudowanie nowych maszyn.  

- Eyhh, czyli my panu nie wystarczamy, jesteśmy okropnymi maszynami... 

- Nie, skądże, buduję maszyny do czegoś innego. 

- Ale my jesteśmy maszynami do wszystkiego - oburzyły się maszyny. 

- Nie, nie, źle mnie zrozumieliście... 

- Aha, to jak mamy pana zrozumieć? 

Hmm… - pomyślał Rhytuty, nie powiem im, że są beznadziejne w prawie wszystkim, 

co robią, ale co im mam powiedzieć, jeśli jedyna rzecz, w której są dobre, to fakt, że są 

rozumne? 

- Dobrze, pójdziemy, ale potem nam pan wszystko powie - powiedziały lekko 

rozzłoszczone maszyny. 

- O tak, dziękuję wam bardzo.  

  I tak Trurl i Klapaucjusz wyszli, zebrać materiały dla Rhytury’ego, który dał im listę. 

- To nie powinno być trudne - powiedział Trurl.  

 - Większość powinna być łatwa poza luminitem - odpowiedział Klapaucjusz.  

 - Rzeczywiście, ale jest jeszcze Pog-żaba.  

I tak Trurl i Klapaucjusz wybrali się w niebezpieczną podróż. Najpierw poszli do 

opuszczonego supermarketu „Saitamy” po pierwsze dwie rzeczy z listy. Zdobyli je bez 

problemu.  

- Dobra, pierwsze dwa materiały mamy - powiedział Trurl. 

 - To gdzie idziemy teraz?  

 - Może pójdziemy do Pog-żaby.  

 - Ok.  

I Trurl i Klapaucjusz poszli do sklepu Pog-żaby. Przechodzili przez pustynie, lasy i góry i po 

długiej wędrówce doszli do sklepu:  

- Witam w moim sklepie - powiedziała Pog-żaba. 

 - Dzień dobry - powiedziały maszyny.  

 - Czego szukacie tak daleko? 

 - Szukamy Xp-ka, dwie sztuki. 

 - Ojoj, taka rzadkość! To ja nie wiem, czy jeszcze mam takie rzeczy. 

 - Znajdzie pan czy nie? 

 - Spokojnie, znajdę tylko poczekajcie. 

Maszyny czekały i czekały. Minęły dwie godziny, po czym Pog-żaba przyszła i powiedziała: 

 - Znalazłem. 

 - Ile płacimy?  

 - Dwie porcje za sztukę. 

Drogo... pomyślał Klapaucjusz, hmmm może uda się wytargować niższą cenę? 

 - Może pan obniży cenę? - zapytał Klapaucjusz. 

 - Co ty robisz? - zapytał Klapaucjusza z oburzeniem Trurl. 

 - Może tak, a może nie - odpowiedziała Pog-żaba. 

Trurl zaciągnął Klapaucjusza na bok i zapytał: 



- Co ty robisz? 

 - Targuję się, a co mam robić? - odpowiedział wymijająco Klapaucjusz. 

 - To przestań, bo wiesz jaka Pog-żaba jest okrutna, kiedy chce się targować? - 

powiedział Trurl, wskazując bliznę na ramieniu. 

 - Dobrze, dobrze, ale spróbuję. 

 - Nie. 

 - Ok, możemy obniżyć cenę - odpowiada sklepikarz, wtrącając się do rozmowy.  

- Dobrze, możemy dać dwie porcje za całość - odpowiada Klapaucjusz. 

- No dobrze niech stracę! 

Zadowolone maszyny wyszły ze sklepu i udały się po ostatni materiał, o który poprosił 

Rhytury. 

- No, to ostatni materiał, który potrzebujemy to...? - zapytał Klapaucjusz Trurla, który 

miał listę. 

- Uhm, został nam tylko luminit - odpowiedział Trurl, odznaczając kolejny punkt z 

listy.  

- Ale cały luminit ukradł Yeet-o-smok. 

- Czyli musimy się tam zakraść i odebrać mu część luminitu.  

- To jest bardzo niebezpieczne!  

- Ale musimy spróbować. 

Trurl i Klapaucjusz poszli więc do Yeet-o-smoka. Szli bardzo długo w dzień i w nocy, żeby 

nie iść tam miesiącami, aż wreszcie Klapaucjusz oznajmił:  

- Jesteśmy na miejscu. 

- Nareszcie - powiedział ucieszony Trurl. 

- Dobra, musimy bardzo cicho wejść i wziąć jedną skrzynię luminitu... 

- Brzmi jak dobry plan, ale znając wszystkie możliwe wydarzenia, raczej się nie uda. 

- Nieważne, wchodzimy. 

Maszyny powoli uchyliły wrota i weszły do środka. Powoli zakradały się do skrzyń z 

luminitem, obwiązały ją linami i zaczęły powoli ciągnąć, aż nagle stanęły na jakimś 

starożytnym złocie, które pękło. Yeet-o-smok się obudził i zaatakował maszyny, które 

zaczęły uciekać. Nagle stanęły po dwóch stronach pomieszczenia. Klapaucjusz zaczął ciągnąć 

skrzynię, gdy Trurl odwracał uwagę smoka. Ale smok zaatakował ścianą ognia. Trurl 

zauważył, że ten płomień jest sztucznie wytwarzany przez miotacz płomieni w gardle smoka. 

Klapaucjuszowi udało się wreszcie wyciągnąć skrzynię, więc Trurl zaczął uciekać do wyjścia, 

gdy nagle smok zaatakował ogonem i odciął Trurlowi nogę. Pomimo tego udało im się uciec.  

Po kilku dniach wrócili do laboratorium Rhytury’ego, który szybko zbudował nowe 

roboty i naprawił nogę Trurla. Wyjaśnił im, że potrzebował nowych maszyn, żeby Klapacjusz 

i Trurl mieli wolne życie na innej planecie. I pokazał im, gdzie znajdą rakietę, którą będą 

mogli udać się na inną planetę.  
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