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Można umrzeć ze śmiechu 

 

Gina Damico, młoda amerykańska pisarka, która po zdobyciu wykształcenia teatralnego i 

socjologicznego długo poszukiwała idealnego dla siebie miejsca na rynku pracy. W jej 

debiutanckiej powieści pt. Zgon, urzeczywistniają się jej marzeń o uniwersum, w którym młodzi 

ludzie mają realny wpływ na świat i mogą kształtować jego losy. Zgon to historia młodej 

dziewczyny o imieniu Lex, którą rodzice za karę wysyłają do wujka na farmę. Nastolatka ma 

szansę, by przez lato przemyśleć swoje agresywne i aspołeczne zachowanie względem otaczających 

ją osób. Szybko jednak okazuje się, że brat ojca nie jest zwykłym, spokojnym i nudnym rolnikiem. 

Jest Mrocznym Żniwiarzem i zajmuje się przeprowadzaniem dusz w zaświaty. Lex będzie musiała 

przywyknąć do otaczającej ją niezwykłości i sprostać piętrzącym się przed nią trudnym zadaniom.  

Już od pierwszych stron powieści, porywa nas wartki nurt akcji. Gina Damico w sprawny sposób 

rysuje trudną sytuację Lex – trafnie oddając charakter zbuntowanej nastolatki i reakcje środowiska 

na jej kontrowersyjne zachowanie. Na kolejnych stronach powieści uniwersum ulega 

przekształceniu. Amerykańska wioska Zgon okazuje się być miejscem, gdzie mieszkają sami 

Żniwiarze, trudniący się transportem dusz na drugą stronę. Przestrzeń zostaje wzbogacona o kolejne 

magiczne elementy, które autorka sprawnie opisuje używając barwnego, ale zrozumiałego języka. 

Kolejne postaci pojawiające się wokół Lex otrzymały również ciekawe charaktery, kreślone grubą 

kreską. Niekiedy zbyt przerysowane, czasami pozbawione głębi, ale działające na wyobraźnię 

czytelnika i wzbudzające sympatię.  

Mimo szybkiej akcji i ciekawych pojedynczych scen, fabuła powieści nie zaskakuje. Historia 

posuwa się na przód, ale brakuje w niej napięcia, które nakazuje nam czytać dzień i noc, bez 

przerwy. Zgon jest książką idealną do tramwaju, fryzjera i przychodni – kiedy sam akt  czytania nie 

wymaga od nas stuprocentowej uwagi i musimy go dzielić na kilkanaście części. Przy utworze Giny 

Damico nie przypalimy ciasta, ale spędzimy z nią kilka wesołych godzin.  

Cały humor, bezpretensjonalność, swoboda i niepokorność, które są charakterystyczne dla Zgonu 

można zamknąć w czterech, krótkich zdaniach: „[Lex] zaczęła zachowywać się w każdy możliwy 

sposób charakterystyczny dla sfrustrowanego kłębka dojrzewania. Kradła, klęła jak szewc i biła 

ludzi. Wielu ludzi. Kujonów, mięśniaków, czirliderki, gotów, gejów, heteryków, czarnych, białych i 

tego dzieciaka na wózku”. Ten specyficzny typ dowcipu nie do wszystkich przemówi. Niektórych 

zgorszy. Osoby, które nawet na pogrzebie nie potrafią zachować powagi (wiem, że jest nas legion!) 

i nie mają problemu ze swoją tolerancją zostaną rozbawione do łez. Bo czarny humor to specjalność 

Giny Damico.  

Osobna pochwała należy się także tłumaczom – Dominice i Dawidowi Repeczkom. Za idealnie 

przetłumaczony tytuł (wszyscy wiemy, że jest z tym zawsze wielki problem) i za oddanie 



 2 

niepokornego ducha powieści. Dzięki udanemu przekładowi Zgon czyta się lekko i bez potknięć. 

Dobrego wrażenia całości książki dopełnia elegancka i wyważona grafika umieszczona na okładce 

wraz z czerwonymi, tandetnymi literami układającymi się w słowo „ZGON”. 
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