
IstnIał kIedyś w samym sercu skały macIerzystej 
blok najpIerwszy, absolutne źródło energII…

Czy naprawdę 
istnieje? 

Co zawiera? 
Gdzie teraz się 

znajduje…

i kto wie, Co się 
wydarzy, jeśli zostanie 

skruszony? Czy to 
będzie konieC naszeGo 
świata? Czy narodzi się 

nowy?

Brawo! 
Brawo! 
Brawo!

a może po prostu nIc sIę 
nIe zdarzy… dzIękuję za 

uwagę, dobranoc.

pierworodny?!
blok … 
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Bohaterowie

  Frigiel
Odważny, dla swoich przyjaciół zawsze go-
tów na wszystko. Uczy się magii. Marzy, by 
zostać prawdziwym łowcą przygód. Właśnie 
otrzymuje szansę, by ruszyć na odkrycie 
świata…

  Alice
Dumna i nieposkromiona. Kształci się na zło-
dziejkę i skrywa niejedną tajemnicę…

  Fluffy
Wierny czworonożny przyjaciel. Łasi się do 
swojego pana, szczerzy zęby na wrogów.

  Abel
Zdolny budowniczy. Dobry kolega, choć lubi 

się upierać przy swoim. Nie zawsze w lot 
chwyta subtelności niektórych sytuacji.
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czy wie pan coś 
więcej o tym bloku 

pierworodnym?

e tam, to przecież 
bajka. I dobrze 

się składa, bo ja 
jestem bajarzem.

choć przecież w każdej legendzie 
kryje się źdźbło prawdy, czyż nIe?

a mógłby mi pan po 
prostu podać Fakty, 

i tylko fakty?

co słychać, davidi, jak interesy? nie narzekam, Frigielu. 
wyobraź sobie, że właśnie 

kupiłem na licytacji 
kopalnię…

kopalnię? dla kupca takiego 
jak ty to pewnie zyskowne 

przedsięwzięcie!

trudno powiedzieć, jeszcze jej nie 
widziałem. w dodatku tamtejszy strażnik 
jutro rano rezygnuje ze stanowiska…

obawiam się rabusiów. muszę 
koniecznie znaleźć kogoś, 

kto go zastąpi…

ach tak? I już 
wiesz, do kogo 
się zwrócić?
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Hej, przyjaciele, jakie 
plany na jutro?

potem sprawdzić moje 
zapasy kubików…

a nie wybralibyście się ze 
mną, żeby przez parę dni 

popilnować kopalni?
chętnie, ale to jak już 

wstanę, umyję zęby i ubiorę 
się… ostatecznie śniadanie 
mogę zjeść w drodze…

kto wie, może znajdziemy tam blok pierworodny!

ablu, czy na pewno 
zrozumiałeś sens tej 

legendy?

a teraz najważniejsze, nikomu ani 
słowa. to jest tajna misja…

to dlaczego nam o niej mówisz?

bo to nasza wspólna misja!

a, teraz rozumiem!

widzimy się rano!

w kopalni można wykopać niejedno…

to może być bardzo niebezpieczne… jasne!

strawić wszystko, co 
dzisiaj zjadłem.

wstać, potem śniadanie, 
potem umyć zęby, 

ubrać się…
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Kto 
śmie 

odpoczynek?!
zakłócać mój

najpIerw las, potem 
wIelkIe mIasto, a teraz 

zdobywamy góry!

życIe pełne 
przygód! nIe ma 
czasu na nudę!

kto jest za tym, 
żeby zrobIć 

postój?

abel już trzecI raz 
domaga sIę postoju. 

tak szybko sIę 
męczysz?

ależ skąd, tylko w podróży 
mnIej nIż sam cel lIczy sIę 
wędrówka… pragnę sIę nIą 

rozkoszować!

to nIeładnIe nIe powIedzIeć 
dzIeń dobry I od razu na 

kogoś krzyczeć.

kIedy ktoś grzecznIe prosI, 
nIe powInno sIę odmawIać.

zawróćCie 
natyChmiast, 

inaCzej 
pożałujeCie!

przecIeż to 
tylko głos, 
nIc wIęcej.

cHocIaż muszę 
przyznać, że mam 
trocHę zakwasów.
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