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Niezwykle  pięknie  wydana,  w  konwencji  i  formacie  albumu  książka.  Wzbogacona  licznymi  barwnymi,
klimatycznymi, oraz unikatowymi fotografiami, stanowiącymi integralną część historii jaką opowiada książka.
Opowieść którą nam ona przedstawia dotyczy pięknej historii wspólnej wędrówki jaką zaproponował,  oraz
odbył Marek Kamiński z nastoletnim wówczas Jasiem Melą. Podróży dorosłego, doświadczonego podróżnika,
z  14  letnim skrzywdzonym przez  los  chłopakiem,  który  w  tragicznych  okolicznościach  stał  się  inwalidą.
Wspólnie odbyli oni podróż na oba bieguny ziemi. Niniejsza książka ukazuje losy wyprawy z roku 2004 w
odniesieniu do bieguna północnego. 

Książka jest wspaniałym opisem wędrówki nie tylko poprzez skute lodem pustkowie, lecz opisem wędrówki
psychicznej  w głąb siebie,  wyprawy do własnego umysłu i  duszy. Do ich najgłębszych zakamarków gdzie
odnajdujemy prawdziwe, pozbawione codziennych masek – ja. Sprzyja temu właśnie sama surowość natury
jaka ich otaczała, bowiem jest ona swoistym katalizatorem, wobec której nie można nic udawać, ani nic ukryć.
Stawia bowiem ona przed nimi wyzwania wobec których wychodzą z człowieka wszystkie jego wady i zalety,
ale przede wszystkim siła psychiczna,  z której  istnienia,  otoczeni wygodami cywilizacji  nie zdajemy sobie
najczęściej nawet sprawy. 

To właśnie ta siła, którą odnalazł w sobie, znajdujący się przecież w niezwykle trudnym okresie życia, Jaś
Mela, pozwoliła mu u boku Marka Kamińskiego, pokonać to wyzwanie, ale co ważniejsze pokonać własne
ograniczenia i zacząć żyć od nowa. 

Wszystko to zostało ukazane w niniejszej książce, czasem nie wprost, lecz za pomocą prostych słów,  symboli,
lub fotografii. Książka ta jest niezmiernie ważna również z innego względu, przyczyniła się ona bowiem do
ważnego przełomu w Jasiu Meli, czego pozytywne skutki są widoczne do dnia dzisiejszego. 
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