


Recenzje 
Baśni śnieżnego Lasu

„Bardzo podobała mi się ta książka! Subtelnie poprowa-
dzona opowieść, fantastyczne krajobrazy, no i Mordka 
(postać mogąca konkurować z Ryczypiskiem)”.

– Hilary McKay, autorka Wojny skowronków

„Prawdziwy klejnot zanurzony w pradawnych baśniach, 
wyjątkowych i zawierających ziarnko prawdy, lśniący 
bardzo realną miłością oraz poczuciem przynależności. 
Piękny od początku do końca”.

– Catherine Doyle, autorka Wyspy Strażnika Burzy

„Lektura ponadczasowa i konieczna, pełna czule udzie-
lanych lekcji na temat przynależności, własnego miej-
sca w świecie oraz dzikiej przyrody. Niezwykła baśń, 
która zdobędzie sobie czytelników wszystkich kolej-
nych pokoleń”.

– Kiran Millwood Hargrave,  
autorka Dziewczynki z atramentu i gwiazd



„Niesamowita fantastyka przygodowa: z księżniczkami, 
smokami, a nawet domem na kurzych łapach”.

– Fiona Noble, „The Bookseller”

„Przepiękne nawiązanie do licznych bajek zaczerpnię-
tych z folkloru, starannie splecionych srebrzystą nicią 
własnej podróży Janki. Błyszczy leśnymi czarami, siłą 
baśni, ale swą istotą bardzo mocno tkwi w świecie re-
alnym”.

– Cerrie Burnell, autorka Hani i Szkarłatnej Parasolki
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PRoLog

Pamiętam niedźwiedzicę, która mnie wychowała. Wtu-
lałam buzię w jej ciepły brzuch. Wielkie futrzaste łapy 
chroniły mnie przed dojmująco zimnym śniegiem. Pa-
miętam jej głębokie, dudniące pochrapywanie pośród 
zimowej ciszy, obłoki oddechu pachnącego jagodami 
i orzeszkami piniowymi.

Mamoczka, moja zastępcza matka, powiada, że gdy 
znalazła mnie nieopodal Niedźwiedziej Jaskini, miałam 
około dwóch lat. Mówi, że stałam w śniegu naga, ale 
miałam ciepłe różowe policzki i ogromny uśmiech na 
twarzy. Podeszłam prosto do niej, uniosłam ramiona 
i miękko zaszczekałam. Mamoczka podniosła mnie, a ja 
złożyłam główkę na jej ramieniu, otoczyłam ją w pasie 
nóżkami i natychmiast zasnęłam. Mamoczka twierdzi, 
iż od razu wiedziała, że jesteśmy sobie przeznaczone. 
Ale skoro nie wiem, skąd pochodzę, to jak mam wie-
dzieć, gdzie jest moje miejsce na ziemi?



Mamoczka szukała w jaskini jakichś wskazówek, któ-
re pomogłyby odpowiedzieć na to pytanie, a także na 
to, kim mogą być moi rodzice, ale w środku spała tylko 
snem zimowym stara niedźwiedzica. Nic więcej tam nie 
było. Nie chcąc jej przeszkadzać, Mamoczka wycofa-
ła się chyłkiem, a następnie zaniosła mnie do swojego 
domu na skraju Śnieżnego Lasu.

Uwielbiam mieszkać z Mamoczką. To najlepsza 
mama, jaką mogłabym sobie wymarzyć, często jednak 
myślę o tamtej niedźwiedzicy. Ciekawe, czy mnie pa-
mięta. Może nawet za mną tęskni. Rozmyślam o niej 
prawie tak często jak o swoich prawdziwych rodzicach. 
Tych, którzy mnie zgubili – albo pozostawili – w lesie.

Chciałabym któregoś dnia poznać swoją przeszłość. 
Mam nadzieję, że kryje się w niej coś bardziej magicz-
nego niż tylko bycie niechcianym i porzuconym na pa-
stwę losu niemowlęciem. Mam nadzieję, że okaże się 
baśnią pełną cudów, która wyjaśni mi, kim jestem i dla-
czego jestem inna, dlaczego słyszę drzewa szepczące 
o swoich tajemnicach, dlaczego zawsze czuję zew lasu.
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azywają mnie Janka Niedźwiedzica. Nie z po-
wodu miejsca, w którym mnie znaleziono – 

o tym wie tylko parę osób. Nazywają mnie Jan-
ka Niedźwiedzica, bo jestem wielka i silna.

Góruję nad wszystkimi innymi dwunastolatkami, 
a także nad większością dorosłych. Nie ma silniejszego 
ode mnie. Nawet wśród drwali, kruszycieli kry czy tych 
nielicznych myśliwych i zbieraczy, którzy są na tyle od-
ważni, żeby zapuszczać się w głąb Śnieżnego Lasu.

W naszej wsi na południowym skraju puszczy miesz-
ka jakieś sto osób. W tej chwili wszyscy tłoczą się na pla-
cyku, przygotowując do jutrzejszego święta.

Skrzy się śnieg, w powietrzu kipi ekscytacja. Od po-
nad pół roku wieś znajduje się w pułapce surowej zimy, 
jutro jednak zaczyna się początek Ogromnych Rozto-
pów. Wielką Zamarzniętą Rzekę ogarnie odwilż, a Śnież-
ny Las straci swą pokrywę z bieli. Będę mogła wędrować 
pod świeżą zielenią drzew. Nie wybiorę się daleko – Ma-
moczka by się martwiła. Ale sama myśl o staniu pod szu-
miącymi wierzbami i szepczącymi sosnami sprawia, że 
w policzki łaskocze mnie szczęście.

n
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Przecinam placyk; ludzie wołają do mnie, proszą 
o pomoc. Zatrzymuję się, żeby przytrzymać drewniane 
belki dla cieśli budujących świąteczny podest. Pomagam 
wbijać pale w zamarzniętą ziemię – będą potrzebne do 
konkursu wspinaczkowego. Potem prosto z zamarznię-
tej rzeki holuję skrzypiące sanie, wyładowane blokami 
lodu do budowy lodowej fortecy. Jest już prawie tak wy-
soka jak wiejska świetlica, ale dzieciaki ciągle się wdra-
pują na jej lśniące ściany, chcą, aby była jeszcze wyższa.

Wreszcie docieram na środek placu, gdzie mój naj-
lepszy przyjaciel Sasza układa w stos drewno na świą-
teczne ognisko.

– Cześć, Sasza. – Uśmiecham się i macham do niego.
– Cześć, Janka. – Odpowiada mi uśmiechem spod 

wielkiej futrzanej czapy. 
Jesteśmy najlepszymi kumplami od czasu, jak wyciąg-

nęłam go z zarośli pokrzyw; miałam wtedy trzy lata, on 
pięć. Opatrzyłam mu oparzenia liśćmi szczawiu, a potem 
poprosiłam, żeby wspiął się ze mną na drzewo. Mamocz-
ka powiada, że właśnie wtedy po raz pierwszy się ode-
zwałam. Sasza jest wysoki i długonogi jak czapla. Jeszcze 
przed tą zimą byliśmy równi wzrostem, ale gdy ostatnio 
przyspieszyłam z centymetrami, z łatwością widzę czu-
bek jego głowy. Nigdy nie sądziłam, że stanę się tak wiel-
ka, nie wiem, czy kiedykolwiek do tego przywyknę.

– Zaniesiemy to razem? – Sasza podnosi jeden koniec 
długiego ściętego drzewa.
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– Dam radę sama. – Zarzucam sobie kłodę na ramię 
i natychmiast zapadam się w śniegu. 

Sasza bierze następną, mniejszą, po czym ciężkim 
krokiem idziemy ramię w ramię w kierunku stosu drew-
na na ognisko. Podbiega do nas najmłodszy kuzyn Sa-
szy, Wania, z naręczem gałązek. Patrzy na mnie zachwy-
cony wielkimi oczami.

– Jesteś silna jak niedźwiedź, Janka!
Zrzucam kłodę na stos, uśmiecham się. Nie prze-

szkadza mi to porównanie do niedźwiedzia. Niespe-
cjalnie. Natomiast przypomina mi, jak bardzo jestem 
odmienna – nie tylko pod względem wzrostu i siły.

Wszyscy pozostali mieszkańcy wsi urodzili się tutaj, 
tak samo jak ich rodzice i dziadkowie. Noszą futra prze-
kazane im przez pradziadów, sypiają pod pledami utka-
nymi przez prababki. Tymczasem ja nie wiem, gdzie 
przyszłam na świat, kim są moi prawdziwi rodzice ani 
w jaki sposób znalazłam się w Niedźwiedziej Jaskini. Ta 
niewiedza jest niczym dziura w duszy, która z każdym 
kolejnym rokiem staje się coraz szersza.

Zarzucam na ramię następną kłodę i odpycham od 
siebie nieprzyjemne myśli. Wkrótce stos drewna na og-
nisko dorównuje mi wysokością; uśmiecham się, wyob-
raziwszy sobie, jakim żarem jutro zapłonie.

Sasza śmieje się z czegoś razem z grupką dzieci, które 
wspinają się na lodową fortecę. Czapkę trzyma w ręku, 
jego pierzaste włosy sterczą we wszystkich kierunkach. 
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Znam każdego w tej gromadzie. We wsi jest tylko dwu-
dziestka dzieciaków, wszyscy chodzimy do jednej szko-
ły, więc w ich obecności nie powinnam czuć się obco. 
A jednak idąc ku nim, zaczynam się potykać, uśmie-
cham się nerwowo. Nikt chyba tego nie zauważa. Być 
może dlatego, że są zbytnio zajęci robieniem planów na 
jutro. Albo dlatego, że moja głowa znajduje się znacznie 
wyżej od ich głów. Usiłuję się zgarbić, uginam kolana, 
ale mimo to wciąż nie pasuję do grupy. Czuję się jak 
pisklę kukułki w gnieździe strzyżyków.

Bladoszare niebo ciemnieje, mróz zaczyna kąsać po-
wietrze. Może i zima się kończy, jednak wiosenne ciepło 
jest jeszcze daleko. Zawsze tak to wygląda. Śnieg, któ-
ry topnieje w słońcu, o zmierzchu ponownie zamarza, 
więc noce są lodowate, przeszywające zimnem.

Obok mnie przelatuje gil, tak blisko, że muska piór-
kami mój policzek. Wzbija się w górę, oddala w stro-
nę lasu. Stąd widzę tylko kilka wiotkich czubków 
drzew, ale dla mnie są niczym grube, szarpiące serce 
liny. Znajduję się teraz prawie na samym wierzchoł-
ku wzniesienia za wsią i dopiero po chwili zdaję sobie 
sprawę, że powędrowałam za daleko, odsunęłam się od 
pozostałych.

Sasza mnie dogania, wali w ramię, zrównuje krok. 
Idziemy obok siebie.

– Co to niby ma być? – Oddaję mu kuksańca, możli-
wie najdelikatniej, ale on i tak chwieje się na nogach.
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– Daję ci fory. – Sasza wyjmuje ostrza, które przypi-
na do butów, zmieniając je w łyżwy. – Ścigamy się do 
mojego domu?

– Tak! – Serce wypełnia mi radość, ale po chwili zamie-
ra, gdy przypominam sobie, dlaczego nie noszę butów do 
łyżew. Tej zimy wyrosłam z trzech par, nie dam rady za-
mówić kolejnych. Przeraża mnie ta świadomość, myśl, że 
tak szybko rosnę – znacznie szybciej niż w poprzednich 
latach; w nocy bolą mnie od tego nogi. Majstruję przy 
swoich kieszeniach, wzdycham. – Zapomniałam ostrzy.

– Znowu? – jęczy Sasza.
– Możesz się ślizgać beze mnie. 
Staję na szczycie wzniesienia. Szlak wydeptany 

w skuwającej drogę lodowej pokrywie ciągnie się aż do 
domu Saszy, a potem dalej, pod frontowe drzwi moje 
i Mamoczki. Wiem, że Sasza uwielbia szusować po lo-
dzie, robi to z wdziękiem szybującej jaskółki. On jednak 
nie przypina ostrzy.

– Lepiej chodźmy razem przez las. – Odskakuje 
w kierunku starego, sękatego wiązu, na który się wspi-
naliśmy, gdy byliśmy mali. Zaraz za nim biegnie wijący 
się między drzewami szlak, prowadzący okrężną drogą 
do naszych ogrodów. Zawsze wolałam chodzić właśnie 
tędy, Sasza o tym wie. Zalewa mnie ciepło. To naprawdę 
mój najlepszy przyjaciel.

Wkroczyć w Śnieżny Las oznacza wejść w zupełnie 
inny świat. Wysokie, bardzo wysokie drzewa sprawiają, 



16

że czuję się tutaj mała. Przechodzą mnie ciarki, umysł 
i zmysły ożywają. Czasem wydaje mi się, że jestem tu 
tak blisko swojej nieznanej przeszłości, iż prawie słyszę 
ją na wietrze.

– Cieszysz się na jutrzejsze święto? – pyta Sasza. Jego 
oczy błyszczą.

Kiwam głową, myśląc o tych wszystkich rzeczach, 
które lubię: o grach, zabawach, muzyce, przedstawie-
niach, o wyścigach na sankach po wyłożonym świeżym 
lodem zboczu, oczywiście z Saszą, o biegu przez ognio-
wy labirynt do Mamoczki.

W ogniowym labiryncie nie ma prawdziwego ognia. 
Wokół podestu owinięte są wielkie połacie powiewające-
go jedwabiu, przyciętego i zabarwionego tak, aby wyglą-
dał na płomienie. Pod koniec wieczoru wszyscy przez nie-
go przebiegają, wybuchając śmiechem w chwili, gdy się 
zaplączą w tkaninę albo w niej zagubią; potem wyłaniają 
się z labiryntu z twarzami lśniącymi jak rozżarzone węgle.

Pierwszy raz przeszłam labirynt ognia, mając trzy 
albo cztery lata. Ponieważ bardzo się bałam, Mamocz-
ka musiała stanąć po drugiej stronie i prowadzić mnie 
gestami. Już nie czuję strachu, a jednak – gdy biegnę – 
ona nadal tam stoi.

– Nie mogę się doczekać zabawy w oblężenie. – Sa-
sza promienieje. – Widziałaś, jak wysoka jest forteca 
w tym roku?
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– Wyższa niż wiejska świetlica – mruczę, dekoncen-
trowana przez odgłosy lasu. Daję nura pod jakąś gałąź, 
śnieg spada mi na kark, dygoczę.

Las ma swoje humory. W tej chwili jest niespokoj-
ny, ponieważ śnieg się topi i kapie, ptactwo hałasuje, 
zwierzęta biegają po drzewach, suną tunelami pod bia-
łą pierzyną.

Sasza dalej rozprawia o zabawach, ale ja nie mogę 
się skupić. Jestem napięta, jakby las próbował mi coś 
powiedzieć.

– Janka?
– Przepraszam. Tak?
– Znowu słuchałaś drzew? – Sasza się uśmiecha. – Już 

cię poinformowały, kim jesteś?
Krew napływa mi do policzków. Sasza i ja zawsze mó-

wimy sobie o wszystkim. Jednak czasami chciałabym, 
żeby nie wiedział o mnie aż tyle: że słyszę w lesie różne 
rzeczy, że zastanawiam się nad swoją przeszłością.

– Mam po ciebie jutro wpaść? – pyta.
– Muszę pomóc Mamoczce zanieść lekarstwa na pla-

cyk i rozstawić kram. Ruszamy o pierwszym brzasku.
– To przyjdę. Może się przydam.
– Nie trzeba.
– Ale ja chcę. Rodzice jadą saniami po dziadków, 

więc rano i tak będę sam. – Sasza pędzi do swojego 
ogrodu. – Do zobaczenia jutro!



18

Idę dalej do domu, w którym mieszkamy z Mamocz-
ką. Jeszcze chwilę zwlekam pod sosnami na skraju na-
szego ogrodu, żeby troszkę dłużej być blisko lasu.

Nasz ogród, podobnie jak ten Saszy, łączy się bez-
pośrednio z puszczą. Nie ma tu żadnych płotów ani 
furtek, które by te dwie sfery dzieliły. Obecnie to 
tylko płaska połać śniegu, ale po Ogromnych Rozto-
pach skopiemy ziemię i zasadzimy nasiona. Gdy na-
dejdą długie dni lata, ogród zatętni barwami owoców, 
kwiatów i setek ziół, będzie pełen tańczących pszczół 
i motyli.

Zioła to źródło utrzymania Mamoczki. Zbiera je, su-
szy, miele, a następnie wyrabia z nich wszelkie możliwe 
lekarstwa. Gdy czuję się źle, robi mi wywar albo herbat-
kę na poprawę samopoczucia. Tej zimy przygotowała 
nawet specjalną maść tylko dla mnie, bo skarżyłam się 
na rosnące zbyt szybko stopy.

Ludzie mówią, że Mamoczka może uleczyć wszyst-
ko – że gdyby chciała, wykurowałaby niebo z krwawych 
zachodów słońca – ponieważ ma w sobie mądrość Śnież-
nego Lasu. Mamoczka jest podobna do puszczy, groźna 
i łagodna zarazem. Dłonie ma gładkie, choć twarde ni-
czym młoda kora. Jej ciemne włosy są jak cień między 
sosnami. Pachnie słodko kwiatem lipy.

Gdy była młodsza, zagłębiała się daleko w las, zbie-
rając zioła i jagody na swoje leki. Właśnie w ten sposób 
znalazła mnie przy Niedźwiedziej Jaskini. Dziś jednak 
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trzyma się bliżej wsi, a to, czego jej potrzeba, uprawia 
w swoim ogródku.

Jak wszyscy pozostali mieszkańcy powiada, że las jest 
niebezpieczny. Za swoje najważniejsze zadanie uważa 
zapewnienie mi opieki. Chciałabym, aby pozwalała mi 
wchodzić do puszczy trochę dalej; twierdzi niestety, że 
mogłabym się zgubić, zamarznąć albo paść ofiarą któ-
regoś z licznych drapieżników grasujących wśród drzew.

Mój wzrok przykuwa różowy błysk na ośnieżonej ga-
łęzi. Kolejny gruby, krągły gil. Uśmiecham się do nie-
go, wsuwam rękę do kieszeni i wyjmuję kilka nasion 
słonecznika, które zawsze mam przy sobie dla ptaków. 
Unoszę wysoko nieruchomą płaską dłoń z ziarnami, 
gwiżdżę nisko i smutno.

Gil przekrzywia łebek i przesuwa się w dół po gałęzi. 
Potem nagle skacze i sfruwa mi na rękę.

– Janko!
Oddech więźnie mi w gardle. Jestem pewna, że gil 

właśnie zawołał mnie po imieniu!
– Janko! – powtarza ptak. – Janko Niedźwiedzico! 

Wracaj do lasu!
Gapię się na niego z rozdziawioną buzią. Usłyszałam 

te słowa w postaci ptasiego trelu, ale w moim umyśle 
układają się w znaczenie. Przybliżam się, pragnąc, by 
gil dodał coś jeszcze.

Lecz nagle po moich plecach, okrytych reniferową 
skórą, przebiegają szybko niewielkie łapki i Mordka, 
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czyli nasza domowa łasica, rzuca się z mego ramienia 
prosto na małego ptaka.

Gil zmyka w ostatniej chwili, a Mordka ląduje na mo-
jej ręce, posyłając na śnieg deszcz z nasion słoneczni-
ka. Owija mi się wokół nadgarstka, spogląda niewinnie 
w oczy, oblizuje pyszczek.

Robię groźną minę i kręcę głową.
– Nie podoba mi się, że polujesz na ptaki, które właś-

nie karmię. Za mało masz myszy w domu?
On się otrząsa, stroszy futerko, potem zeskakuje na 

ziemię i śmiga z powrotem przez ogród – miedzianej 
barwy pasemko na tle bieli śniegu. Jego umaszczenie 
nie zmienia się na zimę jak u innych łasic, ponieważ 
mieszka przy naszym kominku.

Mamoczka puka w kuchenne okno.
– Zbitenia? – Wymawia to słowo bezgłośnie, unosząc 

mój ulubiony żółty kubek. 
Uśmiecham się, potakuję, czuję ciepło na samą myśl 

o tym napoju z gorącego miodu.
Rzucam jeszcze okiem za siebie, w stronę, w któ-

rą uleciał gil, lecz on już zniknął na dobre. Tłumaczę 
sobie, że tylko mi się wydawało, iż go zrozumiałam, 
moje serce jednak wie, że jest inaczej. Korony drzew 
szepczą tajemniczo, śnieg topi się sekretami. Czu-
ję zew lasu, silniejszy niż kiedykolwiek. Gdzieś tam 
w ciemnej głębi pośród drzew kryje się prawda o mo-
jej przeszłości.




