
Od Bosch Termotechnika





Od Bosch Termotechnika
Autor Joe Ivory,  

Ilustracje Harry Waine

Dla każdego młodego czytelnika w Polsce  
oraz dla przyszłych pokoleń



Alfie nie mógł zrozumieć, dlaczego rodzice zdecydowali się  
na przeprowadzkę. Nowy dom był starszy, bardziej zakurzony  
i znacznie gorzej pachniał — a na dodatek był oddalony  
zaledwie o jakieś pięć minut od poprzedniego.

— Rodzice są dziwni — pomyślał, gdy oprowadzili  
go po przyszłym domu.

— To będzie twoje — oznajmili z dumą, pokazując mu dużą, 
pustą jaskinię pokoju o zapachu brudnych stóp.

— Świetnie — odparł. — Rodzice są strasznie dziwni — stwierdził.



Nowy dom miał jednak dwie zalety.

1) Znajdował się znacznie bliżej domu jego przyjaciółki, Avy. 
Znali się od wczesnego dzieciństwa i bardzo często spędzali 
razem czas.

2) I miał ogromny — OGROMNIASTY — ogród.

Zatem kiedy rodzice jeszcze rozpakowywali pudła pełne różnych 
rzeczy, których najwyraźniej potrzebują tylko oni (jak wazony  
i zegary i nudne obrazy), Alfie zapytał, czy Ava może przyjść  
i wraz z nim zbadać ogród. Alfie wiedział, że to będzie świetna 
zabawa, ale wiedział także, że Ava uwielbia badać dokładnie 
wszystko, więc nie będzie musiał tego robić sam.

Po przyjściu wyraziła swoje zdanie na temat nowego 
domu... bardzo w stylu Avy.

— Śmierdzi serem i starymi książkami.  
I właściwie jest okropny — oświadczyła.  
— Ale ogród wygląda interesująco...





Później odmaszerowała, jak zwykle, ciężkim krokiem, do ogrodu, 
znikając z pola widzenia, niezmiennie nieustraszona.

Alfie, który wolał twierdzić, że Ava jest „stuknięta” zamiast 
„nieustraszona”, ostrożnie poszedł w jej ślady.

Ten ogród był naprawdę rozległy. Mniej więcej w połowie 
wyrastały trzy potężne drzewa o obwisłych gałęziach, 
zasłaniając widok. Po dotarciu do nich, usiłując zajrzeć  
za ich gęste gałęzie, Alfie usłyszał wołanie Avy dobiegające  
jakby z bardzo daleka.

— Och! Alfie, chodź zobacz, co znalazłam!

Alfie wyszedł spośród gałęzi i z zaskoczeniem stwierdził, że jest 
tam nie tylko zwykły ogród, ale MNÓSTWO ogrodu. Co najmniej 
dwukrotnie więcej niż to, co znajdowało się przed drzewami.  
A na samym końcu stała Ava i machała do niego dłonią.

Kiedy Alfie w końcu do niej dotarł, zobaczył powód  
jej podekscytowania. Była tam szopa, ukryta za rzędem 
wysokich krzewów. 
Bardzo duża, porządnie zamknięta, niezwykle kusząca szopa.

— Wejdźmy do środka — popędzała Ava, jakby zaraz miała 
wybuchnąć z podekscytowania.

— Jest zamknięta — odparł Alfie.

— Tu jest droga — oznajmiła Ava, prowadząc go na tył szopy.



Znajdowało się tam coś na kształt złamanej deski. Ava 
odciągnęła ją i kręciła nią tak długo, aż wreszcie całkowicie  
ją złamała. Powstała szczelina wystarczająco duża, by mogła  
się przez nią przecisnąć. I właśnie to zrobiła. Oczywiście.

— No dalej — krzyknęła ze środka.

— Nie jestem pewien, czy powinniśmy — stwierdził Alfie,  
ale wiedział, że to zrobią, ponieważ... No cóż, Ava...  
Alfie poszedł za nią i również przecisnął się przez otwór. 
— Nic nie widzę! — oznajmił Alfie.

Nagle pojawiła się wiązka światła, która prześlizgnęła  
się po całej szopie.



— Masz latarkę, prawda? — oznajmiła Ava.  
— Zawsze trzeba mieć przy sobie latarkę.

Rozejrzeli się dookoła. Zupełnie, jakby byli w jaskini Aladyna. 
No, gdyby odkrytą przez Aladyna jaskinię wypełniały dziwne 
skrzynki, cudaczne maszyny i stare, pokryte kurzem komputery.

— O rany — zawołała Ava zduszonym głosem. 
— Od kogo kupiliście ten dom? Od Einsteina?

Alfie nie wiedział. I tak naprawdę nie był w stanie wydusić  
ani słowa. To była niesamowita szopa, leżąca na końcu 
niezwykłego ogrodu. Zabrakło mu słów.



— Popatrz na to wszystko! — wykrzyknęła Ava. 
— O rany, znalazłem głowę! 

— Co u licha?! — pisnął Alfie. — Kto to jest? 

— Nie całkiem głowowa głowa — oznajmiła Ava.  
— Głowa robota. Spójrz.

Ava poświeciła latarką na swoje znalezisko. Faktycznie,  
była to głowa robota. Alfie pomyślał, że gdzie jest głowa robota, 
mogą być także inne jego fragmenty.

Przeszukał tę samą skrzynkę.  
— Ręce, nogi... Wszystko! — krzyknął z radością.

— Wiesz, co to oznacza — stwierdziła Ava. 

— Co? — zapytał Alfie. 

— Zbudujemy robota   
— odparła Ava.



Po wielokrotnym przechodzeniu przez wąski otwór w ścianie 
szopy Alfie i Ava zebrali wszystkie części robota, jakie udało  
im się znaleźć. Przez chwilę stali w bezruchu i po prostu 
patrzyli na niego.

— O rany — stwierdziła Ava.

— Nawet bardzo o rany — potwierdził Alfie.

— Czy Twój tata ma wkrętaki i inne takie? — zapytała Ava Alfiego.

— Pewnie tak — odparł Alfie. — Ale jeśli o nie poproszę, 
zapyta, do czego mi potrzebne, a przecież wiesz,  
że nie umiem kłamać.

— To fakt — stwierdziła Ava.  
— Nie możesz wtedy mówić.

— Tak — przytaknął Alfie.  
— Po prostu sprawdźmy, czy to... jakby... trzyma się razem.

— Dobra, masz rację — przyznała Ava. — Marne szanse.

Alfie podniósł głowę i przesunął ją w stronę części 
przypominającej korpus. Wydawało się, że nie ma miejsca 
łączenia tych dwóch części, więc po prostu położył korpus  
na ziemi, a głowę umieścił tam, gdzie powinna być.

Następnie ułożył w odpowiednich miejscach ręce i nogi, aż wreszcie 
uzyskał coś, co przypominało kompletnego robota leżącego  
na plecach — z głową i kończynami nieco oddzielonymi od ciała. 





— Co teraz? — zapytała Ava.

— No cóż... nie mam pomysłu — odparł Alfie. 
Niechcący lekko stuknął głowę stopą.

— BZZZZZZT! — robot wydał dźwięk.

— Och! — wrzasnął Alfie.

— Super — stwierdziła Ava.

— Co on robi? — pisnął Alfie i cofnął się o kilka metrów.

Ale nawet stamtąd wszystko widział. Z korpusu robota 
wystawały niewielkie, metalowe pręty, a na głowie, nogach  
i rękach było widać maleńkie, metalowe gniazda. Po upływie 
sekundy najwyraźniej doszło do magnetycznego przyciągania 
prętów i gniazd i zaczęły się one łączyć.

— STUK! — rozlegało się raz po raz. — KLANG!

Do korpusu kolejno przyłączyły się ręce, później nogi, a na 
koniec głowa, aż wreszcie — choć nie wiadomo jak — robot 
zbudował się sam.

— Suuuuuuuper — powiedziała Ava.

— Tak naprawdę — przytaknął Alfie — To nawet bardzo super.



Po upływie około minuty nieruchomego leżenia i wydawania 
dziwnego dźwięku — FZZZZZT!, robot ucichł.

— Phi! — roześmiał się Alfie.  
— Sądziłem, że się obudzi i coś po...

— ROZPOCZYNAM! — stwierdził robot.

— Ojej! — wrzasnął Alfie.

— Ale suuuuper! — jęknęła Ava.

Robot usiadł. Trzeszczał, zgrzytał i czasami iskrzył, ale usiadł.

— PRZYGOTOWANIE DO WZNIESIENIA — 
zabrzęczał.

— Cofnij się! — wrzasnął Alfie.  
— Zaraz wystartuje!

Robot podniósł się z ziemi i wstał.

— Och — stwierdził Alfie. — O takie wzniesienie chodziło.



— WYKRYTO LUDZI — oznajmił robot wśród trzasków, 
a ekran na jego piersi uruchomił się wśród szumów.

— Wie, że tu jesteśmy! — wykrzyknęła Ava. — CZEŚĆ, ROBOCIE!

Alfie się schował.

— CZESC, CZLOWIEK — stwierdził robot krótko.  
— ZIDENTYFIKUJ SIE.

— Och, jestem Ava — odparła Ava grzecznie. — A to Alfie.

Alfie wychylił się zza krzaka. — Cześć — szepnął.

— CZESC, CZLOWIEK AVA I CZESC,   
CZLOWIEK ALFIE — warknął robot, nieco  
maniakalnie kręcąc się od pasa w górę.

— JESTEM B4. ROBOTYCZNE URZADZENIE 
DO ODKSZTALCANIA CZASU.

— Odkształcania czasu? — zapytał Alfie.

— Odkształcania czasu? — zapytała Ava.

— PODAJ MIEJSCE PRZEZNACZENIA — polecił B4.

— Co to znaczy? — syknął Alfie do Avy.

— Ha, ha! Odkształcanie czasu? — zaśmiała się Ava. 
— Miejsce przeznaczenia? On sądzi, że jest wehikułem czasu!

— POPRAWNIE, CZLOWIEK AVA — warknął B4, 
wymachując rękami. 

— 150 milionów lat przed naszą erą — krzyknęła Ava.

— Co? — zapytał głośno Alfie.



— Alfie, no coś ty! — roześmiała się Ava.  
— To nie może być wehikuł czasu. To pewnie jakiś żart. 
Założę się, że niezależnie od tego, kto go zbudował, 
wyciągał go kiedyś na przyjęciach i płatał figle gościom.

— 150 MILIONOW LAT PRZED NASZA ERA  
— powtórzył B4 wśród trzasków.  
— ZABLOKOWANO.



— Nie jestem pewien, czy powrót do czasów dinozaurów  
to dobry pomysł — stwierdził Alfie. 

— Och, wszystko będzie dobrze — odparła Ava.   
— Mówię Ci, to nie może być wehikuł czasu.

— ROZPOCZYNAM — warknął B4.

— Mam pewne złe przeczucia w związku z... — zaczął Alfie. 
Ale zanim udało mu się skończyć, było za późno.

Co się stało?

Cóż, najpierw z B4 wystrzeliło bardzo jasne, fioletowe światło. 
Później pojawił się narastający szum. Z B4 wydobyła się dziwna, 
rozżarzona aura, która ich otoczyła i wszystko zaczęło drżeć  
— ziemia, kolana Alfiego, zęby Avy.

A później wszystko ustało.

— Zadziałało? — zapytał Alfie. Zamknął oczy tuż po tym,  
jak zaczęły się dziać te dziwne rzeczy.

— Och! — oświadczyła Ava. — Nie spodziewałam się tego!

— Czy zadziałało? — krzyknął Alfie,  
nadal z mocno zamkniętymi oczami.

— Tak sądzę — szepnęła Ava.  
— Zdecydowanie, absolutnie tak sądzę. 

Alfie otworzył oczy. Spojrzał w górę. 

Napotkał wzrok dinozaura.



Tym dinozaurem był tak właściwie diplodok. Miał ponad  
20 metrów długości i ważył 20 ton, a jego długa szyja i mała 
głowa wisiała nad nimi złowieszczo, ciekawie przyglądając  
się tym dziwnym, nowym stworzeniom.



— Aaaaach! — wrzasnął Alfie.

— Ojej! — krzyknęła Ava.

— DIPLODOK — warknął B4.  
— ROSLINOZERCA

— On nas pożre! — zawyła Ava.

— Nie, poczekaj — poprosił Alfie.  
— Roślinożerca oznacza, że je tylko rośliny. 

— Och! — powiedziała Ava. 

— Tak, wiedziałam.

Diplodok, być może zdając sobie sprawę,  
że stworzenia podobne do Alfiego, Avy  
i robota nie stanowią jego pożywienia,  

odszedł ciężko, a pod każdym ociężałym  
krokiem trzęsła się ziemia.

Alfie i Ava spojrzeli na siebie.  
Nikt nic nie mówił. W końcu co  

można powiedzieć, jeśli człowiek  
właśnie cofnął się w czasie  

o 150 milionów lat dzięki  
znalezionemu w szopie  

robotowi?



Rozejrzeli się dookoła. Znajdowali się na skraju szerokiej łąki 
porośniętej wysoką trawą, w otoczeniu dziwnej dżungli. A dalej 
wznosiły się bardzo wysokie wzgórza zakończone skalistymi 
urwiskami i graniami.

Wysoko nad nimi krążyły i pikowały ogromne, pozbawione piór 
ptaki. Od czasu do czasu coś w oddali wydawało upiorny skrzek.

Wreszcie Alfie oznajmił: — Cóż, chyba wystarczy tych 
dinozaurów na jeden dzień i możemy teraz wrócić  
do domu, co?

— Wrócić do domu? — szybko odparła Ava. — Wrócić do 
domu? Alfie spójrz na to miejsce! Jest niewiarygodne!  
I takie zielone. 

— Rzeczywiście — zgodził się Alfie.

— I takie przejrzyste i czyste! — ciągnęła Ava. — Nie tak, jak  
w domu! Najpierw przynajmniej się trochę rozejrzyjmy.

— Tak, chyba... — wymamrotał Alfie.

— Zajrzyjmy do tego lasu! — stwierdziła Ava, oddalając  
się jak zwykle krok po kroku przez łąkę.



Po kilku krokach zniknęła w wysokiej trawie.

— Dlaczego ona zawsze tak robi? — zapytał Alfie B4.

— ODPOWIEDZ NIEZNANA — zabuczał B4.

— Tak — odpowiedział Alfie. — Wiem.

Alfie zamierzał właśnie z mozołem podążyć śladem Avy,  
gdy usłyszał coś, co bardzo przypominało jej krzyk.

Zdał sobie sprawę, że to faktycznie Ava krzyczy,  
gdy zobaczył, jak przedziera się przez trawę,  
wrzeszcząc z całych sił „Biegniiiiiij!”.

Alfie nie wiedział, co się dzieje, gdy Ava pędem przebiegła obok 
niego. Z powagi sytuacji zdał sobie sprawę dopiero na widok 
pędzących w jego stronę przez łąkę wyraźnie zdenerwowanych 
dinozaurów. 

— ROZPOCZETO TRYB UCIECZKI — wyrzucił  
z siebie B4, a Alfie poczuł, że coś go podnosi.

Chwilę mu zajęło, nim się zorientował,  
że znajduje się w ramionach B4  
i że robot z hałaśliwymi łupnięciami  
i stuknięciami pędził za Avą.



Zza ramienia B4 Alfie widział, co ich goni. Trzy wysokie, 
przerażające jaszczury o kolczastych głowach, potężnych 
szczękach i rzędach straszliwie długich zębisk. W dodatku 
bardzo szybko się zbliżały.

— WYKRYTO ALLOZAURY! — rzucił B4.  
— MIESOZERCA! UCIECZKA! UCIECZKA!

— Mięsożerca! — wrzasnął Alfie. — MIĘSOŻERCA? 

Alfie dostrzegł, że B4 zmierza do gęstej kępy drzew – a później 
usłyszał wołanie Avy: „Tu na górze!”

W jakiś sposób udało jej się wdrapać na czubek najwyższego 
drzewa, jakie tylko znalazła. Alfie obrócił się, by zerknąć na 
allozaury. Były już tak blisko, że widział ostrość ich zębów.

— Dopadną NAAAAAAAAS! — zawył.



Ale Alfie nie wył słowa „NAS” dlatego, że znajdował się w pysku 
allozaura. Wył, ponieważ leciał w powietrzu, coraz wyżej,  
ze świstem zbliżając się do siedzącej na czubku drzewa Avy.

Alfie opadł na duże, miękkie liście drzewa, mocno się chwycił  
i podciągnął w bezpieczne miejsce obok Avy.

— Co się s-stało? — wyjąkał Alfie.

— Podrzucił cię B4 — odparła Ava, nie całkiem temu dowierzając.

Oboje spojrzeli w dół. Dostrzegli jedynie zgraję wściekłych 
allozaurów, które tupały i skrzeczały u podnóża drzewa  
— allozaurów, które szybko zaczęły ze sobą walczyć, gdy okazało 
się, że zdobycz im uciekła. Wiele skrzeków i ugryzień później 
rozbiegły się w różnych kierunkach po łące.

U podnóża drzewa pozostała jedynie zadeptana trawa  
i połamane krzewy.

— Zniknął — stwierdził Alfie cicho. 
— B4 zniknął.



Alfie i Ava najpierw nawoływali B4 ze szczytu drzewa (potem 
siedzieli już cichutko, ponieważ zdali sobie sprawę, że krzyki 
przyciągały kolejne dinozaury o ostrych zębach), a później  
zeszli na ziemię.

Po robocie nie było ani śladu, ani jednego znaku.

— Co teraz robimy? — zapytał Alfie.

— Nie wiem — odparła Ava cicho.

To było najdziwniejsze. Ava zawsze miała jakiś pomysł,  
albo plan, czy rozwiązanie. 

— Ty nie wiesz, co robić? — spytał Alfie nieco spanikowany.  
— Cóż, jeśli Ty nie wiesz, co robić, to po nas!  
Ty zawsze wiesz, co robić!





— Alfie, chyba tym razem posunęłam się za daleko  
— odparła Ava drżącym głosem.  
— Jak dotrzemy do domu?

Alfie nie był do tego przyzwyczajony. Nigdy nie widział Avy 
przestraszonej ani nawet lekko zmartwionej. I nie podobało  
mu się to. Przez to czuł się nieco... cóż, głupio. Głupio,  
bo nie powinien ciągle polegać na przyjaciółce — a zawsze  
to robił. Teraz Ava potrzebowała polegać na nim — i mogła!

— W porządku — odparł Alfie zdecydowanie. — Nie jestem  
do tego przyzwyczajony, ale słuchaj. Znajdziemy B4,  
który zabierze nas do domu.

— Ale jak? — odparła Ava.

— Pomyślimy jak robot — odparł Alfie, z każdą sekundą  
czując coraz większe zdecydowanie.   
— A dokładniej pomyślimy jak nasz robot.

— W porządku — odparła Ava.

— Wiemy, że B4 sam się zbudował, prawda? — odparł Alfie.  
— A zatem, jeśli udało mu się samodzielnie zbudować,  
jak wtedy w ogrodzie za domem, być może umie się  
też naprawić.

— Racja — przytaknęła Ava. — To ma sens.

Alfiemu zaczynało się podobać to posiadanie planu.  
— Jeśli te allozaury go uszkodziły...

— Allo-co-tym-razem? — przerwała mu Ava.

— Allozaury, czyli dinozaury, które... właściwie,  
nie martw się tym. Jeśli go uszkodziły, będzie musiał  
się sam naprawić — powiedział Alfie. 
— A gdzie robot się naprawia?



Rozejrzeli się dookoła. Dopiero teraz tak naprawdę  
dostrzegli otaczający ich świat.

— O rany — stwierdziła Ava. — To dość niesamowite, prawda?

— Tak, rzeczywiście — przytaknął Alfie.  
— Spójrz, jak tu jest zielono.

— Nie tak, jak w domu — powiedziała Ava.  
— Tam jest tylko beton i drogi, i szare budynki.  
No i wszechobecny plastik.

— Spójrz na tamten las — powiedział Alfie. 
— I te różne rośliny. Są ich miliony.

— No i te jaskinie na górze — dodała Ava, wskazując  
na strome urwiska na skraju łąki.

— Och — stwierdził Alfie. — Są niezwy... Poczekaj chwilkę.

Odwrócili się do siebie.

— Jaskinie! — wykrzyknęli jednocześnie.  
— Właśnie tam robot by się naprawiał!



Alfie i Ava dość szybko odkryli, że wspinaczka po stromym 
urwisku nie jest zbyt łatwa. Tak naprawdę jest niewiarygodnie 
trudna. Tak trudna, że jeśli nie jesteś profesjonalnym alpinistą,  
równie dobrze możesz sobie odpuścić.

Odpuścili po piątej próbie wspięcia się choćby  
na niewielką wysokość.

— To urwisko nie chce, żeby się na nie wspinać  
— stwierdził Alfie, patrząc w stronę szczytu.

— Głupie urwisko — odparła Ava. 
— Musimy dostać się tam inną drogą.

W tej samej chwili usłyszeli przenikliwy pisk. Z drzewa nad  
ich głowami wyleciał z łopotem ogromny latający dinozaur  
i poszybował w górę, ku szczytom.

— Pamiętasz, jak byliśmy na tamtym drzewie — powiedziała 
Ava w zadumie. — Widziałeś jaja?

— Nie — odparł Alfie.  
— Skupiłem się na mięsożernych jaszczurach.

— Tam były jaja — ciągnęła Ava.  
— I założę się, że wiem, skąd pochodzą.

Alfie spojrzał na Avę. Miała znajomy wyraz twarzy 
— ten, który prowadzi do niebezpiecznego, nieco szalonego   
planu. Ale tym razem Alfie się nie bał. Tak naprawdę,  
sam też miał niebezpieczny, nieco szalony plan.



 
 
— Na drzewo? — zapytała Ava.

— Na drzewo! — przytaknął Alfie.

Kilka minut później oboje wspięli się  
na szczyt drzewa, z którego wyleciał  
latający dinozaur. W gnieździe zbudowanym  
z listowia i gałęzi leżały trzy duże jaja.



— Dobrze — stwierdziła Ava. — Teraz...

— Teraz czekamy — oznajmił Alfie.

I tak też zrobili. Chwilę. I dłuższą chwilę. I jeszcze wiele chwil. 
Aż wreszcie latający jaszczur powrócił. Z bliska wydawał  
się jeszcze większy. Był pokryty jakby puszystym futrem  
i nie wydawał się tak przerażający, jak allozaury.

— Poczekaj na niego — szepnęła Ava. 

— Poczekaj na niego — szepnął Alfie. 

— Teraz! — krzyknęli jednocześnie.



Kiedy stworzenie ponownie zerwało się do lotu,  
oboje wyciągnęli ręce i chwycili je za nogę.

— O rany! — krzyknęła Ava.

— To obłędne — wrzasnął Alfie.

Lecieli w górę, a każde uderzenie skrzydeł dinozaura unosiło  
ich coraz wyżej. Niemal nie zauważył dwojga ludzi uczepionych 
u jego długich nóg. W dole widzieli łąkę rozciągającą się  
aż do cudnego, szerokiego jeziora, za którym znajdowały  
się lasy i góry.

W ciągu zaledwie kilku minut zbliżyli się do szczytu urwiska.  
Kiedy dinozaur dotarł do krawędzi, puścili go i spadli, 
koziołkując i turlając się po ziemi ze śmiechem.

— Ha, ha, ha! Nic lepszego jeszcze nie przeżyłem!  
— krzyknął Alfie, podskakując.

Dinozaur wylądował kilka metrów od nich.  
A później odwrócił się i spojrzał w ich stronę.

— Ach — stwierdził Alfie. — Znam to spojrzenie.  
Przypomina mi allozaura.

— On ma naprawdę bardzo duże zęby, prawda? 
— zapytała Ava nerwowo.

Ale kiedy dinozaur odwracał się w ich stronę,  
z jaskini dobiegł jakiś dźwięk.



— WYKRYTO PTEROZAURA!   
— WYKRYTO PTEROZAURA!

Dinozaur — no dobrze, pterozaur — natychmiast odleciał, 
przerażony dziwnym, mechanicznym głosem.

— B4! — wrzasnęli Alfie i Ava, pędząc do jaskini,  
w której znajdował się robot. Miał mnóstwo śladów uderzeń  
i zadrapań, ale był w jednym kawałku.

— Zabierz nas do domu! — raz po raz wołali Alfie i Ava.

— NAPRAWA ZBLIZA SIE DO KONCA  
zabzyczał B4. — POTRZEBA JEDNEJ GODZINY.

— Nie przerywaj! — odparł Alfie z radością.  
— Ale się pospiesz!

W oczekiwaniu na ukończenie naprawy przez B4 Alfie i Ava 
stali na skraju urwiska i rozglądali się. W zasięgu ich wzroku 
były tylko zielone drzewa, pofalowane wzgórza, cudowne góry 
i przejrzyste jasne niebo. Wszędzie dookoła widzieli biegające, 
pasące się i latające stworzenia o tysiącu różnych kształtach  
i rozmiarach.





— Spójrz na to — powiedział Alfie.  
— Właśnie tak wyglądał kiedyś świat.

— Jest bardzo przerażający — odparła Ava  
— Ale także niezwykle piękny.  

— Prawie szkoda wracać do domu, do tego całego betonu 
— stwierdził Alfie.

— Prawie... — przytaknęła Ava. — Nie będę tęsknić do dinozaurów, 
które usiłowały nas zjeść, ale byłoby fajnie, gdyby nasz świat 
wyglądał tak samo.

— Cóż, to jest nasz świat — odparł Alfie. 
— My tylko... Jakby... Nieco go zniszczyliśmy.

— NAPRAWY ZAKONCZONO — oznajmił B4. Stał teraz 
obok nich i badał niewiarygodny widok w dole.

— Ile razy odbyłeś podróż w przeszłość?  
— zapytał go Alfie.

— ZAREJESTROWANO 1756 ODKSZTALCEN 
CZASU — wybzyczał B4.

— A to heca! — oświadczyła Ava.

— Czy kiedy się cofałeś w czasie, świat zawsze  
był w lepszym stanie? — ciągnął Alfie.  
— Czy w przeszłości planeta zawsze była zdrowsza?

B4 zaczął terkotać i trzeszczeć. — POTWIERDZENIE — odparł  
z trzaskiem.

— To znaczy, że planeta coraz gorzej sobie radzi? — zapytała Ava.

B4 zaczął trochę mocniej terkotać i trzeszczeć. 
— POTWIERDZENIE — rzucił, wchodząc do jaskini.   
— POTWIERDZENIE.



Ani Alfie, ani Ava nie wiedzieli, co powiedzieć, więc 
się nie odezwali. Po prostu po raz ostatni popatrzyli 

na cudowny świat, który udało im się odwiedzić. 

Następnie odsunęli się  
od krawędzi urwiska,  

wrócili do B4, a później  
do domu.



Alfie i Ava przebiegli przez ogród, wpadli do domu  
i udali się prosto do rodziców Alfiego.

— O rany — stwierdził tata Alfiego ze śmiechem.  
— Gdzie wyście byli?

Alfie i Ava spojrzeli na siebie. 

— To nieważne — powiedział Alfie szybko. 
— Ważne, że rozmawialiśmy i podjęliśmy decyzję,  
że musimy lepiej dbać o planetę i przestać ją niszczyć,  
bo kiedyś była znacznie ładniejsza niż teraz.

Teraz to rodzice Alfiego popatrzyli jedno na drugie.

— No proszę — stwierdziła mama Alfiego. — Poszliście  
do ogrodu jako normalne dzieci, a wracacie jako  
eko-wojownicy! Co się tam stało?

— Nic! — odparł Alfie, jak najszybciej zmieniając temat.  
— Uczyliśmy się o tym w szkole. Jaki recykling będziemy 
stosować w tym nowym domu? A co z energią?  
Musimy ją wykorzystywać ostrożnie.

— Jakie macie plany związane z kompostowaniem?  
— ciągnęła Ava. — A używanie deszczówki? I co powiecie  
na zmniejszenie ilości zużywanego plastiku? Myśleliście  
o tych sprawach?

Rodzice Alfiego wpatrywali się w nich z uwagą.



— Cóż, lepiej zacznijcie — stwierdził Alfie, ponownie biegnąc 
do ogrodu wraz z Avą. — Zanim będzie za późno, bo przecież 
nie da się cofnąć w czasie! — Roześmiali się oboje.

— Dobre! — powiedziała Ava, znikając w dali. 

Rodzice Alfiego spojrzeli na siebie.

— Zanim będzie za późno? — powiedzieli jednocześnie.





My, wszyscy pracownicy Bosch Termotechnika, mamy nadzieję,  
że przygody Alfiego, Avy i B4 podobały Ci się równie bardzo, jak nam.

Być może zastanawiasz się, dlaczego firma produkująca urządzenia 
do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji 
interesuje się ratowaniem planety... Cóż, naprawdę dokładamy 
wszelkich starań, aby zapewnić jak największą wydajność naszych 
produktów oraz jak najniższe zużycie zasobów Ziemi. Staramy się, 
aby we wszystkich swoich działaniach chronić Ziemię dla przyszłych 
pokoleń — czyli dla Ciebie oraz Twoich przyszłych dzieci.

Zasadniczo właśnie tym się zajmujemy — ogrzewaniem Twojego życia... 
Wyprodukowane przez nas urządzenia zapewniają ciepłą wodę na Twoją 
kąpiel lub prysznic oraz ogrzewanie domu... Ciepło ma jednak wiele 
form. To także uśmiech i ciepło dla takich ludzi jak Ty, czytanie nowej 
bajki na dobranoc, aby zapewnić Ci spokojny sen i wspaniałe jutro.

Znamy także wartość planety dla miliardów żyjących na niej ludzi 
i zwierząt (niestety jednak nie dinozaurów!). I wspólnie pragniemy 
zadbać o ten cudowny świat. Robot o imieniu B4 to tylko opowieść, 
ale wyobraź sobie, jaką przyszłość udałoby nam się uzyskać, gdyby 
wszyscy dbali o środowisko z równą troską!

Dlatego właśnie zachęcamy Cię, naszego czytelnika,  
do naśladowania Alfiego i Avy i przyłączenia się do nas,  
wypróbujmy nowe pomysły, które przyniosą korzystne zmiany. 

Wspólnie ogrzejmy życie, chrońmy swoją przyszłość  
— i wspólnie zmieniajmy świat na lepsze.

Czy chcesz lepiej zrozumieć, co robimy, aby świat stał  
się lepszym miejscem? Być może zechcesz samodzielnie 
przeprowadzić eksperymenty związane z oszczędzaniem 

energii, aby pokazać to przyjaciołom i rodzinie.  
A może chcesz zbudować własnego robota B4!

Te i inne informacje znajdziesz skanując 
kod QR lub wchodząc na stronę:  
www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/
budynki-mieszkalne/informacje/ 
robot-o-imieniu-b4.html
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Kiedy Alfie i Ava znajdują w szopie przy nowym domu 
Alfiego dziwną skrzynkę pełną przeróżnych części, 
dokonują niesamowitego odkrycia: po złożeniu  
części powstaje robot.  
Robot, który w dodatku działa!

Wkrótce odkrywają, że robot ma na imię B4.  
Jak sam twierdzi, potrafi przenosić ludzi do 
dowolnego momentu w historii. Właśnie w ten 
sposób Alfie i Ava odbywają podróż w czasie, cofając 
się o 150 milionów lat, do świata zamieszkanego 
przez dinozaury, także te zdecydowanie nieprzyjazne!

„Robot o imieniu B4 nauczył mnie, jak bardzo 
musimy dbać o naszą planetę, dobrze ją 
traktować i współpracować z przyjaciółmi.”  
Holly, lat 8

„Podróż w czasie to przygoda, dzięki której chcę 
przyczynić się do ratowania planety.” 
Ryan, lat 9

Zeskanuj kod QR, 
aby dowiedzieć  

się więcej:


