
W klimacie epickiej bitwy 

 
Trzeci tom z cyklu Dary Anioła, zatytułowany Miasto szkła, zamyka pierwszą trylogię, 

która zrobiła furorę wśród nastolatków na całym świecie. Tytuł odnosi się do nazwy europejskiego 

państwa Nocnych Łowców, ukrytego za pomocą czarów przed wzrokiem Przyziemnych. Do stolicy 

Idrysu, Alicante, pragnie trafić Clary. Liczy na to, że znajdzie tam lek dla matki, która za pomocą 

czarów odurzyła się i nie może odzyskać przytomności. Niestety, wszystkie plany biorą w łeb i 

tylko dzięki magii i sprytowi dziewczyna wraz z przyjacielem matki trafiają w dalekie okolice 

Alicante. Po wielu perypetiach docierają do miasta, a wtedy okazuje się, że Luke, jako Podziemny, 

nie ma prawa w nim przebywać. Clary zostaje pod opieką niezadowolonej z życia, a szczególnie 

brata, Amatis. Jej postawa wynika z tego, że gdy Luke został likantropem, została ona pouczona 

przez Valentine'a, że powinna nienawidzić brata – jest przecież jej naturalnym wrogiem. Można 

sobie tylko zadać pytanie, jaki wpływ miał ten Nocny Łowca na ludzi, że potrafił nastawić siostrę 

przeciwko bratu. 

Simon również trafia do Alicante, wraz z Jace'em i pozostałymi Nocnymi Łowcami. 

Podobnie jak Luke, nie powinien przebywać na ziemiach Łowców, jednak Chodzący Za Dnia robi 

ogromne wrażenie na Clave, a szczególnie na Konsulu, który zamiast odesłać młodocianego 

wampira do Nowego Jorku, więzi go.  

W Alicante pojawiają się też dalecy kuzyni – Aline i Sebastian. Dziewczyna chętnie garnie 

się do mrocznego Jace'a, natomiast Sebastian wygląda, jakby pragnął zająć się Clary. Spędzają ze 

sobą dużo czasu i choć on bardzo się stara, to jednak nie zdobywa jej zaufania, natomiast odgrywa 

kluczową rolę w rozwikłaniu zagadki dziedzictwa Clary.  

Zbliża się epicka bitwa z Valentine'em. Wróg ma wszystkie atuty, natomiast dla Clave 

jedyną możliwością zwycięstwa jest sprzymierzenie się z Przyziemnymi, którymi dotąd pogardzali i 

ich zwalczali. O ile dla Nocnych Łowców jest to walka o przetrwanie, o tyle dla Valentine'a to tylko 

gra – i to o znacznie wyższą stawkę. Choć niepełnoletni Łowcy mają nie brać udziału w bitwie, 

muszą stawić czoła własnym demonom i konfliktom. A Clary ma kontrowersyjny sposób na 

pokonanie swojego ojca, trzeba tylko przekonać resztę, by się do niego zastosowali.  

Podobnie jak w poprzedniej części, na uwagę zasługują emocjonalne rozterki bohaterów, 

szczególnie Jace'a. Zakazana miłość między nim a Clary nie ma szans wygasnąć, ponieważ ich 

drogi wciąż się przecinają. Jednak dziewczyna wydaje się bardziej pogodzona z sytuacją niż 

Łowca. Gdy spotykają się w Alicante, Jace mówi: „(…) Nie powinnaś była tu przychodzić. 

Powiedziałem ci, że to dlatego, że nie jesteś tutaj bezpieczna, ale to nieprawda. Prawda jest taka, że 

nie chciałem, byś tu trafiła bo jesteś narwana, bezmyślna i wszystko psujesz. Taka już jesteś. 

Ostrożność to nie jest twoja najlepsza cecha. 



- Ja... wszystko... psuję? – Clary zdobyła się na słaby szept. 

- Och, Jace – powiedziała smutno Isabelle, jakby to on został skrzywdzony”1. 

W Mieście szkła postać Simona jest bardziej wyeksponowana niż dotychczas. Zyskuje on 

osobowość, charakter i przestaje być dodatkiem do Clary, lecz pełnoprawnym bohaterem, 

przezywającym swoje przygody i problemy. Postać ta pozwala odejść od wyobrażenia wampirów 

przedstawianych jako romantycznych kochanków – do jakiego przyzwyczaiły nas zarówno książki, 

jak i filmy ostatniej dekady – i powrócić do krwiożerczych bestii bez zasad i moralności, których 

nikt nie chce spotkać w ciemnym zaułku. 

W dążeniu do zamknięcia cyklu, Clare nie zapomniała podomykać wątków, co uważam za 

niezwykle ważne i cenne przy takim rozmachu, z jakim pisała tę trylogię.  

Kinga Stanaszek-Bryc 
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