
Małomiasteczkowy sen 
o światach równoległych

Ten, którego imienia lepiej nie wymawiać, zwłaszcza w języku Goethego 
i Manna, powrócił na Dolny Śląsk. Niemieckiego Rübezahla, a polskiego
Rzepióra, możemy spotkać na kartach debiutanckiej powieści Joanny
krajewskiej Niesamowite przypadki. Tajemnice Gór Ryfejskich”. 
Skradziony artefakt o potężnej mocy, niepokojące zjawiska
atmosferyczne i niewyjaśnione zaginięcia. Demonolodzy ostrzegają: 
tego lata do uzdrowiska Świeradów-Zdrój przybyli nie tylko kuracjusze...

Wszystkie drogi prowadzą na Dolny Śląsk
Profesor Teufel, leciwy i nieco ekscentryczny wykładowca Uniwersytetu
Gdańskiego zafascynowany baśniami i legendami, znika w tajemniczych
okolicznościach. W tym samym czasie z Karkonoskiego Muzeum zostaje skradziony
kostur Ducha Gór –bezcenny zabytek znaleziony podczas prac budowlanych 
na terenie przyszłego pensjonatu. Gdy już mało kto wierzy w odnalezienie
profesora żywego, do Świeradowa-Zdroju przyjeżdża jego studentka i niedoszła
doktorantka, Klara Konarska. Zdolna, ale nieco zakompleksiona dziewczyna
zmagająca się z wiecznym pechem, zostaje poproszona o dokończenie książki, nad
którą pracował Teufel.

Pisanie Bestiariusza szybko schodzi jednak na dalszy plan. Dziewczyna
podejrzewa, że profesor może mieć coś wspólnego z zaginięciem kostura. Jedyne
poszlaki to niedokończone SMS-y i tajemnicze sny. Niespodziewanie z pomocą
przychodzi jej syn zaginionego, Oskar Teufel. Bohaterowie próbują odnaleźć
profesora na własną rękę. Mają jednak coraz mniej czasu. Gdy w miasteczku giną
kolejne osoby, tylko nieznajomy w garniturze, przedstawiający się jako Damian
Bugaj, wydaje się rozbawiony całym zamieszaniem. I pojawia się zawsze 
w centrum niepokojących wydarzeń.



"Nowy człowiek zawsze robi różnicę”
Dolnośląskie uzdrowisko z powieści Zarembskiej ma dwie twarze. 
Tylko jedną chętnie prezentuje przyjezdnym. Tę drugą, skrytą 

w cieniu odrestaurowanego Domu Zdrojowego, znają wyłącznie
miejscowi. Poniemieckie wille, które niegdyś były wizytówką okolicy,

dziś straszą odrapanym tynkiem. Ci, którzy się tu urodzili, 
marzą, żeby stąd wyjechać. Ci, którym się nie udało, żyją 

z prowincjonalnym kacem, brak perspektyw lecząc w szemranej
„Rivierze”. Demony z równoległego wymiaru to nie jedyne osobliwości,

które możemy spotkać w książce Zarembskiej. Za zasłoną
małomiasteczkowego marazmu kryją się przedstawiciele lokalnego

półświatka: biznesmeni prowadzący szemrane interesy, drobni dilerzy 
i amatorzy wielodniowych libacji alkoholowych. 

krajewska, jako ciechocinianka z urodzenia, zna od podszewki
problemy małomiasteczkowej społeczności. Pozwala nam jednak

spojrzeć na prowincję z kilku perspektyw. Oczami Aurelii Łani, która
wraca do rodzinnego domu po załamaniu nerwowym; Tadeusza
Poleskiego – sfrustrowanego nauczyciela z lokalnej szkoły 

i niepoprawnego kobieciarza oraz Klary Konarskiej, dla której
Świeradów-Zdrój nie jest przystankiem końcowym, lecz pierwszą

stacją w drodze ku nowej przygodzie.

"Bracia poloniści, siostry polonistki!”
Autorka, która ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim, wielokrotnie 

puszcza oko do członków braci studenckiej. Prowadzi jedną ze swoich bohaterek 
do domu na Mickiewicza 44. Przypomina o wkuwanych na pamięć łacińskich sentencjach,

nieukończonych doktoratach, nigdy nienapisanych książkach  i zaprzepaszczonych
karierach. Ale – zdaje się pytać – może spełnienie marzeń wygląda zupełnie inaczej?



krajewska przemyca na kartach książki fragmenty karkonoskich legend. Można
śmiało założyć, że spędziła w bibliotece jeszcze więcej czasu niż jej bohaterka
(wszak musimy Klarze wybaczyć, miała co innego na głowie). W powieści nie
brakuje także komizmu i błyskotliwych dialogów. Gdy na scenę wkracza Damian
Bugaj, natychmiast kradnie całą uwagę czytelnika ciętymi ripostami i, iście
diabelskim, poczuciem humoru. Praca autorki nie skończyła się jednak na
wertowaniu lokalnych księgozbiorów. Równie ważna dla fabuły była aktywność 
w terenie. krajewska wiernie oddaje topografię Karkonoszy i Gór Izerskich. 
Wraz z bohaterami powieści wielokrotnie wędrujemy po Rozdrożu Izerskim.
Nocujemy w Chatce Górzystów i zaglądamy do Samotni – malowniczo położonego
schroniska nad Małym Stawem.

Rzuć wszystko i jedź w Karkonosze
Dolnośląskie uzdrowisko zyskało nie tylko rozgłos, ale także, jak zapewne
dowiedzielibyśmy się z plotkarskiej rubryki „Echa Świeradowa”, nową,
zafascynowaną lokalnym folklorem, mieszkankę. Od połowy 2019 roku autorkę
można spotkać na ulicach miasteczka. Należy sądzić, że jej przedłużający się
pobyt na dolnośląskiej prowincji nie jest dziełem przypadku. Warto zachować
czujność na karkonoskich szlakach. Być może widziany w zaroślach fragment
poroża wcale nie należy do jelenia...
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