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HerbatniczkiWalentynkowe 
 
Składniki na około 20 - 30 ciasteczek: 
• 120 g masła (nie margaryny do pieczenia), schłodzonego
• 3 łyżkicukrupudru 
• 150 g mąkipszennej 
• kilkakropelekstraktulubaromatuwaniliowego
 
Wszystkieskładnikiszybkozagnieść i wyrobić; możnarównieżzmiksować w 
malakserze. Uformowaćkulę, spłaszczyć, owinąćfoliąspożywczą, 
schłodzić w lodówceprzezokoło 30 minut.Z 
ciastaformowaćkuleczkimniejszeodorzechawłoskiego, układać na 
blaszcewyłożonejpapierem do pieczenia. Spłaszczaćwidelcem, 
nadającjednocześniewzorekciasteczkom.
Piecokoło 15 w temperaturze 200ºC lub do zrumienienia.
Przechowywać do 7 dni, w puszce. 
Uwaga: w wersjiczekoladowejnależydodać 2 łyżkicukrupudruwięcej, a 30 
g mąkipszennejzastąpićkakao. 
 
Smacznego 

 

 
margaryny do pieczenia), schłodzonego 

ktulubaromatuwaniliowego 

Wszystkieskładnikiszybkozagnieść i wyrobić; możnarównieżzmiksować w 
spłaszczyć, owinąćfoliąspożywczą, 

schłodzić w lodówceprzezokoło 30 minut.Z 
ciastaformowaćkuleczkimniejszeodorzechawłoskiego, układać na 
blaszcewyłożonejpapierem do pieczenia. Spłaszczaćwidelcem, 
nadającjednocześniewzorekciasteczkom. 

urze 200ºC lub do zrumienienia. 

w wersjiczekoladowejnależydodać 2 łyżkicukrupudruwięcej, a 30 



Walentynka: 
 
Najprostszym sposobem na wykonanie kartki walentynkowej jest 
złożenie białej kartki na pół i jej udekorowanie. Może to brzmi nudno i 
mało kreatywnie, jednak nie musi takie być. Poniżej przedstawiamy parę 
sposobów na ozdobienie kartki walentynkowej: 
 
-wytnij z kolorowego papieru (lub materiału, koronki, bibuły, papieru 
ozdobnego itp..) serduszka różnej wielkości i przyklej je do wierzchniej 
strony walentynki,  
 
-użyj techniki kolażu. Wytnij kolorowe zdjęcia i ilustracje z czasopisma i 
przyklej je na swoją kartkę. Spróbuj znaleźć kolekcję zdjęć, które będą 
opowiadały Waszą historię. Możesz również wyciąć z magazynu 
potrzebne słowa, które zamierzasz użyć do wyznania swojej miłości, 
 
-wytnij z kolorowego papieru/materiału małe kwadraty lub trójkąty. 
Ułóż z nich na kartce mozaikę w kształcie serca, napisu, lub czegokolwiek 
innego związanego z Twoim uczuciem. 
 
 

 

 

 
 
 
 
Wybrałam piękną kartkę - do Ciebie ją adresuję. By w tym dniu 
powiedzieć, że coś do Ciebie czuję. 
 
 
 

Ulica - Tęsknota 
Numer - Miłość złota 
Adresat - Kocham Cię 

Nadawca - Domyśl się. 
 
 

 
Powinno wiedzieć serce Twoje, jakie jest imię moje. Ten, kto to pisze, 
jest Ci dobrze znany, ten, kto to czyta, jest stale kochany! 

 

 



Odnaleźć iskierkę – K.N. 

 

„Nic nie osiągniesz” 

 

„Nie masz szansy na sukces” 

 

„To bez sensu” 

 

„Miłość nie istnieje” 

 

„Marzenie ściętej głowy” 

 

„Serce cię tylko w las wyprowadzi” 

 

 To są słowa, które słyszę na co dzień, dzisiaj po prostu tego 
nie wytrzymałam. Uciekłam, biegnę teraz przez las, mijając drzewa 
i przeskakując przez wysokie trawy oraz kamienie.  

Staram się jak mogę, uczę całymi dniami, pragnę miłości..., a gdy 
przychodzi do rozmowy z rodzicami moje ambicje maleją i tracę 
nadzieję na miłość, nawet przyjacielską. 

 Przysiadłam przy kamieniu, przymykając oczy. Byłam 
naprawdę zmęczona, po prostu przysnęłam. 

Halo..., słyszysz mnie? Halo – usłyszałam tuż przy uchu. 

Powoli otworzyłam oczy i spojrzałam przed siebie. Dostrzegłam 
mężczyznę ubranego dosyć... staromodnie. Miał na sobie czarną 
pelerynę, a w ręku trzymał łuk! 

Kim ty jesteś? – podniosłam się do pozycji siedzącej, lekko 
przerażona. 

Ethan, łowca wilków – odparł mężczyzna. 

Słucham? Przecież to zabronione! – oburzyłam się. – Ochrona 
wilków... to jest ginący gatunek. 

Ha... Kim ty jesteś? 

Bella... tak się nazywam. Dlaczego to robisz? 

To mój las. 

Mieszkam niedaleko. 

Żyjesz na ziemi? 



Tak... – odpowiedziałam niepewnie.  

W takim razie chyba zabłądziłaś, lepiej wracaj szybko do domu. 
Szybko! Ja muszę już iść, zapomnij, że mnie spotkałaś i nikomu nic 
nie mów – nakazał. 

Słucham?! Co tu się dzieje? Stój! 

Gdy mężczyzna odchodził, pociągnęłam go za pelerynę, aby został. 
Zostawi mnie tak bez wyjaśnień, bez niczego? 

Puść mnie, nikim jestem – rzekł – po prostu zapomnij. W tym 
lesie jest dużo wilków, radzę ci prędko uciekać stamtąd, skąd 
przyszłaś. 

Wytłumacz mi, dlaczego ty polujesz na wilki, czemuż to pytałeś 
się, czy mieszkam na Ziemi – gorączkowałam się. 

Naszą wymianę zdań przerwało wycie wilków. Na chwilę moje 
serce zabiło szybciej, zesztywniałam. Jestem tu tylko ja i ten Ethan, 
a on mnie zaraz zostawi na pastwę losu. 

Muszę iść – powtórzył po raz kolejny, tylko ciszej... 

Proszę nie zostawiaj mnie! Nie z tymi wilkami! Dam ci spokój, 
tylko mnie odprowadź – poprosiłam. 

Chodź – Ethan westchnął. 

Zaczął iść w kierunku przeciwnym, niż źródło wycia zwierząt. 
Podniosłam się szybko z ziemi i podążałam za  nim, przebierając 
szybko swoimi krótkimi nóżkami. Odgłosy niknęły wraz z każdym 
naszym krokiem. 

Mieszkasz w lesie? – przerwałam niezręczną ciszę. 

Tak... Na skraju mam swój dom – wyjaśnił. 

Mieszkasz sam? 

Tak – odparł, wzdychając. 

Um... Przepraszam, uraziłam cię? Jeśli tak to naprawdę mi 
przykro. Nieraz mam za długi język. 

Nie, nie przejmuj się. Miałem ukochaną, nie była zbyt dobrą 
osobą... Cóż, wyszło to na jaw. Przemieniła się w wilka przy pełni, 
wyznając mi miłość i obiecując wierność przy pełni księżyca. I 
wyszło... skłamała w takiej sprawie, zasłużyła. 

No... tak... Nie wiem co powiedzieć – podrapałam się nerwowo 
po głowie – jak to się zamieniła w wilka? Co?... na pewno 
wszystko              w porządku?  

Aha... Ty nic nie wiesz – zmieszał się – przepraszam, nie 
powinienem w ogóle o tym wspominać. 

Ale o czym nie wiem? – zatrzymałam się nagle, łapiąc mężczyznę 
za dłoń i patrząc w jego czarne oczy – powiedz mi, już zacząłeś. I 



tak wiem za dużo, przecież nikomu nie zdradzę, nawet nie mam 
komu... Wytłumacz mi to całe zajście, tą całą sytuację. Musi być 
jakieś racjonalne wyjaśnienie. 

Nawet nie uwierzysz – zaśmiał się ironicznie. 

Skąd wiesz? 

„Musi być jakieś racjonalne wyjaśnienie” – zabrał rękę do siebie – 
każdy tak mówi. Miałem już z takimi do czynienia. Najpierw 
milutko, a później uważają mnie za jakiegoś wariata.  

Spróbuję to zrozumieć. 

Miałaś nie naciskać. Zaraz cię tu zostawię – podniósł głos. 

Spuściłam głowę, wyszeptałam jedyne ciche „zostaw” i poszłam 
dalej przed siebie. Przeszliśmy już kawałek, więc  drogi musiał się 
już zbliżać koniec.... Pójdę prosto, powinnam trafić. Tylko serce 
mnie w las wyprowadziło, jak mawiali rodzice. Chciałam od nich 
odpocząć, a tu proszę, zabłądziłam w lesie i spotkałam niemiłego 
dziwaka. 

 Idę już dosyć długo, chyba powinnam już być w domku... W 
domu, który jest już dużo lepszy niż ten las, nigdy nie postawię 
kroku w tym borze.  

Rozmyślając nad tym, co mnie spotkało jeszcze kilkanaście minut 
temu, natrafiłam na... wilka, wilki, tak... dużo wilków! Ich oczy 
były wpatrzone wprost na mnie, oblizywały pyski oraz szczerzyły 

zęby. Otoczyły mnie             z każdej strony i krążyły wokół mnie, 
coraz bardziej pomniejszając okręg. Coraz mniejsza odległość 
dzieliła mnie, a te zwierzęta.....  

Ratunku! Pomocy – zaczęłam krzyczeć, iż zdawałam sobie 
sprawę, że są marne szanse, że ktoś może przyjść mi z pomocą. 

Wzięłam patyk z ziemi i po prostu zaczęłam go trzymać przed 
sobą, mierząc w wilki, które nawet nie zwracały na to uwagi. 
Jedynie to mi pozostało, stać z gałęzią w ręku oraz czekać na cud. 
W tym momencie słyszałam oddech zwierząt, były tak blisko. Cała 
drżałam. Przymknęłam oczy i czekałam na śmierć, cóż mogłam 
innego zrobić? 

Jednak... ona nie nadchodziła, sekundy mijały, a ja trwałam tak z 
zamkniętymi oczyma. Bałam się je otworzyć, by nie zastała mnie 
smutna rzeczywistość. 

Podnieś powieki – usłyszałam tuż przy swoim uchu, oraz 
poczułam uścisk na nadgarstku. 

Ethan... – szepnęłam, widząc jego twarz. 

Przepraszam, nie powinienem cię samej puszczać. Poszłaś 
zupełnie w inną stronę. 

Nie... ja sama odeszłam, odejdę znów, jeśli mi nie powiesz 
prawdy. Poza tym... gdzie wilki? To nie jest normalne. 



Trafiłaś nie tam gdzie trzeba, Bella. Nie przychodź tu więcej, tu 
nie jest bezpieczne – oznajmił. 

Spuściłam głowę, rozglądając się dookoła. Ten las jest piękny, 
pełno zieleni, promyki słońca przedzierają się przez korony drzew, 
oświetlając runo. Do moich uszu docierało ćwierkanie ptaków. To 
miejsce jest wyjątkowe, ambrozyjskie, lecz... w powietrzu wisi 
niepokój, zagrożenie. Czuję to. Wiem, że powinnam uciekać, jeśli 
pragnę dotrwać do zmierzchu, świtu, południa, ale ciekawość nie 
dawała mi spokoju. 

Wiem... Lecz ta tajemniczość....... Nie wytrzymam, wrócę tu, 
poznam sekret, zrobię co trzeba. Nie łatwiej, abyś mi to sam 
powiedział? 

Nie tutaj. 

Ethan złapał mnie za rękę i zaczął prowadzić przed siebie. Czułam 
się dziwnie..., ale podobało mi się. Chyba poczułam coś do łowcy, 
uratował mnie, ocalił życie od tak bolesnej śmierci. Nie musiał, 
poza tym... jak on mnie znalazł? Dlaczego, gdy otworzyłam oczy,  
wilków już nie było? Nie zdążyłby ich zabić, odgonić. 

 Szliśmy tak, a słońce powoli chyliło się ku dołowi na 
widnokręgu. Dlaczego tak długo? Sama biegłam przez kilka, 
kilkanaście minut. Chyba rzeczywiście, gdy odeszłam od 
mężczyzny skierowałam się w zupełnie inną stronę niż powinnam. 
Nagle Ethan się zatrzymał. 

Tu już jest dobrze – odparł. 

Poznam sekret? – spytałam. 

Tak... W tym lesie jest granica. Między światem ludzkim, a 
magicznym. Dokładniej to miejsce za granicą zwane jest Xorax. Las 
to tak jakby... zbiorowisko zła, ale tylko na Xorax, nie na Ziemi. 
Wilki to tak naprawdę inne istoty żyjące poza granicą, które 
zrobiły wiele złego. Jednak w te zwierzęta zamieniają się dopiero, 
gdy udowodni się ich złe uczynki lub zgrzeszą przy świetle 
księżyca. Nieraz to trudniejsze niż ci się wydaje... Udowodnić taki 
czyn. Poluję na nie, zabijam je – ściszył głos – lecz tylko po to, by 
uczciwi mieszkańcy Xorax mieli spokój w duchu.  

Chwila... Ktoś skłamie, ty mu to udowodnisz i od razu zamienia 
się w wilka? Potem go zabijasz? 

Nie... To są naprawdę złe czyny, Bella. Nie tak łatwo zmienić 
postać. Oto się nie martw – uspokoił mnie. 

Jeszcze jedno. Dlaczego jak się pojawiłeś one momentalnie 
zniknęły? 

Gdy mnie widzą już wiedzą co je czeka. To jest zwykły instynkt, 
instynkt zwierzęta.  

Boże... Nie wierzę. Czyli jest jakiś magiczny świat, który nazywa 
się Xorax, a w nim żyją ludzie, którzy zamieniają się w zwierzęta, 
tak? To takie absurdalne! 



Nie musisz wierzyć – szepnął – jak mówiłem, nikt nie wierzy, a ja 
wychodzę na dziwaka. Idź.... Kilka metrów dalej już widać miasto. 
Tu chyba nie zabłądzisz, chociaż – prychnął, widzę, że poczuł się 
poruszony tym, że mu nie wierzę. 

Zabierz mnie tam! Do tego magicznego świata, na tą dobrą 
stronę – postanowiłam. 

Bella... Ty czegoś nie rozumiesz... 

Rozumiem wszystko! Zaprowadź mnie tam. 

Proszę..., idź już do domu. Nie przychodź tu – powiedział, a ja 
poczułam ukłucie w sercu oraz dziwny uścisk w brzuchu, bardzo 
nieprzyjemny. 

Dobrze, teraz rozumiem. 

Podążyłam drogą, wcześniej wskazaną przez Ethana. Odczułam 
niebywały smutek oraz odrzucenie. Czy możliwe jest, że mogłam 
się zakochać przez tak krótki czas, przez jeden dzień? 

W każdym razie zostałam odrzucona, tego nie da się ukryć. Ten 
człowiek miał już dosyć mojej osoby, gdy ja tymczasem coś do 
niego poczułam. 

 Weszłam do domu ze spuszczoną głową, zupełnie przybita. 
Zaraz przy mnie pojawiła się matka, ubrana w fartuszek. 

Gdzie ty byłaś, dziecko?! – krzyknęła – od samego rana cię nie 
ma, pomyśl co my z ojcem czujemy. Po prostu sobie zniknęłaś na 
cały dzień! 

Co wy macie na myśli? Macie mnie gdzieś – zaśmiałam się 
ironiczni  

 i poszłam do mojego pokoju.  

Słyszałam, jak zdenerwowana mama coś do mnie mówi, ale nie 
zwracałam na to uwagi. Przygnębiona padłam na łóżko, 
rozmyślając o dzisiejszym dniu i wyobrażając sobie tą krainę 
Xorax, inne istoty i analizując   dzisiejsze wydarzenia.  Moje myśli 
błądziły wokół Ethana. Znów rodzice mieli rację. Miłość nie 
istnieje. Nienawidzę tych ludzi, ale może w prawdy, które mi 
przekazują powinnam uwierzyć i w to, że nie żyję w bajce. Nic nie 
zostanie mi podane na tacy, a los okaże się dużo bardziej brutalny. 

 Przez kilka następnych nocy nie mogłam spać. Cały czas 
myślałam  o przystojnym łowcy, który uratował mi życie. Jednak 
może warto zastanowić się nad Xorax, czy naprawdę istnieje? Czy 
warto marzyć   o kimś, kto nigdy mnie nie pokocha....? Może 
powinnam  sprawdzić, czy usłyszane od nieznajomego słowa są 
prawdziwe, i wiarygodne....? 

Mamo wychodzę! – krzyknęłam rodzicielce. 

Gdzie? – wyszła z kuchni ze zmarszczonymi brwiami. 



Nie wiem, przejść się. Brakuje mi świeżego powietrza.  

 Po co ? – prychnęła – idź się ucz. 

Zrobiłam lekcje i się nauczyłam. Co mam zrobić więcej? Nie mogę 
mieć wolnej chwili ? 

Cały czas masz wolne! Za moich czasów, ach... To były czasy... 
Młodzież, która nie ma żadnych ambicji, celów, skończy gdzieś na 
ulicy lub na mało płatnym stanowisku. 

Trudno – powiedziałam tylko jedno słowo i wyszłam z domu, 
zatrzaskując drzwi. 

 Biegiem dążyłam ku lasowi. Nie, nie po to, aby spotkać 
Ethana. On mnie nie kocha, nie chce mnie w swoim świecie, ja się 
nie będę wtrącać. Będę go omijać szerokim łukiem. Chcę zobaczyć 
tą Xorax i czy to w ogólne prawda. Jest duże 
prawdopodobieństwo, że historyjka została zmyślona, tuszując 
konflikty z prawem.  

Nie wiem dlaczego, ale coraz bardziej męczy mnie przekonanie, że 
mężczyzna to wariat. Zabija bezkarnie wilki, a takim głupim 
nastolatkom wciska opowieść o magicznej krainie. Tak, na pewno 
tak jest.  

 Biegłam przez las, najszybciej jak potrafiłam. Nie miałam 
najmniejszej ochoty wchodzić w konfrontację z wilkami ani innymi 
zwierzynami zamieszkującymi las. Po prostu pędziłam przed siebie 

i nie patrzyłam do tyłu. Zmęczenie, w tym momencie,  nie miało 
dla mnie znaczenia. Chciałam osiągnąć swój cel,  poznać jaka jest 
prawda, oraz nie narażać się na niebezpieczeństwo. Miałam 
nadzieję, że nie natknę się na łowcę. O ile on nim jest...  

Chwilę później już nie wytrzymywałam, nogi mnie bolały, a płuca 
paliły. Przystanęłam pod drzewem, łapiąc oddech. Nie wiem ile 
kilometrów liczy ten las, ale ja się przez niego przeprawię – 
pomyślałam. 

Co ty tu robisz? – znajomy głos, który dobiegał tuż zza moich 
pleców. 

Odejdź – zacisnęłam zęby – to tylko i wyłącznie moja sprawa. 

Szukałaś mnie? 

Nie, nie szłabym aż tak daleko, aby cię znaleźć. 

Bella... – wypowiedział moje imię, łapiąc mnie za nadgarstek.  

Zostaw mnie! – krzyknęłam, wyrywając rękę – idź sobie, zostaw 
mnie w spokoju. Nie jesteś mi potrzebny. 

Co ci się stało?! 

Mi?! – odwróciłam się w jego stronę – „Nie przychodź tu”. Wiesz 
jak mnie tym zraniłeś? Myślałam, myślałam, że... 

Że co? – uniósł moją głowę tak, abym patrzyła w jego oczy. 



Nic. 

Myślałaś, że... 

Że coś między nami jest, tak ?! Ty po prostu się mnie pozbyłeś! 

Nie chciałem, aby stała ci się krzywda! Powtarzam po raz kolejny, 
tu nie jest bezpiecznie. Ty odeszłaś... Chyba źle to zrozumiałaś... 
Ale wróciłaś, po co? 

Po nic – wycedziłam przez zęby. 

Sprawdzałaś, czy to co mówiłem jest prawdziwe. Chodź, pokażę 
ci – uśmiechnął się życzliwie, wywołując u mnie duże zdziwienie. 

Złapał mnie za dłoń, splatając nasze palce ze sobą. Ruszył przed  
siebie. Szedł tak dziarsko, jakby żadne niebezpieczeństwo, 
zagrożenie nie istniało. Czułam motylki w brzuchu oraz rumieńce 
na policzkach. Tęskniłam za dotykiem jego ciepłej dłoni. To 
zaledwie kilka dni, a naprawdę mi tego brakowało. 

 Przez całą drogę nie odzywaliśmy się do siebie, lecz to była 
kojąca cisza. Wcale mi to nie przeszkadzało, a wręcz przeciwnie. 
Drzew było coraz mniej i widać było za nimi krajobraz. Z każdym 
krokiem byłam, a właściwie byliśmy przy krainie z opowieści. 

 Nie było już żadnego drzewa. Ethan się zatrzymał, a ja wraz 
z nim. Patrzyliśmy na małe domki, tunele oraz kryształowy zamek 
w oddali. Wszystko wydawało się takie idealne, cudowne. 

Rozkoszowałam się wonią kwiatów, dotykiem ukochanego oraz 
śpiewem ptaków. 

Wierzysz mi, moja miła? – łowca skierował wzrok wprost w moje 
oczy, zatraciłam się w jego spojrzeniu. 

Wierzę – odparłam – i przepraszam, że choć przez chwilę 
zwątpiłam. 

Kocham cię... Dostrzegłem w tobie coś pięknego przy pierwszym 
spotkaniu, jak spałaś oparta na kamieniu. Nie okazywałem tego, 
lecz teraz uwierz mi raz jeszcze, kocham cię i nie chcę cię stracić. 

Wierzę i nie zwątpię – obiecałam – ja kocham i ciebie. 

Ethan chwyciwszy mnie w talii, nachylił się tak, że nasze czoła się 
dotykały. Po chwili połączył nasze usta w czułym pocałunku. 

 

 


