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Niedaleko stąd, w połowie drogi między Świerko-

wym Lasem a Podejrzaną Stertą, w cieniu Różane-

go Pagórka stoi niewielki budynek z czerwonym dachem.

By do niego wejść, wystarczy przejść kilka kroków żwi-

rową ścieżką wzdłuż ukwieconych klombów. Trzeba jesz-

cze minąć drewnianą ławeczkę, pokonać dwa niewielkie 

schodki i już się stoi pod drzwiami. Obok drzwi, na ścianie 

widnieje czerwona tabliczka z żółto-zielonym liściem i na-

pisem Poczta Leśna. Na drzwiach zaś napisano wielki-

mi literami: Tutejszy Urząd Pocztowy. Żeby nie było 

wątpliwości, co to za urząd. 
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Nie, na razie nie wejdziemy po tych schodkach. Nie otworzymy 
też drzwi. Zrobimy to za chwilę. No, może za parę chwil. Dlaczego? 
Choćby dlatego, że właśnie zaglądamy do domu Łasicy, zwanej Sze-
fową. Dom Szefowej Łasicy mieści się w centrum Podejrzanej 
Sterty, czyli miejscowego wysypiska śmieci. Jakieś sto kroków 
w lewo od Szczurzego Pałacu i sto kroków w prawo od Wroniego 
Gniazda.
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O Szefowej Łasicy wiadomo niewiele. Tylko tyle, że ubiera się ele-
gancko, wożona jest limuzyną i towarzyszą jej inne łasice, zawsze 
w ciemnych garniturach i okularach przeciwsłonecznych. No i że 
mieszka w okropnym miejscu.

Szefowa Łasica z reguły ma dobry humor, ale nie dzisiaj. Dzisiaj 
oczekuje bardzo ważnej przesyłki. Właśnie przechadza się nerwowo 
po pięknie umeblowanym gabinecie. Stuk, stuk, stuk – 
stukają o marmurową posadzkę wysokie obcasy jej przesadnie dro-
gich perłowych szpilek. Puk, puk, puk –  pukają serca jej 
przestraszonych podwładnych w ciemnych garniturach. Stuk, stuk, 
stuk! Puk, puk, puk! Stuk-puk! Stuk-puk! Stuk… I tak do znudze-
nia. Dopiero teraz możemy wrócić pod Różany Pagórek.



Tego dnia listonosz Kot przyjechał do pracy pełen animuszu i do-
brych chęci. Przyjechał, rzecz jasna, służbowym niebieskim rowe-
rem, tym z żółtą trąbką przy kierownicy i pocztową chorągiewką 
przy siodełku. Oparł rower o ławeczkę i zawołał wesoło:

– Hej, poczto moja ukochana, nadchodzę!
Poczta, ma się rozumieć, nie odpowiedziała. Kot wzruszył ra-

mionami, przeskoczył trzy schodki i otworzył drzwi. W drzwiach 
zderzył się z kasjerką Wandzią, białą szynszylą o pięknych oczach 
okolonych długimi rzęsami. Wandzia miała na sobie czerwoną ma-
rynarkę z żółtą chustą, żółtą bluzeczkę, żółtą spódniczkę i czerwone 
pantofelki.


