
Zadanie do lektury klasa 5d. 

Ułóż plan zdarzeń w formie równoważników zdań, np. na podstawie pierwszej 

ilustracji: 

1. Tuż po świętach. Wyjazd pana Tarkowskiego i pana Rawlisona do El-

Fajum.  

 

1. Z okazji świąt Bożego Narodzenia dzieci otrzymały 

prezenty: Staś upragniony sztucer, a Nel psa Sabę. 

Ojcowie ich musieli natychmiast wyjechać do 

prowincji El-Fajum, aby w niej dokonać oceny robót. 

 



 

2. Służący inż. Tarkowskiego, Chamis, namówiony 

przez Fatmę, zakładniczkę rządu egipskiego, 

postanowił w tym czasie porwać Stasia i Nel, aby 

Smain, mąż Fatmy, mógł wymienić dzieci za swoją 

rodzinę. 

 

3.  

- Ojciec przysłał depeszę, prosi, abyśmy was 

natychmiast do niego przywieźli - powiadomił Stasia 

Chamis. 

- Patrz, Nel, wielbłądy już czekają. Chamis  

z Gebhrem i Idrysem będą nam towarzyszyć - cieszył 

się Staś. 



 

4. - Dlaczego my jedziemy i jedziemy, a El-Fajum nie 

widać? 

- Nel... musisz być dzielna, sądzę, że nas porwano. 

- Dobrze, Stasiu, ale ja rzucę rękawiczki. Jak je 

zobaczą, to na pewno ruszy pościg. 

 

5. - Czyje to rękawiczki?  

- Moje –odpowiedziała zmęczona Nel.  

- Chciałaś, żeby nas znaleźli! - krzyknął Gebhr. 

- Nie ruszaj jej - bronił dziewczynki Staś. 



 

5. Dzieci muszą być całe i zdrowe, inaczej szlachetna

Fatma nie wróci do Smaina - pamiętaj o tym. 

 

7.- Saba... znalazłeś nas, dobrze, że tu jesteś - 

wyszeptała cichutko Nel. 

- Chamisie, on zwróci na nas uwagę ludzi, trzeba więc psa 

zabić. 

- Lepiej zawieziemy go w darze Mahdiemu - zdecydował 

Chamis. 

 
 



 

8. Karawanę spotkała piaskowa burza.  

- Idrysie, jeżeli przeżyjemy, rozkazuję ci zwrócić ojcu 

przynajmniej Nel, bo jeśli ona umrze, czeka was surowa 

kara - powiedział Staś.  

- Nie mogę tego zrobić - odrzekł Idrys. 

 

 

9. - Albo zmuszę ich do powrotu, albo powystrzelam 

wielbłądy i w ten sposób pomogę pościgowi - myślał Staś, 

skradając się po sztucer. Niestety, po chwili pies 

szczekaniem obudził Sudańczyków. 



 

10. - Jesteśmy wolni - pomyślał chłopiec, widząc 

zbliżających się Beduinów. Lecz ludzie ścigający 

dotychczas karawanę byli także wyznawcami Mahdiego  

i przyłączyli się do niej. 

 

11. Po wypoczynku karawana wyruszyła do Chartumu.  

W drodze spotkali inny oddział mahdystów, od których 

dowiedzieli się, że Smain "poluje" w Faszodzie na ludzi, by 

ich potem sprzedać handlarzom niewolników. 



 

12. W Chartumie szerzyły się choroby, panował głód. Staś 

ostatnie daktyle oddał Nel. Wokół widział nieprzyjazne 

twarze, a wśród tłumu - wysłannika emira i jego żołnierzy. 

 

13. Z Chartumu Beduini wraz z dziećmi przeprawili się 

łodzią do Omdurmanu, gdzie przebywał Mahdi. Dzieci 

spotkały tam Greka, który obiecał im wyjednać opiekę 

Proroka i obdarował chininą. 



 

14. Mahdi przyrzekł swą łaskawość dzieciom, jeśli zostaną 

wyznawcami jego nauki.  

- Twojej nauki nie znam, gdybym ją przyjął, uczyniłbym to 

tylko ze strachu, byłbym po prostu tchórzem - powiedział 

Staś. 

 

15. Wówczas obrażony Mahdi rozkazał odwieźć dzieci do 

Faszody. Wiedział, że droga wiedzie przez dzikie ostępy, 

stanowi więc dla dzieci pewną śmierć. W czasie wędrówki 

Gebhr znęcał się nad Kalim i Meą. 



 

16. Pewnego dnia karawana znalazła się w wąwozie. 

Pierwsze poczuły niebezpieczeństwo zwierzęta. Wkrótce  

i ludzie zobaczyli ogromnego lwa, leżącego na skale. 

 

17. Gebhr postanowił zabić Kalego, aby rzucić go lwu na 

pożarcie.  

– Głupcze, lepiej daj mi strzelbę - krzyknął Staś. Kula 

między oczy albo po mnie - pomyślał Staś, mierząc ze 

sztucera i ... strzelił. Lew ryknął i padł. 



 

18. Staś odwrócił się i zobaczył biegnących do niego 

Beduinów. Przeraził się, że ponownie zabiorą mu sztucer - 

jedyną drogę ratunku - i zabiją jego i Nel. Postanowił się 

bronić. 

 

19. - Nigdy już nie uderzą Nel, nie będą pastwić się nad 

Kalim - myślał Staś, oglądając miejsce walki. Tymczasem 

Kali dziękował Stasiowi; był szczęśliwy, że żyją. 



 

20. Następnego dnia po spotkaniu z lwem, dzieci, choć 

bardzo zmęczone, ruszyły w dalszą drogę. 

 

21.Gwałtowna burza przerwała ich nocny wypoczynek.  

W pobliżu słychać było porykiwanie lwów.  

- Na drzewo - krzyknął Staś. - Tam będziemy bezpieczni. 



 

22. Po strasznej nocy dopiero po południu ruszono  

w drogę. Lwy rozszarpały część dobytku. Zostały tylko 

dwa konie, osioł i Saba. 

 

23. Wędrując, dzieci zobaczyły drzewo z ogromną dziuplą. 

 - To bardzo stary baobab. Wiesz co? Mam myśl! 

Nazwiemy go "Krakowem" i przeczekamy porę deszczową. 



 

24. Kali zauważył w wąwozie uwięzionego przez skały 

słonia. 

- On nie może wyjść, zdycha z głodu, trzeba go zabić - 

stwierdził Staś. 

- O nie, Stasiu! Musimy mu pomóc - prosiła Nel. 

 

25. - Mea i Kali narwali owoców z drzewa chlebowego. 

Nel i Staś podawali pokarm słoniowi.  

- Ależ ma apetyt! Ty go uwolnisz, Stasiu, ty wszystko 

potrafisz - powtarzała Nel. 



 

26. - Panie Wielki! Dym! Tam za rzeką! - Czyżby 

mahdyści? 

- Musimy uważać, Kali. I nie mówmy nic Nel - dziś 

mizernie wygląda. 

 

27. - Stasiu! Boję się! Tam stoi Gebhr! Chce nas zabić! 

- Nel, wydaje ci się, masz gorączkę, to febra. Pójdę do 

miejsca, gdzie jest dym. Może to karawana i dostanę 

chininy dla ciebie. 



 

28. Okazało się, że był to obóz Szwajcara, geografa, 

który od tygodnia leżał z powodu gangreny w nodze. 

- Opiekuj się Murzynkiem Nasibu po mojej śmierci - prosił 

Stasia. A teraz bierz wszystko - lekarstwa i herbatę. 

 

29. Jesteś już prawie zdrowa, Nel. Opowiem ci o panu 

geografie i obiecuję uwolnić słonia, ale teraz musisz 

połknąć lekarstwo. 



 

30. Następnego dnia Nel zniknęła. Staś odnalazł ją  

w wąwozie. Siedziała na trąbie słonia, do którego wesoło 

przemawiała. Przerażony Staś nie mógł wypowiedzieć 

słowa. - Mówiłam ci, że on jest oswojony - 

usprawiedliwiała się dziewczynka. 

 

31. - Pan zabić lwa, pan kruszyć skałę, pan oswajać 

słonia! - cieszyli się Mea i Kali. 

- Jutro ruszamy! - oznajmił Staś. 



 

32. Wędrowali kilka dni, zanim znaleźli miejsce, gdzie 

mogli zatrzymać się na dłużej i odpocząć, aby iść dalej do 

plemienia Wa-hima, którego królem był ojciec Kalego. 

 

33. Nałapali wiele ryb. Z wysuszonych rybich pęcherzy 

zrobili latawce, na których wypisywali prośbę o ratunek. 

Po kilku dniach wypoczynku ruszyli w drogę. 



 

34. Tereny, przez które jechali, wydawały się bezpieczne. 

Staś pozwolił Nel oddalić się od obozowiska, ale poszedł 

za nią. Przybył w samą porę. Celnym strzałem zabił 

lamparta zbliżającego się do dziewczynki. 

 

35. Po kilku dniach dotarli do wioski murzyńskiej. Tu Kali 

dowiedział się, że jego plemię prowadzi wojnę z 

plemieniem Samburu. 



 

36. Plemię Wa-hima przy pomocy Stasia zwyciężyło, a 

Kali po śmierci ojca został królem i panował także nad 

pobitym plemieniem Samburu. 

 

37. Karawana ruszyła dalej. Brak wody zatrzymał 

wszystkich na pustyni. 



 

38. Stasiu, pić! - błagała Nel.  

- Nie ma więcej wody. Musisz być dzielna i jeszcze wytrzymać.  

- Czemu Saba węszy? 

 - Może czuje ludzi? - Wystrzeliłem rakietę sygnalizacyjną. 

 

39. Kiedy już nie było nadziei na odnalezienie Stasia i Nel, 

kapitan Glen i doktor Clary, prowadzący badania stoków 

góry Kilimandżaro, znaleźli latawiec wysłany przez dzieci, 

zobaczyli rakietę i odnaleźli dzieci. 



 

40. Po długim okresie rozstania ojcowie spotkali swoje 

pociechy. 

- Tatusiu... 

- Stasiu, jestem dumny z ciebie, synku.  

- Ja ci także dziękuję za ocalenie Nel - powiedział pan 

Rawlison. 
 

1.  

 


