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Porwanie, porywy serca i przeklęci 

Porwana pieśniarka, debiut literacki Danielle L. Jensen, to romans w scenerii fanta-

sy, którego głównymi bohaterami i zarazem narratorami są siedemnastoletnia Cecile, 

dziewczyna o rudych włosach, i jej rówieśnik Tristan, przystojny, ciemnowłosy troll. 

Cecile poznajemy, gdy ma wkrótce przeprowadzić się do miasta Triannon i dołączyć tam 

do swojej matki, znakomitej śpiewaczki. Uczy się śpiewać i grać na różnych instrumen-

tach, by móc występować u boku rodzicielki. Jednak w dniu swoich siedemnastych uro-

dzin Cecile, zamiast dotrzeć na swoje przyjęcie urodzinowo- pożegnalne, zostaje porwana 

przez syna miejscowego leśniczego, Luca i poprzez niebezpieczne tunele, wijące się głę-

boko pod Samotną Górą w dość brutalny sposób zostaje dostarczona do miasta Trollus, 

o którego istnieniu nikt w okolicy nie ma pojęcia. Jak można się łatwo i bez specjalnych 

komplikacji domyślić, zamieszkałego właśnie przez trolle. Na miejscu bohaterka ma 

okazję zobaczyć kilka zdeformowanych istot, m.in.: z asymetryczną twarzą, z uschniętymi 

kończynami, innym miniaturowym trollem na plecach, co, jak się wkrótce dowiaduje, jest 

skutkiem rzuconej na całe miasto klątwy. I to właśnie ona, zgodnie ze słowami tajemniczej 

przepowiedni, córka słońca, ma złączyć się z synem księżyca i zdjąć tym samym zły czar. 

Nie spodziewa się jednak, jak szybko ma to nastąpić, i praktycznie od razu po przybyciu 

zostaje zmuszona do wypicia dziwnego płynu, który na zawsze łączy jej umysł z umysłem 

księcia trolli, przystojnym, nieco bladym i długowłosym Tristanem. Całe miasto 

przybywa, by sprawdzić, co się stanie po ich zaślubinach, ale gdy nie dzieje się dokładnie 

nic, wybuchają zamieszki, a Cecile zostaje zmuszona do schronienia się w zamku. Dziwi ją 

tylko jedno – dlaczego wyczuła w myślach Tristana ulgę, że nie udało się zdjąć klątwy? 

Skoro trolle nie mogą kłamać, jak udaje mu się cokolwiek ukrywać?  
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I tak główna bohaterka znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji – większość 

trolli, w tym król, ojciec Tristana, nienawidzi ludzi i nie ma najmniejszych skrupułów, by 

ich zabić. Jedyne, co ich przed tym od czasu do czasu powstrzymuje to fakt, że ludzie 

dostarczają im żywność do miasta głęboko pod górą. Przez 500 lat pod klątwą narodziły 

się również mieszańce ludzi i trolli, posiadające mniej magicznej mocy niż szlacheckie 

rody, takie jak m.in. królewski, noszący nazwisko Montigny. Jak dowiaduje się Cecile, 

z tego powodu w mieście panuje dyskryminacja mniej umagicznionych, którzy wykonują 

najgorsze prace, takie jak oczyszczanie kanałów czy wydobywanie złota i minerałów w 

kopalniach. Montigny rządzą, bo są najpotężniejszą magicznie i politycznie rodziną, mogą 

wlewać magię w magiczny konstrukt – drzewo, które podtrzymuje skały przed zawale-

niem się na głowy całego Trollus. 

Całość wygląda naprawdę obiecująco, ale niestety, moim zdaniem, autorce nie 

udało się rozwinąć potencjału tego konceptu. Jej połączenie romansu z fantasy i licznymi 

wątkami realistycznymi jest niezgrabne niczym grubymi nićmi szyty patchwork. Skoro 

Cecile jest tak ważna, czemu zlecają przyprowadzenie jej jakiemuś ludzkiemu chłystkowi, 

który nie zna nawet bezpiecznego wejścia do miasta? Po drodze oczywiście atakuje ich 

śmiertelnie groźny nawet dla trolli, jadowity potwór sluag, przed którym ledwo uchodzą 

z życiem. Kolejny element, który wzbudził moje zdziwienie, to maszyna do obserwowania 

ruchów tektonicznych ziemi – skoro wiadomo, że strop miasta może się zawalić, czemu 

tylko jedna osoba – jest to oczywiście Tristan – wzmacnia drzewo? Ponadto, jak to się 

stało, że nie jest on w żaden sposób zdeformowany, a wręcz jest przystojny? Skoro jego 

rodzina od pokoleń łączy się między sobą, powinno być coś nie tak – a przecież w drugim 

najpotężniejszym rodzie kobiety przenoszą hemofilię. Ale skoro to główny bohater 

romansu, musi być przecież cudowny i zachwycający. Szybko okazuje się, że jest przy-

wódcą buntu niższych warstw społecznych przeciwko swojemu ojcu i od lat gra na dwa 

fronty – jak jednak może to robić, skoro trolle nie potrafią kłamać?  Wreszcie sama Cecile 

– jak na mój gust, autorka dorzucała jej różne cechy i umiejętności, które akurat były 

potrzebne do poszczególnych wątków w fabule – umie np. otwierać zamki wsuwką do 

włosów (bo trolle nie zamykają przecież sekretnych szuflad i ważnych drzwi magią), 

pięknie śpiewa i gra na wielu instrumentach, a finalnie okazuje się, że jest czarownicą 

i potrafi posługiwać się magią ziemi. Przy czym jest na tyle nierozważna, że nie zachowuje 

tego faktu w tajemnicy... A Magii uczy się z grymuaru czarownicy, która po prostu 

grzecznie go zostawiła w bibliotece po rzuceniu na miasto klątwy. Do tego na początku 
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powieści, by nie uciec, zostaje dotkliwie pobita przez Luca i gdy wreszcie dociera do 

Trollus, strasznie chce się jej siku. Autorka wyraźnie chciała tym sposobem obudzić 

współczucie czytelnika, ale u mnie wywołało to raczej zgrzyt zębów – albo jest to opo-

wieść baśniowa albo realistyczna. Te dwie konwencje naprawdę trudno ze sobą zgrabnie 

połączyć i zachować przy tym wewnętrzną logikę opowieści. Zastanawia mnie też, czemu 

pisarka zdecydowała się akurat na trolle (i tak boleśnie oczywistą nazwę miasta), wydaje 

mi się, że po licznych historiach o wilkołakach i wampirach chciała zaproponować coś 

nowego, jakieś jeszcze niewyeksploatowane na kartach innych powieści stwory. Silne, 

straszne, posiadające potężną magię i srebrne oczy. W kim innym miałaby się przecież 

zakochać protagonistka? Uważny czytelnik szybko się jednak zorientuje, że wspomniane 

pod koniec utworu dwory lata i zimy raczej nie są związane z trollami, ale innymi magicz-

nymi istotami. Wszystkie te sprzeczne informacje wprowadzają chaos zamiast wywoły-

wać zaciekawienie.  

Kolejny ważny aspekt tej powieści to magiczna więź między głównymi bohaterami 

– Cecile i Tristanem. Łączy ona umysły tak, że zawsze się wie, jak daleko jest druga osoba, 

czy się zbliża, czy oddala, wyczuwa się też jej emocje. I znów autorka działa w tej kwestii 

niekonsekwentnie – gdy Cecile próbuje ukryć swoje podniecenie na widok Tristana bez 

koszuli, nie udaje się jej to, ale gdy ucieka tunelami z miasta, Tristan nie wie, czy chce, by 

za nią biegł i ją zatrzymał, czy nie. Rzecz jasna, jest to typowa rozterka romansowa – ale 

przy takim złączeniu można po prostu odczytać myśli drugiej osoby, na tym ono przecież 

polega. Biorąc to pod uwagę, nie mają też sensu słowa Tristana, że nie wierzy Cecile, że ta 

chce z nim być, bo jest ona człowiekiem i mogłaby okłamać samą siebie. Można tu uznać, 

że siedemnastolatka sama czasem nie wie, czego chce i targają nią różne emocje, a męż-

czyźni raczej kobiecych emocji nie ogarniają, może dla niektórych młodszych czytelniczek 

to interesujący wątek w utworze fantasy. Więź ma jedną bardzo dużą wadę – gdy jedna 

osoba zginie, druga oszaleje albo umrze razem z nią. I ten aspekt jest w powieści wręcz 

nadmiernie eksploatowany – raz Tristan prawie umiera, innym razem Cecile zostaje 

bardzo poważnie pobita przez jego młodszego brata i tylko ludzka czarownica może ją 

uleczyć. Celem autorki było tu z pewnością wzbudzenie w czytelniku strachu o ulubione 

postaci, i może gdybym była docelowym, nastoletnim czytelnikiem tej powieści, tak by się 

stało. 

Reasumując, Porwana pieśniarka mnie nie porwała. Mam wrażenie, jakby autorka 

wzięła kolorowe szkiełka z konwencji baśniowej i romansu, nazwała niektóre na nowo 
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i wrzuciła do kalejdoskopu. Powieść spodoba się zapewne młodszym czytelniczkom, 

które mają ochotę poczytać sobie romans w scenografii francuskich dworów z domieszką 

fantasy. Dodam, że średnia ocena tej powieści na portalu Goodreads.com to 4.1/5, ma więc 

grono nieco zbyt jak na mój czytelniczy gust rozentuzjazmowanych fanek, które na pewno 

będą czekały na kolejny tom cyklu, czyli Ukrytą łowczynię. 


