Jon zawsze trafia do celu.
– Dobra robota – gratuluje mu jego ojciec,
Boh – pewnego dnia zajmiesz moje miejsce
i zostaniesz wodzem osady.
– Z miotaczem jest dużo prościej –
odpowiada skromnie Jon.
Każdy mieszkaniec Górskiego Plemienia
poluje bowiem oszczepem, pomagając sobie
specjalnym miotaczem zwanym atlatlem.

Growing up, Drick continued to get everything wrong.
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the others sneered.
Słysząc to, Jon otwiera szeroko oczy.
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Jon nie trafia do celu, a jego oszczep znika w gąszczu lasu.
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zostawić wilczka samego, więc rusza za nim w gąszcz lasu!

Aelys and Eliot explained to him that
they had been driven out of the village
because they refused to help the
villagers fight the dragons.
Drick invited them
under his wing to warm
up. He murmured softly
to them, “There, there...
Stop crying!
I have an idea.”

Drick took off.
With his breath, he melted the hail,
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scattered the clouds.
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With his tail, he swept
away the snow.

“It’s a miracle!” cried the stunned villagers,
putting their weapons away.
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Szukałem swojego wilka, Mimi…
“But we’ve just captured another one, and that’s
another story!”
Usłyszawszy te słowa, z namiotu wychodzi młoda
dziewczyna. – Czy to twój wilk? – pyta.
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– W naszym plemieniu nie potrafimy robić takich misek,
a z pewnością by nam się przydały – przytakuje Jon.

“I’m sure that if you release Drick’s dad,
we could make peace with the dragons!”
suggested Aelys.
“And then they could help us more.
Isn’t that right Drick?” added Eliot.
Drick looked over questionably at his
father. The great, grey dragon nodded
his head.

Dzieci docierają na obrzeże osady, gdzie widzą ojca Anji,
który próbuje rzucać oszczepem przy użyciu miotacza Jona.
Widząc to, Jon zaczyna się śmiać.
– Z czego się śmiejesz? – pyta Anja.
– Twój ojciec trzyma atlatl odwrotnie niż powinien.
Może pokazać mu, jak go używać?

How do you think the dragons

Nigdy wcześniej nie widzieliśmy takiej broni – odpowiada
continue
to podczas
help the
humans?
Anja –can
a przydałaby
się nam
polowań!
Nagle Jon wykrzykuje:
It’s up to you to finish the story.
Mam pomysł!
Ja też! See
– dodaje
Anja.
you
tomorrow at breakfast!

And don’t hesitate to share the
ending you’ll have imagined!

Jak myślisz, na jakie pomysły wpadli Jon i Anja?
Możecie wykorzystać tą przestrzeń aby napisać lub narysować
Wasze zakończenie opowieści jutro o poranku!
A teraz śnij o przygodach Jona, Anji oraz Mimi.

`
`
Odkryj wiecej Niedokonczonych
Opowiesci
`

