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Ukryty za maską i brodą Nochal łypie groźnie okiem, towarzyszy mu sługus kurczak
czworonożny. To nie bohater horroru, ale pełnej czarnego humoru książeczki dla dzieci
"Nochal czarodziej" autorstwa pisarsko-plastycznego duetu: Agnieszki Wolny-Hamkało i Antka
Wajdy
Dzieci uwielbiają się bać, a przerażających historii o czarownicach,
olbrzymach, złych wilkach i złośliwych duchach słuchają z
wypiekami na twarzach. Do grona tych straszliwych postaci z
łatwością dołączy Nochal - śmierdzący i ssący paluch czarodziej,
który cierpi na bezsenność. Jedynym lekarstwem na nią są bajki.
Porywa więc dzieci, by mu je bez końca opowiadały. Na szczęście
zjawia się dzielny Miłosz (imiennik syna autorki), który uwalnia
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więźniów i znajduje lekarstwo na bezsenność Nochala.

Ziewanie naszych czworonogów
Lekka, dowcipnie napisana wierszem książeczka wykorzystuje stary
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jak świat motyw złego, porywającego bezbronne dzieci. Robi to
Okładka wspólnej książki Agnieszki
Wolny-Hamkało i Antka Wajdy

jednak w zupełnie niesztampowy sposób, w dodatku autorce udaje
się dyskretnie przemycić morał.
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Zły, czyli Nochal, wyposażony jest w tak przerysowane atrybuty, że trzeźwo myślący kilkulatek raczej
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umrze ze śmiechu niż ze strachu. Autorka świetnie orientuje się w dziecięcych fascynacjach fizycznością
- kupą, glutem, zdechłym owadem czy obślizgłą glistą i z tych pełnych obrzydliwości obrazów buduje
Nochalowy świat. Aż ma się ochotę wziąć Nochala w dwa palce, zatkać nos i wyrzucić do ścieku.
Niepotrzebnie, bo glutowaty śmierdzielek mieszka właśnie we wrocławskich podziemiach. Na podstawie
ilustracji Wajdy możemy wnioskować, że swoją twierdzą uczynił okolice IX LO. Tam gdzieś znajduje się
opisana w książeczce muszelka, którą trzeba nacisnąć, by wejść do świata Nochala. Wajda na
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podstawie fotografii Wrocławia tworzy drugie mroczne miasto, po ulicach którego przechadzają się
zarówno Królowa Śniegu, gruby strażnik miejski, jak też dzieci o oczach okrągłych jak guziczki. Od
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czasu do czasu wysoko nad nimi kołuje złowieszczy czarny kruk, przysiada na ośnieżonej ławce,
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dotrzymuje towarzystwa Nochalowi. Sam czarodziej przypomina gangstera lub cinkciarza z ubiegłej
epoki. Ujawnia swą niepokojącą obecność, a to jako odbicie w lustrze, a to jako obraz w telewizorze
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rodem z horroru "Ring". Potrafi nawet znienacka wychynąć z toalety. Nie brakuje w "Nochalu"
Wajdowych motywów - ulubionych zwierząt: kota, psa i węża, a także przedmiotów, jak deska
klozetowa. Utrzymane w ciemnej tonacji ilustracje są przerażające i równocześnie zabawne. Bo właśnie
w tym cały urok tej książeczki: straszy, bawi i w dodatku zachęca do czytania.
Agnieszka Wolny-Hamkało, ilustracje Antek Wajda "Nochal Czarodziej", Wydawnictwo Format,
Łagiewniki 2007
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