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Na tropie anioła 

Trzynasty anioł Anny Kańtoch po raz pierwszy został wydany w 2007 roku, teraz zaś 

możemy go przeczytać w wersji elektronicznej. I zdecydowanie jest to książka, z którą 

warto się  zapoznać. Pierwszego z bohaterów utworu, byłego milionera Merica Tyrena, 

poznajemy, gdy przygotowuje się on do spotkania z aniołami. Meric to syn założyciela 

niezwykłego miasta Getteim, które zostało wybudowane pięćdziesiąt lat temu na rzece 

pomiędzy Brzegiem Wschodnim i Zachodnim. Podczas spotkania aniołowie informują 

mężczyznę, że miasto nie zostało zbudowane zgodnie z Przymierzem i z tego powodu 

zostanie przez nich zniszczone. Przekazują mu też, jakie będą obwieszczające zagładę 

znaki, które pomogą przekonać mieszkańców, by czym prędzej wynieśli się z miasta. Na 

nic zdają się protesty Merica, który tłumaczy, że Przymierze dotyczy przecież zasady, że 

mieszkańcy Wschodniego Brzegu nie mogą wejść na Brzeg Zachodni i vice versa, a gdyby 

próbowali, to i tak nie przeżyją dłużej niż 3 minuty. Aniołowie odchodzą niewzruszeni. 

Meric postanawia zatem zawiadomić o wyjątkowej sytuacji miejscowe gazety i zaraz po-

tem zrobić coś, czego do dawna pragnął – popełnić samobójstwo. Budzi się jednak cały i 

zdrowy na trawniku pod budynkiem, z którego skoczył. W dodatku ktoś do prawej dłoni 

włożył mu płytę z instrukcją, by ją przesłuchał i zniszczył. Okazuje się, że na płycie na-

grana jest rozmowa aniołów na temat Rady Trzynastu, która ma jednogłośnie podejmo-

wać decyzje dotyczące tego świata. Meric dowiaduje się, że gdyby znalazł się trzynasty 

anioł, Joel, mógłby zmienić wynik głosowania i ocalić miasto. Postanawia więc udać się 

do agencji detektywistycznej i wynająć kogoś, kto odszukałby skrzydlatego. Jego wybór 

pada na firmę Nataniela Andresa, jednego z nielicznych tu ludzi o anielskim imieniu, w 
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której pracuje wyglądająca na 12-latkę, posługująca się magią Śnienia, półelfka Aelis. A 

ponieważ właśnie pojawia się pierwszy znak zagłady, nie mają wiele czasu... 

Dalej fabuła posuwa się do przodu niczym w rasowej powieści sensacyjnej – Anna 

Kańtoch doskonale zna reguły trzymania czytelnika w napięciu, stopniowo wplatając 

kolejne intrygujące informacje na temat świata. I tak z biegiem czasu dowiadujemy się, 

że mieszkańcy jednego z brzegów rzeki Gette mogą posługiwać się magią, drugiego zaś – 

technologią. Mieszkańcy Getteim mogą jednak podróżować na oba brzegi, miasto jest też 

miejscem spotkań obu ludów. W pewnym momencie pada nawet pytanie: jak daleko po-

sunie się rozwój świata za 50-60 lat, gdy wykorzystanie magii i techniki uda się połą-

czyć? I może właśnie tego przestraszyli się aniołowie, którym Bóg oddał w opiekę ten 

świat?  

W tej książce Anna Kańtoch pokazuje, jak niezwykłą ma wyobraźnię i jak sprawnie 

potrafi łączyć elementy fantasy (tu występujące w znacznej przewadze), science-fiction 

i powieści sensacyjnej. Przy okazji opisywania świata naśmiewa się też z celebrytów 

i przeróżnych mód, które opanowują społeczeństwo – w jej świecie jest to popularność 

stylu merilet, pochodzącego z magicznego Arlenu czy też elfy grające w filmach. Trzyna-

sty anioł pod względem budowania świata to wyraźna rozgrzewka przed absolutnie nie-

zwykłą czasoprzestrzenią Przedksiężycowych. Jedyne moje zastrzeżenie dotyczy Wę-

złów, które niestety funkcjonują jak deus ex machina i mi osobiście nieco popsuły spój-

ność fabuły i świata. 

 Tą powieścią autorka udowadnia, jak doskonale potrafi wciągnąć czytelnika w two-

rzony przez siebie świat – zarówno na poziomie prawdopodobnych psychologicznie, da-

jących się lubić i zrozumieć, dotkniętych przez los bohaterów, jak i nietypowego, intry-

gującego świata, a w końcu umiejętnego rozwijania fabuły i stopniowego odsłaniania 

rąbka tajemnicy. I nie liczcie na to, że rozwiązanie będzie tu typowe czy przewidywalne 

i że dostaniecie ładnie opakowany happy end. 

Fanom Anny Kańtoch Trzynastego anioła polecać nie trzeba, to ciekawa lektura na-

wet, gdy przeczytało się już Przedksiężycowych. Pozostałym miłośnikom fantastyki prze-

czytanie tej powieści również sprawi dużą przyjemność, szczególnie jeśli lubicie opo-

wieści z elementami fantasy i sensacji. 

 


