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Dla Oliwii



Wstęp

Każdy rodzic szybko przekonuje się o tym, jak ważną rolę 

pełnią bajki i baśnie w życiu dzieci. Zmyślone historie służą 

nie tylko samemu rozwojowi osobowości maluchów, poprzez 

prezentowanie właściwych, często bohaterskich i skłonnych do 

poświęceń postaw. W dobie natrętnej telewizji czy gier 

komputerowych, czytane przed snem lub opowiadane w czasie 

wspólnych zabaw opowieści, pomagają budować i zacieśniać 

więzi między dziećmi i rodzicami.

Celem tego gamebooka jest dostarczenie dodatkowej rozrywki, 

polegającej na wspólnym kreowaniu historii, które rodzice być 

może znają ze swojego dzieciństwa, jednak w nowej, bardziej 

interaktywnej wersji.



Instrukcja obsługi

Książka  podzielona  jest  na  szereg  jednostronicowych 

rozdziałów.  Lekturę  zaczynamy  od  pierwszego  z  nich.  Na 

końcu  każdego rozdziału znajdziemy jedną lub więcej opcji do 

wyboru.  Każda  z  nich  przeniesie  nas  do  innego  miejsca 

książki,  opisującego  odmienne wydarzenia,  które  ostatecznie 

kształtować będą nową opowieść, zależną od podjętych przez 

czytelnika decyzji.

Od czasu do czasu gra przewiduje pewne zdarzenia  losowe, 

realizowane poprzez rzut monetą. Warto mieć jedną pod ręką, 

kiedy przyjdzie na to pora.

Zaczynamy...



#1

Dawno, dawno temu, tak dawno, że chyba nikt już tego nie 

pamięta, był sobie las. Ogromny i gęsty, miejscami mroczny 

i ponury, a miejscami słoneczny i pełen śpiewu ptaków. Rósł 

sobie ten las, nie zwracając uwagi na sprawy zupełnie 

nieważne. Latem zielony, jesienią czerwonożółty, a zimą trochę 

łysy. Trzeszczał i stękał w czasie suszy, szumiał w deszczu, gdy 

krople wody uderzały w rozłożyste liście drzew i krzewów. 

Porośnięty mchem, pachniał a to sokami młodych pędów, a to 

nektarem  rosnących na polanach kwiatów, a to butwiejącymi 

liśćmi i próchniejącą korą.

Gęstwinę  przecinały  nieliczne  ścieżki.  Jedne  zrobione  przez 

ludzi,  inne  wydeptane  przez  zwierzęta,  większość urywająca 

się nagle, bez zapowiedzi tak, że można się było zgubić, zanim 

zdążyło się powiedzieć: „Mamo, zgubiłam się”...

Na  skraju  tego  lasu  stał  sobie  mały  domek.  Był  śliczny, 

z pomalowanymi  na  biało  ścianami,  zadbanym  ogródkiem 

i prostym płotem z cienkich desek. Już z daleka widać było, że 

ktoś o niego dba.

> Kto może mieszkać w tym domku? #34



#4

Czerwony Kapturek minął wąwóz i ścieżką wijącą się wzdłuż 

lasu trafił znów w miejsce, z którego wyruszył. W domu nie 

było  nikogo,  bo  mama  wciąż  przebywała  na  targu 

w miasteczku.  Kapturek  rozejrzał  się  dookoła,  zniechęcony 

faktem, że nie tak dawno stał dokładnie w tym samym miejscu. 

Obiecał  jednak  mamie,  że  dostarczy  babci  produkty  na 

śniadanie, więc znów zaczął zastanawiać się, którędy pójść do 

babci.

> Najkrótszą drogą, wiodącą przez las. #29

> Dłuższą drogą, skrajem lasu, wzdłuż pól szumiących zbożem 

rozmaitym. #51



#14

Mama  weszła  na  chwilę  do  domu,  by  po  zaraz  zjawić  się 

z pełnym koszykiem. Podała go Kapturkowi.

– Masz tutaj koszyk, a w nim kilka rzeczy. Jeśli zgłodniejesz, 

możesz zjeść jedną kanapkę. Resztę zostaw dla chorej babci. 

Zapakowałam kilka jaj, butelkę mleka, bułki, kawałek świeżej 

kiełbasy  i  słoik  powideł.  Zanieś  jej  to,  a  ja,  gdy  wrócę 

z miasteczka,  sama pójdę odwiedzić chorą. Tylko proszę cię, 

idź prosto do babci i poczekaj tam na mnie. Uważaj na siebie 

i nie rozmawiaj z nieznajomymi.

Po tych słowach kobieta załadowała przeznaczone na sprzedaż 

towary na drewniany wózek i ruszyła w stronę miasteczka.

Kapturek  rozejrzał  się  dookoła  i  zaczął  zastanawiać  się, 

którędy pójść do babci. 

> Najkrótszą drogą, wiodącą przez las. #29

> Nad rzekę, z nadzieją, że rybak podrzuci ją do mostu. #41

> Wzdłuż pól szumiących zbożem rozmaitym. #51



#21

Mama  popatrzyła  ze  smutkiem  na  oddalająca  się  córkę. 

Zazwyczaj Kapturek nie odmawiał prośbom. Dzisiaj zachował 

się  jednak bardzo nieodpowiedzialnie.  Trudno,  trzeba  będzie 

zanieść koszyk babi dopiero wieczorem, po powrocie z targu. 

Kobieta westchnęła i ruszyła w stronę miasta.

Kiedy Kapturek znów zjawił się na podwórku, zorientował się, 

że  mamy  już  nie  ma.  Koszyczek  także  nie  był  gotowy, 

a dziewczynka  nie  wiedziała,  co  miałaby  zanieść  babci. 

Dopiero wtedy zrozumiała konsekwencje swojego zachowania 

i zrobiło się jej przykro. Zawiodła nie tylko mamę, ale także 

swoją babcię, która leżała chora i nie mogła sama przygotować 

sobie posiłku.  Niestety, było już za późno.  Może następnym 

razem zachowa się bardziej odpowiedzialnie...

KONIEC



#29

Kapturek stanął przed zieloną ścianą lasu. Było lato, więc liście 

zdawały  się  wyrastać  zewsząd.  Poszycie  było  tu  gęste 

i nieprzeniknione,  łapczywe każdego życiodajnego promienia 

słońca. Lekki wiatr kołysał gałęziami, więc krzewy i drzewa 

zdawały się lekko tańczyć.

To tu miała swój początek ścieżka. Nie była to zwykła ścieżka, 

jaką  może  czasem  widzicie  wydeptaną  na  trawniku  przed 

domem. Była to ścieżka przez las,  i  to nie byle jaki las,  ale 

o tym  już  chyba  wiecie.  Niezbyt  często  z  niej  korzystano, 

szczególnie,  że  w  okolicy  domku  nie  było  wielu  sąsiadów. 

Mimo to, z dziwnych i niewytłumaczalnych powodów, nigdy 

nie  zarastała.  A  może  po  prostu  leśniczy  wycinał  krzaki 

i gałęzie, które próbowały zawładnąć ścieżką?

Tak,  czy  inaczej,  tu  był  próg  lasu,  a  za  progiem czaiła  się 

przygoda, bowiem w każdym lesie kryje się jakaś przygoda. 

Trzeba  tylko  na  nią  trafić.  A  Czerwony  Kapturek  miał 

wyjątkowe szczęście do trafiania na przygody.

> Kapturek wchodzi do lasu. #23

> Wraca i idzie w stronę rzeki. #41

> Skręca w stronę pól. #51



#34

W niewielkim domku na skraju lasu mieszkała pewna kobieta. 

Sama  uprawiała  pobliskie  pole,  hodowała  dwie  kozy  dające 

czasem trochę mleka. Po podwórku biegało kilka kur i kogut. 

Ten był tak stary, że nie potrafił wskoczyć na płot, by oznajmić 

wschód Słońca, a na dodatek nie nadawał się na rosół. 

Kobieta miała też córkę. Dziewczynka była wesoła, rezolutna, 

czasem psotna, ale nade wszystko samodzielna. Nikt chyba nie 

pamiętał,  jak  miała  na  imię,  bo  wszyscy  wołali  na  nią 

Czerwony  Kapturek,  a  to  za  sprawą  pelerynki  z  kapturem, 

w kolorze czerwonym.

Raz w tygodniu jej mama szła do pobliskiego miasteczka, by 

sprzedać to, co udało się jej zebrać lub wyhodować. Tego dnia 

właśnie  była  środa,  dzień  targowy.  Kobieta  zawołała  więc 

córkę i powiedziała:

– Kochanie! Wiesz, że muszę dzisiaj iść na targ. Niestety, od 

pana leśniczego dowiedziałam się, że babcia jest chora. Trzeba 

zanieść jej kilka rzeczy, a ja nie mogę tego zrobić sama...

> – Dobrze, mamo. Tylko włożę pelerynkę z kapturem. #14

> – Nie chce mi się. Wolę pobiegać z Azorem. #21



#41

Kapturek  skierował  swoje  kroki  w  stronę  rzeki.  Pomyślał 

sobie,  że  jeśli  rybak  będzie  akurat  wybierał  się  do  wsi  nad 

jeziorem, popłynie z nim. Dzięki temu nie tylko ułatwi sobie 

drogę, ale jeszcze skróci czas dotarcia do domu babci.

Dziewczynka przez jakiś czas trzymała się ściany lasu, potem 

skręciła w stronę wąskiego wąwozu, który przecinał niewielkie 

wzniesienie, i już po chwili jej oczom ukazała się rzeka, która 

w  tym  miejscu  tworzyła  małą  zatoczkę.  Tuż  przy  brzegu 

zbudowano  drewniany  pomost,  przy  którym rybak cumował 

swoją łódź. Rzuć monetą...

> Jeśli wypadł orzeł, patrz #46

> Jeśli wypadła reszka, patrz #53



#46

Dziewczynka  zbliżyła  się  do  pomostu.  Tuż  przy  nim 

zacumowana  była  łódź,  w  której  siedział  rybak  Maurycy. 

Mężczyzna liczył właśnie złowione ryby. Wyglądał jednak na 

zmartwionego. Kiedy mała wędrowniczka weszła na pomost, 

usłyszał ją i podniósł głowę.

–  Ach,  Czerwony  Kapturek!  Witaj  dziecko  –  przywitał  się 

Maurycy. –  Dobrze,  że  jesteś,  pomożesz  mi  w liczeniu  ryb. 

Nigdy nie chodziłem do szkoły, więc nie nauczyłem się dobrze 

liczyć, a teraz jest mi to bardzo potrzebne. Nie mogę płynąć do 

wsi z rybami, jeśli nie będę wiedział, ile ich mam. Ktoś może 

próbować mnie oszukać, gdy będę chciał je sprzedać.

– Dobrze, postaram się pomóc – powiedziała dziewczynka.

– Przedwczoraj złowiłem dziewięć ryb, wczoraj sześć, a dzisiaj 

dwanaście. Jednak zużyłem na przynętę tyle ryb, ile liter liczy 

moje imię. No i nie wiem, ile ich w końcu mam...

> Jeśli wiesz, ile ryb ma rybak, przejdź do paragrafu o numerze 

„2 x ilość ryb”.

> Jeśli nie wiesz, ile ryb zostało, przejdź do #50



#51

Zielona  miedza,  oddzielająca  granicę  lasu  od  szerokich  pól 

doskonale nadawała się do chodzenia. Trawa nie była tu zbyt 

wysoka, więc szło się po niej szybko. Poranna rosa dawno już 

wyschła, więc Kapturek nawet nie zamoczył sobie sandałków. 

Nie  minęła  jednak  chwila,  gdy  dziewczynka  dotarła  do 

przeszkody,  która zagrodziła jej drogę.

Kolczaste  jeżyny  rozłożyły  się  tu  szeroko,  zagradzając 

całkowicie przejście. Z jednej strony przytulały się do ściany 

lasu, z drugiej rozlewały się szeroko, plącząc wśród wysokich 

traw. Dlatego właśnie przeprawa przez pola była najdłuższą ze 

wszystkich.  Ścieżka  znów  skręcała,  wbijając  się  w  pola, 

i zataczając  szeroki  łuk,  omijała  kolczaste  chaszcze 

w bezpiecznej  odległości.  Czerwony  Kapturek  zadumał  się 

chwilę. Czy warto było iść dalej, czy może wrócić i poszukać 

krótszej drogi?

> Kapturek wraca do leśnej ścieżki. #29

>  Dziewczynka udaje się, nad rzekę,  skąd rybacy wypływają 

do wsi nad jeziorem. #41

> Kontynuuje spacer przez pola. #24



#53

Dziewczynka zbliżyła się do pomostu, ale nie było przy nim 

łodzi.  Najwyraźniej  Maurycy łowił ryby w górze rzeki,  albo 

już popłynął w stronę wsi nad jeziorem. Kapturek mógłby na 

niego poczekać, ale z pewnością byłaby to strata czasu. Brak 

szczęścia sprawił,  że dziewczynka znów zaczęła zastanawiać 

się, którędy iść do babci.

> Kapturek wraca w okolice domu. #4

> Kapturek wybiera niebezpieczną drogę przez bagnisko. #15

>  Dziewczynka  przedziera  się  przez  las  w  stronę  domu 

leśniczego. #6



#65

W  oddali  Kapturek  zauważył  chatkę,  a  przy  niej  siedzącą 

Babcię. Dziewczynka podbiegła szybko do kobiety.

- Co robisz, Babciu? - zapytała zdziwiona. - Wydawało mi się, 

że jesteś chora?

- Czytam właśnie gamebooka o twoich przygodach, skarbie. To 

doskonała  zabawa.  Musisz spróbować i  przekonać  się  sama. 

Zostaw koszyczek  z  prowiantem i  biegnij  szybko do domu. 

Gdy  twoja  mama  wróci  z  miasteczka,  poproś  ją,  aby  jak 

najszybciej kupiła ci e-booka z twoimi przygodami.

Kapturek nie czekał na dalsze instrukcje. W pośpiechu pobiegł 

do domu...

Tego samego autora:

„Listy do Brata”, cz. I, II i III.


