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Rozdział 1

W zasypanym śniegiem salonie

Niebo było niemal czarne, lecz śnieg lśnił jasnoniebieskim 
blaskiem w świetle księżyca.

Morze spało pod lodem, a głęboko w ziemi, między ko-
rzeniami, wszystkie małe stworzonka śniły o wiośnie. Ale 
do wiosny było dość daleko, bowiem Nowy Rok minął do-
piero co.

Właśnie w miejscu, gdzie dolina wznosiła się łagodnie ku 
górom, stał dom zasypany śniegiem. Wyglądał bardzo sa-
motnie. Podobny był raczej do dziwacznej zaspy śnieżnej. Tuż 
obok, między oblodzonymi brzegami, wiła się czarna jak wę-
giel rzeka. Prąd sprawiał, że nie zamarzała przez całą zimę. 
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Ale na moście nie było żadnych śladów stóp, a i wokół domu 
zaspy śniegu naniesionego przez wiatr były nietknięte.

Wewnątrz było ciepło i przytulnie. Na dole w piwnicy 
tliły się wolno na ruszcie całe masy torfu. Księżyc zaglądał 
w okno, oświetlając białe zimowe pokrowce na meblach 
i owinięty tiulem kryształowy żyrandol. A w salonie wokół 
największego kaflowego pieca rodzina Muminków spała 
długim zimowym snem.

Spali zawsze od października do kwietnia, tak bowiem 
czynili ich przodkowie, a Muminki przestrzegają tradycji. 
Wszyscy, podobnie jak ich przodkowie, mieli w żołądkach 
porządną porcję igliwia, przy łóżkach zaś, pełni nadziei, 
położyli to, co mogło być potrzebne wiosną. Łopaty, oku-
lary przeciwsłoneczne i trochę taśmy filmowej, przyrządy 
do mierzenia wiatru i tym podobne przedmioty.

Cisza pełna była spokoju i oczekiwania.
Czasem ktoś westchnął i zwinąwszy się, wsuwał głębiej 

w posłanie, w którym spał.
Promień księżyca przewędrował od fotela na biegunach 

do stołu w salonie, przesunął się po mosiężnych gałkach na 
wezgłowiu łóżka i zaświecił prosto w twarz Muminka.

A potem zdarzyło się coś, co nie zdarzyło się nigdy, od-
kąd pierwszy troll z rodziny Muminków zapadł w sen zimo-
wy. Muminek obudził się i już nie mógł zasnąć.
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