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Widzisz, Wojtek,
chyba naprawdę

klimat się ociepla,
bo robi się coraz

bardziej nieznośnie
gorąco.

Daj spokój, Laura,
gdyby klimat się

ocieplał, stopniałyby
lodowce i od razu

zrobiłoby się
chłodniej!

A póki co, muszę
drzwiami od lodówki

wachlować, ha, ha! Lej
wodę do basenu,
zrobimy tu sobie
tropikalną wyspę!

Spójrz!
Zaproszenie
do nowej gry.

Wchodzimy w to?

Jasne!
Umieram
z nudów!



Każdy zapytałby,
kim jesteś, ale

ja wiem, że
właśnie zaczęła
się gra! Co za

przeżycie!

Wskażcie kartę ze
zdjęciem, a udamy się
tam. Jeśli zgadniecie,
gdzie jesteście, to

miejsce będzie wasze
i zostaniecie tam na
zawsze. Jeżeli nie

zgadniecie, losujecie
dalej. Jeśli poddacie się
w trakcie gry, wrócicie
tutaj. Z niczym. Która

karta?

Tak... Trwa gra
o przeżycie... Na całej
planecie. Przybywam

z alternatywnej
przyszłości, w której

przegraliśmy...
Dziś będę waszym

przewodnikiem, ale to
wy musicie poprowadzić

ten świat do
zwycięstwa...

Taka fajna gra, a taki
smutny przewodnik. Ale
jeszcze cię rozruszamy,

posępny ważniaku! Ha!
Zabierz nas tutaj!

Zanim czas
dla nich

zmieni się
w czas na nich,

niech pojmą,
że nie władcy,

lecz Ziemi poddani.



Mi też się tu nie
podoba! Nawet nie

zamierzam zgadywać,
że to mogłaby być
Puszcza Notecka!

Lepiej znajdźmy inne
miejsce...

Hej! A co to za
nieuczciwa

zagrywka?! To
miejsce w ogóle
nie przypomina
puszczy ze

zdjęcia!

Cóż, na Ziemi zrobiło się
bardzo gorąco, bo ludzie
spalali coraz więcej paliw
kopalnych, produkowali bez
opamiętania i zwiększali
uprawy oraz hodowle

kosztem wycinki lasów. I tak
dotychczasowe życie

zamarło...



Huraganowe wiatry to
sygnały ostrzegawcze,
które wysyła nam Ziemia.

Zmiany klimatyczne
zachodzą na naszych
oczach, powodując

coraz większe straty,
także tego, co

bezcenne.

To szaleństwo! Ale
nie poddam się!

Wybieram kolejne
miejsce!



Nie... Ta gra jest
tendencyjna! Na

zdjęciu był piękny,
żeglowny odcinek

Warty... A jesteśmy,
sama nie wiem, gdzie...

Ocieplenie klimatu wpływa na
obieg wody w przyrodzie. Na
większości terenów naszego
kraju występują niedobory

wody. Najgorsza sytuacja jest
w Wielkopolsce, na Mazowszu
i Kujawach. Szybkie parowanie

wody podczas upałów
powoduje, że woda nie

przedostaje się do wód
gruntowych, więc nie zasila
rzek i nie nawadnia gleb.

Znikajmy stąd! Na
kolejnym zdjęciu nie
widać wody, zatem

przewodnik na pewno
przewrotnie zabierze

nas gdzieś, gdzie
ugasimy pragnienie!



Brawo, Wojtek!
No to ci się
fortel udał!

Teraz wody nie
brakuje!

Nagłe, krótkotrwałe, lecz
intensywne opady deszczu,

gwałtowne burze
towarzyszące ociepleniu

i nieprzepuszczalne
nawierzchnie w miastach
powodują nasilanie się
zjawisk powodziowych.
Będące wynikiem zmian

klimatu powodzie
błyskawiczne zagrażają

życiu ludzi.

Dość! Zabierz
nas w bezpieczne,
znane miejsce! Na

rynek starego
miasta!



Ze względu na zagęszczenie
ludności i zabudowań fale
upałów wywołane zmianami
klimatu sieją spustoszenie

w miastach. Powodują
przerwy w dostawach energii

oraz wody, a także nękają
ludzkie organizmy. Nagrzane

za dnia budowle oddają
ciepło nocą. Mieszkańcy
miast nawet spiąc nie
odpoczną od skwaru.

Wygrałeś!
Poddajemy

się...

Dość! Nie chcemy
doświadczyć takiej

przyszłości.
Chcemy wrócić

i zmieniać klimat
na lepsze!



Nigdy nie opuściliście
swojego kraju. Ani

regionu. Nie zmieniliście
miejsca zamieszkania.
Zobaczyliście tylko

jego przyszłość. Jeśli
nie powstrzymacie zmian

klimatu, nie zmienicie
przyszłości.

A więc to nie była
zwykła gra... To

rozpaczliwa
zagrywka, aby

uświadomić nam, do
czego zmierzamy...

Przestań, Wojtek!
Przewodnik nie

pokazał nam tego,
żeby nas załamać.
Chodzi o to, by
zacząć działać!

Ale co mamy
zrobić?!

Wiecie już, co wam
grozi. Dowiedzcie się,
jak ocalić ten świat.
Nauczcie tego innych,
a ludzkość pozostanie

w grze.



Zbiorniki na
deszczówkę

gotowe!

Energia
odnawialna
już płynie!

Rośliny! Więcej
roślin! I dla
klimatu, i dla

zapylaczy, i dla
naszych żołądków!

Wiem, że tu głównie
o jakość powietrza
i zdrowie chodzi...
Ale ten rower po
babci jest taki

stylowy!



Ratunku!
Pomóżcie!

Na własną rękę
przekonuje ludzi do
walki ze zmianami
klimatu. Ale chyba
niektórzy wolą

walczyć z Konradem…
Chodźmy tam!

Zaraz ci te
wymyślone zmiany
klimatu z głowy
wybiję! Precz mi
z tą propagandą!
Jedyne, co się

zmienia, to ceny
paliw!

Po pierwsze, niech
pan zmieni swoje

zachowanie! Żeby tak
ludzi atakować?! Po
drugie, może zamieni
pan tę paliwożerną,
dymiącą bestię na

rower albo autobus?

A po trzecie, może
mniej mięska na co
dzień? To będzie
korzystne i dla
klimatu, i dla

zdrowia…

Mieliśmy
prowokować

ludzi do
myślenia,
a nie do
bójki…

Czy to
Konrad?!
Ale co on
tam robi?!



Stać mnie, żeby
sobie kupić taki

autobus! Żeby jeść
steki wielkości

poduszki! I nic tego
nie zmieni. Nawet

klimat!

A stać cię na
kupno drugiej
planety? Nie

sądzę...

Czyżby?
A żebyś
wiedział,

przebierańcu.
Sporo tej

planety należy
do mnie.

Nikogo nie stać
na kupno drugiej
planety do życia.

Ale ty i tak
chciałbyś więcej,

prawda?

Więcej? Ziemi,
bogactwa, zasobów,
luksusu? Zawsze!

Ale co ty możesz mi
zaoferować?!



cóż... zapraszam
do gry... Zgadnij,
co to za miejsce,
a będzie twoje...

Myślicie, że
gdy zobaczy
przyszłość,

zrozumie, czym
grożą zmiany

klimatu?

Tak. Tylko czy
aby zrozumieć,
zawsze musimy
przekonywać

się na własnej
skórze?

Lepiej, by zapowiedzi
przyszłości

pozostały wizjami.
A w tym przypadku

najwięcej zależy od
teraźniejszości. Od
tego, co zrobimy tu
i teraz. Nie traćmy
czasu. Działajmy.
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