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        Riman to maleńka planeta. Zamieszkują ją istoty podobne do ludzi, lecz odznaczają 

się wybitną inteligencją oraz sprytem. Pewnego dnia na Rimanie doszło do eksplozji fabryki, 

w wyniku której Rimianie  zostali zatruci. Wiele osób przebywało wówczas na jej terenie, a 

pozostali zatruli się pyłami unoszącymi się w powietrzu po wielkiej eksplozji. Nikt nie ocalał, 

a przynajmniej na pozór się tak wydawało. Ocalała bowiem Elin. Była to mała dziewczynka 

w wieku 6 lat. Ojciec Elin, Prudens, był jednym z najmądrzejszych, którzy stali na czele 

Rimian. Jako naukowiec, Prudens przewidział wybuch fabryki, ponieważ wiedział, że silne 

natężenie prądu wykorzystywanego przez fabrykę, w końcu doprowadzi do poważnych 

zniszczeń, a nawet do śmierci wszystkich Rimian. Gdy naukowiec to odkrył, od razu chciał 

przekazać tę informację najważniejszej władzy, jaką była Szklana Piątka. Szklana Piątka 

zarządzała całą planetą. Dowódcy, bojąc się oburzenia ze strony ludności po zamknięciu 

fabryki, stwierdzili, że jest to zwykły żart. Usunęli Prudensa z ważnego stanowiska. 

Naukowiec nie pogodził się z myślą grożącego niebezpieczeństwa i bez niczyjej wiedzy 

zaczął tajny projekt, którego celem było uratowanie Rimian przed zagładą.  

Ponieważ nie miał on dostępu do fabryki, postanowił wymyślić inny sposób na 

zneutralizowanie przyczyny wybuchu. Wpadł na pomysł zamknięcia Rimianina w kapsule 

odpornej na wszelkie skutki eksplozji, w której mógłby on spędzić kilka lat bez dostępu do 

pożywienia. Naukowiec nie potrafił obliczyć dokładnego czasu, w którym eksplozja miałaby 

nastąpić, więc zabrał się za jak najszybsze ukończenie swojego projektu. Gdy nastąpił 

wybuch Prudens mógł uratować tylko jedną osobę, a ponieważ kochał swoją córkę ponad 

wszystko, postanowił, że nie dopuści, aby jego córkę spotkało jakiekolwiek nieszczęście. 

Wszystko sprawdziło się, jak przewidywał, lecz gdy naukowiec umierał, zdążył stworzyć sny, 

które widziała Elin, przebywając w kapsule. Sny te przedstawiały rzeczywistość, w której 

żyła, będąc dzieckiem. Kiedy Elin została zamknięta w kapsule, była małym dzieckiem i nie 

rozumiała, co się działo. Będąc w jej środku, dziewczynka wpadła w głęboki sen i nie była 

świadoma tego, jak czas szybko upłynął i  że stała się dorosła. Okazało się, że nie tylko 

ona ocalała. W tym samym czasie, w podziemiach Rimanu schroniła się rodzina, która 

posiadała dwoje dzieci. Młodszą Neye i starszego Edvarda. Syn bardzo lubił wychodzić na 

powierzchnię. Pewnego razu, przechadzając się po zniszczonej planecie, chłopak natknął 

się kapsułę, w której przebywała Elin. Otwierając dziwny schron, wybudził dziewczynę ze 

snu. Elin nie wiedziała, co się dzieje. Spytała: 

- Kim jesteś i gdzie ja jestem? 

On odparł, że znalazł ją śpiącą w kapsule. 

Dziewczyna ciągle zadawała sobie ciągle pytanie: Co się z nią stało? 



Przypomniała sobie, jak często w snach widziała Siedem Głazów. Pomyślała, że tam może 

znajdzie odpowiedź. Poprosiła więc Edvarda, czy mógłby tam z nią pójść. Chłopak się zgodził 

i razem poszli do Siedmiu Głazów. Po drodze opowiadał jej, jak codziennie wychodził na 

powierzchnię, z nadzieją, że znajdzie ocalałych Rimian. Gdy dotarli na miejsce, Elin zauważyła 

srebrną skrzynkę pomiędzy głazami. Po otwarciu jej oczom Elin ukazał się hologram z filmem. 

Dziewczyna rozpoznała na nim swojego ojca, który opowiedział   jej o wybuchu fabryki i o 

całym jego projekcie. Rimianka, patrząc na ojca, rozpłakała się i nie była wstanie powiedzieć 

ani jednego słowa. Pod koniec filmu Prudens oznajmił córce, że stworzył świat, w  którym może 

zacząć nowe życie, świat pełen zwierząt, świat, w którym będzie bezpieczna. Edvard i Elin 

znaleźli też w skrzynce mapę, która miała ich zaprowadzić do nowej krainy.  

Gdy para dotarła do celu, ich oczom ukazał się obraz pięknej krainy bogatej w czystą wodę, 

różne gatunki zwierząt oraz przepięknych kwiatów i roślin. 

 Elin powiedziała do Edvarda: 

- Przyprowadź tu swoją rodzinę, aby mogli się z nami cieszyć. 

Po pewnym czasie Edvard razem z Neyą i rodzicami dotarli do krainy i tam rozpoczęli nowe 

życie. 

Edvard podziękował za wszystko Elin i zapytał: 

- Czy chcesz odbudować ze mną nowy Riman? 

- Tak - odparła Elin. 

Oto krótka historia bardzo ważna dla mojego życia. Susan, córka Elin. 


