
ZŁOTY KRYSZTAŁ 

Gabrysia, jak co dzień, spokojnym krokiem przemierzała swoją ulubioną trasę. Jest to 

droga od jej domu na ulicy Książąt Opolskich do Placu Wolności. Dziewczyna kochała siadać 

blisko fontanny, która się tam znajduje i czytać bądź pisać książki, przysłuchując się ludzkim 

sprawom. 

Kiedy mijała Ratusz, przystanęła i spojrzała na jasną wieżę przysypaną śniegiem. 

Rozmyślania przerwał jej głośny dźwięk rozrywanej kartki. Odwróciła głowę w tę stronę. 

Ujrzała sporą wyrwę w powietrzu, z której biło oślepiające światło. Kiedy niepewna chciała się 

odsunąć, jakaś siła popchnęła ją prosto w wyłom, ten z kolei zamknął się za nią, wydając 

głośny dźwięk szybko odrywanej taśmy klejącej. Nikt inny tego nie widział, ani nie słyszał. 

Wyjątkiem była Gabi i płowy, złotooki kot, który pojawił się naprzeciwko miejsca gdzie, zniknęła 

dziewczyna o długich włosach w identycznym kolorze. 

Kiedy Gabriela otwarła oczy, przed nimi znajdowały się złote promienie słońca 

prześwitujące przez korony drzew, o jak się wydawało, wszystkich odcieniach zieleni. Ale 

Gabrysia nie widziała tego, bo miała zmętniały wzrok, więc przed oczami miała tylko zielone 

plamy. „Ojej”, pomyślała zamroczona, „Musiałam zemdleć”. Po chwili dziewczyna usiadła i 

zanurzyła dłonie w miękkiej i pachnącej trawie. Poczuła wspaniały i tak przez nią uwielbiany 

zapach lasu. Wzięła głęboki wdech i pomyślała: „Dziwne, nie pamiętam, żebym jechała do 

lasu. Ale to możliwe, miałam w czwartek jechać na spacer do lasu z rodzicami”, rozmyślała 

Gabi, rozkoszując się cudownym powietrzem. Nastolatka potrząsnęła głową i spojrzała nieco 

przytomniejszym wzrokiem przed siebie. „Coś mi tu nie gra…” pomyślała i zastanawiała się, 

co może być nie tak, patrząc na kępę białych dmuchawców delikatnie poruszających się na 

wietrze. Prawda przerwała tę błogą chwilę. „Dzisiaj jest wtorek, 20 grudnia! A tutaj jest lato!” 

- No i co ja mam na sobie?! – Ostatnie zdanie Gabriela wykrzyknęła ze zdziwienia. Miała 

powód, bo czarna kurtka, którą miała wcześniej, zmieniła się w rozkloszowaną sukienkę do 

kolan z typowymi słowiańskimi wzorami, głównie czerwonymi kwiatami. Na sobie miała 

również kamizelkę i pas ze skóry, wyszywane w czerwone kwiaty. Na stopach zamiast 

kozaków były delikatne czerwone trzewiczki. Również fryzura dziewczyny uległa przemianie i 

zmieniła się w warkocz związany czerwoną wstążką. Do skórzanego pasa przytroczony był 

wdzięczny sztylet w pięknej, złoto czerwonej pochwie. 

Kiedy Gabriela przyglądała się wysadzanej rubinami rękojeści, usłyszała cichy szmer. 

Zaniepokojona stanęła niepewnie w bojowej pozycji, celując w kępkę dmuchawców. Zaczęły 

one mocniej się poruszać, głośniej brzęcząc. Nagle wszystkie niełupki oderwały się 

zostawiając tylko zielone łodygi. Co dziwne, nie rozszczepiły się, a tańczyły w powietrzu w 

postaci białych puchowych kulek. Gabrysia westchnęła z ulgą i podziwem, ale gdy podeszła 



bliżej ujrzała, że to nie są kwiaty. Były to małe stworzonka, które przypominały jeże, ale były 

białe jak mleko i malutkie jak wróble. Zamiast kolców miały nastroszoną puchową sierść, co 

upodabniało je do dmuchawców. Kilka z nich usiadło na dziewczynie, która uspokoiła się i 

ostrożnie schowała sztylet do pochwy. 

- Ale dziwny sen – powiedziała, głaszcząc jeżyka, na co ten zaczął mruczeć jak kot. 

- To nie jest sen. 

Dziewczyna wzdrygnęła się i ponownie wyciągając broń, rozejrzała się. Jeżyki 

spłoszyły się i uciekając zasłoniły jej widok. Po chwili Gabi ujrzała złotowłosego, wysokiego 

młodzieńca stojącego wśród drzew. Miał na sobie chabrowe spodnie, jasną koszulę i skórzaną 

kamizelkę. Przy pasie również miał broń. Był to puginał w pięknie zdobionej lazurowo 

granatowej pochwie. 

- Kim jesteś? – zapytała drżącym głosem Gabriela, celując w niego ostrzem. 

- Spokojnie, najpierw odłóż broń, przecież nic ci nie zrobię – powiedział uśmiechając się i 

uspokajająco wyciągając dłonie. 

- Dobrze, przepraszam. Wystraszyłeś mnie. – Mówiąc to schowała sztylet. Zarumieniła się ze 

wstydu z powodu swojej reakcji. – Jestem Gabriela, dla przyjaciół Gabi. – Szybkim ruchem 

wyciągnęła rękę na powitanie. 

- Alain, dla przyjaciół Al. – Uścisnął jej rękę ze szczerym uśmiechem. 

Nastąpiła niezręczna chwila ciszy. 

- A więc… Co robisz w lesie? – zapytał chłopak. 

- Właściwie to nie wiem… Musiałam się zgubić i na dodatek chyba zemdlałam. Powiesz mi, 

gdzie jesteśmy? 

- Na Kryształy. Pewnie masz zanik pamięci. Może potknęłaś się i przez to zemdlałaś. Musimy 

iść do medyka. Chodź zaprowadzę cię do niego – powiedział i złapał ją za rękę, ciągnąc 

między drzewa. 

- Czuję się dobrze. Chociaż… może to dobry pomysł – powiedziała i pomyślała o tych 

dziwnych, puchowych, gadających jeżykach, które widziała. 

 Szli przez las już dłuższą chwilę, kiedy Gabriela przypomniała sobie, że dalej nie wie, 

gdzie jest. 

- Al, a powiesz mi, gdzie jesteśmy? 



- A no tak, zapomniałem. Jesteśmy w lesie blisko Opola. 

- To dobrze. Mieszkam tam. – Gabi odetchnęła z ulgą. Ucieszyła się, że jest blisko domu. 

Jednak dalej nie wiedziała skąd wzięły się te ubrania, pogoda i ten chłopak, który również nie 

wyglądał jak z XXI wieku. Gabrysia pomyślała, że pewnie wzięła udział w jakimś festiwalu o 

tematyce fantastycznej, przebrała się, a gdy była w lesie, potknęła się o coś i zemdlała. Stąd 

luka w pamięci i wydawało jej się, że dalej jest grudzień. A chłopak dalej utrzymuje klimat i 

dlatego przedstawił się jako Alain oraz użył słowa medyk, zamiast lekarz. Tylko jedno ją dalej 

zastanawiało. Dlaczego jej sztylet był ostry jak brzytwa? Nie powinno tak być. Takie narzędzie 

jest niebezpieczne. 

- Spójrz, już jesteśmy. – W rozmyślaniach przerwał jej głos Ala. 

- Co? – zapytała zdziwiona. 

- Mówiłem, że jesteśmy na miejscu. No dobrze prawie – powiedział uśmiechając się. 

 Okazało się, że kiedy Gabrysia pogrążyła się w rozmyślaniach, dotarli do dziwnego 

miasta, gdzie budynki były zbudowane z kolorowych minerałów wszelkiej maści. Od agatu, 

przez labradoryt do zoisytu. Szerokie ulice zrobione były z kamienia, który przypominał czarny 

marmur. Po nich poruszały się kryształowe bryczki i karoce, a zamiast koni, ciągnęły je 

ogromne, smukłe, ośmionogie stworzenia o nieskazitelnie białej sierści. Ten widok wyglądał 

tak pięknie i nierzeczywiście, że Gabrieli znowu przemknęła myśl, że to tylko sen. Poza tym 

znów usłyszała ten cudowny miejski gwar, tylko że w przeciwieństwie do normalnego miasta, 

powietrze było takie samo jak w lesie, a zamiast dźwięków samochodów słychać było stukot 

kopyt tych dziwnych stworzeń. To miejsce, choć było dziwne, to jednocześnie wyglądało jak 

ucieleśnienie marzeń Gabrieli. Połączenie spokoju lasu i radosnego gwaru miasta. 

Dziewczyna nagle poczuła nieodparte wrażenie, że już tu kiedyś była. 

- Co to za miejsce? – zapytała ze zdziwieniem rozglądając się dookoła. 

- Opole, przecież mówiłaś, że tu mieszkasz – zdziwił się Alain – Najwyraźniej gorzej z tobą. Za 

rogiem jest dom zdrowia, chodź – powiedział i ostrożnie zaprowadził ją do drzwi kolorowego 

budynku. Zbudowany był z każdego leczniczego kryształu, jaki Gabriela znała i wielu innych. 

Jej babcia, Anna, była znachorką. Od innych znachorów różniła się tym, że z wykształcenia 

była lekarzem, więc łączyła medycynę niekonwencjonalną ze zwykłą medycyną. Gabi czasami 

pomagała jej w pracy, więc była w temacie obeznana. 

Kiedy weszli do środka, pokłonem przywitał ich mężczyzna w śnieżnobiałym kitlu i 

sterczącymi na każdą stronę włosami w tym samym kolorze. Wydał się Gabrieli znajomy, jakby 

był jej bliskim przyjacielem, którego zapomniała.  



- Dzień dobry. Ta oto dziewczyna zemdlała niedawno, ma zanik pamięci i w ogóle źle się czuje. 

Nie pamiętała nawet, jak wygląda Opole! Miasto, w którym mieszka! – oburzył się Al, sadzając 

Gabi na krześle. 

- Dzień dobry. Już zajmuję się pacjentką – powiedział medyk, poprawiając złote okulary. 

Spojrzał uważnie w zielone oczy Gabrysi. Następnie podszedł do wielkiej drewnianej skrzyni 

ze srebrnymi okuciami i zaczął ją przeszukiwać. W tym czasie Gabi rozglądała się po gabinecie 

medyka. Przy suficie wisiały suszone zioła, a na kolorowych ścianach wisiały półki uginające 

się od gromady szklanych buteleczek wypełnionych najróżniejszymi płynami. Na podłodze 

stało kilkanaście drewnianych skrzynek. Choć pomieszczenie było ogromne, było tak 

przepełnione, że nic więcej by się nie zmieściło.  

- Kręci ci się w głowie, pani? – zapytał znienacka mężczyzna. 

-Trochę – odpowiedziała skrępowana dziewczyna. Nikt nigdy nie nazywał ją panią. 

-Dobrze, dobrze. A kręci ci się w nosie? 

-Tak, ale jeszcze ani razu nie kichnęłam. Dziwne. 

- To dobrze – powiedział i wyciągnął ze skrzyni to, czego tak długo szukał. Były to dwa gładko 

oszlifowane nieznane Gabi kryształy. Jeden był czarny, przetykany złotem, a drugi 

pomarańczowo zielony. Najpierw przyłożył ten pierwszy do czoła Gabrieli, potarł, a potem 

zrobił to samo z drugim, tylko, że na brodzie dziewczyny. Po chwili schował kryształy, a z 

najbliższej półki ściągnął małą fiolkę ze złotym płynem. 

- Wypij całą – powiedział medyk. Gabi zrobiła, co kazał. W tym czasie mężczyzna wziął 

kolejną, trzy razy większą fiolkę i podał ją dziewczynie. - Proszę pić po pół łyka codziennie 

przed snem, przez sześć dni, pani. 

- Dobrze – powiedziała Gabrysia, czując w końcu ulgę. Nawet nie wiedziała, że aż tak źle się 

czuła. Poczuła wewnętrzny spokój i gadające, puchowe jeżyki oraz to miasto już ją nie dziwiły. 

- Więc, ile się należy? – zapytał Alain, wyciągając sakiewkę. Tak długo się nie odzywał, że 

Gabriela całkiem o nim zapomniała. Poczuła się dziwnie na myśl, że była u lekarza z 

chłopakiem, którego dopiero poznała. 

- Nic. Przecież to strażniczka Kryształowego Serca – powiedział mrugając do dziewczyny. 

 Gabriela, żegnając się, wyszła lekko chwiejnym krokiem, ciągnąc za sobą 

oszołomionego Ala. 

- Przepraszam, pani – powiedział Alain, klękając przed nią na kolanie. – Nie wiedziałem. 

Przybyłem do stolicy z powodu bardzo ważnej misji. Zostałem wysłany przez strażnika 



Kryształu Krakowskiego. Przynoszę tę oto wiadomość – powiedział, wyciągając z torby białe 

pudełeczko. Nie zdążył tego zrobić, bo Gabriela wepchnęła ją z powrotem do torby. 

- Po pierwsze, skoro to taka ważna wiadomość, to nie powinieneś mówić tego na ulicy, na 

pewno ktoś inny to usłyszy. Po drugie, wstawaj z klęczek. Po trzecie, kręci mi się w głowie i 

nie dam rady rozmawiać teraz na takie tematy. Muszę odpocząć – westchnęła. - Chodźmy w 

odpowiednie miejsce – powiedziała i poszła przed siebie chwiejnym krokiem. Alain bez słowa 

podążył za nią. 

 Po 10 minutach doszli do centrum miasta, gdzie znajdował się ogromny pałac. 

Zbudowany był w całości z oszlifowanego kamienia księżycowego na planie kwadratu. 

Wysokie mury otaczały dziedziniec wyłożony tęczową mozaiką. Bramy zamku zawsze były 

otwarte i na dziedzińcu, jak zwykle, było pełno ludzi. Na każdym rogu znajdowały się wieże 

symbolizujące cztery kierunki świata. W Zachodniej Wieży mieściła się ogromna biblioteka, w 

Północnej odbywały się narady i spotkania wszelkiego typu, a w Południowej znajdowało się 

laboratorium. Gabrysia, jako strażniczka, mieszkała we Wschodniej Wieży i właśnie tam 

prowadziła Alaina. Kiedy weszli schodami do komnaty na szczycie, zmęczona dziewczyna 

położyła się na ogromnym łóżku, a zniecierpliwiony chłopak stanął na środku bogato 

zdobionego pokoju. 

- Sprawa jest bardzo poważna i chciałbym jak najszybciej o niej porozmawiać – zaczął Alain. 

- Nie dam rady rozmawiać teraz na tak ważny temat. Muszę się przespać. Zejdź niżej i 

poczekaj na mnie w gabinecie. Za pół godziny zejdę i udzielę ci audiencji – powiedziała 

Gabriela, leżąc i trzymając się za głowę z bólu. – A poza tym jak śmiałeś wejść do mojej 

sypialni? Wynoś się stąd! – Ostatnie zdanie wykrzyknęła i rzuciła fioletową poduszką w Ala. 

- Dobrze, dobrze – burknął chłopak i zrobił, co kazała. Kiedy usiadł w fotelu w gabinecie, zaczął 

zastanawiać się, co się stało Gabi. Strażnik ostrzegał go, że tutejsza strażniczka ma 

nieciekawy charakter, ale na początku dziewczyna wydawała się miła i pogodna. Alain 

postanowił przypomnieć sobie wszystko co strażnik mówił mu o Gabrieli. W tajemnicy 

powiedział, że dziewczyna jest podstępną żmiją i nie mógł się doczekać, kiedy pojawi się jej 

następca, inna osoba z darem. Zwykle strażnik często się zmieniał, ale od kilku lat nie pojawiał 

się nikt obdarzony w tej okolicy. Być może miało to związek z obecnymi problemami. Alain nie 

chciał o nich rozmyślać i skupił się na strzępkach informacji, które posiadał o dziewczynie. W 

końcu musiał jakoś spożytkować czas oczekiwania na nią. Po pierwsze wiedział, że straciła 

rodziców w straszliwym pożarze, kiedy miała mniej więcej pięć lat. Przez prawie trzy lata 

mieszkała w domu dziecka, a później odkryto, że jest obdarzoną i po roku nauki została 

strażniczką. Już od siedmiu lat pełniła tę funkcję, co czyniło ją rekordzistką wśród strażników. 

Chłopak tylko tyle o niej wiedział. Wcześniej nie znał nawet jej imienia. 



W związku z tym zaczął przeglądać rzeczy zgromadzone w gabinecie z nadzieją, ze 

dowie się czegoś więcej. Za drewnianym biurkiem wisiał ogromny obraz przedstawiający 

Gabrielę siedzącą na diarnie, ośmionogim stworzeniu, których było pełno na ulicach. Było to 

bardzo egoistyczne, bowiem każdy wiedział, że diarny i sarmenty, samce diarny, choć są 

bardzo kochane i pomocne, dają się dosiąść tylko w czasach wojny lub wielkiego kryzysu. 

Wyjątkiem mogła być osoba, która, jak mówiła legenda, została wybrana przez Kryształ. Taka 

osoba miała posiadać władzę nad Kryształami z całego świata. Dzięki temu również władzę 

nad wszystkimi magicznymi istotami oraz nieograniczoną moc. Al wiedział, że to tylko legenda, 

ale ten obraz pokazywał, jak wielką egoistką jest Gabriela. Studiując obraz, chłopak zauważył 

napis w prawym dolnym rogu. Był to podpis artysty, niejakiego Leonarda da Mrówki. Tak 

nazywał się medyk, u którego byli wcześniej. „Dziwne”, pomyślał chłopak. Wyglądało na to, że 

oni się znali, a nawet przyjaźnili. Nie było tego widać na wizycie. Dziewczyna zachowywała 

się, jakby dopiero co go poznała. Być może winę za to ponosił zanik pamięci, choć Alain wątpił, 

żeby był on tak silny. W dodatku medyk nazwał dziewczynę Gebriellą, a nie Gabrielą. Dlaczego 

nie powiedziała mu prawdziwego imienia? Dziewczyna raczej nie była skromna, chyba nie 

miała powodu kłamać. Tymi rozmyślaniami chłopak wywołał wilka z lasu; usłyszał bowiem 

cichy tupot schodzącej po schodach Gabrieli. Weszła do gabinetu i usiadła za biurkiem. Splotła 

dłonie pod brodą, westchnęła i powiedziała: 

- No to co to za sprawa? 

- Przynoszę wieści z Krakowa. Tamtejszy Strażnik, Alensar Szczygieł wysłał mnie, abym 

również dostarczył to – mówiąc ponownie wyciągnął pudełeczko z ogromnej torby. Podał je 

dziewczynie. Dziewczyna otworzyła je i wyciągnęła przedmiot zawinięty w biały atłas. Odłożyła 

pudełko i odwinęła zawiniątko. Był to szary kryształ wielkości pięści. Widać było tylko nikłe 

błękitne rozbłyski. Promieniował od niego smutek, rozpacz i śmierć. Nagle Gabriela skrzywiła 

się i złapała za serce. Szybko odłożyła kryształ, który momentalnie zszarzał i zmatowiał. 

- Co to jest? – zapytała i krzywo spojrzała na Alaina. Chłopak odwzajemnił spojrzenie. 

- Właśnie o to chodzi. Ale zacznę od początku. Przypomnę, że Kryształ Krakowski jest drugim 

najpotężniejszym, tuż za opolskim. Poza utrzymywaniem magii w jego obrębie posiada 

jeszcze moc leczniczą, jak pewnie wiesz. Dwa tygodnie temu Kryształ stracił tą moc. Ale nie 

zdarzyło się to po raz pierwszy i pewnie nie ostatni. Lecz dzisiaj, po raz pierwszy w historii, 

moc podtrzymywania magii zaczęła słabnąć – westchnął chłopak ze zmartwioną miną. – 

Wszystko, co działało na magię, zostało zniszczone lub osłabione. Fosa Zapomnienia wokół 

Kryształowej Wieży wyschła. Wystawiliśmy tam straże, ale oni nie są nawet w połowie tak 

potężni jak Fosa. Leki medyków, ich zioła, kamienie i eliksiry nie działają jak dawniej. Budynki, 

które zostały zbudowane ze słabszych kryształów, zaczęły się walić, bo nie wzmacnia ich już 



magia. Najgorsza jest jednak śmierć. Wiele zwierząt w lasach zmarło. Obojętnie, czy to były 

maleńkie jeżopuszki, przyjazne muchomorki czy potężne diarny i sarmenty. Niektóre zmarły 

po kilku minutach od zgaśnięcia Kryształu, inne późnej. Niewiele ich przetrwało. Najbardziej 

cierpią diarny i sarmenty przez swój związek z Kryształami. Kiedy to się zaczęło, wydawało 

się, jakby jakiś impuls przeszedł przez wszystko. Wtedy Kryształ Krakowski i kryształy diarn i 

sarmentów, które zawsze tak pięknie błyszczały we wszystkich odcieniach błękitu, zgasły. – 

Widać było ogromny smutek w oczach Alaina. Chłopak westchnął i kontynuował - Ten kryształ 

został wyciągnięty z czaszki pierwszej diarny, która zmarła. Został wysłany jako potwierdzenie 

moich słów oraz do badań w laboratorium. Widzę, że wyczuwasz więcej, niż ci powiedziałem. 

Dziewczyna spojrzała na płaski kryształ. W jej spojrzeniu było widać tylko cierpienie i smutek, 

nie było w nim ani odrobiny wstrętu, tak jak zwykle w spojrzeniu Gebrielli. Kiedy przez dłuższy 

czas się nie odezwała, Alain zapytał: 

- Gebriello? Wszystko w porządku? Musimy jak najszybciej działać, chodźmy do laborato… 

- Gebriello? – zapytała dziewczyna ze zdziwieniem w oczach. Właśnie w tym momencie 

nastąpił przełom. 

Al i Gabi rozmawiali przez prawie poł godziny. Podczas rozmowy wyszło na jaw, że Gabriela 

nie jest Gebriellą. Dziewczyny są jak dwa lustrzane odbicia z dwóch światów. Świat Gebrielli 

jest jakby światem Gabrieli, tylko, że z przyszłości. W tych dwóch światach wiele miejsc i osób 

jest identycznych lub podobnych. Gabriela i Gebriella należą do drugiej grupy. Wyglądają tak 

samo, a różni je historia, a przez nią charaktery też mają inne. Gabriela ma zrównoważony 

dynamizm charakteru, potrafi być spokojna i rozważna, a kiedy indziej aż kipi energią. Jest jak 

wulkan, który jest zwykle spokojny, a potem niespodziewanie wybucha. Gebriella, przez to co 

stało się, gdy była mała, stała się bezwzględna, skąpa i złośliwa. Pragnęła zemsty. Kiedy 

okazało się, że jest obdarzoną, dziewczyna postanowiła to wykorzystać. Jest przekonana, że 

to przez magię i ludzi zginęli jej rodzice i musiała tułać się po sierocińcach. Pragnie zniszczyć 

całą magię i już wdrożyła swój plan w życie. Zanim jednak to się stało, Gebriella, dzięki 

Leonardowi da Mrówce, dowiedziała się o świecie Gabrieli. Wiedziała, że aby zniszczyć magię 

i ludzi mieszkających na tych terenach, musi zniszczyć Kryształy. Gdyby to zrobiła, to cały 

świat uległby zniszczeniu, nikt by nie przeżył, również ona. Postanowiła więc, że rozpocznie 

proces niszczenia swojego świata, a potem zamieni się miejscami z Gabrielą. Dzięki temu 

uniknęłaby śmierci, a cel zostałby osiągnięty. Do tego potrzebowała pomocy medyka, gdyż był 

jednym z największych ówczesnych uczonych. Leonardo myślał, że dziewczyna chce po 

prostu skontaktować się z tamtym światem, zaczerpnąć trochę wiedzy. Tym bardziej chciał jej 

pomóc. Sam nie mógł tego zrobić, gdyż potrzebna była do tego wewnętrzna moc której niestety 

nie posiadał. Jako strażniczka Gebriella posiadała tę moc, jednak była ona za słaba, więc 



medyk podawał jej złoty płyn, który podał również Gabrieli. Proces ten powodował zaniki 

pamięci, kręcenie w nosie oraz coś, czego nikt się nie spodziewał. Każda z dziewczyn dostała 

wspomnienia drugiej. Dopóki Gabriela nie wypiła złotego eliksiru, to większość wspomnień 

była głęboko ukryta w jej umyśle. Właśnie dzięki nim Alain i Gabriela dowiedzieli się całej 

prawdy. Poznali cały plan Gebrielli. Uzyskali wiedzę, jak zabrała moc Kryształu Krakowskiego, 

jak wymieniła się miejscami z Gabrielą, używając portalu oraz najważniejsze, jak można to 

wszystko naprawić. Przekonali się, że Leonardo nie chciał źle i myślał, że Gebriella wyruszy 

dopiero za miesiąc. Nie była na to jeszcze gotowa. Pewnie dlatego coś poszło nie tak i w 

tamtym świecie Gebriella została kotem. Niewiele może tam zdziałać w takiej postaci, więc 

nikt stamtąd nie mógł dowiedzieć się o drugim świecie. Przynajmniej do czasu, kiedy Gebriella 

się zmieni, dalej miała moc, a więc było to możliwe. 

Kiedy Alain i Gabriela wyszli z gabinetu, pędem pobiegli do lasu, do Wieży Centralnej. 

Znajdowało się tam Kryształowe Serce. Kryształ ten utrzymywał magię jak magiczny 

generator, jeden z wielu rozsianych po świecie. Tak, jak Kryształ Krakowski czy Warszawski 

posiadał unikatową moc, ukazywania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Dzięki 

wspomnieniom Gebrielli dowiedzieli się, że da się cofnąć to, co zaczęła Gebriella, a nawet da 

się naprawić sytuację w Krakowie. Musieli tylko dostać się do Kryształowego Serca, które było 

połączone z pozostałymi. Musieli tylko zdążyć na czas. Wiedzieli bowiem, że za około 15 minut 

Kryształ zgaśnie. Niestety, to wspomnienie uaktywniło się najpóźniej, stąd to opóźnienie. Alain 

i Gabriela wiedzieli, że nie zdążą. 

- Szybciej, Szybciej! – Gabriela poganiała Alaina. 

- Staram się! – odkrzyknął chłopak. Jak szaleni biegli między kryształowymi budynkami. Ludzie 

dziwnie na nich spoglądali. 

Nagle przed nich wybiegły dwie diarny. Zatrzymali się gwałtownie. Niespodziewanie 

stworzenia uklękły przed nimi. Ich różowe kryształy jarzyły się wewnętrznym światłem. 

Najbliższa diarna machnęła niecierpliwie lwim ogonem. 

- Czy one chcą, abyśmy na nie wsiedli? – zapytała Gabriela nie do końca pewna ich zamiarów. 

- Tak sądzę, najwyraźniej wiedzą, jak poważną mamy sytuację – powiedział, wdrapując się na 

ogromny grzbiet najbliższej. Dziewczyna zrobiła to samo. Dzięki ośmiu nogom, diarny, niczym 

błyskawice już po chwili znalazły się w lesie przy Centralnej Wieży. Al i Gabrysia zsiedli z nich, 

na pożegnanie pogłaskali po łbie i diarny odeszły w las. 

 Wstępu do niej bronił Nieskończony Labirynt otaczający wysoką wieżę bez okien. W 

wysokim murze były ogromne drewniane drzwi pokryte płaskorzeźbami przedstawiającymi 



każde magiczne stworzenie żyjące w tych lasach. Chłopak szarpnął za metalową klamkę. 

Drzwi nawet nie drgnęły. 

- Czekaj, to nie są prawdziwe drzwi – powiedziała Gabriela. 

- No przecież widać, że są. Tylko nie wiem, jak je otworzyć – złościł się Alain. – Lepiej mi 

pomóż, a nie tak stoisz. Czas nam się kończy. – Chłopak ponownie szarpnął za klamki. 

- To nie są prawdziwe drzwi. Mam niektóre wspomnienia Gebrielli, pamiętasz? – powiedziała 

i złapała go za rękę, gdyż znów próbował otworzyć drzwi. – W tych drzwiach są ukryte mniejsze 

drzwi, trzeba nacisnąć kilka z tych wyrzeźbionych zwierząt i wtedy one się otworzą. Niestety, 

nie znam kodu. 

- Nie uda nam się. – Zrezygnowany chłopak usiadł na trawie i zwiesił głowę. 

 Nagle rozległ się cichy głos. Gabrysia wzdrygnęła się, ale Alain nawet nie drgnął, jakby 

nic nie usłyszał. 

- My ci pomożemy. – Dziewczyna rozejrzała się i ujrzała bielutkiego jeżopuszka siedzącego 

na konarze dębu nad jej głową, poznała je już wcześniej. Spojrzała niżej i ujrzała wychylające 

się z krzaków małe stworzonko, sięgające do kolan. Wyglądało jak jeleń, ale było całe 

czerwone, tylko kopyta, poroże i duże kropki na grzbiecie miało białe. Obok niego znikąd 

pojawiło się kolejne zwierzę. Było to ogromne, czarne jak noc stworzenie przypominające 

wilka, o błyszczących, złotych baranich rogach. Spojrzało na Gabrielę złotymi oczami. 

„Muchomorek i wilknor”, pomyślała. Dzięki Gebrielli znała nazwy tych niesamowitych stworzeń. 

Koło ucha dziewczyna usłyszała ciche brzęczenie. Odwróciła się i zobaczyła maleńką bzykulę. 

Stworzonko było we wszystkich możliwych kolorach, miało ciało małej żabki i skrzydełka 

muchy. Gabrysia pewnie podeszła do drzwi. Odnalazła odpowiednie płaskorzeźby i kliknęła 

kolejno: jeżopuszka, muchomorka, wilknora i bzykulę. Rozległ się cichy syk i w prawym 

skrzydle drzwi otworzyły się niewielkie drzwiczki. 

- Dziękuję – wyszeptała cicho dziewczyna. Chciała jeszcze raz spojrzeć na istoty, które jej 

pomogły, ale one zniknęły. – Wstawaj, musimy jeszcze przejść Labirynt – warknęła na 

chłopaka. 

- Ale przecież drzwi są zamknięte – westchnął i spojrzał na nie. Kiedy spostrzegł, że drzwiczki 

są otwarte, wstał jak oparzony i ciągnąc za sobą dziewczynę, zgięty w pół wbiegł do Labiryntu. 

- Poczekaj, zgubimy się! – krzyknęła Gabrysia przerażona nagłym zrywem Alaina. 

- Nie zgubimy. Tylko osoby niezamierzające zrobić nic złego wejdą, obojętnie w którą stronę 

skręcą – tłumaczył, dalej biegnąc. – Jeśli osoba chce zrobić coś złego, to nie ma szans, aby 

weszła, Labirynt zawsze doprowadzi ją do tamtych drzwi. Górą ani dołem też wejść się nie da. 



Strażnik idealny. Zobacz, już jesteśmy – powiedział i wskazał ręką na diamentowe drzwi. 

Przyspieszyli i wbiegli do Wieży. 

 Wnętrze Wieży prawie oślepiało. Przez kamienie, z których zbudowana była wieża, 

świeciło światło i było ono potęgowane przez kryształy wszelkiego rodzaju, jakby rosnące na 

ścianach. W centrum na niskim, diamentowym cokole znajdował się ogromny Kryształ. Mienił 

się każdym możliwym odcieniem różowego. Dziewczynie aż oczy zaświeciły się z zachwytu. 

Szybkim krokiem podeszła do Kryształu. 

- Na pewno wiesz, co robić? – zapytał Alain. Choć chłopak jako posłaniec widział niejeden 

Kryształ, to wtedy uznał, że Kryształowe Serce jest o stokroć piękniejsze od każdego z nich. 

- Wiem – odpowiedziała spokojnie dziewczyna. Rzuciła chłopakowi przenikliwe spojrzenie. 

Wyciągnęła z kieszeni fiolkę, którą dał jej wcześniej medyk. Wypiła całą i położyła dłonie na 

Krysztale. Rozbłysnął z taką mocą, że Alain nie mogąc wytrzymać, padł na kolana i zakrył 

twarz dłońmi. Światło nie wydostało się poza wieżę, a Gabriela ani drgnęła. Ona również 

zaczęła świecić. Wyglądało to tak, jakby złote słońce wszystkie swoje promienie wcisnęło w 

Kryształ. Tym słońcem była dziewczyna, świecąca się złoto. Przez dłuższą chwilę nic się nie 

zmieniało, aż nagle światło zgasło i Gabriela zniknęła. Oślepiony Al usiadł i czekał. Wiedział, 

że wróci. 

 Dziewczyna wstała i otrzepała się. Spostrzegła, że upadając, zdarła sobie kolana do 

krwi. „Jak ja nie lubię tych portali”, pomyślała. „ Zawsze coś sobie zrobię”. Westchnęła i 

rozejrzała się. Znajdowała się na ogromnym kamienistym polu. W oddali widać było potężne 

góry, a nad głową dziewczyny wisiały piękne gwiazdy. Trzy księżyce błyszczały wśród nich. 

Kilka metrów od siebie ujrzała coś leżącego. Pewnym krokiem poszła w tamtą stronę. Kiedy 

Gabi zbliżyła się do leżącej postaci, ta zerwała się z krzykiem wyciągając sztylet. Taki sam 

miała Gabriela. Dziewczyna również wyciągnęła swoją broń i stanęła oko w oko z Gebriellą. 

Alain, który jako posłaniec posiadł moc otwierania portali, powiedział Gabrysi, jak to zrobić, a 

dziewczyna dzięki wewnętrznej mocy wspomaganej mocą Kryształów, które były połączone z 

Kryształowym Sercem, otworzyła dwa portale. Tym sposobem przeniosła siebie i Gebriellę do 

innego świata. Dziewczyna musiała zabrać jej moc, aby była całkowicie nieszkodliwa, a nie 

mogła tego zrobić w świecie Kryształów ani w swoim. Gdyby obie znalazły się w jednym, 

obydwie by zginęły, a ich połączone ze sobą światy uległyby częściowemu zniszczeniu. Tak 

więc znalazły się w całkowicie innym świecie. 

Dziewczyny wyglądały identycznie, nawet ubrania miały takie same. Jak lustrzane 

odbicia. Przez chwilę patrzyły na siebie w ciszy. Wtedy Gebriella szpetnie się skrzywiła, psując 

tę chwilę. 



- Coś ty zrobiła?! – krzyknęła, rzucając się na swoje odbicie. 

- Naprawiam to, co ty zepsułaś! – odkrzyknęła Gabrysia i odskoczyła na bok. Siła skoku 

popchnęła Gebriellę na ziemię, zanim ona wstała, Gabriela doskoczyła do niej i przyciskając 

dziewczynę kolanem do ziemi zadała jej szybki cios. Gebriella syknęła, a z jej ramienia 

popłynęła czerwona krew zmieszana ze złotym eliksirem. Wyglądało to upiornie. Gabriela 

wyciągnęła z torby Alaina szary kryształ i przyłożyła go do rany. Gebriella zaczęła krzyczeć i 

wyrywać się. Gabrysia mocniej przycisnęła ją kolanem i jeszcze ręką. Obie zaczęły świecić 

coraz mocniejszym światłem. Kryształ powoli wypełniał się złotem. Kiedy całkowicie się 

wypełnił, rozbłysnął oślepiającym światłem, a Gabrysia po raz trzeci tego dnia usłyszała 

dźwięk rozrywanej kartki. Dziewczyna szybko wstała i wepchnęła Gebriellę do portalu, a sama 

wskoczyła do drugiego. Żeby zachować równowagę, Gabrysia posłała Gebriellę do swojego 

świata, a sama wskoczyła do jej świata. Postanowiła, że na jakiś czas zostanie w świecie 

Gebrielli, a później zdecyduje, co zrobić. O Gebriellę nie musiała się martwić, wiedziała, że 

dziewczyna tam jest kotem, więc nie narobi kłopotów. Szczególnie bez mocy. 

 Znów rozległ się znajomy dźwięk i dziewczyna wyskoczyła z portalu. Usiadła obok Ala. 

- Udało się? – zapytał. Dziewczyna nic nie mówiąc wyciągnęła złoty kryształ z torby z 

olśniewającym uśmiechem. 

- Trzymaj swoją torbę – powiedziała i oddała mu torbę z kryształem. – Teraz musimy 

teleportować się do Krakowa – westchnęła. – Teraz ty otwórz ten portal, ja już padam z nóg. 

- Nie mogę – zaśmiał się. – Chyba tylko ty możesz podróżować do siedzib Kryształów. Gdybym 

ja to zrobił, to wyrzuciłoby nas przed Fosą, a jakoś nie mam ochoty tłumaczyć strażnikom, że 

musimy tam wejść. 

- No dobra – westchnęła i podeszła do Kryształu. Alain poszedł za nią, złapał ją za rękę, a 

drugą dłoń dziewczyna położyła na Krysztale. Ponownie rozbłysło światło i zniknęli. 

 Wyskoczyli z portalu i znaleźli się w Kryształowej Wieży chroniącej Kryształ Krakowski. 

Ściany Wieży były zrobione z jasnego celestynu usianego akwamarynami, błękitnymi 

turmalinami i fluorytami oraz kolorowymi labradorytami, a podłoga i sufit z diamentu. Na niskim 

cokole z białego marmuru znajdował się szary Kryształ. Był niewiele mniejszy od 

Kryształowego Serca. Bez jego światła Wieża, choć była piękna, wyglądała bardzo smutno. 

- Jest za Kryształem – powiedział smutno Alain i podał złoty kryształ dziewczynie, a ta podeszła 

do leżącego za Kryształem stworzenia . Była to diarna z której głowy pochodził złoty kryształ. 

Gabriela uklękła przy głowie ogromnego zwierzęcia. Na środku czoła ziała czarna dziura. 

Skulone, jak u martwego pająka nogi, żałośnie wisiały. Dziewczyna włożyła kryształ na 



miejsce. Momentalnie kryształ zmienił kolor na niebieski, zostawiając tylko złote refleksy. 

Diarna otworzyła oczy i wolno wstała, a Kryształ oślepiająco rozbłysnął niebiesko. Kiedy 

przestał oślepiać, Alain i Gabi zobaczyli, że Wieża znów ożyła, a Kryształ mienił się złoto-

niebiesko. Razem z diarną wyszli z Wieży, przeszli po kamiennej kładce przez Fosę 

Zapomnienia i stanęli koło oniemiałych strażników w niebieskich zbrojach. Kładka zniknęła już 

za nimi, aby nikt niepożądany nie wszedł do Wieży. Diarna wesoło odbiegła w sobie znanym 

kierunku, głośno i radośnie rżąc. Po chwili cały otaczający ich las wybuchł od radosnych 

krzyków zwierząt. Było słychać szczęśliwe wycie wilknorów, radosny rechot sowonów i wiele 

innych. Wszystko, co za sprawą Gebrielli zostało zniszczone, wróciło do normy. Fosa 

Zapomnienia wróciła, budynki się naprawiły, a nawet ożyły wszystkie zwierzęta. 

- Co się stało? – zapytał jeden z oniemiałych strażników. 

- Jak to co? Strażniczka Opola naprawiła nasz Kryształ! – krzyknął ze śmiechem Alain, 

wskazując na dziewczynę.  

 Przez kilka następnych dni Gabriela została w Krakowie i świętowała razem ze 

wszystkimi powrót mocy Kryształu. Ani ona, ani Alain nikomu nie zdradzili, co tak naprawdę 

wszystkim groziło. Po tych kilku cudownych dniach Gabriela wróciła do Opola, aby sprawować 

tam funkcję strażniczki. Przez jakiś czas Alain również tam mieszkał, aby pomóc dziewczynie 

przystosować się do tej roli. Bardzo się do siebie zbliżyli. Gabriela czasami odwiedzała swoją 

rodzinę w swoim Opolu, a na ten czas Gebriella pod postacią kota była w świecie, w którym 

straciła moc. Cztery lata po tych wydarzeniach odkryto dar u mieszkańca Opola, więc 

dziewczyna przez rok szkoliła go, a potem razem z Alainem zamieszkała w Krakowie. I żyli 

długi i szczęśliwie. 


