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Szaleństwa panny Dory* 

Powieść Na wojnie nie ma niewinnych zamknęła historię Dory Wilk (przynajmniej 

na razie) – na szczęście jednak Aneta Jadowska zaproponowała na otarcie czytelniczych 

łez zbiór opowiadań Ropuszki, które są uzupełnieniem głównej linii fabularnej serii. „Pos-

tanowiłam poszerzyć świat heksalogii o kilka nowych historii, które niczym niewinne cie-

lęta ofiarne w powieściach musiały zostać zarżnięte albo zredukowane do jednego zda-

nia” – pisze autorka we wstępie do zbioru. Trudno nie przyklasnąć takiemu pomysłowi – 

fani Thorn Universe na pewno będą zachwyceni. 

Opowiadania zawarte w Ropuszkach są zróżnicowane pod względem tonu: od 

krótkich, żartobliwych scenek, poprzez dialogi przeplatane na zmianę refleksjami i sar-

kazmem, aż do poważniejszych prób wniknięcia w psychikę bohaterów. Można odnieść 

wrażenie, że pod względem elementów humorystycznych najlepiej wypadły te, które 

w założeniu miały być przede wszystkim opowiadaniami akcji – błyskotliwe dialogi i ko-

miczne sytuacje doskonale komponują się w nich z wątkami kryminalnymi (jak w tytu-

łowych Ropuszkach czy w Szkielecie w szafie). Nieco słabiej wypadły krótkie utwory hu-

morystyczne: Burza w szklance grogu wydaje się być napisana tylko po to, by puścić oczko 

do współczesnej popkultury (co zresztą autorka przyznaje we wstępie – „Czasami (...) po 

prostu oddaję się prokrastynacji i wymyślam opowiadanko, w którym będę mogła się 

pośmiać z pelerynek superbohaterów”) i czyta się ją lekko, jednak nic poza tym. Czysta 

robota po brudnej robocie nie jest ani szczególnie zabawna, ani nadzwyczaj pomysłowa 

i w zestawieniu z pozostałymi opowiadaniami Ropuszek wypada najsłabiej. 

Trudno nie poddać się urokowi postaci, które kreuje Jadowska. Kontrastowy duet 

Katii i Dory, zagubiony w magicznym świecie Witkacy, cyniczny książę wampirów Roman, 
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troskliwy czart Leon – to tylko niektórzy bohaterowie przewijający się przez karty Ropu-

szek. Sama Dora jest dobrze skonstruowaną główną bohaterką: czasem może i pojawiają 

się u niej pewnie cechy marysuizmu, jednak jest to zrównoważone samokrytycyzmem, 

niesztampowym charakterem oraz tym, że co jakiś czas przytrafiają jej się potknięcia (ta-

kże te dosłowne). Postacie Thorn Universe są prezentowane nie tylko przy pomocy opisu 

wyglądu i osobowości, lecz także przyzwyczajeń, sposobu mówienia, stosunku do otacza-

jącego je świata i różnorodnego podejścia do problemów – co tworzy całą galerię orygi-

nalnych, zapadających w pamięć i wzbudzających sympatię bohaterów.   

Uniwersum stworzone przez Jadowską rzeczywiście wciąga. Obraz szemranych 

dzielnic piekielników, magicznego odpowiednika galerii handlowej, podejrzanych lokali 

odwiedzanych przez zmiennokształtnych, a także zakątków Torunia wyłaniający się 

z krótkich opisów wplecionych w relację Dory pozwala wkroczyć wraz z bohaterami 

w niezwykły świat, w którym magiczna metropolia spotyka realia polskiego miasta. Ropu-

szki jako zbiór opowiadań urban fantasy są wyjątkowo udane, jako sposób na zanurzenie 

się w innej rzeczywistości – doskonałe. Sprzyja temu dodatkowo lekki styl i wartka akcja, 

szczególnie opowiadań kryminalnych. Może i zagadki dotyczące zbrodni nie są wyzwa-

niem umysłowym w stylu Conan Doyle'a czy Christie, jednak nie są też obrazą dla inte-

lektu czytelnika i niejednokrotnie zyskują nieoczekiwane rozwiązania. 

Kolejnym atutem jest pomysłowe podejście do wątków fantastycznych. Mam tu na 

myśli tworzenie oryginalnego obrazu magii, czerpiącego z różnych mitologii, a także łą-

czenie w obrębie jednego uniwersum stworzeń i artefaktów pochodzących z odmiennych 

tradycji – literackich i kulturowych. W Thornie i Toruniu Anety Jadowskiej wszystko jest 

możliwe – romans nekromantki z bogiem śmierci, archanioł pijący wino czy wampir ura-

żony porównaniem do bohatera „Zmierzchu” wydają się całkowicie normalnymi rzecza-

mi, które mogą się w życiu przydarzyć. Ponadto opisy samej magii są niezwykle efektowne 

i malownicze – jak na przykład walka między nekromantami przy pomocy pieśni czy 

przywoływanie duchów przez Witkacego. 

Pisząc o Ropuszkach, nie można nie wspomnieć o świetnych ilustracjach Magda-

leny Babińskiej – doskonale oddają klimat opowiadań. Całość, pięknie wydana, stanowi 

idealną książkę dla fanów serii o Dorze Wilk, jednak nie wahałabym się polecić jej także 

czytelnikom, którzy nie zetknęli się jeszcze z twórczością Jadowskiej. Opowiadania poz-

walają poznać jej unikalny styl i potrafią skusić do sięgnięcia po Złodzieja dusz, pierwszą 

część przygód Dory. Na pewno stanowią porcję dobrej rozrywki dzięki wartkiej akcji, 
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błyskotliwym dialogom, oryginalnym postaciom i barwnemu uniwersum. Dla tych, którzy 

serię o wiedźmie-policjantce doskonale znają, Ropuszki mają podwójną wartość – w 

końcu będą mogli dowiedzieć się, w jakich okolicznościach Dora pierwszy raz wkroczyła 

do Szatańskiego Pierwiosnka, a to historia diabelnie interesująca. 


