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                                                                  Magiczne nasiona 

             Dawno,dawno temu za wzgórzem, w ogromnym zamczysku mieszkał bardzo zły czarnoksiężnik Gandalf,który posługiwał się tylko czarną magią.Swoją moc wykorzystywał z bardzo błahych powodów.Szybko się denerwował,a ludzi którzy mu się przeciwstawiali z łatwością zamieniał w kamienie oraz morską pianę.Swoich podwładnych trzymał zamkniętych w lochach ,wypuszczając ich tylko do spełniania swoich obowiązków.Pomocnikiem czarodzieja był jego wierny przyjaciel czarny kruk o imieniu Gerald.Zawsze służył dobrą radą i można było na niego liczyć.
             Pewnego dnia ,do zamku czarodzieja zawitał starzec,który miał na sprzedaż magiczne nasiona.Miały one spowodować,że czarnoksiężnik stanie się bardziej władczy,a jego podwładni  bardziej posłuszni.Niestety staruszek został wyśmiany przez maga i zamknięty w lochu razem z całą służbą.Następnego dnia, przybysz ponownie zaproponował sprzedaż magicznych nasion lecz wywołał złość u czarnoksiężnika i został zamieniony w kamień.Pomimo zaklęcia nasiona pozostały nienaruszone, co wywołało wielkie zdziwienie u Gandalfa.Zabrał je do swojej komnaty i tam przeprowadził przeróżne  doświadczenia i zaklęcia używając swojej różdżki,aby dowiedzieć się czy rzeczywiście nasiona są magiczne.Gerald również chciał pomóc,niestety rozgniótł dziobem część ziaren.Jakież było zdziwienie ,kiedy z środka wydobył się złoty pył i zaczął się unosić po całej komnacie.Następnego ranka, czarnoksiężnik nie wiele pamiętał z tego co się stało,ale obudził się pozytywnie nastawiony do świata.Pierwszym krokiem było wypuszczenie służby z lochów,przeproszenie ich i nakarmienie ,a także obsypanie ich złotem.Poprosił również swoich podwładnych ,aby pomalowali jego zamek na jasne barwy ,a w ogrodzie posadzili dużo kwiatów.Od tej pory postanowił żyć w zgodzie i przyjaźni ,ponieważ tak żyje się poprostu lepiej.Gdy już odwrócił wszystkie złe zaklęcia rzucone w ciągu ostatnich 10-ciu lat przypomniał sobie o staruszku.Ku zdziwieniu wszystkich podczas odwracania czaru z kamienia wyłoniła się piękna młoda kobieta ,która w ręku trzymała magiczne nasiona.Wkrótce potem czarnoksiężnik poznał moc tych nasion przemieniając sie w księcia.Poślubił piękną damę wyprawiajac huczne wesele, na które zaprosił całą swoją służbę.Gerald czuł się trochę osamotniony ,lecz księżniczka wyczarowała mu z jednego nasionka towarzyszkę ,piekną Gizeldę.
             Morał z baśni  wynika taki ,że warto być dobrym i uczynnym człowiekiem,ponieważ dobro wraca.Pomagając i szanując innych, pomagamy i szanujemy siebie,każdy posiada coś czym może obdarować druga osobę.Warto żyć w zgodzie ,ponieważ przez taki sposób bycia kiedy dotknie nas jakiś problem, będziemy mieć wsparcie u innych i pewność ,że nikt się od nas nie odwróci.Zycie bez zbędnych konfliktów staje sie lepsze i przyjemniejsze.
       
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                     

