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DOM&INK (Dominic Evans) jest rysownikiem 
freelancerem i syrenorożcem. Mieszka we 
wschodnim Londynie, pochodzi z niezbyt 

słonecznego Bolton, po drodze zahaczył o Narnię. 
Jako nastolatek uwielbiający Buffy, krótkie szorty 

i Starlight Express Dom – podobnie jak wiele 
innych osób – nie czuł się dobrze w szkole, 

w życiu w ogóle, a przede wszystkim we własnym 
towarzystwie. Szybko odnalazł jednak swoją 

drogę dzięki pasji do rysunku i snucia opowieści. 
Zaczął tworzyć ilustracje dla dużych marek, 
sklepów, klientów indywidualnych i agencji.

Spędza czas, zatapiając się w lekturze powieści 
graficznych lub świetnych książek oraz tworząc 
rysunki z nadzieją, że poprawią komuś humor 

i dodadzą sił.

Zdjęcie:  Tom Buck Photography
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Ta kSiążka 
NaLEży Do:

Tę książkę dedykuję ToBiE, droga osobo,  
która ją czytasz.

Jesteś dla mnie inspiracją, chociaż nawet cię  
nie znam.

Nie przestawaj być tak wspaniałym 
człowiekiem.
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Tutaj nikt nie będzie oceniany. Dlatego bez 
względu na to, w jakim momencie życia 

jesteś, jakiej jesteś orientacji, płci, jaki jest 
Twój wygląd czy kolor skóry, pamiętaj, że…

Dla kogo jest ta książka?
Dla KAżDEGO! Jeśli jesteś osobą LGBTQ+ 
albo sądzisz, że możesz nią być – świetnie. 
Dobrze trafił_ś*. Nie identyfikujesz się ze 
społecznością LGBTQ+? W porządku! Ta 

książka jest również dla Ciebie. Przeczytaj 
ją, udostępnij w socialach, naucz się czegoś, 
zostań osobą sojuszniczą lub podaruj dzien-
nik komuś, kto może go teraz potrzebować.

* od redakcji polskiego wydania: Ze względu na 
zasady gramatyczne języka polskiego czasem nie 
sposób uniknąć użycia końcówek rodzajowych. 

W całej książce możesz je uzupełnić samodzielnie – 
wpisz takie, które najlepiej oddają Twoją osobowość 

i z którymi czujesz się najbardziej komfortowo. 

W dni Wolne 

jestem 

syrenorożcem

Ta   ks iążka 
To 

b e z p i e c z n e
i  przy jazne 

m i e j s c e .



HEj, 
TO 
jA!

oto moja historia w telegraficznym skrócie. 

Mam na imię Dominic (*wstaw machające do 
ciebie, duże, nieporadne dłonie*). Dorastałem 

w Bolton w północno-zachodniej anglii – 
mieście z naprawdę dobrym supermarketem 
i sporą liczbą sklepów charytatywnych. Moi 

rodzice pochodzą z Manchesteru. kiedy byłem 
dzieckiem, pracowali w szkole. oboje są prze-
mili. Mama jest zabawna, bardzo pewna siebie 

i stanowcza, a tato – choć mało mówny – 
umie trafić w sedno. Mam też wspaniałą sio-
strę. Jest ode mnie siedem lat starsza, ma 
ogromną wiedzę i blond włosy przycięte na 

boba.

Rodzice starali się wychować nas na ludzi 
miłych, uważnych i nieprzejmujących się tym, 
co myślą o nas inni – choć każdemu czasem 

sprawia to kłopot.

W szkole podstawowej i średniej byłem prze-
śladowany (w wakacje odżywałem).

Różne osoby śmiały się z tego, jak mówię, co 
noszę i jak się zachowuję. Na początku liceum 
ciągle mnie poniżano i ośmieszano. Wiesz, co 
uwalniało mnie wtedy od stresu, zamartwia-

nia się i irytującego braku poczucia bezpieczeń-
stwa? RySoWaNiE.

a spójrz na mnie teraz, skarbie.

Ja cię kręcę, jestem syrenorożcem.

Hej!Hej !



ZELDO! 
SkońCZ TEN QuEERoWy kRyZyS 

EGZySTENCJaLNy. WSZySTko BęDZiE  
DoBRZE, SkaRBiE.

oTo ZWyCZaJNa ZELDa*. 
PRZEZ Całą kSiążkę BęDZiE ZaDaWać 

BaRDZo WkuRZaJąCE PyTaNia.  
NiE PRZEJMuJ Się – Po PRoSTu JESZCZE 

NiE WSZySTko RoZuMiE.

SPiS TREśCi
1. oMG, zaprzyjaźnijmy się! (str. 13)  

Chcę Cię poznać, dowiedzieć się, jakie masz 
zainteresowania i czy lubisz dinozaury  

i Britney Spears tak bardzo jak ja.

2. Mogę być sobą (str. 35) 
Czas uczcić Twoją tęczową 

drogę do wspaniałości.

3. Wspierająca rodzina  
i przyjaciele (str. 80)

 Doceńmy wszystkie wyjątko-
we osoby sojusznicze z Twojego 

otoczenia… W tym ciocię,  
która uwielbia się przytulać. 

4. Hejterzy będą hejtować  
(str. 102)

Czyli jak sobie radzić  
z głupimi ludźmi.

5. W stronę tęczy (str. 127)
Czym są parady równości? 
Dlaczego ich potrzebujemy?

6. Tęczowy słowniczek (str. 184)
Glosariusz bez tabu, pełen słów, 

które warto znać.

* żeby było jasne, 
„Zwyczają Zeldą” może być każdy – 

niedoinformowana osoba, z którą pracujesz, 
z którą chodzisz do szkoły lub którą 

po prostu znasz.



Rozdział 1

omG , 
zaprzy j a ź -

ni jmy 
s ię !

TA
K!



Ten rozdział pozwoli Ci się rozgrzać i przygotować 
psychicznie na NaSZą WSPÓLNą NiESaMoWiTą 
PoDRÓż. Porozmawiamy o zainteresowaniach, 
znajomych i homodinozaurach. Pogadamy też  

o Twojej rodzinie, przyjaciołach i osobach, które 
NaJBaRDZiEJ Ci kibicują.

Te etykietki znajdziesz w całej książce.  
Sygnalizują wzmacniające słowne przytulasy, 
informacje o inspirujących osobach i – rzecz 

jasna – okazje do pośpiewania i miejsca  
do pokolorowania.

Dom 
przy tula

„Czyli to tylko 
taka faza?”
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świetnie!
PoWiEDZ SEEEER!

W tej polaroidowej ramce narysuj siebie 

lub wklej w nią swoje zdjęcie.  

Jesteś super!

Jeśli za rok uznasz rysunek 
lub zdjęcie za nieaktualne, 

możesz je podmienić.

Pisanie o uczuciach lub emocjach może być 
przytłaczające, dlatego jeśli w którymkolwiek 

momencie poczujesz, że jest Ci trudno,  
wróć na tę stronę. Czeka tu na Ciebie RiLEy 
TęCZoWy LaMoRożEC, który ma w nosie,  

co myślą o nim inni, i jest totalnym kozakiem.

Dom 

przy tula

R A D Z I s Z 
S o B i E
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PoZNaJMy Się
Wypowiedz się na te naprawdę bardzo ważne 

tematy. oD TEGo WSZySTko ZaLEży. 
Pokoloruj, zapisz lub narysuj swoje odpowiedzi.
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Najbardziej chcę być tutaj…

Przedstaw na tej Pocztówce swoje 
wymarzone miejsce na wakacje

twoja ksywka

twoja ulubiona 
książka

trzy 
najważniejsze 

zainteresowania

jakie są twoje największe 
Guilty Pleasures?

czy

ulubiony artysta / ulubiona 
artystka / ulubiony zespół

jaka znana osoba 
najbardziej cię 
insPiruje?



FRaNk oCEaN to raper, producent i autor 
piosenek, laureat nagrody Grammy.  

W 2012 roku na platformie Tumblr zamieścił 
list otwarty, w którym opowiedział o swoich 
uczuciach do pewnego mężczyzny. Wsparli go 

wtedy między innymi Beyoncé i Jay-Z.
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Fantazyjnie 
Pokoloruj teGo 

PachyceFalozaura!

pomaluj perukę 
draG queen na 
kolor swoich 

włosów.

osoba, do której 
zawsze możesz 

zadzwonić.

ulubiony serial

ile razy  

oglądał_ś:

miłością”.

„Wierzę, że małżeństwo
nie  jest  m iędzy

m ę ż c z y z ną  a  k o b i e T ą ,

l e c z między

m i ł o ś c i ą
a

tytuł:

reżyser/reżyserka:


