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Była sobie kiedyś mała, skalista, opuszczona planeta. Mieszkał na niej 

pewien chłopiec - Mały Podróżnik, który miał dobre serce, kierował się sumieniem 

i był zawsze odważny. Żeby nie być samotny i nie zgubić się w otchłani swoich 

myśli, znalazł sobie przyjaciela, psa o imieniu Wafel. Był zawsze radosny, szybko 

biegał i zawsze pomagał, gdy chłopiec tego potrzebował.  

Pewnego dnia, Podróżnik zauważył na niebie coś, czego jeszcze nie widział, 

coś co było wielkie i kształtem przypominało wielkie, zębate koło, które uwolniło 

się od zegara i poleciało w kosmiczną próżnię. Pomyślał, że to nie przypadek  

i postanowił je zbadać. Zabrał więc ze sobą przygotowany prowiant, składający się 

przeważnie z kanapek z serem i chleba próżniowego, latający płaszcz, 

umożliwiający mu podróż na dalsze odległości, a także czapkę metalowo-

poliestrową, chroniącą go przed szkodliwymi promieniowaniami UV, ponieważ 

wiedział, że jeżeli zapomni jej założyć na głowę, stanie się jedną z gwiazd 

świecących na niebie i nie będzie mógł więcej podróżować, a tego raczej nie chciał. 

Nie zapomniał także o swoim przyjacielu, na którego mógł zawsze liczyć. Gdy się 

upewnił, że niczego nie zapomniał, podskoczył i razem z Waflem, poleciał w stronę 

tajemniczego obiektu. 

Kiedy nasi bohaterowie znaleźli się na tym kole, zauważyli, że jest ono 

znacznie większe niż przypuszczali. Ujrzeli ogrom przeróżnych wynalazków, które 

ich zaciekawiły.  

Mały Podróżnik wyciągnął kilka i zastanawiał się, do czego służą. Jedne 

były zabawne, inne zaś - przydatne i pożyteczne. Kiedy miał zamiar wyciągnąć 

kolejny, dziwaczny przedmiot, pojawił się ktoś w białym fartuchu, goglami 

ochronnymi oraz gumowymi butami. Mały Podróżnik, przestraszył się i powoli 

stawiał kroki do tyłu, zaś Wafel szybko ze strachu wskoczył do jednej z pobliskich 

gór wynalazków. Jednak ta tajemnicza postać wykrzyknęła: 

-Nie bójcie się! 



   

 

Początkowo chłopiec nie był pewny, czy może mu zaufać, więc postanowił 

nie zbliżać się. Nagle nieznajomy wyciągnął kawałek ciastka. Wafel je uwielbiał 

 i gdy tylko wywąchiwał nawet malutki kawałek, szybko biegł w stronę źródła 

zapachu i je zlizywał, tak też się stało tym razem. Tajemniczy pan wyciągnął 

ciastko, pies wyskoczył i je zjadł. Wziął go wtedy na ręce i wykrzyknął raz jeszcze: 

-Nie bój się! Twój pupil jest bezpieczny! 

Podróżnik nie miał wyboru. Powoli podchodził do mężczyzny, gdy zbliżył się 

na wyciągnięcie ręki, niepewnie zadał pytanie: 

- Kim jesteś? 

-Konstruktorem i wynalazcą. 

-Co robisz? 

-Tworzę wynalazki. 

-I to wszystko? 

-Tak. Pracuję nad wynalazkiem, który ma pomóc w uratowaniu galaktyki. 

-Ale na naszej galaktyce nic złego się nie dzieje! 

-Nie wiesz, co się dzieje? 

-Niestety nie. 

-Spróbuję ci wyjaśnić to wszystko jak najprościej.  

Pewnego dnia, zbudowałem trzy wielkie roboty o rozmiarze 

dwunastopiętrowego bloku. Nazwałem ich Elektrycerzami. Zamierzali podbić 

stolicę Krynoidów, ponieważ była piękna i zarazem majestatyczna. Niestety nie 

udało im się.  

Pierwszy zapadł się pod lodem. Drugi zaś zamarzł z zimna i zamienił się w 

górę śnieżną, natomiast trzeci przebił się przez mury, ale szybko potem runął na 

ziemię. Niestety później przybyły złe kreatury, zwane wodotworami. Miały proste 

zadanie: podbić galaktykę Elektrokamienną. Ich budowa z wody dawała nad 

elektrycerzami dużą przewagę, ponieważ mogą w każdej chwili wywołać zwarcie. 

Z łatwością przejęli Stolicę Krynoidów i zmienili jej nazwę na Watterloo, na cześć 

ich przywódcy, Wattera. Jego rządy na ojczystej galaktyce były okrutne i złe. 

Musimy ich powstrzymać zanim zniszczą naszą galaktykę.  

Potrzebuję twojej pomocy. Wręczę tobie to pudełko. Po podłączeniu jego do 

Elektrycerzy spowoduje ich odbudowę i zmianę napędu na mechaniczny, który nie 



   

 

wymaga astrooleju. W ten sposób mogą połączyć swoje siły i razem pokonamy 

Wattera i jego żołnierzy. Wierzę w ciebie i wiem, że jesteś jedyną nadzieją dla tej 

galaktyki. 

 Mały Podróżnik zrozumiał, że musi uratować galaktykę przed wstrętnymi 

potworami. Konstruktor zaprowadził ich do kapsuły parabolicznej lecącej  

z prędkością światła, która miała przenieść chłopca na planetę z Elektrycerzami. 

Długo nie musieli czekać. Po kilku minutach znaleźli się na powierzchni 

lodowatej, ogromnej planety. Wszędzie była pustka, a na powierzchni znajdował 

się czysty, zimny, gruby lód. Ciężko było zobaczyć cokolwiek, ponieważ powstawała 

gęsta mgła zimnego powietrza. Chłopiec musiał wziąć noktowizory 

przeciwmgielne, aby mieć możliwość orientacji na tej planecie i wiedzieć, gdzie 

znajduje się kapsuła. Od razu po założeniu noktowizorów, zauważył zarys 

pierwszego robota pod grubą warstwą lodu.  

Kiedy bardziej mu się przyjrzał, zauważył, że ten robot jest znacznie większy 

niż przypuszczał. Postanowił poszukać szybko kilofu w kapsule, a kiedy już go 

znalazł,  wykopał maleńką dziurę, tak małą, jak pudełko, które otrzymał od 

wynalazcy. Zauważył na klatce piersiowej robota pustą przestrzeń, więc wrzucił je 

tak, aby idealnie do niej trafiło. Po chwili robot ożył.  

Wielkie trzęsienie pokrywy nie zaniepokoiło Małego Podróżnika. Wręcz 

przeciwnie - był uradowany. Eektrycerz Mosiężny roztrzaskał pokrywę lodową  

i wydostał się na powierzchnię. Oddał chłopcu pudełko i powiedział: 

-Niedaleko znajduje się drugi elektrycerz. Znajduje się we wnętrzu śnieżnej góry. 

Potrzebuje tego pudełka, aby wydostać się z warstwy grubego śniegu. 

-No to ruszajmy w drogę! - odparł chłopiec. 

Robot wziął więc go na jego ramię i ruszył w stronę drugiego elektrycerza.  

Po długiej wędrówce, było widać zarysy śnieżnej góry. Wystawał z niej czubek 

hełmu żelaznego. Wtedy robot krzyknął: 

-To ta! 

Przyspieszył kroku i zaczął truchtać, aby jak najszybciej wykopać go  

z lodowatej góry. Używając siły rąk, wykopał miejsce, gdzie miał włożyć pudełko. 

Tak jak za poprzednim razem, pojawiły się wibracje i nagle góra zniknęła, a oczom 

ukazał się elektrycerz Żelazny. Robot oddał pudełko z powrotem i powiedział: 



   

 

-Dziękuję. Dzięki wam nie muszę już siedzieć pod tą górą śnieżną. Trzeba ruszyć 

do Watterloo, zanim będzie za późno! 

Tak więc ruszyli do Watterloo. Po długiej wędrówce przez nieznane tereny 

pustkowia, w końcu dotarli na miejsce. Oddziały wodotworów, były liczne  

i uzbrojone działkami wodnymi, zdolnymi zniszczyć każdą elektryczną istotę. 

Jeden z robotów powiedział: 

-Już czas na atak, mała istoto. Dziękujemy ci za ocalenie. W Watterloo leży 

jeszcze jeden robot, którego sami ocalimy. Ty dostaniesz elektrogranat i rzucisz go 

w stronę Wattera. Wtedy ocalimy świat. 

Po chwili ruszyli do ataku. Przebili się szarżą przez mury Watterloo. 

Żołnierze zaczęli strzelać w ich stronę. Próbowali przeróżnych sposobów ataku, ale 

nic im to nie dało, ponieważ roboty były zmechanizowane. Przebijali się przez 

różne odziały wodotworów, niszcząc jedno po drugim. W końcu dotarli na wysoką 

wieżę, więc Mosiężny przekazał granat chłopcu i powiedział: 

-To twoja jedyna szansa. Wierzę w ciebie. 

Chłopiec wymierzył w małe okienko w wieży, rzucił dość mocno i trafił prosto 

w Wattera. Ten eksplodował, rozpryskując wodę po całym mieście i niszcząc jego 

odziały. Wszystko ucichło. Małe kropelki wody wzniosły się w powietrze, a potem 

opadały, zamarzając w powietrzu. Takie zjawisko nie ogląda się tak często. Roboty 

spoczęły na placu i wiedzieli, że uratowali galaktykę. Wiedzieli, że podbili miasto 

dla dobrych celów. Elektrycerze podziękowali Małemu Podróżnikowi oraz jego 

psiemu przyjacielowi. Wtedy chłopiec odrzekł: 

-Muszę wracać na swoją planetę. Będę tęsknić za wami. 

-My też. Dziękujemy za pomoc. Gdyby nie ty, ta galaktyka mogła by już nie 

być taka sama. Już wolimy nie myśleć co się by działo. 

-Wiem. Muszę już lecieć.  

Wtedy Mały Podróżnik wraz z Waflem wrócili do kapsuły parabolicznej  

i polecieli do wielkiego koła, żeby opowiedzieć konstruktorowi o wydarzeniach na 

planecie. Był uradowany i szczęśliwy. Nie mógł sobie wyobrazić, jak emocjonująca 

była walka i złożył najszczersze podziękowania. W końcu nasi towarzysze wrócili 

na swoją planetę i mogli odpocząć, siadając na metalowym krześle. Nie wiedzieli, 



   

 

że będą bohaterami własnej galaktyki. Na samą myśl przeszedł ich dreszczyk 

emocji i szczęścia.  

- Uratować galaktykę? - powtarzał z niedowierzaniem. Któż by wiedział, że 

taki Mały chłopiec może być wielkim bohaterem? Kto wie? Może jeszcze więcej 

przygód w życiu doświadczy? Może będzie znowu walczył w obronie galaktyki? 

Spotka nowych przyjaciół towarzyszących mu w wyprawie? Tego jeszcze nie 

wiadomo, a żeby dowiedzieć się, trzeba czekać dniami, tygodniami, miesiącami, 

latami? Wiadomo na ten moment tylko jedno - bohaterem może być każdy. 

 


