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Elfie podróże  

Wiedzieliście, że istnieje świat, do którego my, ludzie nie mamy dostępu? Kraina 

przepełniona magią i stworzeniami, których na co dzień nie zobaczymy. Wyobrażacie to sobie? 

Pegazy, krasnoludy, wróżki, smoki, elfy i wiele innych. Jednak skupmy się na elfach,  

a dokładniej na pewnej dwójce.  

Stella i Ivar to rodzeństwo z małej elfiej osady. Od najmłodszych lat marzyli oni o tym, by 

wspólnie zwiedzić krainę, która otacza ich po sąsiedzku. Gdy tylko dorośli, opuścili swój dom, 

rodzinę, przyjaciół i wyruszyli w wędrówkę. 

Za swój pierwszy cel przyjęli wioskę czarownic. Droga tam zajęła im prawie cały dzień. 

Szli przez gęste lasy i kolorowe łąki. Gdy dotarli na miejsce, ujrzeli wiele domków, których 

kształt nie przypominał zwykłego domu. Jedne były na kurzych łapkach, inne do góry nogami, 

a jeszcze inne miały dachy w kształcie grzybiego kapelusza. Pierwszy raz spotkali się z takim 

wyglądem budynków. 

Zapukali do jednego z nich i zapytali o nocleg. Drzwi otworzyła kobieta, która o dziwo nie 

miała nic przeciwko temu, by u niej nocowali. Wpuściła ich do siebie i zaproponowała jeden  

z jej naparów. W środku było bardzo przytulnie i skromnie. Rozsiedli się na kanapie, która 

stała naprzeciwko kominka i czekali na czarownicę. Gdy przyszła, dała im napoje. Spytała, co 

ich sprowadza do tej wioski, a oni opowiedzieli jej o ich celu. Elizę (bo tak miała na imię 

gospodyni) bardzo zaciekawiła ich historia. Rozmowa trwała do późnego wieczora. 

Następnego dnia czarownica pokazała gościom, jak wygląda jej dzień. Wstała wcześnie 

rano, by przejść się na polane i nazbierać ziół potrzebnych do naparów. Dziś miała 

przygotować wywar leczniczy. Ususzyła więc to, co nazbierała, wsypała do dużego kotła, który 

stał u niej w piwnicy. Wszystko musiało gotować się około 2 godziny. W tym czasie gospodyni 

opowiedziała rodzeństwu o pracach czarownic. jedne zajmowały się zaklęciami, inne 



roślinnością i zwierzętami, a jeszcze inne tworzeniem wywarów. Eliza należała do tych 

ostatnich. Rodzeństwo spytało ją, co robi z tyloma mieszankami. Ta odpowiedziała, że 

sprzedaje je na targu, który odbywa się co dwa tygodnie u nich w wiosce. Gdy napar był 

gotowy, Stella i Ivar pomagali przelać ekstrakt do buteleczek i oznakować. Po skończonej 

pracy czarownica zaproponowała obiad. Przygotowała żabie udka, pieczone na ognisku. Na 

początku rodzeństwo nie było przekonane co do dania, ale gdy tylko go spróbowali, zmienili 

zdanie. Resztę dnia spędzili na czytaniu książek z przepisami na różnego rodzaju wywary.  

Rodzeństwo spędziło w wiosce jeszcze trzy tygodnie. W tym czasie poznawali życie 

codzienne innych mieszkańców. Przyglądali się pracy dwóch sióstr, Laury i Emmy, które 

zajmowały się kwiatami. Były to rośliny niespotykane na co dzień, po które siostry same 

musiały udawać się do innych krain. Poznali także Sandrę, która opiekowała się magicznymi 

stworzeniami. Tresowała je i nie tylko. Był też Harry, zajmujący się struganiem różdżek oraz 

Michael, który prowadził bibliotekę.  

W dniu, w którym wyruszali w dalszą podróż, gospodyni poradziła Stelli i Ivarowi, by 

ruszyli do wioski krasnoludków, ponieważ tam ma znajomego, który może ich przenocować. 

Rodzeństwo podziękowało za gościnę oraz pomoc i ruszyło w dalszą drogę. 

Tak jak im powiedziała czarownica, tak zrobili i w ciągu czterech dni udało im się dotrzeć 

do celu. Wioska wyglądała normalnie, jak zwykła wioska. W sumie to było bardziej 

miasteczko. Tylko... mieszkańcy tacy mali. Podróżnicy byli na początku trochę zmieszani, 

jednak po chwili zreflektowali się i zaczęli wypytywać, który z domów należy do Garego, czyli 

przyjaciela Elizy. Po około 20 minutach udało im się znaleźć właściwy budynek. Zapukali  

do niego i po chwili usłyszeli kobiecy głos, zapraszający ich do środka. Gdy weszli, zobaczyli 

niską, starszą kobietę, która coś gotowała w kuchni. Po chwili podeszła do przybyszy  

i się przedstawiła. Nazywała się Marry i była żoną Garego. Kobieta zaproponowała im herbaty 

i ciasta, które sama piekła i zasiedli do stołu. Marry zaczęła wypytywać o to, jak minęła im 

podróż i nie tylko. Gdy tak sobie siedzieli i rozmawiali, do domu przyszedł Gary. Przywitał się 

z gośćmi i powiedział, że mogą zostać u nich tak długo, jak będą chcieli. Gospodyni podała 

kolację. Stelli i Ivarowi bardzo smakował posiłek. Skojarzyło im się to z tym, jak babcia 

gotowała im, gdy byli mali. 

Po posiłku Gary zaprowadził rodzeństwo do pokoju dla gości. Pomieszczenie było małe  

i skromnie urządzone. Przybysze, wyczerpani podróżą, zaraz po tym, jak gospodarz opuścił 

pokój, położyli się i usnęli. 

Następnego dnia rodzeństwo stwierdziło, że pomoże małżonkom w ich pracach. Ivar 

pojechał z Garym w pole zbierać plony. Stella za to pomagała Marry w obowiązkach 



domowych. Cały dzień minął im pracowicie. W nagrodę zjedli ciasto upieczone przez panie. 

Było to ciasto marchewkowe. Każdemu tak zasmakowało, że po chwili nic nie zostało  

z wypieku. Nawet okruszka! 

Przez miesiąc przybysze mieszkali u krasnoludów i dzielnie pomagali nie tylko im, ale i ich 

sąsiadom. Stella przykładowo pomagała pani Katii w pracach przy ogródku, a Ivar ciął drzewo 

na opał dla pana Boba. Gdy rodzeństwo ruszało w dalszą drogę, wszyscy  

w podziękowaniu przygotowali im jedzenie na podróż. Elfy wszystkim podziękowały  

i obiecały, że napiszą kiedyś do nich list. 

Podróż naszych bohaterów trwała jeszcze pół roku. W tym czasie odwiedzili wróżki, które 

pokazały, jak magiczne jest dobro. Zwiedzili smoczą wyspę, na której wznieśli się powyżej 

chmury oraz krainę pegazów i innych magicznych stworzeń. Jednak w pewnym momencie 

poczuli tęsknotę. Tęsknotę za domem, rodziną i przyjaciółmi. W tamtym momencie stwierdzili, 

że to pora, by zakończyć przygodę i wracać do wioski.  

Gdy dotarli do osady, wszyscy się cieszyli z ich powrotu. Pytali o ich przygody, o ludzi, 

których mieli okazję poznać i wiele innych. Przyznali, że wszędzie im się podobało i wszędzie 

było im dobrze, ale w domu jest im najlepiej! 
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