
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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Nie 
rozumiem…

Niby jesteś taki mały, 
a zajmujesz tyle miejsca!

Posuń się, 
Fluffy!

Naprawdę, 
przesadzasz…

Co się 
dzieje? 

Huuu



To na pewno dziadek, po prostu wrócił 
wcześniej, niż zamierzał… Ale muszę 

mieć pewność, więc sprawdzę.

Zostań, ja idę 
na zwiady.

Kto w środku nocy zakradłby 
się do domostwa maga?

Proszę, 
proszę, 
proszę…

Dziadku? Myślałem, 
że dziś w nocy będziesz 

poza domem.

Szukasz może 
czegoś?

Tak właśnie. Ale to nie 
twoja sprawa. Wracaj 

do łóżka. I to już.

Przepraszam, 
dziadku, nie chcia-
łem… Dobranoc. No, dobranoc, 

dobranoc.

Byłem, wróciłem…



Dzień Dobryyyyyyyyyy, 
LannieL!

A, to ty, 
Ablu.

Ja. Przyniosłem 
rogaliki! Jeszcze 
cieplutkie i chru-

piące!

Daj mi dwie 
minutki, dobra?

Inaczej mówiąc, sto 
dwadzieścia sekund.

1… 2… 3…

17… 18… 19…
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MIau!

115… 116… 117…

Dobra, możesz 
już przestać 

liczyć.

Przynajmniej ci udowod-
niłem, że umiem liczyć do 

stu siedemnastu.

Z przerwami. 
A ty?

Złodziejka zawsze śpi 
tylko jednym okiem, 

wiadomo.

A co robi 
drugim?

Nie, dziękuję, 
staram się zdrowo 

odżywiać.

Ale rogaliki to 
samo zdrowie!

Słoneczko świeci…

Prawda, jak wspaniale? 
Spokój, odprężenie…

Orzeźwie-
nie?

Witajcie, drodzy po-
szukiwacze przygód! 
Dobrze się spało?


