
                    OPOWIADANIE FANTASTYCZNE 

                      O  KUZYNACH ZNAKÓW ZODIAKU 

  Zacznijmy od początku. W czasie, kiedy powstawał świat, 

w czwartym dniu, przybyły na naszą planetę tak zwane “Znaki 

zodiaku”.  

Było dwanaście symboli. Były to zwierzęta lub  postacie. 

Przykładem istoty żywej był Lew, zaś postaci na przykład 

Panna. Co prawda każdy znak różnił się od drugiego, lecz miały 

one wspólny cel przybycia na  obcą dla nich planetę. Ich misją 

było pilnowanie i kierowanie na właściwą drogę swoich 

podopiecznych, którymi po jakimś czasie stali się ludzie. Ten 

cel był pozornie łatwy, wbrew pozorom było to jednak trudne 

zadanie. Najcięższym wyzwaniem nie było pilnowanie swoich 

podopiecznych przed błędami, czy problemami tylko 

bronienie ich przed “ Luzjakami”. Luzjaki to kuzyni Zodiaków, 

którzy przybyli na Ziemię w tym samym celu, co ich kuzyni. Zaś 

Luzjaki miały trochę inne zadania. Oni mieli motywować ludzi, 

żeby nie rezygnowali ze swoich marzeń, żeby nie martwili się 

swoimi błędami i tak dalej. Luzjaków było troszkę mniej, 

dokładnie to było ich siedemiu. Były to same mityczne 

postacie, przykładem takiej postaci są Lazurowcy . To Luzjaki, 

które zawsze widziały dobro w innych. Oba plemiona toczyły 

ze sobą wojny, które trwały nawet kilkadziesiąt tysięcy lat. 

Zodiaki nie wiedziały, że Luzjaki to ich kuzyni, gdyż ich 

przeciwnicy cały czas próbowali ich przekonać do tego, że są 

rodziną. Zodiaki zaś twierdziły, że to podstęp i toczyły się 

kolejne wojny i tak przez nastepne lata. Pewnego dnia bieg tej 

długiej historii przerwała pewna Luzjanka -Sejdana, czyli 



przedstawicielka Wodluzi, to oznacza, że umie panować nad 

biegiem wody, a jej podopieczni umieją zapanować nad sobą i 

swoimi emocjami. To właśnie Sejdana pogodziła ze sobą dwa 

plemiona, ale nie zrobiła tego sama. Oprócz niej w 

zakończeniu wojny pomogła jeszcze jedna osoba. Tą osobą 

była Kezja. Była Zodiakiem, przedstawiała Koziorożca. 

Dziewczyny poznały się tak właściwie przez przypadek. 

Pewnego dnia Sejdana spacerowała koło jeziorka 

Łamnicowego, jego nazwa wzięła się od tego, że dzieli ono na 

pół dwa oddzielne kraje. Kraj Zodiaków i kraj Luzjaków. Gdy 

Sejdana spacerowała usłyszała, że ktoś woła o pomoc. 

Zobaczyła dziewczynę, która się topiła w jeziorku. Postanowiła 

jej pomóc. Gdy wyciągnęła mokrą nieznajomą, zorientowała 

się, że jej nigdy wcześniej jej nie widziała. Kezja powiedziała 

Sejdanie jak to się stało, że wpadła do wody i przy okazji 

opowiedziała o sobie. Sejdana również opisała siebie i  swoje 

plemię. Dziewczyny bardzo się zaprzyjaźniły i było im trudno 

się pożegnać ze sobą, ale umówiły się następnego dnia o tej 

samej porze. Dziewczęta z radością pobiegły do swoich 

domków , a radość szybko zniknęła, ponieważ obie 

dziewczyny opowiedziały o spotkaniu i zaprzyjaźnieniu się z 

nową przyjaciółką. Twierdziły, ze ich wróg jest tak naprawdę 

dobry i że nie ma złych zamiarów. Obie rodziny od razu  

sprzeciwiły się  przyjaźni między dziewczynami i zawiadomiły 

swoich władców, żeby wywołali ostateczną wojnę, która 

rozstrzygnie raz na zawsze, które plemię jest najlepsze oraz 

które może zostać, a jakie  ma odejść.  

Nadszedł dzień, który miał wszystko rozstrzygnąć. Lecz nie 

stało się tak jak oba plemiona planowały. Gdy obie grupy 



skierowały się w wybrane miejsce bitwy, nie spotkały swoich 

przeciwników tylko dwie grupki młodych Lujzaków i Zodiaków. 

Młodzi przekonywali oba plemiona, że bitwy nie rozwiążą ich 

problemów i żeby zakończyli wojnę, bo znajdują się tu w tym 

samym celu.  

Po wysłuchaniu grupy zbuntowanej młodzieży władcy 

obydwu plemion pogodzili się i podpisali rozejm. Teraz 

powstało jedno plemię, której prowadzi nas i dzięki temu 

mamy swoich patronów, którzy są niezwykli. 

 

                                                                    

 

 


