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Gwiazdy w mieście Słowa były bardzo słabo widoczne. 
Ciepłe światła latarni otulały ulice,  utrudniając  

pracę lśniącym na niebie iskierkom. W  każdą sobotę 
mieszkańcy Słów montowali na dachach swoich 
samochodów teleskopy i wyruszali w podróż do pobliskich 
wsi. Miasto pozostawało puste i ciche. Ze Słów znikały 
słowa, tymczasem w podmiejskich domkach rozkwitało 
życie. Utęsknione babcie i dziadkowie witali przybyszy 
gorącymi wypiekami, podawali też kawę zbożową ze 
spienionym mlekiem, posłodzoną dużą ilością miodu. 
Ci, którzy nie mieli dość pieniędzy, aby powitać swoje 
rodziny w ten sposób, przygotowywali gorący ryż ze 
słodkimi rodzynkami. Krążyły słuchy, że ryż zrobiony był 
z gwiezdnego pyłu, choć pytane o to babcie i dziadkowie 
zgodnie milczeli. Cisza panowała również podczas nocnych 
obserwacji nieba. Rodziny zasiadały wokół teleskopów, 
wszyscy popijali gorący napar z imbirem i wyczekiwali, 
aż nadejdzie ich kolej na spojrzenie w rozświetloną 
przestrzeń. Pierwszeństwo miały matki, które często 
oddawały ten przywilej swoim dzieciom. Tak było i tym 
razem, gdy mama dziesięcioletniej Stefy zwróciła się w jej 

ROZDZIAŁ I

Początek podróży



7
Początek podróży

stronę z uśmiechem.
- Chciałabyś spojrzeć pierwsza? - zapytała, 
odgarniając z twarzy dziewczynki pasmo włosów.

Stefa była bardzo nieśmiała. Bała się nieba, lśniących 
gwiazd i odległości, która ją od nich dzieliła. Dziewczynka 
siedziała na kolanach babci, wtulając się ze strachu w jej 
miękki, pachnący rumiankiem sweter.

- Nie musisz robić niczego, co wzbudza w tobie 
strach. - powiedziała mama widząc, że jej propozycja 
przestraszyła Stefę. - Ale pamiętaj, że jeśli wygrasz 
ze strachem, on od ciebie na zawsze odejdzie, a to 
sprawi, że będziesz wolna.
- Nie chcę wygrywać z nikim ani niczym. Nie chcę 
walczyć! - krzyknęła Stefa i pobiegła do swojego 
pokoju. Była smutna. Siedząc na drewnianym łóżku 
zerkała w stojące na biurku lusterko.
- Chciałabym nie bać się niczego.- powiedziała sama 
do siebie.

Do pokoju weszła babcia dziewczynki i usiadła obok niej. 
Przez chwilę obie milczały. Zza ściany dochodziły dźwięki 
przygotowywanej przez wujka Stefy kolacji. Pachniało 
palonym drewnem.

- Wiesz moja droga… - zaczęła mówić babcia - wydaje 
ci się, że naokoło ciebie są jedynie ludzie, których 
twarze rozjaśnia uśmiech na widok tego, co w tobie 
wzbudza przerażenie. Przez to czujesz się inna.  
Ale to wszystko nieprawda, bo wśród mieszkańców 
Słów jest wiele takich osób jak ty. Takich, którzy 
także obawiają się nieba, odległych gwiazd a nawet 
słońca, które przychodzi nad ranem. Wydaje ci się, 
że jesteś sama, bo radość zawsze widać wyraźniej.  
To nic złego, że się boisz. I ja się boję niejednego. - 
babcia uśmiechnęła się do Stefy, przytulając ją -  
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Ale  to, że się boimy, nie oznacza, że nie jesteśmy 
odważne. - dodała i wyszła z pokoju, cicho 
zamykając drzwi.

Dom wypełniał zapach pieczonej papryki nadziewanej 
ryżem. Przy stole w kuchni siedziała cała rodzina prócz 
Stefy, która zasnęła tuż po rozmowie z babcią. Wokół 
domu biegały przywołane wonią wspaniałej kolacji 
zwierzęta z pobliskiego lasu. Jedna z saren, której słuch  
był doskonały do tego stopnia, że dobrze wiedziała, 
co dzieje się u każdego z mieszkańców pobliskich wsi,  
usłyszała także rozmowę Stefy z babcią. Podeszła 
do okna pokoju, w którym spała dziewczynka.

- Psst, dziewczyno, nie śpij. Wstajemy! - powiedziała 
sarna wciskając pysk w szparę okna.
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Stefa uchyliła powieki, po czym całkowicie rozwarła je 
ze zdumienia.

- Nie patrz tak na mnie, tylko chodź. Wskakuj na 
grzbiet. - sarna aż tupnęła ze zniecierpliwienia.
- Boję się ciebie. Nie sądziłam, że zwierzęta umieją 
mówić. W ogóle nie sądziłam… a może to tylko sen? 
- dziewczynka mówiła, powoli próbując cokolwiek 
zrozumieć.
- Sny są jak drugie życie, w którym dzieje się wszystko 
to, co mogłoby się stać w rzeczywistości, choć 
większość z tych rzeczy się nie wydarzy. Dlatego 
przeżywając sny, żyje się o wiele dłużej i ciekawiej! 
Przekonujące, prawda? - zapytała sarna.
- Chyba tak. Tylko nie wiem, czy zapamiętam ten sen. 
Co jeśli obudzę się bez wspomnień? Babcia mówi,  
że pamięta się tylko niektóre sny. - odparła  
niepewnie Stefa, choć pomimo tej niepewności 
wstała i podeszła do okna.
- Mnie się nie zapomina. - powiedziała stanowczo 
sarna.

Dziewczynka odchyliła okiennice i spojrzała na 
rozmówczynię z bliska. Oczy zwierzęcia przypominały 
rozgwieżdżone niebo. Czym głębiej się w nie spoglądało, 
tym mocniejsze biło od nich światło. Co jakiś czas  
w tęczówkach sarny pojawiały się meteoryty,  
sygnalizujące mocniejsze uderzenie jej serca.

W końcu dziewczynka wskoczyła na grzbiet sarny 
i  zdziwiła się znów zauważywszy, że to nie one galopują 
przez las, tracąc z horyzontu poszczególne, dobrze znane 
Stefie miejsca, a świat sam zmienia się dookoła nich. 
Zniknął ceglany dom babci, przejrzyste jezioro, budka  
dla ptaków i drewniana huśtawka. Nie widać było 
także rzędu wysokich świerków otaczających działkę, 
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ani samochodu mamy. Na chwilę wszystko dookoła 
zmieniło się w białe obłoki, później oczom Stefy ukazały 
się złowrogie błyskawice, aż na koniec znalazła się na 
ogromnym wzgórzu, z którego widać było miliony gwiazd.

- Jak się czujesz? - zapytała sarna.
- Dobrze. Naprawdę dobrze i pewnie. - odparła 
zdumiona dziewczynka.

Z zadumy wyrwał ją głośny huk, jakby każdy z muzyków 
licznej orkiestry w tym samym czasie wydał ze 
swojego instrumentu możliwie najgłośniejszy dźwięk. 
Na  horyzoncie pojawiła się jaskrawa, jasnofioletowa 
łuna, która stopniowo zaczęła się rozszerzać. W końcu 
jej promienie dotarły na szczyt wzniesienia. Wszędzie 
wokół gromadziło się tysiące drobnych iskierek, po czym 
rozchodziły się i schodziły na nowo, tworząc skupiska 
fioletowego światła.

- Posłuchaj… - sarna podeszła do Stefy patrząc 
jej prosto w oczy z ogromną powagą. - zaraz 
poznasz kogoś, kto wie o tobie wszystko. Zna 
wszystkie twoje smutki, wszystkie twoje zalety 
i wady. Wie także co spotka cię w przyszłości.  
Nie możesz jednak o to pytać. Zgoda?

Dziewczynka kiwnęła głową, dając wyraz zrozumienia. 
Serce biło jej coraz mocniej. Lśniące iskierki zaczęły 
szybko się poruszać. W końcu z bliżej nieokreślonej 
kształtem, świecącej masy uformowały wysoką postać. 
Jej oczy były granatowe, podobnie jak włosy i szaty. Miała 
szklaną skórę, a widoczne spod niej żyły przypominały 
szczerozłote nitki. Stefa po raz pierwszy w trakcie swojej 
podróży poczuła lęk. Bała się, że nie uda jej się spełnić 
prośby sarny i w przypływie ogromnej ciekawości zapyta 
o swoją przyszłość. Tajemnicza postać stała naprzeciw 
niej bez słowa. W końcu wyciągnęła dłoń, w której Stefa 
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spostrzegła wspaniały diament mieniący się wszystkimi 
kolorami. Sarna zbliżyła się do dziewczynki.

- Podejdź i weź to cudo. - powiedziała z ogromnym 
przejęciem.

Gdy tylko kamień znalazł się w rękach Stefy, rozpadł się 
na miliony, może nawet miliardy malutkich diamencików, 
które rozsypały się dookoła. Dziewczynka przeraziła się, 
że nie była dość ostrożna, i zanim jeszcze poznała 
tajemniczą postać, zepsuła coś, co ta postanowiła jej 
przekazać.

- Przepraszam… - powiedziała cicho.
- Nie przepraszaj. Ten diament ciągle zmienia swoją 
postać. Nazywają go diamentem ludzkości, 
bo  rozpada się na dokładnie tyle części, ilu jest 
na świecie ludzi. Kiedy ktoś umiera, albo się 
rodzi, diament musi się przeobrazić, żeby mieć  
odpowiednią wielkość. - powiedziała tajemnicza 
postać, a jej lśniące, granatowe usta przyozdobił 
szczery uśmiech. - Nazywam się Loris. - dodała po 
chwili. - Jestem ostatnią strażniczką świata.

Zgodnie z jej słowami drobne diamenty zaczęły 
z powrotem wracać do dłoni Stefy, formując się w duży, 
świetlisty kamień.

- Dlaczego przekazałaś mi diament ludzkości? 
- zapytała dziewczynka przyglądając się temu 
pięknemu zjawisku.
- Od dziesiątek lat żyję w samotności. Wszystko co 
dzieje się na moich oczach jest piękne, ale zarazem 
tragiczne, bo zachwyca mnie, lecz tym zachwytem 
nie mogę z nikim się podzielić. Kiedy cię zobaczyłam, 
poczułam ogromną tęsknotę za współodczuwaniem. 
Za tym, żeby ktoś wraz ze mną patrzył na ten bezmiar 
piękna. Spójrz - Loris wskazała ręką rozgwieżdżone 
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niebo, po czym przesunęła ją po całej panoramie 
krainy widocznej ze wzniesienia. - Umiałabyś patrzeć 
codziennie na tak wspaniałe miejsce, nie mogąc przy 
tym nikomu powiedzieć, jak ci się ono podoba?
- Chyba bym nie umiała. - odparła Stefa. - Dlaczego 
w takim razie jesteś tutaj sama?
- My, strażniczki, rodzimy się w ciemnościach, 
w spokoju, zrozumieniu i życzliwości. Z wiekiem 
zaczynamy doświadczać oślepiającego światła gwiazd 
i błyskawic. Potem z bólem obserwujemy wśród ludzi 
zawiść, agresję i nienawiść. Ale przyzwyczajamy się 
do tego i uczymy się kochać ludzi takimi, jacy są.  
Jest jednak na świecie coś, co przyczynia się do  
naszej śmierci. Nie mogę jednak powiedzieć ci co to 
takiego. Jeszcze nie teraz. - powiedziała Loris
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Wszystkie trzy siedziały nad brzegiem oceanu, 
którego woda o truskawkowej barwie, choć 

niewzburzona, sprawiała wrażenie niespokojnej.  
Loris rozpaliła ognisko zaraz przy wejściu do jaskini 
znajdującej się u stóp wzgórza. Wiatr wznosił na swoich 
skrzydłach szmaragdowe liście, które sarna w chwilach, 
gdy Stefa i strażniczka zajęte były rozmową, próbowała 
pochwycić pyskiem, po czym zjadała je ze smakiem. 
Kolejne kwadranse upływały całej trójce na wszystkim, 
co w życiu najmilsze. Dyskutowały, piekły zerwane przed 
kilkoma chwilami jabłka, a w momentach mocniejszego 
podmuchu wiatru chowały się pod miękkimi pelerynami, 
które Loris podarowała swoim towarzyszkom. W pewnym 
momencie na jej twarzy zaczął malować się smutek, a jej 
granatowe oczy zaszły mgławicą gwiazd.

- Wiesz, Stefo, kilka lat temu, kiedy zostałam tutaj 
sama, posłałam obszerny list do najmądrzejszych 
zwierząt naszej planety. Poprosiłam je, aby dzięki sile 
swoich wyjątkowych umysłów pomogły znaleźć moją 
następczynię… - zaczęła strażniczka, jednak po chwili 
zawiesiła głos. Sarna spojrzała ukradkiem na Stefę. -  
Proszę, strażniczko, powiedz jej. Chcę, żeby w końcu 

ROZDZIAŁ II

Loris
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się dowiedziała. - powiedziała, nie spuszczając 
wzroku z dziewczynki.
- W tym liście wyjaśniłam wszystko. - Loris sięgnęła 
dłonią, przeczesując futro na grzbiecie sarny,  
z którego po chwili wyciągnęła zmiętą w kulę kartkę 
papieru. Odwinęła ją i przeczytała łamiącym się 
głosem:

Ja, strażniczka tego świata, zwracam się 
do Was, zwierząt o ponadprzeciętnych 

umysłach, z prośbą o pomoc.

Od jakiegoś czasu czuję się coraz słabsza.  
Moje żyły, niegdyś silne, stalowe, pompujące lśniącą 

krew, przeobrażają się w cienkie, giętkie, łatwe 
do zerwania złote nitki. Moje ramiona słabną, nie 

unoszą już potężnych kamieni stojących na drodze 
wiecznej wędrówki. Jak wiecie, zostałam sama.

Moja droga przyjaciółka, strażniczka,  
gdy odchodziła, zdradziła mi swoją tajemnicę. 

Podczas jednej z wędrówek do świata ludzi, 
świadoma, że rasa strażniczek w sposób 

nieunikniony chyli się ku upadkowi, zabrała 
ze sobą pył, który co pewien czas zbieramy 

z gwiazd, a który daje nam magiczne zdolności. 

Zamknęła go w szczelnej szkatule zrobionej  
ze zbitego lustra zlepionego oceaniczną pianą.  

Jej babcia, również strażniczka, choć za jej 
życia było nas znacznie więcej, doskonale 
wiedziała co się wydarzy. Kazała jej zrobić 

właśnie taką szkatułę, zebrać do niej gwiezdny 
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pył i odnaleźć naszą następczynię.

Moja przyjaciółka wędrowała po świecie ludzi 365 
dni i nocy. W końcu, między drzewami, pod miastem 

Słowa, znalazła malutką dziewczynkę.  
Była otoczona ciszą i miękkim mchem. 

Strażniczka podeszła do niej i tak, jak wśród 
ludzi musiała stawać się niewidoczna, bo swoim 

wyglądem wzbudzała w nich strach, przed 
dziewczynką ukazała się w całej swojej postaci. 
Dziecko nie płakało, a wpatrywało się w moją 
przyjaciółkę z zainteresowaniem. W pewnej 

chwili uśmiechnęło się i wyciągnęło w jej kierunku 
drobną rękę. Wówczas strażniczka wiedziała, 
że jej poszukiwania dobiegły końca. Ujęła dłoń 

dziewczynki, wysypała na nią gwiezdny pył i nie 
wypuszczając jej ręki, przyłożyła ją do serca dziecka.

To co się wydarzyło, potwierdziło przekonanie 
strażniczki. Oczy dziewczynki przyjęły postać 

rozgwieżdżonego nieba, kosmyki jej włosów 
przeobraziły się w błyskawice, a skóra odkryła 

mosiężne żyły. Wszystko to trwało ledwie 
sekundę i po chwili dziecko wróciło do swej dawnej 

postaci. Strażniczka widząc, że dziewczynka 
ma wszystkie cechy naszej następczyni, 

wyszeptała jej do ucha zaklęcie: „Zmierzysz 
się ze strachem, ze smutkiem, lecz twoja siła 

pozwoli ci je przezwyciężyć. Bądź spokojna, bądź 
wytrwała, nie uciekaj przed sobą” i odeszła.
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Nie wszystko w ciele dziecka wróciło jednak 
do pierwotnej postaci. W jego lewej źrenicy 

na dobre zagościła jedna, niewielka, świecąca 
słabym światłem gwiazda, którą dostrzec 

można jedynie w całkowitej ciemności.

Przyszedł moment, w którym zwracam się 
do Was z prośbą o odnalezienie dziecka. 

Pamiętajcie jednak, aby szukać jej nie za dnia, 
a w nocy, gdy zapadnie całkowity zmrok.

Wasza Loris

Strażniczka zamilkła wpatrując się osłupiałą Stefę. 
Wszystkie trzy siedziały bez ruchu. Z ciszy wyrwał je 
aksamitny głos Loris, która z początku niepewnie, potem 
jednak coraz głośniej śpiewała:

Nie wiem co nie tak się stało, długo czegoś brakowało.
Chyba coś mi się zdawało, gdy myślałam, że…

Że jestem tu na zawsze i że one są też.
Że los strażniczek świata na cud skazany jest.

Lecz chwile złe i cierpkie pozostawiły smak.
I w ustach moich gorycz męczy mnie od wielu lat.

Samotność i tęsknota za drugim sercem trwa.
W poszukiwaniu serca z gwiazd, 

przeszłam cały świat.

- Gdy moja przyjaciółka przeżywała swoje ostatnie 
dni, ta piosenka nie schodziła z jej ust. - powiedziała 
Loris, gdy skończyła śpiewać.
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Oczy sarny zaszły łzami. Każda z nich spływała po jej 
pyszczku, niespiesznie opadając na nadbrzeżny piasek 
truskawkowej plaży. Ustał dynamiczny zwykle ruch 
gwiazd w jej źrenicach.

- Pamiętam to, Loris. Też byłam wtedy mała, moje 
futerko było miękkie jak puch. Bardzo lubiłam 
polne kwiaty. Wyjadałam je, wymykając się w  nocy 
mojej mamie. Kiedyś, podczas wyprawy po słodką 
przekąskę, spotkałam strażniczkę. Nuciła tę 
piosenkę pod nosem, przemierzając pola i lasy.  
Podglądałam ją zza drzewa, a gdy mnie zauważyła 
i rozchmurzona zaczęła wołać, abym przyszła, 
przestraszyłam się i uciekłam. Mała sarna nie ma 
zbyt wiele odwagi. Ale tę piosenkę zapamiętam na 
zawsze. Szczególnie, że miała jeszcze jeden wers…
- Miała. Ale jego dźwięk rozdziera mi serce. - odparła 
Loris stanowczo. Z jej twarzy zniknęło rozrzewnienie. 
Wyglądała teraz na surową i oschłą. Słowa sarny 
przywołały jej najgorsze wspomnienia.
- Bez niego piosenka jest niekompletna, Loris. - 
powiedziała nieśmiało sarna.
- Chciałabym go usłyszeć. - dodała Stefa, przerywając 
długie milczenie.

Po chwili ciszy sarna nieoczekiwanie zaśpiewała 
niepewnym głosem:

Zabija mnie powoli urok czarnych róż  
na szczycie słońca dają zimny cień.  

Ich kolce ostre jak do chleba nóż 
wbijają się na sztorc w serce me.

- Nie przejmują cię moje prośby! - krzyknęła Loris. 
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Zerwała się pełna wściekłości. Jej szaty zaczęły 
wirować przeobrażając się w ogromne, czarne ptaki. 
Po chwili zniknęła bez śladu.

Sarna wpadła w rozpacz. Jej łzy spadając na piasek 
przemieniały się w czarne perełki.

- Czy ona… czy ona odeszła na zawsze? - zapytała 
przerażona Stefa.
- Pytasz czy zmarła? Gdy strażniczka umiera, 
pojawia się tysiąc srebrnych błyskawic, a niebo staje 
się bezgwiezdne i czarne jak najczarniejsza smoła. 
- odparła sarna, podnosząc zapłakany pyszczek.  
- Ale uraziłam ją i rozgniewana odeszła. - zwierzę 
na powrót zaniosło się płaczem.
- Sarenko, sarno kochana… - Stefa położyła się obok 
zwierzęcia, obejmując je mocno. - nie przejmuj się, 
proszę. Posłuchaj, mam plan. Musisz mi powiedzieć 
wszystko co wiesz o ostatniej zwrotce, o czarnych 
różach. Ale przede wszystkim powiedz mi, czy to ja 
jestem następczynią strażniczek.

Sarna głęboko spojrzała w oczy dziewczynki.
- Teraz jestem jeszcze bardziej pewna. Zobacz. - 
zwierzę podsunęło Stefie leżący nieopodal fragment 
lusterka. 

Dziewczynka przyjrzała się sobie z bliska. Ujrzała 
migoczącą gwiazdkę w swoim lewym oku. Gdy po chwili 
ochłonęła, a serce przestało jej bić jak oszalałe, poprosiła:

- Powiedz mi, czym są czarne róże.
- Na szczycie słońca i każdej innej gwiazdy 
wszechświata rosną czarne róże. Ich kolce są tak 
ostre, że gdyby wyrosły na ziemi, jeden kolec mógłby 
przeciąć górę. Nie rosną one jednak tak po prostu, 
żyjąc w zgodzie z gwiazdami. Zmniejszają je, czynią 
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chłodniejszymi, aż w końcu zabijają. Wtedy strażniczki 
tracą siłę. Dlatego Loris została sama. Coraz więcej 
gwiazd gaśnie, przez co planety, które je otaczają 
zapadają w wieczny mrok i chłód. To czeka także nasz 
świat. - powiedziała sarna, a w jej dużych, czarnych, 
pełnych świetlistych gwiazd oczach widać było lęk.
- Skąd biorą się te róże? - zapytała Stefa.
- Każda róża wyrasta z tęsknoty za zaginionym 
człowiekiem. Z niewiedzy o jego losie. Gdy rodzina 
kogoś, kogo los porwał w niewiadomą stronę cierpi, 
wyrasta czarny, kolczasty kwiat. Strażniczki, choć 
znają przyszłość, wobec zaginięć są bezradne. - 
mówiła sarna z przejęciem.

Wtem zaczęło się dziać coś niepokojącego. Zerwał się 
silny wiatr, a ocean przybrał barwę mahoniu. Piasek 
wzbił się w powietrze, które zrobiło się gęste i gorące.  
Stefa z sarną schowały się pod jedną z peleryn. W końcu 
piasek zaczął opadać, odsłaniając coś, czego nikt by 
się nie spodziewał. Na plaży pojawiła się strażniczka.  
Nie była to jednak Loris. Nieco od niej większa, 
o  intensywniejszym kolorze szat i oczu. Była na wpół 
przeźroczysta, a mimo to, bardzo wyraźna.

- Jestem duchem strażniczki Amandy. - powiedziała 
zjawa.

Stefa wychynęła spod peleryny niepewnie.
- Czy to ty znalazłaś mnie, gdy byłam mała? - zapytała.
- Odnalazła cię moja młodsza siostra. Ja zmarłam 
dawno temu. Strażniczki były wówczas o wiele 
silniejsze. Swoją drogą mam nadzieję, że to widać. 
- dodała Amanda, nie kryjąc dumy ze swego  
niezwykłego wyglądu. - Widziałam, jak twój śpiew 
dotknął Loris, sarno i postanowiłam, że muszę  
wam pomóc. Zrobiłaś coś nierozsądnego, ale 
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 wszystko możesz naprawić.
- Chciałabym… ale nie mam pojęcia gdzie jej szukać - 
odparła zrozpaczona sarna.

Amanda wysunęła dłoń, nad którą pojawiła się 
kryształowa kula. W niej, Stefa wraz z sarną dostrzegły 
ledwo widoczną postać Loris, która szła przed siebie 
uważnie się rozglądając. Wszystko dookoła niej było 
ciemne i sprawiało wrażenie nieprzyjaznego chłodu.

- Gdy napawa ją smutek i strach, wybiera się do 
światów, których gwiazdy, obrośnięte czarnymi 
różami dawno już wygasły. W którymś z nich 
odnajdziecie Loris. - dokończył duch Amandy,  
po czym zniknął bez śladu.
- Przed nami długa podróż. - wyszeptała sarna 
spoglądając spod gęstych rzęs w rozgwieżdżone 
niebo.
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Pierwszy świat był pełen ruin. Wielkie opuszczone 
zamczyska, zamarznięte rzeki oraz spowijająca je 

ciemność przyprawiały Stefę o dreszcze. Wraz z sarną 
mijały potężne wieże, szły przez długie, wybrakowane 
mosty, zawieszone nad wodą tak wysoko, że widać z nich 
było niemal całą krainę. Zamarznięte zbiorniki wodne 
przypominały z tej perspektywy lśniące kryształy górskie.
Nagle sarna gwałtownie się zatrzymała. Dostrzegła 
pomięty fragment zapisanego pergaminu, przysypany 
grudkami ziemi.

- Stefo, popatrz! - krzyknęła.
Dziewczynka schyliła się. Ku ogromnemu zdziwieniu, 
po rozwinięciu materiału ujrzała zamazany błotem 
rysunek przedstawiający wizerunek strażniczki oraz 
kilka tajemniczych znaków, których Stefa nie umiała 
rozszyfrować.

ROZDZIAŁ III

Planeta ruin



23
Planeta ruin

- Czy to portret Loris? Co oznaczają te znaki? 
- dopytywała podsunąwszy sarnie pod pyszczek 
kawałek materiału.
- Tak, to ona. Poznaję też jej pismo. Niestety nie 
potrafię przeczytać tego, co napisała. To język 
strażniczek. - odparła sarna. - Ale ty mogłabyś 
spróbować. Podobno każda strażniczka potrafi 
czytać i mówić w tym języku od urodzenia. Stefa 
zrezygnowana złożyła pergamin i wsunęła do kieszeni 
swojej błękitnej kurtki. Doskonale wiedziała, że nie 
rozumie nawet słowa z napisu, a gdy usłyszała, że jako 
strażniczka powinna umieć go odczytać, poczuła się 
winna.
- Może się pomyliłaś, sarno? Może wcale nie jestem 
młodą strażniczką? Może to wszystko jest jedną 
wielką pomyłką, a przeze mnie kruchy już przecież 
świat magii całkowicie się rozpadnie? - mówiła 
zrezygnowana dziewczynka.
- A kim jesteś? - zapytała sarna nietypowym dla niej, 
stanowczym tonem.

Dziewczynka zamilkła. Po głowie nieznośnie krążyło 
jej echo słów sarny. Nigdy nie zastanawiała się nad 
odpowiedzią. Nie poszukiwała jej w głębi siebie,  
a na zewnątrz, w słowach innych osób. Co więcej,  
za każdym razem, gdy ktoś w szkole powiedział o niej 
„płaczka” albo „mięczak”, przyjmowała to bez wahania,  
uznając, że najwyraźniej taka właśnie jest. Tymczasem  
w jej oku tliła się gwiazda, a sama dziewczynka kolejny 
dzień podróżowała po odległych krainach. Oczywiście  
w trakcie wyprawy nie raz poczuła strach, ale to przecież 
ludzka rzecz. Kiedy o tym pomyślała, poczuła w sobie 
ogromną siłę.

- Jestem sobą. - odparła Stefa.
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- To znaczy? - zapytała zaciekawiona sarna.
- Jestem odważna, choć czasami się boję. 
Jestem dobra, bo nie chcę niczyjej krzywdy.  
Jestem dzieckiem, co czyni mnie wyjątkową, bo 
patrzę na świat z bliska. Jestem także następczynią 
strażniczek, bo chcę nią być. I to nie gwiazda tląca 
się w moim oku, sarno, o tym zdecydowała, tylko 
ja sama, teraz, w tej chwili. - powiedziała Stefa,  
po czym wyciągnęła kawałek zapisanego pergaminu 
i przyjrzała mu się uważnie. Tajemnicze znaki 
stopniowo zaczęły układać się w zrozumiałą całość. 
W końcu utworzyły napis. Przeczytała go na głos:

„Szukajcie mnie tam, gdzie wszystko 
się zaczęło. Uważajcie na siebie”.

- Przejmuje się nami. - zachichotała sarna. - Daje 
wskazówki i się przejmuje. Może wcale nie jest na mnie 
taka zła. - powiedziała, a jej oczy na nowo rozbłysły 
tysiącami gwiazd i meteorów.

Stefa rozejrzała się wokół siebie. Cała kraina w której się 
znajdowały, zdawała się być jednakowa. Nie rozumiała, 
gdzie i co miało się zacząć.

- Może chodziło jej o któreś z opustoszałych  
zamczysk? Albo o zgasłą gwiazdę tej planety? 
- zapytała.
- Sądzę, że miała na myśli inną planetę, nazywaną 
dawniej Krainą Czereśni, którą pierwszą spowił 
mrok, bo to właśnie jej gwiazda zgasła najszybciej. 
To niezamieszkany nigdy świat pełen niegdyś drzew 
czereśniowych, po których owoce wyprawiała się 
cała galaktyka, ponieważ przynosiły kres smutkom 
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i chorobom. W końcu jednak zabrakło ich na planecie 
i gdy jej gwiazda zgasła, nikogo to nie obchodziło.  
Ale ja myślę, że dobrze się stało. - odparła sarna.
- Dlaczego?
- Istoty naszej galaktyki nauczyły się leczyć siebie 
nawzajem. Jesteśmy skazani na wzajemną pomoc, 
dzięki czemu staliśmy się sobie bliżsi. - mówiło zwierze 
uśmiechając się do Stefy porozumiewawczo. -  
No już, nie traćmy czasu! - dodała, wskazując Stefie 
swój grzbiet.



Drugi świat pełen był obumarłych drzew, których 
szeregi sięgały po sam horyzont. Gdzieniegdzie  

w wyschniętym błocie nadal można było dostrzec odbite 
ślady istot z całej galaktyki. Powietrze w tej krainie 
pachniało ogniskiem rozpalonym na strzelających pod 
wpływem żaru gałązkach jodły. Pomimo braku słońca, 
niebo nie było całkowicie czarne. Stefa dostrzegła na 
nim wyraźne, turkusowe światło dochodzące z jednego 
z  dalekich drzew. Ruszyła w kierunku poświaty, nie 
oglądając się za siebie. Szła po śladach rysujących się 
przed nią w zastygłym błocie. Z każdą sekundą miała 
wrażenie, że staje się odważniejsza. Sarna pozostała na 
miejscu. Wiedziała, że w tej chwili dziewczynka musi być 
sama. 

„Jeśli ktoś rusza przed siebie pełen ciekawości 
otaczającego świata, tę drogę powinien przebyć sam. 
Nawet, gdy druga istota czuje się osamotniona”. 
— myślało zwierzę, obserwując oddalającą się 
stopniowo postać Stefy. Naraz sarna przypomniała 
sobie piosenkę, którą kiedyś usłyszała od Loris.

ROZDZIAŁ IV

Kraina czereśni
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Jeszcze jesteś całkiem mała a już musisz wiedzieć,   
że każda z nas ma wielkie serce 

co pomieści milion łez.
 

Każda łza jest jak brylanty cenna, lecz trzeba jej 
pracy szlifu, troski i uwagi, by stała diamentem się. 

Nie odrzucaj swoich smutków, przytul samą siebie, 
wtem Twoje łzy dadzą Ci siłę i bogactwo duszy Twej.

„Cóż, chyba pora się przytulić” — pomyślała sarna, 
przymknęła oczy i położyła głowę na boku, dotykając 
nią swojej lśniącej sierści. Dopiero jakiś czas temu 
doceniła wartość przytulania samej siebie. Jeszcze 
niedawno śmiała się w tego uważając, że tylko 
ktoś z  zewnątrz może dać ciepło drugiej istocie. 
Tymczasem okazało się, że gdy w trudnych chwilach 
przytula samą siebie, po chwili mijają wszystkie troski.

W tym momencie Stefa dotarła do źródła światła.  
Ujrzała ogromny pień drzewa, znacznie większy niż 
wszystkie pozostałe w krainie czereśni. W środku 
pnia dziewczynka dostrzegła lśniące kamienie. Mieniły 
się zmieniając kolor z fioletowego na szafirowy, aż do 
jaskrawego turkusu.

- Sarno! Sarno jesteś tutaj? Co to jest? - krzyknęła 
Stefa. Sarna przybiegła w jedną chwilę i oniemiała 
zajrzała wgłąb pnia.
- To zdaje się być poznanie. - odparła, mrużąc oczy.
- Poznanie?
- Według słownika to inaczej zdobycie o czymś wiedzy.
- Wiem co to znaczy, ale wiem też, że poznanie nie 
jest rzeczą, a przed nami stoi ogromny pień. - odparła 
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stanowczo dziewczynka, po czym zbliżyła się do 
źródła blasku. 
- Czy poznałaś kiedyś kogoś, kto choć wydawał 
ci się zły do szpiku kości, okazał się być dobrym 
człowiekiem? - zapytała sarna.

Stefa zamyśliła się. Po jej rodzinnym mieście Słowa krążył 
gospodarz jednego z pobliskich domów. Bała się go. Nosił 
długi, granatowy, przeciwdeszczowy płaszcz i wysoki 
cylinder w kolorze pąsowej róży. Pewnego wieczoru 
Stefa bawiła się obok domu, gdy znienacka gospodarz 
pojawił się obok niej. Jego oczy były przeraźliwie smutne, 
jednak na twarzy malował się uśmiech. Powiedział wtedy,  
że powinna wrócić do domu, po czym zniknął za rogiem. 
Kiedy dziewczynka wróciła i zapytała mamę, dlaczego 
mężczyzna kazał jej wracać, usłyszała, że gospodarz 
wieczorami krąży po mieście, aby dbać o bezpieczeństwo 
swoich sąsiadów i ich dzieci, ponieważ sam doświadczył 
ogromnej tragedii — zaginął mu ukochany syn.

- Tak sarno. Poznałam takiego człowieka. -  
powiedziała Stefa.
- W takim razie ten człowiek, tak samo jak i pień 
wypełniony lśniącymi kryształami jest właśnie 
poznaniem. - odparło zwierze uśmiechając się do 
dziewczynki. - Muszę cię jednak zmartwić Stefo. 
Loris tutaj nie ma i nie było. Nie czuję jej energii. 
Obawiam się, że popełniłam błąd, gdy wskazałam 
krainę czereśni jako świat, który miała na myśli pisząc 
o miejscu, w którym wszystko się zaczęło. - dodało 
zwierzę ze smutkiem.

W jednej chwili zerwała się ogromna wichura. Uschnięte 
drzewa mocno się chybotały, a niektóre z nich ułamane 
pod wpływem wiatru, padały na ziemię.
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- Prędko, uciekajmy! - krzyknęła sarna, usiłując 
przekrzyczeć głośny świst. Stefa wskoczyła na jej 
grzbiet i ruszyły w nieznane.



Wylądowały pośrodku całkowitej pustki. Otaczała 
je jedynie czerń, która spowijała także ziemię, 

na której stały. Stefie zdawało się, że lewituje, choć 
wyraźnie czuła ciężar swojego ciała. Postawiła więc 
krok do przodu, by sprawdzić, czy przypadkiem nie jest 
zawieszona w powietrzu. O dziwo szła zupełnie tak, jakby 
znajdowała się na pewnym gruncie. Miejsce to nie dość, 
że w całości spowite czernią, nie było także ani ciepłe ani 
zimne. Jedynie zapach wypełniający tę tajemniczą krainę 
okazał się bardzo intensywny. Przypominał łąkę kwitnącą 
wczesnym latem, rozgrzany, lepki miód i parującą ziemię  
po porannym deszczu. Zawał się zastępować zarówno 
dźwięk jak i widok najpiękniejszej krainy, jaką dziewczynka 
mogła sobie wyobrazić. Z rozmyślań wytrącił ją  
przyciszony głos sarny.

- Jesteś tutaj? Słyszysz mnie? - dopytywało zwierzę.
- Tak, jestem. Jaki piękny jest ten świat, nie mogę 
w to uwierzyć. - odparła Stefa z zachwytem.
- Tak myślałam, że ci się spodoba. To moja ulubiona 
kraina. Zawsze do niej uciekam, kiedy znajduję się 
w niebezpieczeństwie, albo po prostu czuję się 

ROZDZIAŁ V

Nieznane
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zmęczona. Chcesz ją zobaczyć? - zapytała sarna 
wyraźnie ożywiona.
- Jak to? Możemy ją zobaczyć?
- Możemy, ale każda zobaczy ją w inny sposób,  
zgodnie ze swoją wyobraźnią. Musisz tylko pozwolić 
sobie widzieć to, co jako pierwsze przychodzi ci 
do głowy. - instruowało Stefę zwierzę. - Dzięki 
temu ujrzysz ten świat dokładnie takim, jakim go 
odczuwasz. Teraz pozwól, że i ja oddam się swojej 
wyobraźni. 

Dziewczynka przymknęła oczy i wzięła głęboki oddech.  
W końcu udało jej się skoncentrować na tyle, że stopniowo 
zaczęła dostrzegać poszczególne fragmenty krajobrazu. 
Na początku, w oddali, pojawiło się lawendowe wzgórze, 
falujące pod wpływem delikatnego wiatru. Niebo 
przybrało barwę wszelkich możliwych odcieni czerwieni 
i pomarańczu. Właśnie trwał wschód słońca. Spod ziemi 
zaczęły wyrastać drobne kiełki, przeobrażające się w oka 
mgnieniu w dzikie jabłonie. Na ich gałęziach zasiadały 
purpurowe ptaki roztaczające wokoło melodyjne dźwięki. 
W pewnym momencie za jednym z obsypanych białymi 
kwiatami drzew Stefa dojrzała schowaną postać.

- Halo! - zawołała. Jej głos odbił się echem. - Kim 
jesteś?

Postać wyłoniła się w milczeniu zza pnia drzewa.  
Był to chłopiec w podobnym do Stefy wieku. Miał na  
sobie beżowy kaszkiet i błękitny szalik w granatową kratę. 
Wyciągnął rękę w stronę dziewczynki, zapraszając ją,  
aby podeszła bliżej, po czym odwrócił się i usiadł na  
trawie. Patrzył w stronę lawendowego wzgórza 
podziwiając jego piękno. Stefa przez chwilę wahała się, 
jednak po chwili usiadła obok chłopca spoglądając w tym 
samym kierunku. Czekała aż ten wypowie choćby jedno 
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słowo. Chłopiec jednak cały czas milczał nie patrząc 
nawet w jej stronę.

- No, kim jesteś? Powiesz mi? - zapytała w końcu 
Stefa zniecierpliwiona
- Mam na imię Filip. - odparł chłopiec po czym 
spojrzał na dziewczynkę zagadkowo. - A ty masz na 
imię Stefania, masz dziesięć lat, mieszkasz w mieście 
Słowa, a teraz szukasz strażniczki Loris. To znaczy 
szukałaś, bo teraz obie z sarną nieco pobłądziłyście.- 
dodał uśmiechając się pod nosem.
- Wszystko się zgadza. Nie wiem skąd to wszystko 
wiesz, ale i ja wiem dokładnie to samo. Nie mam 
natomiast pojęcia co tutaj robisz. Przypominam, że 
jesteś w mojej wyobraźni. - odparła Stefa rzeczowo.
- To tylko oznacza, że muszę być także w twojej 
świadomości. Nie pamiętasz mnie? Nie pamiętasz 
Filipa, chłopca, z którym bawiłaś się kilka lat temu 
na rynku? Zbieraliśmy ślimaki i sprzedawaliśmy je 
dorosłym. Potem za zarobione pieniądze kupowaliśmy 
sobie cytrynowe cukierki. - powiedział chłopiec 
z  wyrzutem. Wyglądał na obrażonego. Wydął usta 
i założył ręce na kolana opierając brodę o  ramię. 
Nie patrzył w stronę dziewczynki, ale uważnie 
nasłuchiwał odpowiedzi. A ta mogła być tylko jedna. 
Stefa doskonale go pamiętała. 5 lat temu zniknął bez 
śladu. W pewnej chwili wszystko zaczęło układać się 
w całość.
- Czy twój tata nosi granatowy, przeciwdeszczowy 
płaszcz, a na głowie ma wysoki cylinder w kolorze 
pąsowej róży? - zapytała patrząc na chłopca bez 
ruchu.
- Tak. To znaczy ubierał się tak, kiedy ostatni raz 
go widziałem. I tak, jestem synem twojego sąsiada. 
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- odparł FIlip, patrząc Stefie prosto w oczy.
- Co się z tobą działo przez te wszystkie lata?
- Nie mogę ci tego teraz powiedzieć. Nie wiem czy 
kiedykolwiek będę mógł. Ale proszę cię, znajdź Loris. 
Od tego uzależnione jest spełnienie przepowiedni… - 
uciął nagle, po czym energicznie wstał.
- Jakiej przepowiedni?
- Dowiesz się, kiedy doprowadzisz do jej wypełnienia. 
Przykro mi, ale naprawdę nie mogę. - powiedział FIlip 
nerwowo.
- Powiedz cokolwiek! - krzyknęła Stefa. Chłopiec 
uśmiechnął się do niej, po czym jego ciało stopniowo 
zaczęło przeobrażać się w purpurowe ptaki, aż 
w końcu całkowicie zniknął.
Dziewczynka zerwała się na równe nogi. Zacisnęła 
powieki i pięści, w końcu opuściła krainę swojej 
wyobraźni. Zawołała wtedy sarnę jak najgłośniej 
umiała, ta jednak okazała się stać tuż przy Stefie.
- O rany, nie krzycz tak! Czekam tutaj spokojnie aż 
do mnie wrócisz od dobrych kilku godzin. -  
powiedziało zwierzę.
- Musimy wracać do Słów! - krzyknęła Stefa. Czuła, 
że zaczyna rozumieć wskazówkę, którą pozostawiła 
Loris. - „Szukajcie mnie tam, gdzie wszystko się 
zaczęło. Uważajcie na siebie.” Jedyną niewiadomą tej 
podpowiedzi jest wyraz „wszystko”. Może to oznaczać 
początek ciemności, początek wszechświata, albo 
początek naszej podróży. Do początku wszechświata 
się nie cofniemy. Początek ciemności nastał w krainie 
czereśni. Zostają nam Słowa, miejsce, w którym  
mnie znalazłaś. - dodała.
- Na co my czekamy? - zapytała sarna. Choć Stefa 
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nie mogła tego dostrzec, pyszczek zwierzęcia 
rozświetliła nadzieja.
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Podróż do Słów okazała się zupełnie inna od 
poprzednich podróży. Chwilami trudno było 

cokolwiek dostrzec prócz lśniących drobinek. W końcu 
pył stał się tak gęsty, że ciężko było złapać oddech.  
Zapach roztaczający się wokoło był równie nieznośny. 
Gwałtowny wir powietrza mieszał ze sobą gorzki zapach 
spalonych ruin, słodycz kwitnących łąk i cierpkość 
zaschniętego błota.

- Chyba nigdy nie podróżowało mi się równie ciężko! - 
powiedziała sarna, mrużąc oczy.
- To tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że mam 
rację i jesteśmy o krok od znalezienia Loris! - odparła 
Stefa usiłując złapać trochę powietrza. - Podobno 
droga do tego co najcenniejsze zawsze jest trudna!

Dziewczyny wylądowały w samym centrum Słów. Trwał 
weekend. Nigdzie nie dało się dojrzeć żywego ducha. 
Panowała cisza zmącona jedynie odgłosami kopyt sarny.

- Musimy udać się na przedmieścia, w okolice domu 
mojej babci. Tam mnie znalazłaś. - odparła Stefa 
i ruszyła przed siebie.

Dotarły do lasu, dzielącego je od rzędu domków, pośród 

ROZDZIAŁ VI

Powrót
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których znajdował się dom babci Stefy. Zapadł mrok, 
jednak sarna doskonale znała to miejsce, dlatego nie 
obawiała się drogi.

- Lubię wracać do tego lasu. Mam tutaj kilku dobrych 
przyjaciół. - powiedziała z rozrzewnieniem.

W jednej chwili Stefa spostrzegła przed sobą ślady 
podobne do tych, które sama zostawiała. Prowadziły  
w głąb lasu. Przestraszyła się na myśl, że jakieś dziecko 
w jej wieku mogło znaleźć się tam samo, w dodatku  
po zmroku.

- Zobacz sarno, ktoś tutaj był, w dodatku zupełnie 
niedawno. Ślady są bardzo wyraźne. - powiedziała 
wskazując na ziemię.
- Myślisz, że doprowadzą nas do Loris? - zapytało 
zwierzę.
- Są zbyt małe. - odparła dziewczynka przykładając 
stopę do jednego ze śladów. 

Ruszyły ich tropem. Las szumiał tajemniczo jakby 
usiłował przekazać coś ważnego. Każdy z podmuchów 
wiatru wydawał się inny, jak słowa, które składają się  
na magiczną przepowiednię.

Ku zdziwieniu Stefy, zbliżały się z sarną do domu babci. 
Poznała go doskonale po intensywnym, błękitnym świetle 
dochodzącym z daleka. Jej mama bardzo lubiła ten 
odcień. W jednej chwili dziewczynka poczuła ogromną 
tęsknotę za rodziną. Zdała sobie sprawę, że zatraciła 
się w magicznej wyprawie, całkowicie zapominając,  
że czekają na nią zaniepokojeni bliscy. Gdy były już blisko 
domu, Stefa poprosiła sarnę, aby została w lesie:

- Poczekaj tutaj. Zakradnę się sama i zajrzę przez 
okno. Nas obie mogliby usłyszeć. - powiedziała,  
po czym po cichu, na palcach, podeszła w stronę okien 
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salonu, z którego dochodził zapach kolacji i  dźwięki 
rozmów. 

W pewnej chwili Stefa usłyszała także swój głos. 
Otworzyła oczy ze zdumienia. Nie mogła uwierzyć 
własnym uszom. Zebrała się jednak na odwagę i zajrzała  
do środka. Dostrzegła dobrze znany stary stół  
zastawiony parującymi miskami pełnymi najróżniejszych 
potraw. Przez chwilę zastanawiała się z jakiej to okazji,  
zwykle na kolację jadali chałkę, rodzynki i zapijali 
gorącym mlekiem. W  końcu jednak wszystko 
stało się jasne. Babcia wniosła do salonu 
czekoladowy tort z kolorowymi świeczkami.  
To właśnie dzisiaj były jedenaste urodziny Stefy.

Kompletnie o tym zapomniała. Już chciała zapukać 
energicznie w okna i dać znać o swojej obecności, 
kiedy zza drzwi jej własnego pokoju wyłoniła się ona 
sama. Druga Stefa, z szerokim uśmiechem na ustach  
wsłuchiwała się w piosenkę „sto lat”, śpiewaną przez 
domowników, po czym zabrała się do krojenia tortu. 

 
„Powiedzieć, że coś tu się nie zgadza, to jak nie 
powiedzieć nic”. - pomyślała Stefa, opierając się 
plecami o ścianę domu. Nie miała pojęcia o co w tym  
wszystkim chodzi. „A może nowa Stefa jest 
wytworem wyobraźni mojej i  moich bliskich? 
Może z tęsknoty postanowili zapomnieć 
o  mnie  i  stworzyć sobie mnie nową, taką jaką  
zapamiętali?” - snuła myśli dziewczynka.

- Hej, w końcu jesteście! - zza rogu wydobył się 
ściszony głos. Stefa aż podskoczyła. Ku jej zdumieniu 
stała tam ona sama. Dokładnie ta, która przed chwilą 
świętowała jedenaste urodziny.
-Czekałaś… to znaczy… czy ja czekałam… - Stefa 
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nie wiedziała nawet jak zadać pytanie postaci do 
złudzenia przypominającej ją samą.
- Daj spokój, to ja, Loris. Wiedziałam, że wasza podróż 
zajmie trochę czasu. Nie potrafię dłużej znosić 
cierpienia rodzin, których pociechy znikają bez śladu, 
dlatego postanowiłam przybrać twoją postać na 
czas waszej wędrówki. - odpowiedziała dziewczynka. 
Nagle jej całe ciało zaczęło zmieniać kształt. Oczy 
rozbłysły tysiącami błyskawic, dłonie pokryła szklana 
tafla, pod którą coraz wyraźniej widać było złote nici. 
W końcu całkowicie przeobraziła się w strażniczkę.



Stefa nie mogła uwierzyć własnym oczom. Nigdy nie 
powiedziałaby, że ta silna, wspaniała strażniczka 

jaką była Loris, wyświadczy dziewczynce tak ogromną 
przysługę. Stała i patrzyła strażniczce w oczy, nie mogąc 
wydobyć z siebie słowa. Jednocześnie miała ochotę jak 
najszybciej wrócić do domu i w końcu uściskać swoją 
rodzinę. Tęsknota rosła z każdą sekundą, a jednak 
dziewczynka stała w miejscu przyglądając się Loris 
z zachwytem. Mijały kolejne minuty. W końcu strażniczka 
położyła złocistą dłoń na ramieniu Stefy.

- Wiem, o czym myślisz. - powiedziała patrząc 
na dziewczynkę z uśmiechem. - Czuję twój żal 
i   utęsknienie. Cała drżysz, kiedy tylko wspominasz 
swoją mamę. A teraz jesteś kilka kroków od całej 
rodziny. Nie mogłabym oczekiwać od ciebie, że 
pójdziesz ze mną, choć chciałabym wyruszyć dalej 
z tobą.- dodała, a jej oczy w jedną chwilę zaszły 
smutkiem.
- Dziękuję ci. Naprawdę jestem wdzięczna,  
że rozumiesz. Chciałabym iść twoim śladem. Czuję, 
że jesteśmy blisko ważnego celu, ale nie dam rady. 
W trakcie wyprawy nie myślałam o domu i rodzinie, 

ROZDZIAŁ VII

Dom
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ale gdy znalazłam się tak blisko niej, poczułam tak 
silną tęsknotę, że nie potrafiłabym znów jej opuścić. 
- powiedziała Stefa ze łzami w oczach.

Loris uśmiechnęła się. Pogładziła dziewczynkę po głowie, 
po czym cofnęła się na kilka metrów.

- Do widzenia, Stefo. Dbaj o siebie. - odrzekła 
strażniczka, po czym odwróciła się i odeszła, znikając 
stopniowo w gęstwinie lasu.

Stefa stała jeszcze przez chwilę w bezruchu. Czuła 
ogromne szczęście, ale zdała sobie sprawę, że to nie koniec 
tęsknoty. Tym razem jednak nie tęskniła za domem,  
a za światem magii, za sarną i wszystkim, czego jeszcze 
niedawno doświadczała. Z rozmyślań wyrwał ją głos babci, 
która nawoływała:

- Stefa! No gdzie ona poszła? Zaraz zjemy cały tort!
Kiedy wyłoniła się zza rogu, dziewczynka nie czekała  
ani chwili. Rzuciła się na babcię przytulając ją z całych sił.

- Ojejku, jak ja się cieszę, że już z wami jestem.  
Teraz wiem, że brakowało mi ciebie, że tak bardzo 
tęskniłam. - mówiła Stefa łkając.
- Dziewczyno kochana moja, co się dzieje? - zapytała 
wyraźnie zmieszana kobieta, wzięła w dłonie głowę 
wnuczki i spojrzała na nią uważnie. - Przecież 
wyszłaś dosłownie dziesięć minut temu. Miałaś tylko 
odłożyć prezenty do swojego pokoju. No popatrz, 
wszystkie leżą na ziemi. - westchnęła i zabrała się do  
podnoszenia paczek. Dopiero teraz Stefa zauważyła 
kolorowe, rozpakowane do połowy pakunki, 
przyozdobione srebrzystymi wstążkami. Od razu 
pomyślała, że Loris z pewnością nigdy nie dostała 
prezentu urodzinowego.
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- Ciekawe, czy jej się podobały. - wymsknęło się 
dziewczynce.
- Komu? Czy co się komu podobało? Stefo, czy 
wszystko w porządku? O czym ty mówisz? - babcia 
cały czas patrzyła na wnuczkę podejrzliwie.
- Mówiłam o mojej koleżance, babciu. Zastanawiałam, 
się, czy podobałyby jej się prezenty, które dzisiaj 
dostałam. Już nieważne zresztą, chodźmy do domu.- 
odparła Stefa, po czym chwyciła kilka paczek i ruszyła 
w kierunku wejścia.

Salon był jeszcze piękniej przystrojony, niż mogłoby 
się wydawać zza okna. Pod sufitem rozwieszone były 
girlandy dające przytulne, ciepłe światło. Za ich sprawą 
całe pomieszczenie przypominało plaster miodu. Zapach 
słodkości, którymi zastawiony był drewniany stół 
sprawiał, że Stefie zaburczało w brzuchu. Na ścianach 
widniały liczne zdjęcia rodzinne w złotych ramkach.

-Mamo! Jak tu pięknie! - krzyknęła dziewczynka nie 
wierząc własnym oczom.
- Prawda? Nie byłoby tak pięknie gdyby nie twoja 
pomoc. - odparła mama z uśmiechem przytulając 
córkę.

Śmiechom i czułościom nie było końca. Wszyscy jedli, 
radośnie się przekrzykiwali, a z głośników leciały ulubione 
piosenki Stefy. Gdy nastała północ, wszyscy, choć 
najedzeni i zmęczeni świętowaniem, z ogromnym zapałem 
podeszli do pomysłu Stefy, aby wspólnie obserwować 
niebo przez teleskop. Zasiedli wokół niego przykryci 
miękkimi kocami. W końcu mama podeszła do nocnej 
lunety.

- A wiecie co? Zauważyłam, że ostatnio za dnia jest 
coraz ciemniej.  Nawet jeśli jest pełne słońce, nie 
świeci już takim blaskiem jak dawniej. - powiedziała  
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ponownie zerkając w teleskop. - Zwróciliście na 
to uwagę? Czy może to tylko moja wyobraźnia? 
- zapytała.
- Ja też to zauważyłem. - odparł wujek Stefy. - 
Dziwaczne zjawisko. - dodał wzruszając ramionami.

Stefa zastygła w bezruchu. W jednej chwili przez jej głowę 
przeleciało tysiąc myśli spośród których wydobywał się 
głos sarny powtarzający w kółko to, co mówiła o czarnych 
różach obrastających słońce coraz gęściej zawsze,  
gdy ktoś przepada bez śladu. Przypomniała jej się także 
kraina ruin, pełna dojmującego smutku.
Z rozmyślań wyrwał ją głos mężczyzny.

- Przepraszam najmocniej. - zaczęła mówić postać. 
Stefa obróciła się. Rozpoznała w niej sąsiada, którego 
zaginiony syn pojawił się w jej wyobrażeniach krainy 
lawendowego wzgórza.
- Zapraszamy! - zawołała babcia wskazując dłonią 
sąsiadowi miejsce obok niej. Mężczyzna usiadł 
niepewnie.
- Wiem, że już późna pora. Ale przychodzę do państwa, 
bo coraz trudniej mi być samemu. A tutaj zawsze 
gwarno i pomyślałem, że może mógłbym spędzić 
z państwem chwilę. Tęsknota za synem doprowadza 
mnie do obłędu. - powiedział sąsiad skrywając twarz 
w dłoniach.
- Nie jestem w stanie wyobrazić sobie pańskiego 
cierpienia. Nie umiem nawet o tym myśleć bez łez.-
odparła mama Stefy, siadając naprzeciwko sąsiada. 
- Może chciałby pan opowiedzieć o tamtym dniu? 
Wiem, że to bolesne, wiem też, że nigdy nikomu pan 
o tym nie opowiadał, ale może byłoby panu łatwiej, 
gdyby się pan z nami podzielił swoją historią?
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Mężczyzna spojrzał uważnie na każdego z osobna, jakby 
chciał wybadać, czy może czuć się bezpiecznie. W oczach 
członków rodziny Stefy zobaczył nie tylko współczucie, 
ale i ogromny spokój, który utwierdził go w przekonaniu, 
że znajduje się w gronie ludzi o szczerych intencjach, 
gotowych go wesprzeć.



- To był wyjątkowo pochmurny dzień. Od rana 
zapowiadało się na deszcz, jednak ten nie nadchodził. 
Z godziny na godzinę robiło się za to coraz chłodniej. 
Powietrze pachniało tak, jakby właśnie nasze 
miasto minęła ogromna ulewa. Pamiętam, że mój 
syn zwrócił na to uwagę. Gotowałem obiad, kiedy 
zapytał, czy padało gdy bawił się w swoim pokoju.  
Wyjrzeliśmy wtedy przez okno i zauważyliśmy coś 
zdumiewającego. Deszcz owszem, padał, ale jego 
krople zatrzymywały się ponad dachami domów. Tak 
jakby oddzielała nas od nieba szklana tafla chroniąca 
przed ulewą. W pewnym momencie zauważyliśmy 
nawet, że nasz obraz odbija się ponad głowami.  
Ale nie było to szkło, raczej świetlista powłoka 
otaczająca gospodarstwo. W powłoce dało się 
dostrzec drobne, złote nitki. -  opowiadał mężczyzna.

Stefie opis ten na myśl przywiódł ciało Loris. Czy 
to możliwe, że strażniczka dobrze wiedziała o losie 
chłopca i za wszelką cenę chciała oszukać przeznaczenie 
przeistaczając się w ochronną powłokę rozpostartą nad 
jego domem?

ROZDZIAŁ VIII

Historia pewnego zaginięcia
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- Świetlista tafla miejscami zdawała się 
nie utrzymywać siły ulewy i załamywała się 
wypuszczając odrobinę wody na podwórko, 
by po chwili zasklepić się i dalej nas chronić. 
Syn wtedy powiedział, że poprzedniej  
nocy miał sen, w którym miały miejsce niemal 
identyczne, niepojęte zjawiska z pogranicza magii. 
Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Schowaliśmy 
się do domu, jednak co pewien czas wyglądaliśmy 
przez okna, aby sprawdzić, czy nie ulegliśmy własnym 
złudzeniom. Zjedliśmy obiad i postanowiliśmy 
wybrać się na ryby, jednak cały czas tajemnicza 
ulewa nie dawała nam spokoju. Założyliśmy wtedy 
na wszelki wypadek peleryny. Dokładnie takie, jaką 
mam w tej chwili na sobie. Zakładam ją od tamtej 
pory codziennie, aby syn mógł mnie rozpoznać, jeśli 
wydarzy się cud i wróci do domu. Nie wiem, czy po tylu 
latach rozpoznałby mnie, gdybym ubrał się inaczej.  
To wszystko jest tak abstrakcyjne, że mogę 
spodziewać się najróżniejszych scenariuszy. Otuleni 
granatowymi płaszczami wybraliśmy się nad rzekę. 
Spakowałem kilka kanapek oraz gorącą wodę  
z miodem i cytryną w termosach. Pomyślałem,  
że rozgrzeje nas na wypadek, gdyby przez świetlistą 
powłokę przedarła się silna ulewa. Nic jednak 
podobnego. Tafla powstrzymująca deszcz zdawała 
się nas śledzić i cały czas nas chroniła. Udało 
nam się wtedy złowić cztery, całkiem spore ryby.  
Syn był bardzo dumny. Dwie z nich złowił zupełnie  
sam, bez mojej pomocy, z której dotychczas  
korzystał. W pewnym momencie powiedział,  
że bardzo chce mu się pić. Zajrzeliśmy do termosów, 
ale okazało się, że wypiliśmy już wszystko,  
co przygotowałem. Syn powiedział wtedy, że szybko 
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pobiegnie do domu i wróci z butelką wody na zapas. 
Zgodziłem się. To, co wydarzyło się, gdy zaczął biec 
w stronę domu, było przerażające. Świetlista tafla, 
która dotychczas znajdowała się nad naszymi 
głowami, zdawała się rozciągać, aby objąć rozmiarem 
przestrzeń nade mną ale i nad moim synem. Z każdym 
jego krokiem rozciągała się coraz mocniej. W końcu 
złociste nici powiększyły się i choć były wysoko nad 
moją głową, miałem wrażenie, że widzę pulsującą  
w nich krew.
Przelewała się coraz szybciej, aż tafla nie wytrzymała 
siły ulewy i rozprysła się w tysiące lśniących 
iskierek. W jednej chwili siła deszczu zmiotła krzesło,  
na którym wcześniej siedział mój syn. Nie byłem 
w  stanie dostrzec niczego w promieniu metra. 
Okryłem się peleryną i postanowiłem przeczekać 
ulewę. Nie miałem zresztą wyboru, próby utrzymania 
się na nogach z góry były skazane na niepowodzenie. 
Miałem jedynie nadzieję, że mój syn zdążył dobiec 
do domu i skryć się przed silnym deszczem.  
Mijały minuty, w końcu godziny, a ulewa nie ustawała. 
Kiedy deszcz przestał padać, wszystko wokoło 
wyglądało jak po przejściu tornada. Rzuciłem się  
w stronę domu. Wpadłem do niego nawołując syna 
z całych sił, ale odpowiedziała mi jedynie przerażająca 
cisza.
Przeszukałem każde pomieszczenie, łącznie z altaną 
i ogrodem otaczającym dom. Szukałem w szopie 
i w pomieszczeniach gospodarczych. Ochrypłem od 
krzyku. Postanowiłem jeszcze raz pójść do pokoju 
syna w nadziei, że w panice nie dostrzegłem go 
śpiącego na łóżku. Odkryłem kołdrę, a pod nią leżała 
czarna róża. Do dzisiaj nie rozumiem skąd się tam 
wzięła. - mężczyzna zaniósł się płaczem. - Do teraz  
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go szukam. Byłem już chyba w każdym zakątku 
miasta, pytałem każdego.

Stefa słuchała z przerażeniem. Przecież doskonale 
o  wszystkim wiedziała, jednak dopiero, gdy usłyszała to 
z ust zrozpaczonego ojca, zaczęła zdawać sobie sprawę 
z ogromu jego tragedii. Prawdą okazało się to, co za życia 
powtarzał dziadek: Zrozumiesz ludzkie cierpienie, gdy 
zobaczysz łzy, które powoduje. Nagle poczuła, że nie może 
siedzieć i przysłuchiwać się pełnym bólu wspomnieniom, 
skoro poznała tajemnicę ich źródła. Przypomniała sobie 
także o tajemniczej przepowiedni, o której mówił zaginiony 
chłopiec. Zerwała się na równe nogi.

- Muszę iść. Nie bójcie się o mnie, proszę. Wrócę 
niebawem. To bardzo ważne. - powiedziała jednym 
tchem i pobiegła do swojego pokoju. 

Położyła się na łóżku w nadziei, że scenariusz, w którym 
poznała sarnę powtórzy się i za chwilę za oknem pojawi 
się zwierzę gotowe zabrać dziewczynkę do świata Loris. 
Nic takiego jednak nie miało miejsca. W końcu Stefie 
przyszła do głowy myśl, że spróbuje sama odbyć tę podróż. 
Ostatecznie czuła się na tyle silna, że nie potrzebowała 
nikogo do pomocy. Wyszła przez okno, stanęła w tym 
samym miejscu, w którym wraz z sarną rozpoczęły 
ostatnią podróż i zacisnęła powieki.

- Zrobię to sama, zupełnie sama. Mam w sobie  
ogromną potęgę, która jest moim najlepszym 
sojusznikiem. - powiedziała ściszonym głosem. 
Nagle wszystko wokół niej zaczęło wirować wraz 
z drobinkami gwiezdnego pyłu, którego barwy 
zmieniały się co sekundę czyniąc mijane miejsca 
lśniącymi, kolorowymi obrazami. Zaczęła się pierwsza 
w życiu samodzielna podróż Stefy.
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Loris siedziała na diamentowym wzgórzu, którego 
światło odbite oślepiało nawet ze znacznej odległości. 

Ponad strażniczką unosiła się błękitna poświata tworząc 
wrażenie zamkniętego kręgu pełnego gwiazd i grzmiących 
błyskawic.
W powietrzu czuć było zapach lawendy, który z każdym 
krokiem w stronę wzgórza stawał się coraz bardziej 
intensywny. Stefa idąc tropem woni znalazła się  
u podnóży wzniesienia. Spojrzała w górę, zadzierając 
wysoko głowę. Prosto na nią osypywały się drobinki 
diamentów tworząc na włosach dziewczynki lśniącą 
poświatę.

- Stefa? - krzyknęła Loris po czym momentalnie 
znalazła się na dole. - Starałam się zobaczyć cię 
w  kryształowej kuli, żeby sprawdzić, czy wszystko 
u ciebie w porządku, ale ani razu mi się nie pokazałaś. 
Cóż, strażniczka strażniczki nie dostrzeże, to wręcz 
zabronione. Zdaje się, że nie jesteś już pod moją 
ochroną, choć przecież nie zostałaś mianowana na 
moją następczynię. To dziwne. - mówiła Loris pełnym 
emocji głosem. - No więc, czy wszystko u ciebie 
w porządku? - zapytała.

ROZDZIAŁ IX

Decyzja



- Nie przyszłam tutaj, żeby opowiadać co u mnie. 
Przyszłam, ponieważ zbyt wiele rzeczy nie daje mi 
spokoju. - odparła Stefa.

Strażniczka otrzepała z siebie gwiezdny pył, po czym 
wzięła głęboki wdech i usiadła na brzegu wzgórza.

- Pytaj o wszystko, być może na wszystko zdołam 
odpowiedzieć. - powiedziała patrząc na dziewczynkę 
uważnie.
- Kiedy szukałyśmy cię wraz sarną, zboczyłyśmy 
nieco z drogi i trafiłyśmy do nieznanej krainy, która 
pachniała tak pięknie, że trudno było mi się skupić,  
aby wyobrazić sobie jej wygląd. W końcu jednak 
skupiłam się na tyle, że w mojej wyobraźni zrodził 
się obraz krainy marzeń, pełnej słońca, drzew,  
z lawendowym wzgórzem na samym środku. 
Spotkałam tam chłopca, w którym po chwili 
rozpoznałam dawnego kolegę, który przed laty 
zaginął. Poprosił mnie, abym cię odnalazła. 
Powiedział też, że wiąże się to z jakąś przepowiednią.  
Musisz mi powiedzieć o co chodzi. Przed chwilą moją 
rodzinę odwiedził jego ojciec. W jego oczach jest 
tyle bólu, tyle cierpienia, że mógłby obdzielić tymi 
emocjami tysiąc osób, które cierpiałyby katusze, 
każda z osobna. Nie spocznę, póki nie zakończę jego 
męki. - powiedziała Stefa, po czym podeszła do Loris 
patrząc jej prosto w oczy.
- To nie jest takie proste. - odparła strażniczka. 
- Wiedza na temat wszelkich przepowiedni jest 
zarezerwowana wyłącznie dla mianowanych 
strażniczek. Ale nie kieruj się tym w podejmowaniu 
decyzji. Ten wybór powinien wynikać wyłącznie  
z twojej własnej potrzeby, z żądzy serca, aby  
zostać najpotężniejszą istotą we wszechświecie i już 
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zawsze chronić go przed trudnościami.
- Chcesz powiedzieć, że podejmując decyzję  
o zostaniu strażniczką, powinnam zapomnieć 
o  cierpieniu ludzi? Doskonale wiesz, że to  
niewykonalne. W każdej sekundzie mam przed  
oczami łzy człowieka, który pozostał bezradny  
wobec losu. Jeśli mogę mu pomóc, a czuję, że mogę, 
wszystkie moje wybory będą tym pokierowane. 
Zrozum, nie potrafię myśleć o sobie, kiedy wali się 
świat. - odparła Stefa. Była zła na Loris, za to jak 
okrutnie zabrzmiały jej słowa.
- Są takie chwile w życiu, w których żeby pomóc innym, 
najpierw musisz pomóc sama sobie. Zanim zabierzesz 
się do ratowania świata, musisz zadbać o  to kim 
jesteś i uczynić się taką jaką chcesz być. Inaczej nic 
nie zdziałasz. Rozumiesz? - zapytała strażniczka 
ujmując twarz Stefy w dłonie i przyglądając jej się 
uważnie.
- Rozumiem. Muszę o siebie dbać. - odparła Stefa.  
W jednej chwili poczuła w sobie ogromną siłę  
i pewność siebie. Spojrzała na Loris zaskoczona tak 
gwałtowną zmianą samopoczucia.
- Coś się stało? - zapytała strażniczka.
- Tak. Chcę, żebyś mianowała mnie swoją  
następczynią. Jestem tego pewna. - odparła 
stanowczo Stefa, podnosząc głowę do gwiazd.
- Chodź za mną. - powiedziała Loris, po czym ruszyła 
wzdłuż wzgórza.



Po drugiej stronie wzgórza znajdowała się jama.  
Nie była jednak zwykłą jamą, jaką Stefa znała 

z  wycieczek po górach okalających miasto Słowa.  
Ta była wyjątkowa. Ze środka dochodziły melodyjne 
dźwięki wiolonczeli oraz światło tak mocne, że nie sposób 
było zajrzeć wewnątrz.

- Poczekaj tu na mnie. - powiedziała Loris, po czym 
zniknęła w czeluści.

Mijały kolejne minuty, w końcu Stefa przestała liczyć czas. 
Oparta dotychczas o wzniesienie, ze zmęczenia osunęła 
się na ziemię i zasnęła.

Śniła jej się wojna między nieznanymi jej istotami. Walka 
olbrzymów przypominających ludzi o fioletowej skórze 
z latającymi stworami, których ogromne jak rosłe drzewo 
skrzydła podobne były do motylich. Bitwa okazała się 
nierówna. Olbrzymy padały na ziemię po każdym ciosie 
przeciwnika. Stefa była jedynie obserwatorką, nie mogła 
zrobić nic, choć łzy lały jej się po policzkach strumieniami 
na widok cierpiących wielkoludów. Usiłowała skupić się 
i wyrwać z niewidzialnych więzów, podtrzymujących 
ją w roli podglądaczki, ale okazało się to niewykonalne.  
W pewnej chwili na pole bitwy zaczęły spadać coraz 

ROZDZIAŁ X

Mianowanie
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większe kamienie, aż w końcu zbudziła się ze snu wydając, 
z siebie przeraźliwy krzyk. Loris właśnie wychodziła z jamy 
trzymając w dłoniach drobne zawiniątko. Patrzyła na 
dziewczynkę z niepokojem.

- Co się stało? Ktoś tu był? - zapytała strażniczka.
- Nie, miałam straszny sen. Śniła mi się wojna, 
którą przegrywały olbrzymy padając od uderzeń 
kolorowych skrzydeł ogromnych motyli. Chciałam 
pomóc wielkoludom, ale byłam w tym śnie tylko 
świadkiem. - powiedziała Stefa, z trudem łapiąc 
oddech.
- W jaki sposób chciałaś im pomóc? - zapytała Loris, 
unosząc się nieco nad ziemią.
- Nie wiem, chyba po prostu chciałam pomóc im 
walczyć. - odparła dziewczynka zmieszana pytaniem.
- Cóż, przegrany nie zawsze ma rację. - powiedziała 
strażniczka uśmiechając się pod nosem, po czym 
wzbiła się wyżej w powietrze.

Na niebie gołym okiem widać było spadające gwiazdy, 
jednak Loris lśniła jeszcze mocniej. Przez jej szklaną skórę 
przewijały się wszelkie możliwe kolory i intensywności 
blasku. Zdawała się panować nad wszystkim, co w danej 
chwili znajdowało się w zasięgu wzroku. Przekazanie 
Stefie opieki nad wszystkim, co tańczyło po widnokręgu 
oddając cześć swojej dotychczasowej strażniczce trwało 
osiem dni, jednak dziewczynka dałaby głowę, że wskazówki 
zegara nie wykonały nawet pełnego obrotu. Po tym czasie 
Loris wyciągnęła rękę w kierunku swojej następczyni.

- Chodź. Pora na ciebie. Pora na mianowanie. - 
powiedziała i objęła dziewczynkę.

Loris wyplątała ze zwojów swojej lśniącej szaty  
zawiniątko, które wyciągnęła z wnętrza diamentowego 
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wzgórza i starannie odpakowała je, rozwijając kawałek 
po  kawałku. Oczom Stefy ukazała się peleryna niemal 
taka sama, jaką nosiła strażniczka, jednak pewien element 
czynił ją wyjątkową. Kołnierz wyłożony był oprawionymi 
w platynę odłamkami diamentów oraz wyszyty złotymi, 
cienkimi nitkami. Dziewczynka aż krzyknęła z zachwytu.

- Zrobiłam ją, gdy dowiedziałam się, że gdzieś na 
świecie jest dziewczynka, która nie boi się błyskawic, 
a w jej oku płonie gwiazda. - powiedziała Loris 
uśmiechając się do Stefy ze łzami w oczach. Kąciki 
ust starej strażniczki drżały, co usilnie starała się 
opanować. - Gotowa? - zapytała w końcu rozkładając 
pelerynę.
- Jak nigdy wcześniej. - odparła Stefa przymykając 
oczy i biorąc głęboki wdech. Loris podeszła do 
dziewczynki i zamaszystym ruchem narzuciła na nią 
lśniącą szatę.

Wtem Stefa poczuła się dziwnie, jej skóra zaczęła 
rozpływać się i jednocześnie stawała się przeźroczysta. 
Przypominała szkło rozgrzane do czerwoności, uginające 
się pod wpływem grawitacji. Pod szklaną powłoką 
wędrowały miedziane, złote i srebrne żyłki, żeby w końcu 
ustać zajmując swoje miejsce.
Gdy tak się stało, Stefa usłyszała szum, który po chwili 
przeobraził się w trudny do zniesienia huk. Był to dźwięk 
gwiazd pędzących do swojej nowej obrończyni z nadzieją 
i zapałem, jak pszczoły lgnącej do soczystych płatków 
kwiatów. W końcu wokół nowej strażniczki zgromadził się 
tłum złożony z leśnych zwierząt, gwiazd, lśniącego pyłu 
i odłamków drogocennych kamieni.

Wszystko wirowało w zawrotnym tempie, a dźwięki 
wiolonczeli dobywające się dotychczas nieśmiało 
z  wnętrza diamentowego wzgórza zdały się opanować 
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cały wszechświat. Rozradowana Stefa wyciągała ręce, 
usiłując złapać choćby jeden element tego zamieszania, 
jednak wszystko było równie nieuchwytne jak piękne  
i ekscytujące. W pewnej chwili, gdy wszystko zdawało się 
tracić na prędkości, na horyzoncie pojawiły się gwiazdy  
w całości, lub jedynie częściowo obrośnięte czarnymi 
różami. Na ich widok Stefa zaczęła wypowiadać słowa, 
których nigdy wcześniej nie wypowiadała. Mimo to 
doskonale wiedziała co mówić.

- Jestem tu, żeby chronić się przed bezradnością, 
innych zaś przed strachem i cierpieniem. Przybyłam 
z miasta, którego mieszkańcy doskonale znają 
wartość bliskości, przedkładając ją ponad słowa. 
To mądrzy i spokojni ludzie, jakich pełno w niejednej 
krainie. Ale wobec losu pozostają bezradni.  
Przybyłam z miasta, w którym gwiezdny pył jest 
tajemnicą najstarszych członków rodzin, ich bronią 
przed zapomnieniem. W końcu jestem tu, jako 
dziecko, które ma gwiezdny pył we krwi a nad losem 
pragnę zapanować. - wypowiedziała te słowa jednym 
tchem, po czym zamaszystym ruchem skierowała 
dłoń w stronę czarnych róż. Nie wiedziała skąd, 
ale czuła, że to właśnie powinna zrobić. Z jej ciała 
wystrzeliły tysiące błyskawic, rozległ się huk, jakby 
pękła skorupa ziemska.

Gdy otworzyła oczy, czarnych róż już nie było. Nie było 
też Loris, ani gwiazd. Nie było diamentowego wzgórza. 
Był za to pokój Stefy, jej łóżko, półka z książkami, 
pluszowy miś z zacerowaną łapką, kubek z niedokończoną 
czekoladą i okno, w którym powiewała błękitna firanka.  
Dziewczynka przetarła oczy myśląc, że to tylko złudzenie, 
ale pokój nie zniknął. Nagle Stefa usłyszała nerwowe 
pukanie.

- Proszę! - krzyknęła.
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W drzwiach ukazała się mama z twarzą rozjaśnioną 
radością. Trzymała w rękach bukiet polnych kwiatów,  
a jej ubranie było umorusane ziemią. Po pokoju rozeszła 
się piękna, miodowa woń, do złudzenia przypominająca 
zapach krainy Nieznane.

- Rozmawiałam z sąsiadem. Wiesz, że jego syn się 
odnalazł?! Boże, co za radość! - krzyknęła śmiejąc 
się, po czym wsadziła nos do bukietu i zaczerpnęła 
słodkiego powietrza.

Stefa zerwała się na równe nogi. Nawet jeśli wszystko, 
czego tak mocno doświadczyła jako młoda strażniczka 
było tylko snem, w tej chwili najważniejsze było, aby 
powitać chłopca. Otworzyła szafę w poszukiwaniu 
nakrycia. Między szarym płaszczem przeciwdeszczowym 
a błękitną bluzą mienił się kołnierz wysadzany  
odłamkami diamentów oprawionymi w platynę. Wtem 
usłyszała szelest za oknem. Gdy się odwróciła, zobaczyła  
wpatrującą się w nią sarenkę.
Dziewczynka dotknęła peleryny uśmiechając się do 
zwierzęcia.

- Jestem strażniczką. - wyszeptała, zerwała 
z wieszaka błękitną bluzę i pognała do domu sąsiadów.
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