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Ta niebezpieczna prowincja 

 

W Hammer Bay, malutkiej mieścinie na prowincji, dzieją się niepokojące rzeczy. 

W ciągu kilku miesięcy doszło tu do niewyjaśnionych samospaleń mieszkających tam 

dzieci. Choć gwałtowna śmierć maluchów zdarza się tutaj dość często, nikt z miejscowych 

nie uważa tego za dziwne. Co więcej, praktycznie nikt o nich nie pamięta… By zbadać tę 

sprawę, na miejsce zostaje wysłana Annalise Powliss, członkini tajemniczego Towarzy-

stwa Dwudziestu Pałaców. Kobieta musi za wszelką cenę dowiedzieć się, co – lub kto – 

kryje się za zagadkowymi zgonami kolejnych dzieci. W osiągnięciu celu mają pomóc jej 

magiczne umiejętności oraz zmuszony do tego recydywista Ray Lilly. 

Sama fabuła powieści Connolly’ego wydaje się dość interesująca. Są w niej dra-

pieżcy – tajemnicze istoty ściągane na Ziemię z alternatywnej rzeczywistości przez żąd-

nych sukcesów śmiertelników, są wilkołaki, fascynujące tatuaże, jest też sporo magii, bru-

talnych scen i humoru. Znaleźć w niej można również wątki kryminalne, które ucieszą 

osoby lubiące rozwiązywanie zagadek – niemal do końca nie wiadomo, kto pozostaje 

sprawcą dziwnych zgonów i jaka jest jego motywacja. Czy jednak wszystkie te elementy 

są wystarczające, by stworzyć książkę, która zachwyci czytelnika? 

Niewątpliwie najmocniejszym punktem powieści są główni bohaterowie: Ray oraz 

Annalise. On – wielokrotnie karany kryminalista, a przy tym człowiek o złotym sercu i – 

wbrew pozorom – twardych zasadach moralnych. Ona – filigranowa kobieta o ogromnej 

sile, pozornie pozbawiona emocji zawodowa morderczyni i jednocześnie wielbicielka su-

rowego mięsa. Razem tworzą nietypowy duet mający wykonać równie nietypowe zada-

nie. Problem w tym, że oboje darzą się szczerą nienawiścią i z całych sił pragną wzajemnej 
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śmierci. To właśnie ich relacje stanowią główne źródło rozrywki, tym bardziej że zarówno 

Ray, jak i Annalise są silnymi osobowościami. 

Książka ma również kilka słabszych stron, które – w mojej opinii – znacznie wpły-

wają na jej odbiór. Pierwszą z nich są stale pojawiające się w niej niedopowiedzenia, które 

nie mają nic wspólnego z budowaniem tajemniczego nastroju. W powieści nie wyjaśniono 

powodów wzajemnej niechęci Raya i Annalise. Nie wytłumaczono również, dlaczego były 

więzień zmuszony jest pracować dla kobiety, skąd ona sama posiada magiczne moce oraz 

czym w ogóle zajmuje się Towarzystwo Dwudziestu Pałaców. Być może niejasności te zo-

stają rozwikłane w kolejnych tomach – Dziecię ognia jest bowiem pierwszą częścią trylogii 

– jednak dla czytelnika, który dopiero zaczyna przygodę z tą serią, stanowią one spore 

utrudnienie. Dodatkowym minusem, tym razem ze strony wydawnictwa, są pewne nie-

zgrabności stylistyczne, jakie wkradły się w – de facto nie najgorsze –tłumaczenie. Nie 

mogę wprawdzie stwierdzić, czy nie są one przypadkiem spowodowane chęcią zachowa-

nia absolutnej zgodności z oryginałem, gdyż nie czytałam wersji angielskiej, jednak 

zwroty typu „panie «ochnęły» unisono”1 budzą we mnie wewnętrzny sprzeciw. 

Dziecię ognia to książka przyjemna i momentami dość zabawna. Choć nie mogę po-

wiedzieć, by powieść ta rzuciła mnie na kolana, może ona spodobać się zwłaszcza tym, 

którzy lubują się w historiach toczących się w prowincjonalnych miasteczkach, gdzie pa-

nuje złowroga, duszna atmosfera. 

 

 

 
1 H. Connolly, Dziecię Ognia, Fabryka Słów, Lublin 2014, s. 321. 


