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Między życiem a śmiercią 

Nadejście mrocznej mgły to drugi tom Kronik Duszorośli autorstwa Nancy Kress, 

ukrywającej się pod pseudonimem Anna Kendall. Opowieść rozpoczyna się dwa lata po 

wydarzeniach opisanych w poprzedniej powieści, gdy Roger, Maggie i Jee prowadzą 

niewielką gospodę w Applebridge, na obrzeżach Reginokracji. Nie dane jest im jednak 

zaznać spokoju – Rogera dręczą koszmarne sny o kobiecie, która nie żyje od jedenastu 

lat i która śpiewa swojemu dziecku, by umarło. A do spokojnej miejscowości nadciąga 

armia dzikusów Młodego Wodza Tareka, któremu obiecano rękę dziedziczki korony, 

księżniczki Stephanie. I jak się szybko okazuje, nie przychodzą oni tylko po następczynię 

tronu, ale także po Rogera, aby znów wyczarował nieodnoszącą ran armię iluzji, która 

poprzednio rozbiła ich siły i umożliwiła zabicie poprzedniego wodza. Roger postanawia 

więc uciec i tym razem jest zdeterminowany, by uzyskać odpowiedzi na swoje liczne 

pytania i odnaleźć matkę. Jednak jeden z dzikusów rozpoznaje go i pojmuje jako swojego 

więźnia, zaczyna go nawet torturować. Na pomoc protagoniście przychodzi dziwny pies, 

a także mieszkaniec lokalnej wioski, Tom Jenkins, pełen energii i chętny do podróży 

rówieśnik Rogera. Wyruszają więc razem, ale główny bohater okłamuje towarzysza, nie 

mówiąc, kim jest, co potrafi i jaki jest jego prawdziwy cel. Co zrobi Tom, gdy odkryje 

kłamstwa przyjaciela? Co się stanie z ich relacją, gdy pojawi się przy nich piękna 

dziewczyna z zanikiem pamięci, która wpadnie obydwu w oko? Czemu dziewczyna 

próbuje wymusić na Rogerze obietnicę, by nie przechodził więcej na drugą stronę? 

Sama kraina Umarłych również zmienia się w tym tomie – Umarli przemieszczają 

się, by siadać w jak największych kręgach trzymając się za ręce, a nad ich głowami wisi 

dziwna, gęsta szara mgła. Dowiadujemy się więcej o rodzinie Rogera – w jaki sposób 
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umarła jego matka, że jego ojciec nadal żyje, i że ma on młodszą siostrę, posiadającą 

wyjątkowo mroczną tajemnicę. Główny bohater uzyskuje wreszcie odpowiedzi od matki 

Chilton, jednej z najmądrzejszych i najpotężniejszych postaci w tym uniwersum, a także 

innego hisafa (czyli mężczyzny umiejącego przechodzić do krainy Umarłych). Okazuje 

się, że plan Duszoroślan i hisafów-renegatów może zburzyć równowagę całego świata. A 

wszystko to możliwe jest między innymi w konsekwencji działań Rogera, który w 

poprzednim tomie nieświadomie stworzył szczelinę w murze pomiędzy światami 

żywych i Umarłych, wyciągając najpierw kilka osób, a potem armię królowej Caroline. 

Ale także przez tajemniczą młodszą siostrę bohatera... 

Najciekawszym dla mnie elementem w tej powieści było pokazanie dwóch 

sposobów postrzegania równowagi w świecie przedstawionym – z jednej mamy 

mężczyzn – hisafów, z umiejętnością przechodzenia na druga stronę, którzy uważają, że 

między krainami żywych i Umarłych jest mur. Z drugiej zaś strony są kobiety, 

praktykujące sztuki duszy, które przechodzić wprawdzie nie potrafią, ale za to umieją 

zmieniać swój wygląd lub też przybrać postać dowolnego zwierzęcia. One widzą 

wszystkie istoty żywe i umarłe jako część wielkiej sieci, i uważają że  wszelkie w niej 

zmiany, nawet najdrobniejsze, odbijają się drganiami w całym kruchym systemie. Dzięki 

temu widać, że autorka miała naprawdę ciekawy pomysł na ten tom, a opowieść toczy 

się wartko do przodu. Przenoszenie ludzi i przedmiotów między krainami nie pozostaje 

bez konsekwencji, rozbija się bowiem mur albo zrywa sieci delikatnej pajęczyny. I Roger 

wreszcie zaczyna rozumieć, jaka odpowiedzialność na nim ciąży... 

W tym tomie bohater dojrzewa na oczach czytelnika, poznaje smak przyjaźni i 

zaczyna rozumieć, czym jest prawdziwa miłość i na czym polega odpowiedzialność za 

siebie i innych. Drugi tom trylogii zdecydowanie nadrabia braki poprzedniej części – 

widzimy bowiem wreszcie większy obraz całości i poznajemy magiczne frakcje, które 

mają wpływ na losy świata przedstawionego. I mimo że wszystkie wydarzenia nadal 

toczą się tylko wokół głównego bohatera, będącego ponownie narratorem opowieści, a 

kolejna podroż na Wrzosowisko Duszorośli mogłaby być krótsza, ta książka może 

naprawdę wciągnąć. Do tego do powieści dołączona jest mapa, dzięki czemu łatwiej 

wyobrazić sobie Reginokrację i jej okolice. 

Mam jednak niedosyt, jeśli chodzi o organizację hisafów i kobiet parających się 

naukami duszy. Skoro równowaga jest tak ważna, czemu jej odpowiednio nie pilnują, 

wyszukując i szkoląc utalentowanych chłopców i dziewczynki, zawczasu ostrzegając ich 
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o konsekwencjach używania magicznych talentów? Na czym polega konflikt między nimi 

i dlaczego w obliczu kryzysu wciąż mówią o sobie z pogardą? Kto z Duszoroślan i w 

jakim celu uknuł straszliwy plan, który może wywrócić świat do góry nogami? Czy Roger 

ma ich powstrzymać sam?   

Autorka buduje też podwaliny pod kolejny, trzeci i ostatni tom cyklu Kronik 

Duszorośli pt. Jasny i straszliwy miecz. Po pierwsze jedna z kluczowych postaci dziwi się, 

jak to możliwe, że Roger w ogóle dostrzegł ten oręż w krainie Umarłych, a po drugie 

okazuje się, że to niekoniecznie główny bohater będzie mógł go użyć, ale raczej ktoś z 

jego krwi... Opowieść nabrała tu takiego tempa, że z pewnością przeczytam ostatnią 

część tej trylogii. I Wam życzę miłej lektury!  

 

 


