Wielkie lanie – streszczenie, plan wydarzeń
Streszczenie
Przed domem konstruktora Klapaucjusza stała brzuchata, czteronożna maszyna. Jak sama
powiedziała - była Maszyną Do Spełniania Życzeń, którą przysłał przyjaciel imieniem Trurl.
Klapaucjusz wcale nie był tym zachwycony, nie uważał przecież Trurla za swego przyjaciela i,
prawdę mówiąc, żywił do niego mieszane uczucia. Gospodarz ostatecznie przyjął podarek, ale
nie poświęcił mu zbyt wiele czasu, gdyż wrócił do pracy.
Konstruktor pracował nad baniastą maszyną na trzech nogach. Widząc jego skupienia,
podarunek od Trurla przypomniał o swej obecności. Klapaucjusz poprosił więc o puszkę
niebieskiej farby, później o białą farbę, wiertło, śrubki itp. Za każdym razem jego prośba
spełniana była momentalnie.
Po zakończeniu pracy i krótkim odpoczynku usiadł wynalazca naprzeciwko maszyny, by
upewnić się, że ta naprawdę potrafi wszystko. Miał dla niej szczególne zadanie - zażądał
stworzenia Trurla, dokładnie takiego jak ten prawdziwy. W przeciwnym wypadku zamierzał
odesłać maszynę konstruktorowi.
Chwilę potrwało, zanim z maszyny wyszedł mrużący oczy Trurl. Zachowywał się on całkiem
normalnie, chwilę rozmawiał nawet z Klapaucjuszem. Później wyraził chęć pójścia do domu.
Gospodarz nie zamierzał jednak wypuścić go tak szybko - pragnął bowiem pokazać mu kilka
przechowywanych w piwnicy wynalazków.
Kiedy bohaterowie schodzili po schodach, Klapaucjusz podłożył nogę Trurlowi, a po głośnym
upadku związał go i zaczął mocno okładać grubym drągiem. Na pytanie, dlaczego to robi,
odpowiedział Klapaucjusz, że najzwyczajniej w świecie sprawia mu to przyjemność. Wtedy Trurl
zagroził, że złoży skargę u króla.
Gospodarz nie był jednak specjalnie zmartwiony, gdyż prawdziwy Trurl znajdował się przecież
w swojej pracowni. Przerażony więzień zaczął krzyczeć, że to on jest prawdziwym Trurlem
(maszyna miała być podstępem, który pozwoliłby mu podejrzeć pracę gospodarza). Ale
Klapaucjusz wcale nie wierzył w te słowa. Wręcz przeciwnie - okładał jeszcze mocniej,
krzycząc, że to za szyderstwa pod adresem jego wspaniałego przyjaciela Trurla. Gospodarz
zagroził nawet odcięciem głowy fałszywego wynalazcy i uczynieniem z niej pachołka do butów.
Po kilkudziesięciu ciosach Klapaucjusz wyszedł, by nieco odpocząć. Kiedy w domu rozległy się
odgłosy chrapania (zręcznie symulowane przez gospodarza), Trurl rozplątał więzy, wszedł do
brzuchatej maszyny i uciekł. Wszystkiemu z góry przyglądał się śmiejący się do rozpuku
Klapaucjusz.
Następnego dnia przyjął Trurl niespodziewanego gościa. W czasie wizyty Klapaucjusza nie
zapalił świateł, ale konstruktor bez trudu spostrzegł różne zagniecenia Następnie pogratulował
wynalazcy wspaniałej maszyny, która tak doskonale poradziła sobie ze stworzeniem duplikatu
Trurla. Dodał jeszcze, że żałuje nocnego zniknięcia maszyny.
Słysząc pochwały, Trurl nieco się uspokoił. Wtedy Klapaucjusz zapytał o to, co stało się z jego
duplikatem. Gospodarz odrzekł, że tak bardzo zezłościł się on na swego oprawcę, że chciał go
zlikwidować. By tego uniknąć, Trurl rozebrał duplikat.
Bohaterowie pożegnali się jak serdeczni przyjaciele. Od tej wizyty Trurl opowiadał wszystkim o

tym, jak to obdarował Klapaucjusza wspaniałą maszyną, jak źle został potraktowany ten prezent
oraz jak on - Trurl - uratował życie przyjaciela, unieszkodliwiając w porę Trurla - sobowtóra.
Wiadomość dotarła nawet na dwór królewski i od tej pory nikt nie mówił już o Trurlu, że jest
Konstruktorem Najgłupszych Maszyn Rozumnych, lecz wszyscy odnosili się do niego z
szacunkiem. Sam król odznaczył go Orderem Wielkiej Sprężyny i Gwiazdą Helikonoidalną.
Na wieść o sławie Trurla zdenerwował się Klapaucjusz, uważając, że to wszystko jest bardzo
niesprawiedliwe. I, okropnie rozgniewany, wrócił do domu, aby zamknąć się w nim na cztery
spusty. Budował bowiem taką samą Maszynę Do Spełniania Życzeń jak i Trurl, tylko tamten
wcześniej ją skończył.
Plan wydarzeń:
1. Maszyna Do Spełniania Życzeń pod drzwiami domu Klapaucjusza.
2. Prezent od Trurla zostaje przyjęty przez konstruktora.
3. Praca i pierwsze życzenia.
4. Klapaucjusz chce, aby maszyna stworzyła drugiego Trurla (bliźniaczo podobnego).
5. Wielki wysiłek maszyny i pojawienie się Trurla.
6. Gość pragnie opuścić dom Klapaucjusza, lecz ten prowadzi go do piwnicy (pod pozorem
prezentacji wynalazków).
7. Podłożona noga i bolesny upadek Trurla.
8. Trurl w sidłach Klapaucjusza. Bolesne razy.
9. Pojmany wynalazca przyznaje się do podstępu.
10. Klapaucjusz udaje, że nie wierzy w tłumaczenia Trurla.
11. Zmęczenie gospodarza i pozorowany sen.
12. Trurl wykorzystuje okazję i ucieka.
13. Wizyta Klapaucjusza u Trurla.
14. Rozmowa konstruktorów.
15. Trurl oznajmia, że unieszkodliwił Trurla przyzwanego przez maszynę, ponieważ ten chciał
wyrządzić krzywdę Klapaucjuszowi.
16. Przyjacielskie pożegnanie.
17. Trurl przekazuje dalej opowieść o swym wspaniałym podarunku i niewdzięczności
Klapaucjusza.
18. Sława Trurla.
19. Rozczarowanie Klapaucjusza, który pracuje nad ukończeniem własnej Maszyny Do
Spełniania Życzeń.

