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Wyobraźcie sobie, że możecie cofnąć 

się w czasie o dwadzieścia lat  

i odnaleźć, we śnie, osobę, którą 

byliście w młodości.  

Wyobraźcie sobie, że macie 

możliwość z nią porozmawiać. 

Co byście jej powiedzieli? 

przedmowa 
 

W wieku dwudziestu ośmiu lat Jacques 

Klein spotyka we śnie człowieka, któ-

rym stanie się za lat dwadzieścia dzięki 

maszynie umożliwiającej podróżowa-

nie w czasie za pośrednictwem snu, 

wynalezionej przez czterdziestoośmio-

letniego Jacques’a. Kierując się jego 

wskazówkami, wyrusza na poszukiwa-

nie zaginionej w Malezji matki. Po 

spotkaniu z plemieniem Senoi, ludem, 

który opanował umiejętność świado-

mego snu, Jacques usiłuje osiągnąć 

szóste stadium snu – stadium, gdzie 

wszystko jest możliwe. 

– Posłuchajcie mnie uważnie. Spędzamy 

jedną trzecią naszego życia na spaniu. 
Jedną trzecią. I jedną dwunastą na śnieniu. 
A jednak większości ludzi to nie interesuje. 
Czas poświęcony na sen jest postrzegany 
jedynie jako regeneracja. Sny są niemal 
natychmiast zapominane zaraz po prze-
budzeniu. Według mnie to, co się dzieje 
każdej nocy wśród pościeli w wilgotnym 
cieple naszych łóżek, zakrawa na tajem-
nicę. Świat snu to nowy kontynent wyma-
gający odkrycia, równoległy wszechświat 
pełen skarbów, które zasługują na to, aby 
je wydobyć i wykorzystać. Kiedyś będzie się 
uczyło dzieci w szkołach, jak dobrze sypiać. 
Kiedyś na uniwersytecie będzie uczyło się 
studentów śnić. Pewnego dnia marzenia 
senne staną się dziełami sztuki oglądanymi 
przez wszystkich na wielkim ekranie. Wów-
czas okaże się, że ta trzecia część życia, 
którą niesłusznie uważaliśmy za niewykorzy-
staną, jest pożyteczna, że pomnaża nasze 
możliwości fizyczne i psychiczne. Jeśli uda 
mi się zrealizować mój „tajny plan”, jeszcze 
szerzej otworzę drzwi wiodące na nie-
samowitą drogę do świata snu, drogę, która 
naprawdę mogłaby wszystko zmienić. 

Fragment książki O fabule 

Werber znakomicie porusza się między teraźniejszością, przyszłością i przeszłością. 

Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, Bernard Werber żegluje ku przyszłości.  

„Le Parisien” 



Kolekcja powieści Bernarda Werbera 

Bernard Werber 
Jeden z najpopularniejszych współczesnych francuskich pisarzy. Urodził się w 1961 roku                 
w Tuluzie. Od wczesnego dzieciństwa wykazywał zainteresowania humanistyczne i przy-
rodnicze. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarstwa w Paryżu, studiował też prawo oraz 
kryminologię w rodzinnym mieście. Po otrzymaniu nagrody fundacji News dla najlepszego 
młodego reportera wyjechał na stypendium na Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie za-
fascynowany cywilizacją mrówek badał ich życie i zwyczaje. W latach 1984–1990 prowadził 
rubrykę naukową w „Nouvel Observateur”.  

W 1991 roku wydał powieść Imperium mrówek, która stała się bestsellerem i doczekała 
kontynuacji w postaci dwóch tomów: Dzień mrówek i Rewolucja mrówek. Trylogia sprze-
dała się na całym świecie w nakładzie 20 milionów egzemplarzy. Równie entuzjastycznie 
zostały przyjęte także inne jego książki: Tanatonauci, Gwiezdny motyl, Imperium aniołów 
oraz trylogie: Bogów i Trzecia ludzkość. Wszystkie ukazały się nakładem Wydawnictwa Sonia 
Draga. Na podstawie wielu powieści Bernarda Werbera powstały sztuki teatralne, opowia-
dania, filmy krótkometrażowe i scenariusze do komiksów. 


