
„Stara przepowiednia” 

Pewnego razu, kiedy wyszedłem na przechadzkę wśród drzew, wiatr przyniósł mi pod 

nogi kartkę papieru, zapisaną pismem nierównym, jak gdyby ktoś stawiał litery w ciemności 

albo przynajmniej w mroku.                                                                              

 Na tajemniczej kartce były wyryte trzy litery SOS, które sugerowały, iż ktoś 

z pobliskich krain potrzebuje pomocy. Niezwłocznie postanowiłem o tym poinformować mego  

ojca – Dobroducha, który jest władcą naszego wróżkowego królestwa.   

 Kiedy zmierzałem do zamku, przypomniała mi się pewna przepowiednia zapisana na 

ostatniej stronie księgi mówiącej o całej naszej krainie Miuriel, która dzieli się na pięć 

królestw zamieszkiwanych przez różne magiczne stworzenia. Niestety, z wieloma z nich nie 

żyjemy w zgodzie, gdyż tak zarządził mój ojciec, dbając o bezpieczeństwo naszego 

królestwa.         

 Przepowiednia mówiła: „Zostanie otwarte magiczne przejście, z którego powoli 

wydostaną się najróżniejsze demony, o których świat nigdy dotąd nie słyszał. Doprowadzą 

one do zniszczenia pięciu królestw i pobliskich krain, a następnie zawładną całym światem. 

Zło pokonać będą mogły tylko zwaśnione rody, które stworzą magiczną barierę, a tym 

samym otworzą nową erę magicznego świata.” Nigdy nie brałem poważnie słów tej 

przepowiedni, ponieważ wszystkie krainy były szczęśliwe i nikt nie potrzebował pomocy, 

jednak kiedy dostałem niesamowitą kartkę z napisem SOS, już sam nie byłem pewien, czy ta 

przepowiednia jest tylko czyimś wymysłem.       

 Kiedy dotarłem do naszego zamku, pokazałem ojcu kartkę. Zobaczywszy trzy litery 

tworzące napis SOS, z przerażeniem w oczach kazał wezwać wszystkich mieszkańców 

Miuriel. Kiedy wszyscy dotarli, ojciec oznajmił, że przepowiednia zaczęła działać i grozi nam 

śmiertelne niebezpieczeństwo. Na zamku nastała panika, wszyscy martwili się o swoje 

rodziny, a przede wszystkim o własne królestwa.      

 - Najprawdopodobniej jedna z krain jest w największym niebezpieczeństwie - oznajmił 

mój ojciec.           

 - Jak się dowiemy, która? - krzyknął załamanym głosem jeden z wróżkowych 

strażników.           

 - Właśnie tu jest problem. Będziemy musieli poczekać na jakieś znaki, które 

doprowadzą nas do odpowiedniej krainy - powiedział ojciec.    

 - Tato, ale przecież nie możemy czekać, aż ktoś zginie, a cały świat przestanie istnieć 

- krzyknąłem do ojca, a łzy same spływały mi po policzkach.    

 - Synu, nie zawsze można pomóc drugiemu człowiekowi. Czasami ważniejsze jest 

całkowite ocalenie jednej krainy niż pojedynczych mieszkańców innych krain - odparł ojciec.

 Po tych słowach zrozumiałem, że ocalenie świata leży w moich rękach. Już wtedy 



wiedziałem, że to nie będzie łatwe, ponieważ ocalić świat według przepowiedni mogą tylko 

skłócone królestwa, to znaczy nasze królestwo wróżek oraz królestwo elfów, ale 

postanowiłem działać. Moim głównym celem było udanie się do króla elfów i przekonanie go 

do połączenia sił i wspólnego działania. Musiałem też odnaleźć magiczne stworzenia, które 

natychmiastowo potrzebowały pomocy.       

 Kiedy nastał zmierzch, zabrałem wszystkie potrzebne rzeczy i wyruszyłem w podróż. 

W połowie drogi usłyszałem okropne dźwięki, które dochodziły gdzieś z głębi ziemi. 

Przystanąłem na chwilę i wtem zobaczyłem coś przerażającego. Stał przede mną olbrzym, 

który zagradzał mi przejście. Bardzo się przestraszyłem, gdyż widziałem taką postać już 

wcześniej w księdze czarnej magii, która należała do mojego ojca. Był to Skuterlus – 

najpotężniejszy ze wszystkich olbrzymów. Jego twarz była blada i pokrywały ją wielkie, 

zielone bruzdy. Myślałem, że to już koniec. W mojej głowie krążyły myśli, że już nigdy nie 

zobaczę rodziny i przyjaciół.          

 Wtem ujrzałem maleńkie stworzonka kształtem przypominające piękne, mieniące się 

kolorami ptaki. Zaczęły obrzucać Skuterlusa kropelkami wody, a ten wydawał przeróżne 

dźwięki, które świadczyły o tym, jak bolesne są ciosy, które mu zadają tajemnicze stworki. 

Olbrzym z każdą sekundą stawał się coraz to mniejszy, aż w końcu przybrał wygląd podobny 

do mrówki i uciekł gdzieś w pośpiechu. Kiedy było już po wszystkim, dotarło do mnie, iż 

maleńkie magiczne stworzonka uratowały mi życie. Postanowiłem im serdecznie 

podziękować, lecz żadnego z nich już nie ujrzałem. Szybko pozbierałem swoje rzeczy i 

ruszyłem w dalszą podróż pełną wyzwań i przygód.     

 Po wielu godzinach męczącej drogi dotarłem do królestwa elfów. Było ono nieco 

mniejsze od mojego. Dookoła niego rozpościerały się piękne lasy, mieniące się wszystkimi 

kolorami tęczy. Przypominało ono krainę pełną dobroci i życzliwości. Elfy ciężko pracowały 

i szykowały się do nadchodzącego lata. Nie czekając dłużej, udałem się do zamku króla 

elfów. Kiedy tam dotarłem, zobaczyłem starego i pomarszczonego elfa z koroną na głowie. 

Po chwili zastanowienia zrozumiałem, że to król elfów. Coś mi tu jednak nie pasowało, ale 

jeszcze wtedy nie do końca wiedziałem co. Serdecznie powitawszy króla, opowiedziałem mu 

o przepowiedni, tajemniczej kartce, którą otrzymałem, oraz o prośbie, z jaką tutaj przybyłem. 

Zdziwiłem się, gdyż król bez chwili zastanowienia zgodził się pogodzić z moim ojcem dla 

dobra wszystkich krain oraz królestw Miuriel. Bardzo się ucieszyłem z tej wiadomości, jednak 

wtedy nie wiedziałem, że to straszliwy podstęp.     

 Niczego nieświadomy ruszyłem wraz ze staruszkiem na poszukiwanie stworzonek 

potrzebujących pomocy. Kiedy tak szliśmy, cały czas myślałem o moim ojcu oraz o tym, co 

powiedział. Zastanawiałem się, czy on w ogóle myśli o krainach i o ocaleniu świata. Przez 

głowę przechodziły mi przeróżne myśli. Tak naprawdę już sam nie wiedziałem, czy robię 

dobrze, udając się z nieznajomym elfem w podróż pełną czyhających wszędzie 



niebezpieczeństw. Od tego momentu postanowiłem już tak bardzo nie ufać królowi. Jak się 

później okazało, była to dobra decyzja.        

 W pewnym momencie poczułem wewnętrzny i paraliżujący chłód. Przenikał on całe 

moje ciało i powodował, iż nie mogłem się poruszać, a co dopiero zrobić krok w przód. 

Wszystko widziałem jakby przez mgłę, a po chwili znalazłem się na pięknej polanie. Był to 

świat maleńkich, ale za to bardzo pracowitych krasnoludków. To one uratowały kiedyś wróżki 

przed wielką plagą mroku. Teraz już wiedziałem, że to one potrzebują jak najszybszej 

pomocy, gdyż w mojej głowie usłyszałem ich cichutkie nawoływanie. Kiedy się ocknąłem, 

znalazłem się z powrotem na ścieżce, którą podążaliśmy, aby ocalić świat.  

 - Musimy iść do krasnali, to one potrzebują pomocy! – wykrzyknąłem pełen radości.

 - Jesteś pewien? – zapytał król.       

 - Tak, jestem całkowicie pewny. Słyszałem cichutkie głosiki, które błagały 

o natychmiastową pomoc. – oznajmiłem.       

 - Tak więc, nie jesteś mi już potrzebny! Dałeś mi to, czego chciałem! – wrogim głosem 

odparł król.            

 Teraz nie był to już elf, tylko coś w rodzaju demona o wyglądzie podobnym do 

złowrogiego czarnoksiężnika.        

 Nie zdążyłem nawet nic powiedzieć, a wokół mnie zebrały się nieprzyjaźnie  

nastawione smoki przywołane przez demona. Z ich paszcz wylatywała pieniąca się ślina, 

a zęby były tak ostre, że z łatwością mogłyby w całości zjeść człowieka. Wtedy myślałem, że 

to już naprawdę koniec, i że nic ani nikt nie zdoła mnie uratować. Kiedy przygotowany na 

najgorsze mocno zacisnąłem oczy, usłyszałem znajomy głos. Był to mój ojciec, który 

powiedział, że nic mi już nie grozi. Szybko otworzyłem oczy i wpadłem w jego ramiona. Na 

szczęście przybył w porę, przegonił złego demona i mnie uratował. W skrócie opowiedziałem 

mu całą historię i wyruszyliśmy w dalszą podróż. Miałem nadzieję, iż dotrzemy do krainy 

krasnoludków jeszcze przed złymi mocami i nie będzie za późno na ich ocalenie. 

 Niestety, kiedy dotarliśmy na miejsce, w ogóle nie poznałem krainy naszych malutkich 

przyjaciół. Kiedyś ich królestwo mieniło się pięknymi odcieniami złota oraz srebra, a teraz 

była to wielka polana otoczona ze wszystkich stron mrokiem. W jej centrum znajdowały się 

pozostałości po wspaniałym zamku, a krasnoludków nigdzie nie było.   

 Po chwili usłyszeliśmy głośne dudnienie, jak gdyby ktoś z całej siły uderzał młotem 

o skały. Ujrzeliśmy Urolonosa – przeklętego demona, który niszczył maluteńki świat 

krasnoludków, wydając tak przerażające dźwięki. Wszyscy ukryliśmy się za jednym 

z pagórków, aby obmyślić plan zgładzenia potworów i zamknięcia magicznego przejścia, 

a tym samym ocalenia świata. W pierwszej kolejności musimy odnaleźć prawdziwego króla 

elfów i pogodzić nasze królestwa.  



- Dopiero wtedy będziemy mogli ocalić wszystkie krainy - oznajmił król wróżek – 

Dobroduch.            

 Wszyscy zabrali się do poszukiwań króla. Niestety, po kilku godzinach elfa nadal nie 

znaleziono. Wtedy głos zabrał jeden z moich wróżkowych krewnych. Był on z nas wszystkich 

najstarszy, ale i najmądrzejszy, gdyż miał już pięćset osiemdziesiąt lat. Swym donośnym 

głosem powiedział, że dwieście lat temu w Krainie Wróżek działy się podobne zjawiska. 

Wtedy były to szkody wyrządzone przez potężnego króla cieni zwanego Hekoimistonosem. 

Wówczas to w lochach znajdujących się we wróżkowym zamku został uwięziony ówczesny 

król wróżek.            

 Na te słowa wszyscy oznajmiliśmy zgodnie, iż trzeba przeszukać lochy w zamkowych 

ruinach krasnoludkowej krainy. Tak też zrobiliśmy i już po chwili naszym oczom ukazał się 

król elfów. Naszej radości nie było końca. Od razu poinformowaliśmy go o zaistniałych 

zdarzeniach i poprosiliśmy o pomoc w zamknięciu magicznego przejścia. Król elfów po chwili 

namysłu  zgodził się nam pomóc i pogodził się z moim ojcem, a to teraz było dla nas 

najważniejsze. W końcu mogliśmy przejść do działania. Naszym priorytetem było zamknięcie 

przejścia i nie dopuszczenie do wydostania się kolejnych demonicznych stworów. 

 Mój ojciec wraz z królem elfów zabrali się do odszukania magicznego zaklęcia, które 

pozwoliłoby nam otworzyć magiczny krąg, a tym samym zamknąć przejście. W tym czasie ja 

wraz z innymi mieszkańcami Miuriel udaliśmy się na poszukiwania mrocznych stworzeń 

w celu ich zgładzenia.          

 Po pewnym czasie dotarliśmy do ciemnego lasu, gdzie gromadziły się demony. 

Wszyscy ukryliśmy się za wielkim głazem i razem wypowiedzieliśmy słowa magicznego 

zaklęcia, które pozwoliły wywołać deszcz. Z nieba zaczęły spadać wielkie krople i już po 

chwili z głębi lasu dało się usłyszeć głośne wycie demonicznych stworów, które pod 

wpływem wody zmniejszyły się do mikroskopijnych rozmiarów. Teraz pozostawało tylko 

odnaleźć przemienione stwory i dać je na pożarcie bagiennym ludkom. Kiedy to uczyniliśmy, 

zauważyłem w trawie mieniący się kawałek szkła, który prawdopodobnie zgubił jeden 

z demonów. Widniały na nim informacje, które wskazywały, że krasnoludki są zamknięte 

w podziemnych lochach znajdujących się pod jednym z trzech pagórków. Jeśli nie dotrzemy 

tam na czas, to krasnale na zawsze zapadną w głęboki sen. Na szczęście moja intuicja 

pozwoliła nam od razu dojść do odpowiedniego pagórka i uwolnić je. Były śmiertelnie 

przerażone, ale bardzo ucieszyły się na nasz widok i serdecznie nam podziękowały za 

ocalenie.            

 Po tym zdarzeniu wszyscy razem udaliśmy się pod magiczne przejście, gdzie czekali 

już na nas, odpowiednio przygotowani, mój ojciec wraz z królem elfów. Szybko utworzyliśmy 

wielki okrąg otaczający całe przejście i nie czekając dłużej, zaczęliśmy wypowiadać słowa, 

które połączyły wszystkie nasze moce i utworzyły coś w rodzaju magicznej bramy. Teraz 



nadeszła kolej na jednoczesne wypowiedzenie słów zaklęcia przez mojego ojca oraz króla 

elfów. Zaklęcie brzmiało: „Już nigdy demoniczne zło nie zstąpi, jeśli rody będą żyć 

w zgodzie. Każda najmniejsza nienawiść może zamknąć nasze serca i tym samym zniszczyć 

świat.” Po tych słowach nastała błoga cisza, a po chwili z głębi ziemi wydobyły się trzy wiązki 

światła mieniącego się wszystkimi kolorami. Promienie te utworzyły magiczną barierę, która 

zablokowała przejście złym stworom. Mrok, który otaczał królestwo krasnali, zaczął 

ustępować miejsca odcieniom srebra oraz złota. Na ten widok wszyscy zaczęliśmy 

wiwatować z radości na cześć naszych królestw.      

 Udaliśmy się z powrotem do krainy krasnoludków, aby odbudować zamek i naprawić 

szkody, jakie wyrządziły straszliwe potwory.       

 Po zakończeniu porządków król Dobroduch, czyli mój ojciec, urządził przyjęcie na 

cześć mieszkańców Miuriel oraz wszystkich innych krain. Naszej radości nie było końca. 

Nareszcie mogliśmy spokojnie odetchnąć i wspólnie cieszyć się nadchodzącym latem. 

  

   


