
Opowieści z krainy smoków - Europy 

EUROPA! Unia Europejska. Tajemnicza Kraina w samym centrum Świata. Niczym wyspa na środku mapy 

o nieregularnych kształtach i nieoczywistych granicach. Zjednoczone ludy z czterech stron świata a każdy 

z nich specjalizuję się w tym w czym jest najlepszy. Są ludy silne - skandynawskie, władcy północy, 

władcy mrozu, na których czele stoją dumnie ziejące lodem smoki. Są gorący ludzie południa, których 

kultura czerwienią tryska a ich ustrój choć w ryzach to jednak pełen teatralnej ekspresji. Na ich czele nie 

jeden smok ogniem ziejący. Są ludzie wschodu, słowianie w wiankach ze słomy, pełni poczucia 

odpowiedzialności a na ich czele zielone smoki dmuchające wiatrem wrogom w oczy. W końcu jest front 

zachodni z silnych społeczności złożony. Tam gdzie białe ściany i szkoły filozofii ich obywatele niezwykłą 

wiedzą się wykażą a na ich czele stoją żółte smoki co z ich paszczy zieje obłok złoty. Tak te silne 

zjednoczone społeczności swe mądre smoki wysyłają by w Brukseli w centrum tej całej koalicji 

obradowały sprawy wszystkich społeczności uzgadniały. Smoki są różne i różne myśli mają. Ich zgoda nie 

zawsze pewna lecz siła co łączy ich w pokoju światy jest lepsza niż niedopracowane dogmaty. Czasem 

ktoś zaś ustąpić musi swej krainy wygody, choć niechętnie, ostatecznie zawsze liczy się suwerenny obraz 

"Europy" tej dziwnej krainy. Nazwa tej krainy z greki, języka starożytnych przodków, jednego z ludów 

Europy. Często te zjednoczone nacje ze sobą konflikt miały zanim wspólnie przed światem stanęły i 

nadal się kłócą i tłuką, choć niedosłownie, bardziej słownie niż na noże, które mają dość ostre. Dzięki 

tym smokom dobrej wierze i wspólnym interesie wolność i pokój od lat na tym kontynencie a gdy wróg 

spoza grodu wtargnie, inne smoki będą gotowe na pomoc przybyć i chronić inne nacje. Wszystkie te 

krainy dukatem płacą a że, niektóre uparte nadal własny bilon wybijają. Twierdzą, że interes lepszy i w 

tym zdecydowanie czasem swoją rację mają. Na terenie pastwisk, gór i jezior tej krainy drogi wzdłuż i 

wszerz prowadzą. Choć każdy człowiek tej krainy inny, to swobodnie może z południa na północ i ze 

wschodu na zachód podążać aż do granic Europy końca. 

 

  


