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Helena „HeHeHela” CHojnowska | „Forest Couple”

Instagram:
@twojastaraCore



paulIna Depta | „u Dentysty”
ilustracja do opowiadania M. J. Rambert



Paulina DePta | „CzęśCiowe zaćmienie KsiężyCa”
ilustracja do opowiadania Michała Ochnika

Instagram: 
@DeptoDzIarkI



Paulina DePta | „światło z worKa węgla”
ilustracja do opowiadania Alberta Jana Góreckiego



Instagram: 
@tHegoblInHour

olga Doszyń | „Kwiaty w mroKu”
ilustracja do opowiadania Pawła Wójcika



laura grabowska | „lIstopaD bez snów”
ilustracje do opowiadania Joanny Krystyny Radosz





laura grabowsKa | „ostatni miesiąC jesieni”
ilustracja do opowiadania Gabrieli Kasprzyk



Instagram, FaCebook: 
@wrnk.art 
twItter: wrnk_art

weronIka grabowska | „ryba”
ilustracja do opowiadania Zofii Lubińskiej









Instagram: @ravens.ImagInarIum 
twItter: @raven_D_noIta



Hopmellow | „juDgIng your vIbes”



Instagram, twItter: 
@Hopmellow

Hopmellow | „DorastanIe w CzasaCH CyborgIzaCjI”
ilustracja do opowiadania Agnieszki Żak



Hopmellow | „tHe laDs”, „sHrexy lIstek”



ewan mrozeK | „Dziś Późno PójDę sPać”
ilustracja do własnego opowiadania

FaCebook, tumblr: FaCebook, tumblr: 
@bDzHolyar @bDzHolyar 
tumblr: @wwlosttumblr: @wwlost



samantHa nIemCzyk | „szum muszlI”
ilustracja do opowiadania Gabrieli Kasprzyk

Instagram: @tHewHaletale Instagram: @tHewHaletale 
FaCebook: @nIemtI.art.InkFaCebook: @nIemtI.art.Ink



kIra nIn | „at Dusk”

FaCebook: @spaCeForestart 
twItter: @nInquelen



Kira Nin
Facebook: @SpaceForestArt, Twitter: @Ninquelen
„Morning” (NSFW)
ilustracja „Żywia”
ilustracja „Mam na imię Nert”
„Golden afternoon” (NSFW)

kIra nIn | „mornIng”, „golDen aFternoon”



Kira nin | „mam na imię nert”
ilustracja do opowiadania Anny Q



Kira nin | „żywia”
ilustracja do opowiadania Agnieszki Szmatoły



CyD PetruCzenKo | „Płomień twego serCa”
ilustracja do opowiadania Justyny Kulisy

Instagram: 
@naklejtatu



CyD PetruCzenKo | „w oDległym gametofiCie”
ilustracja do opowiadania Pauliny Rezanowicz



mona Isa rozek | „syreny”



mona Isa rozek | „przebuDzenIe Fauna”



mona isa rozeK | „PoławiaCzKi Pereł”



mona Isa rozek | „trans”

monaIsarozek.Com
Instagram, FaCebook: 
@monaIsarozek



Instagram, twItter: 
@bzIonek

sebastIan sapIelak | „u Dentysty”
ilustracja do opowiadania M. J. Rambert



sebastIan sapIelak | „jej galatea”
ilustracja do opowiadania M. J. Rambert



DomInIk sImlat | „kopCIuszek”
ilustracja do opowiadania Agnieszki Szmatoły



DomInIk sImlat | „puella In somnIo”
ilustracja do opowiadania Ole Niełacnego



DomInIk sImlat | „respICe post te”
ilustracja do opowiadania Olgi Viviany Nauthiz Szynkaruk



iwo stęPniaK | PostaCie „ProjeKtu nemesteme”
Tsono



iwo stęPniaK | PostaCie „ProjeKtu nemesteme”
Renh



iwo stęPniaK | PostaCie „ProjeKtu nemesteme”
Wainaya



iwo stęPniaK | PostaCie „ProjeKtu nemesteme”
Nyansa



natalIa stolarska | „purCHlak”
ilustracja do opowiadania Katarzyny Laby

FloremIpsum.artFloremIpsum.art
Instagram: @FloremIpsum_ Instagram: @FloremIpsum_ 
FaCebook: @FloremIpsumartFaCebook: @FloremIpsumart



natalIa stolarska | „ogróD rozkoszy zIemskICH”
ilustracja do opowiadania Olgi Niziołek



jaCeK szablińsKi | „CierPKi zaPaCh Kosmosu”
ilustracja do opowiadania Ginny Nawrockich

Instagram: @raDamor.DooDles Instagram: @raDamor.DooDles 
FaCebook: @raDamorDooDlesFaCebook: @raDamorDooDles



nat ślazyK | „sawa”
ilustracja do opowiadania Magdaleny Lisieckiej



nat ślazyK | * * *

Instagram: @nat.owe



theaxael | „morDerstwo PoD sKrzyżowanymi KluCzami”
ilustracja do opowiadania Zuzanny Śliwy

Instagram: @tHeaxaelInstagram: @tHeaxael



trioPse | „jaK uratować KotKa z nawieDzonego Domu”
ilustracja do opowiadania A. Szydlik

Instagram: @trIopse Instagram: @trIopse 
FaCebook: @trIopse.DrawsFaCebook: @trIopse.Draws



Towarzyszące grafikom opowiadania znajdziesz na stronie: 

bit.ly/teczowaalpaka

fp: Grupa Wydawnicza Alpaka

hashtag w mediach społecznościowych: #teczowaalpaka

Chcesz przekazać coś miłego osobom redaktorskim i twórczym? Napisz do nas!

alpaka@ksf.org.pl


