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MAŁA CZERWONA ZIEMIA
Gdy była bardzo młoda, miała morza, ale teraz jest zimna i żadnych mórz już na niej nie ma.
Nazywamy ją czerwoną ziemią, bo w jej piaskach jest metal, który z czasem stał się czerwony – z tego  
samego powodu, z jakiego stare klucze lub auta stają się czerwone na Ziemi, gdy długo zostawi się je na 
zewnątrz.

GOŚCIE
Człowiek nie odwiedził (jeszcze) 
czerwonej ziemi, ale udało się to 
wielu naszym łodziom i autom. 
Niektóre się zepsuły, uderzyły  
w czerwoną ziemię lub poleciały  
dalej. Niektóre się zgubiły  
i nie wiemy, co się z nimi stało.
Ten obrazek pokazuje łodzie,  
które dotarły do czerwonej  
ziemi, razem z ich imionami.

ZIEMIE DOOKOŁA SŁOŃCA
Słońce jest największą rzeczą obok nas. Nasza 
Ziemia i wszystko blisko niej lata dookoła Słońca. 
Niektóre ziemie kręcące się wokół Słońca są na tyle 
duże, że mają własne księżyce – czyli małe ziemie, 
które latają dookoła nich tak, jak one latają dookoła 
Słońca.

Cała nasza historia nie wychodzi poza ten obrazek. 
Większość z niej działa się na trzeciej ziemi, licząc 
od Słońca. Gdzieś na tym obrazku jesteś także Ty!

...prawdopodobnie. Ale czasami książki trwają bar-
dzo długi czas. Może czytasz to setki lat po tym, 

kiedy ja to napisałem. Może jesteś na łodzi albo 
ziemi, które są gdzieś poza tym obrazkiem.

Jeśli tak jest, to nie miałem racji. Ale cieszę się, 
że nie miałem racji z takiego świetnego powodu! 
Chciałbym tylko móc usłyszeć, jak opowiadasz,  
co zobaczyłeś.

Te łodzie przeleciały  
obok czerwonej  
ziemi po drodze  
do innych miejsc.

Te łodzie 
były w gości 
obok czerwonej 
ziemi, ale nie 
zostały.

KIEROWCA ŁODZI CZTERY
KIEROWCA ŁODZI SZEŚĆ

KIEROWCA ŁODZI SIEDEM

CZERWONA ZIEMIA CZTERY

CZERWONA ZIEMIA SZEŚĆ

CZERWONA ZIEMIA SIEDEM

NIE TĘDY DROGA
Ta łódź miała zostać  
i kręcić się dookoła  
czerwonej ziemi,  
ale źle skręciła i zamiast  
tego przeleciała obok.

UCZUCIE, GDY CHCE SIĘ  
WIEDZIEĆ WIĘCEJ

(auto na czerwoną ziemię)

ŁÓDŹ ZE 
SPECJALNYM 
SILNIKIEM

BADACZ 
MAŁEJ 
ZIEMI

PATRZĄCY NA  
NIEBO CZERWONEJ 
ZIEMI GOŚĆ  

CZERWONEJ 
ZIEMI

OGNISTY PTAK

AUTO DOBRYCH OKAZJI

SZUKACZ DRÓG

LÓD

PRZYBYŁY

AUTO WIELKIEGO DUCHA

TEN, CO NA MORZU 
DZIEWIĘĆ

CZERWONA 
ZIEMIA 
DWA

CZERWONA 
ZIEMIA  
TRZY

CZERWONA 
ZIEMIA PIĘĆ

DAWNY 
CZŁOWIEK 
Z PÓŁ NOCY 
DWA

DAWNY 
CZŁOWIEK 
Z PÓŁ NOCY 
JEDEN

KSIĘŻYC 
CZERWONEJ 
ZIEMI  
DWA

PODRÓŻ PO 
ŚWIECIE DWA 
TYSIĄCE JEDEN

PATRZĄCY 
NA CZERWONĄ 
ZIEMIĘ

SZYBKA ŁÓDŹ 
CZERWONEJ 
ZIEMI 

ROZPOZNAJĄCY 
CZERWONĄ 
ZIEMIĘ


