
1 
 

Creatio Fantastica 
PL ISSN: 2300-2514 R. XI, 2016, nr 1 (51) 

 

Anika Radzka-Nowaczewska 

Wartko płynie smocza pieśń... 

Łuska w cieniu autorstwa amerykańskiej pisarki Rachel Hartman to kontynuacja 

wydanej w 2012 roku Serafiny, historii o niezwykłej, utalentowanej muzycznie półsmo-

czycy. Książka pozytywnie zaskakuje już od samego początku – autorka zdecydowała się 

bowiem na umieszczenie streszczenia poprzedniego tomu, w formie fragmentu kroniki 

historycznej. Pozwala ono na gładkie wejście czytelnika w kolejną, drugą i ostatnią, część 

historii.  

Wydarzenia tego tomu zastają nas w momencie, gdy wśród smoków trwa wojna 

domowa, ludzcy rycerze próbują wskrzesić zapomnianą przez 40 ostatnich lat sztukę 

zabijania smoków przez zorganizowaną drużynę wojskową – drakomachię, a Serafina 

dowiaduje się od Ormy, że półsmoki mogą połączyć umysły i stworzyć sieć ochronną 

zwaną pułapką świętego Abastera, która strąci z nieba każdego smoka. Postanawia więc 

wyruszyć do krajów sąsiadujących z rodzimym Goreddem – Ninysu, Samsamu i Porfirii, 

aby odnaleźć i zabrać w jednym miejscu wszystkie 17 półsmoków, których awatary 

mieszkają w jej umyśle, w Ogrodzie Grotesek.  

Choć większość smoków uważa wojnę za nielogiczną i zagrażającą swojemu rodza-

jowi, wszystko wskazuje na to, że będzie się ona toczyć, a ponieważ Ardmagar Comonot 

przeżył zamach zorganizowany na niego przez Stary Ard, jedynym sposobem zażegnania 

konfliktu jest teraz dotarcie do Keramy, stolicy Tanamoot, kraju smoków, wzięcie Opalu 

Urzędu i przedstawienie swojego stanowiska. Nie jest to jednak łatwe zadanie – droga 

jest bowiem daleka i obsadzona siłami wroga.   

Tymczasem Serafina wyrusza razem z akrobatą Abdo i dyplomatką panią Okrą do 

Ninysu na poszukiwania współbraci. Jako pierwszego znajduje lekarza ubogich, Nedou-
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arda, który zawsze nosi maskę w kształcie ptasiego dzioba i jest kleptomanem. W trakcie 

poszukiwań okazuje się, że Abdo potrafi zobaczyć ogień umysłu swoich braci i sióstr, i że 

ukrywa pewną tajemnicę – o związkach z potężnym kapłanem Chakhona, które mogą 

zagrozić całej misji... Kolejnym odnalezionym półsmokiem jest Migotliwa, dziewczyna, 

która sięga umysłem do przedmiotów i w ten sposób potrafi nimi kierować. W trakcie 30 

lat samotnego życia prawie zapomniała, jak się mówi, ale zbudowała sobie za to armię 

mechanicznych pająków. Byłam bardzo ciekawa, jakie będą inne półsmoki i jak uda się 

autorce je wprowadzić tak, by nie stały się tylko katalogiem postaci. Na szczęście ich po-

szukiwania nie są głównym wątkiem powieści, a raczej jednym ze zgrabnie poprowa-

dzonych wątków składających się na większą całość. 

Na planie pierwszym jest bowiem Serafina, jej wybory i wewnętrzne zmagania, po-

czątkowo naiwne myślenie, że uda się jej sprowadzić swych współbratymców w jedno 

miejsce i że będą tam żyli szczęśliwe i spokojnie. Szybko okazuje się jednak, że nawet 

eskorta bohaterki jest uprzedzona wobec rasowych mieszańców, wykonują bowiem ge-

sty ochronne, mnisi z zakonu świętego Abastera próbują zabić Abdo, a kolejna odnale-

ziona półsmoczyca – malarka Od Fredericka nie chce nawet słyszeć o opuszczeniu od-

ludnego klasztoru, w którym się zaszyła. Co gorsza, w drodze powrotnej trafiają na po-

twora, Małego Toma, ośmiostopowego olbrzyma ze smoczymi pazurami u stóp, który, 

jak się szybko okazuje, jest kontrolowany mentalnie przez Janoullę. Serafina wpada w 

panikę i wyrzuca go ze swojego Ogrodu, co ma z czasem bardzo negatywne konsekwen-

cje – zaczyna on bowiem usychać i kurczyć się z dnia na dzień... 

Napięcie sięga zenitu, gdy Fina dociera do Samsamu, gdzie okazuje się, że nienawi-

dzący smoków Josef, hrabia Apsig, mianował się nowym władcą kraju. U jego boku zaś 

stoi pewna bardzo szanowana błogosławiona, która jest nikim innym, jak... Jannoulą! 

Pragnie ona „Niebios na ziemi”, jednak dlaczego instaluje przy tym haczyki w umysłach 

innych półsmoków i kontroluje ich działania? Jakie są jej intencje, gdy potajemnie wy-

puszcza Serafinę i Abdo z samsamskiego więzienia? Jaka jest jej historia?  

I tak główna bohaterka trafia do Porfirii, chyba najciekawszego kraju opisanego w 

książce. Klimatem jest zbliżony do południowej Europy, a zamieszkują go ludzie, ityasa-

ari oraz wygnane z Tanamoot smoki, jednym słowem wyjątkowo ciekawa i wybuchowa 

mieszanka. Serafina po raz pierwszy znajduje się w miejscu, w którym nie musi ukrywać 

swojej natury. Poznaje też inne urodzone tu półsmoki i smoki, które dzięki swym nietu-

zinkowym charakterom mogą odegrać ważną rolę w nadchodzących wydarzeniach. 
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Szczególną sympatią zapałałam do pisklęcia Brisi – siła charakteru smoka i ludzka po-

mysłowość pozwalają jej wychodzić poza schematy i budzić respekt u innych. Istotnym 

wątkiem jest tu też testament świętej Yirtrudis, patronki Finy, ukryty przez wuja Ormę 

w miejscowej bibliotece wraz z nadzwyczaj ciekawym traktatem na temat pochodzenia 

świętych.   

Jak wspomniałam już wcześniej, głównym wątkiem jest tak naprawdę walka Serafi-

ny z samą sobą – to nie trzymająca innych na uwięzi bardzo sprytna Janoulla jest tu naj-

większym zagrożeniem. Najgorszy jest brak wiary w siebie, zasznurowanie umysłu i 

bezsilność wobec zagrożenia, które może zniszczyć cały dotychczasowy porządek. Nie 

dość, że Abdo nie widzi ognia umysłu Finy – także ona nie jest w stanie dostrzec emana-

cji światła umysłu innych, nawet gdy jest bardzo silna i ktoś chce ją celowo pokazać – a 

to jest właśnie jedna ze sztuczek, którą stosuje Jannoula, by przekonać patrzących, że 

jest świętą. W chwili słabości Serafina żałuje, że nie zdecydowała się zabić oponentki, ale  

ostatecznie, jak prawdziwy bohater, szuka innego rozwiązania. Pojawiają się tu elemen-

ty filozoficzne, w tym przypowiastka z zamierzchłej historii, dotyczące dyscypliny umy-

słu, ale też sposobu postrzegania świata. Fina musi dojrzeć i uzyskać samoświadomość, 

rozniecić swoje światło duszy, by mogła w pełni wykorzystać swe możliwości. Ten wą-

tek to zdecydowanie jeden z ciekawszych aspektów powieści, zgrabnie nawiązujący do 

jej tytułu. 

Ponieważ autorka jest muzykiem, umieściła w książce kilka zabawnych elementów 

językowych (a tłumaczka dobrze sobie z nimi poradziła) – Samsamczycy mówią z nie-

mieckim akcentem, dobrze – to dobsze, tydzień to tyzień, wybrzeże to wypszesze itp. Je-

den z quigów sepleni i we wszystkich jego wypowiedziach głoski s i sz są zastępowanane 

głoską f , np.: nie martw fię, napifałem piofenkę, nafe fkóry.  Trudny język – porfiriański 

ma sześć rodzajów gramatycznych i siedem przypadków (Polakowi aż trudno nie 

uśmiechnąć się pod wąsem). W Porfirii należy pytać poszczególnych osób, w jakim ro-

dzaju się do nich zwracać.  

Zgrzytem jest na pewno dwieście skradających się smoków, które zmieniły się (s. 

416) w bardzo przekonywujące głazy. Nie dość, że sam pomysł tego skradania jest nietra-

fiony – jak wyglądałaby kraina, w której ogromne smoki zacierają swoje ślady ogonem? 

Jak starta gumką? Dodatkowo korekta przepuściła poważny błąd językowy, niestety po 

stronie 400 nie poprawiła kilku ewidentnych błędów – słowa zanimby (s. 550), na s. 564 

pojawia się pułapka świętego Abdo zamiast Abastera, czy nie uzgodniła prawidłowo koń-
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cówek na s. 575 w zwrocie ogromnym zdolnością przekonywania. Autorka nie przemy-

ślała chyba też do końca, jakie byłyby realne konsekwencje występowania dżumy w jej 

świecie, ale takie drobne potknięcia zdarzają się początkującym pisarzom.   

Reasumując, Łuska w cieniu to bardzo udana kontynuacja tchnącej świeżością Sera-

finy. Rachel Hartman nie bała się w szybkim tempie rozwijać fabuły i skomplikować jej 

tak, by w wydarzenia zaangażować w całości cztery ludzkie i jedną smoczą krainę. Sta-

wia przed Finą wyjątkowo trudne zadania i każe jej samodzielnie radzić sob ie z wła-

snymi słabościami. Daje jej szansę stania się prawdziwą bohaterką, a czytelnikom – ob-

serwowania tego emocjonującego procesu we wciągającej powieści. Mimo drobnych 

niedociągnięć, zdecydowanie warto sięgnąć po tę pozycję. 

 

 

 

 


