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Od Autorki

Panna i Smok to legenda o silnej dziewczynce, jej dzielnym tacie  
i ich dość kłopotliwej przygodzie z głodnym Smokiem. Nazywanie  
tej historii feministyczną byłoby sporym uproszczeniem, choć pewnie 
każdy znajdzie w niej to, czego szuka. Dla mnie, jako autorki, płeć 
bohatera nie ma tu znaczenia, nie ona jest w tekście symboliczna. 
To według mnie książka w równej mierze dla dziewczynek, jak i dla 
chłopców. Starałam się w możliwie lekki i zabawny sposób przywrócić 
do łask trochę przykurzone zjawiska, jakimi są zdolność myślenia, 
wnioskowania i ponoszenia konsekwencji. W dobie życia „tu i teraz”, 
patrzenie w szerszej perspektywie nie jest modne, przez co nieustannie 
wpadamy w kolejne pułapki prostych i pozornie wygodnych rozwiązań.
Panna i Smok to hołd oddany dziecięcej samodzielności, którą należy 
wspierać i która jest czymś naturalnym, póki jej nie „popsujemy”. 
A specjalną dedykację kieruję do ojców, w podziękowaniu za to, 
że są i życząc im, żeby byli jeszcze bardziej. 

      Anna Dmytruszyńska
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ewnego czerwcowego poranka Królest-
wo obiegła wiadomość o porwaniu 
Królewny Helenki. Spodziewano się 
tego od chwili, kiedy Smok zamieszkał 

w grocie, na szczycie najwyższej góry 
w Królestwie. Każde porządne Królestwo 

ma taką górę i taką grotę, jednak ta akurat 
do niedawna stała pusta. Dokładnie trzynaście 

lat temu, kiedy na świat przyszła Helenka, mieszkańcy 
Królestwa zaczęli niespokojnie rozglądać się po niebie. 
Tak długo się rozglądali, tak wnikliwie, aż wypatrzyli gada, 
znoszącego snopy siana i gałęzie drzew do nowego miesz-
kania. 
 – Doczekaliśmy się Smoka, proszę Króla, właśnie 
mości sobie gniazdo – usłyszał władca w chwili, gdy akurat 
pochylał się nad kołyską. Od tego czasu snuł plany ratun-
kowe na przyszłość.
 Spodziewane czy nie, porwanie zmartwiło miesz-
kańców Królestwa, niektórych nawet podwójnie. Czerw-
cowe dni są długie, a uprowadzenia królewien przez smoki  
bywają w większości wypadków dość kłopotliwe. Wiele 
wskazywało na to, że poddani zamartwiać się będą musieli 
co najmniej do podwieczorku. 
 Porwana Helenka natomiast wściekała się nie na żarty. 
Zaledwie wyszła na balkon, żeby zobaczyć, cóż to za 
hałasy budzą ją o tak barbarzyńskiej porze, a tu nagle: cap! 
i już dyndała jak szmaciana lalka nad zamkiem, prezentując 
strażnikom swoje różowe pantalony! Na ogół sypiała w po-
larowej piżamie (zielonej w żółte cytryny), ale pech chciał, 
że zapomniała oddać ją do prania, skazując się tym samym 
na beznadziejną koszulinę z falbanami, kokardkami i… 
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