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Gdy dorosnę, zostanę Imperatorem! 

Zagubieni Książęta to kolejna powieść Gartha Nixa, autora znanego m.in. z cyklu 

Stare Królestwo, tym razem próbującego swoich sił nie w fantasy, ale w science-fiction. 

Główny bohater, a zarazem nasz narrator, Kemri, zostaje jednym z dziesięciu milionów 

Książąt, którzy rządzą zaawansowanym technologicznie Imperium. Opiera się ono na 

trzech techach: mechtechu, związanym z maszynami, biotechu obejmującym różnorodne 

formy życia i czynniki biologiczne, oraz psychotechu, opartym na siłach mentalnych. 

Każdy z nich jest kontrolowany i zarządzany przez  kapłanów z zakonów o tak zabawnych 

nazwach jak Wymiar Wewnętrznego Wędrowca, Wymiar Ważnego Decydenta czy Wy-

miar Kochającego Serca Imperatora. Nad wszystkim czuwa zaś Imperialny Umysł, który 

za pośrednictwem i pomocą kapłanów utrzymuje stały psychiczny kontakt z Książętami. 

Jest on zarazem centrum dowodzenia, jak i uzyskiwania informacji na wszelkie możliwe 

tematy.  

Nie jest łatwo zostać Księciem Imperium, najpierw trzeba przejść serię badań, 

potem zostaje się na zawsze odebranym rodzicom i po kilku latach w biotechowym żelu 

i serii skomplikowanych ulepszeń fizycznych i psychicznych można wreszcie zacząć 

podejmować własne decyzje. A przynajmniej tak wydaje się Kemriemu zaraz po tym, gdy 

po raz pierwszy nazwany zostaje Księciem. Przydzielony mu bardzo doświadczony mistrz 

skrytobójców, Haddadd, kapłan Wymiaru Zacienionego Ostrza, od razu musi wykazać się 

swoją przydatnością, udaremniając pierwszy zamach na życie świeżo upieczonego 

Księcia. Gdyby podopieczny zginął, zanim po raz pierwszy połączy się mentalnie z Impe-

rialnym Umysłem, nie uzyskałby nawet szansy na ocenę swojej przydatności i ewentualne 

wskrzeszenie. Na tym etapie Kemri ma tylko jedno pragnienie – zostać wybranym na 

 
 Recenzja książki: Garth Nix, Zagubieni książęta, tytuł oryginału: A Confusion Of Princes, tłumaczenie: Nata-

lia Wiśniewska, Msc. wydania: Opole, Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie, Rok wydania: 2015, ISBN: 

978-83-08-06070-4, s. 360. 



 
2 

 

kandydata i za dwa lata zasiąść na imperatorskim tronie. Jest arogancki, niecierpliwy 

i święcie przekonany o swojej ogromnej wartości. A przede wszystkim wybuchowy, co 

nieraz sprowadza na niego kłopoty, takie jak dodatkowe warty i służba z mechtechowymi 

gwardzistami w Akademii Marynarki Wojennej, gdzie rozpoczyna swoje szkolenie, by 

lepiej służyć Imperium. Szybko okazuje się, że oprócz rywalizacji między kadetami 

i szlacheckimi domami, w kosmosie czyhają jeszcze inne niebezpieczeństwa – między 

innymi bardzo zaawansowana psychicznie, kontrolującą umysły innych istot rasa Smut-

nookich, która atakuje zupełnie nieprzygotowaną do obrony Akademię. Łatwo się domyś-

lić, że Kemri nie wychodzi z tej sytuacji żywy... I tak, gdy Kemri II, absolwent Akademii, 

zamierza zrealizować swoje marzenia o lataniu pięknym, nowoczesnym statkiem po ca-

łym Imperium, okazuje się, że zostaje przydzielony do położonej na uboczu stacji zaopa-

trzeniowej o uroczej nazwie Arok-Pipad, która jest Centrum Upraw Zasobów Biotecho-

wych. Co, ku niezadowoleniu młodzieńca, oznacza, że bardzo na niej śmierdzi i nie wszę-

dzie można połączyć się z Imperialnym Umysłem...  Jednak właśnie tu następuje punkt 

zwrotny, ponieważ Kemri w dość tajemniczych okolicznościach dostaje od kapłanki Mo-

rojal intrygującą propozycję – zostania weryfikatorem, czyli osobą, która ocenia wartość 

danego Księcia i jego możliwość wskrzeszenia. Będzie to jednak wymagało od niego inten-

sywnego szkolenia w nieulepszonym ciele. Czy zadufany, zbyt pewny siebie Kemri pora-

dzi sobie bez wszystkich techowych ulepszeń i ciągłego dostępu do informacji, zapewnia-

nego przez Imperialny Umysł? 

O tym właśnie jest cała ta powieść – o drodze, którą przebywa główny bohater, 

aby, jak sam to mówi, zdać egzamin na człowieka. Krocząc tą ścieżką, dostaje zresztą radę 

– zastanów się, co zrobiłby Książę, i rób dokładnie na odwrót. Nie bez powodu pierwsza 

szóstka kapłanów, którą dostaje do swojej świty, to Kapłani Wymiaru Wewnętrznego 

Wędrowca, autor wyraźnie puszcza w ten sposób oko do czytelnika. Nie byłoby zresztą 

dobrej młodzieżówki bez opowieści o rozwoju i dojrzewaniu postaci – tym razem z egois-

tycznej pół-maszyny do świadomego siebie, dbającego o innych młodzieńca.  Autor w za-

bawnej, lekko ironicznej otoczce science-fiction stawia przed głównym bohaterem i czy-

telnikiem ważne pytania – jakie wartości są istotne w rozwiniętym technicznie świecie, 

czy ci, którzy mają tak zaawansowaną technologię, stoją wyżej od innych, jak trzeba 

potraktować społeczności, które nie chcą być częścią Imperium i rozgrywek politycznych 

między jego domami, czy personalne ambicje jednostki mają prymat nad dobrobytem 

innych? I w dodatku robi to w dość subtelny sposób, bo czytelnik nieustannie zastanawia 
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się, po co właściwie Kemri poddawany jest szkoleniu, jaki jest sens istnienia systemu 

Książąt i czym tak naprawdę jest Imperialny Umysł. Dość powiedzieć, że Nix ma na to 

warty poznania pomysł. 

Muszę przyznać, że dawno nie bawiłam się tak dobrze, jak przy czytaniu Zagubio-

nych Książąt. Przypomniały mi się wszystkie najlepsze opowieści o granicy między 

człowiekiem a maszyną, takie jak anime Ghost in the Shell czy Psycho-pass, o wyborach, 

czy chcesz być tym, kim cię uczyniono (tu przez Imperialny Umysł), czy masz odwagę 

samodzielnie kształtować swoją i innych przyszłość. A dzięki temu, że Garth Nix umie 

połączyć poczucie humoru i ważne zagadnienia w zgrabnej, szybko toczącej się  fabule w 

intrygującym świecie, w rezultacie otrzymujemy moim zdaniem najlepszą powieść tego 

autora. Tych, którzy polubili pisarza za cykl o Abhorsenach, nie muszę chyba namawiać do 

lektury. A w ramach ciekawostki dodam, że w wykreowanym przez Nixa świecie 

Imperium można też zagrać w grę online Imperial Galaxy, której pisarz jest współtwórcą. 

 

 


