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Obcy Maksa Freia to niezwykły zbiór opowiadań fantasy, którego głównym boha-

terem jest alter ego autora o tym samym imieniu i nazwisku. Maks od zawsze miał kłopoty 

z przystosowaniem się do życia w naszym realnym świecie, m.in. nie był w stanie normal-

nie spać w nocy. A jeśli już zasnął, miał przedziwne sny, w których znajdował się w cu-

dacznym barze i prowadził rozmowy z sir Juffinem Halleyem, Najszacowniejszym 

Zwierzchnikiem Małego Tajnego Wojska Wywiadowczego miasta Echo. A kiedy w wyniku 

tych spotkań sir Juffin zaproponował mu pracę jako Nocne Oblicze w swoim zespole wy-

wiadu, Maks nie wahał się ani chwili – jedynym problemem było tylko dostanie się do 

równoległego świata…Główny bohater z pewnością nie spodziewał się, jak barwne i nie-

bezpieczne mogą być życie i praca w mieście Echo, stolicy Zjednoczonego Królestwa Ugu-

landu, Guglandu, Landalandu i Uriulandu, a także hrabstw Shimara i Wook oraz ziem Bło-

gosławionego Zakonu Siedmiolistnika, wolnego miasta Gazhin i wyspy Murimach. Przede 

wszystkim dlatego, że w krainie tej powszechne jest korzystanie z Magii – w tym Oczywi-

stej, Czarnej i Białej. Wszystkie jej rodzaje mają wiele możliwych stopni zaawansowania 

(nawet kilkaset), ale oficjalnie dozwolone jest używanie Magii Białej do piątego stopnia 

tylko we własnym domu, Czarnej zaś – do drugiego stopnia też we własnym domu, ale 

wyłącznie w medycynie i kulinariach. Jak łatwo się domyślić, nie wszyscy przestrzegają 

tych zakazów i dzięki temu Małe Tajne Wojsko ma w nocy pełne ręce roboty… Sytuację 

dodatkowo komplikuje fakt, że magii wolno używać nie tylko ludziom, ale także magicz-

nym istotom, które mogą zostać pobudzone do życia np. poprzez przypadkowe ochlapa-
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nie krwią dowolnego przedmiotu domowego użytku. I nie da się ich łatwo wykryć detek-

torem poziomu magii, będącym w posiadaniu agentów Tajnego Wojska, bo wyczuć je 

można tylko wtedy, gdy są aktywne. Należy więc złapać istotę na gorącym uczynku, ale 

jak obronić się przed jej obezwładniającą mocą, odbierającą chęć do życia? Oto jedna z 

wielu spraw, które mają za zadanie rozwiązać Maks i zespół sir Juffina. 

Echo to bardzo barwny świat, w którym może zdarzyć się dosłownie wszystko. Je-

dynym ograniczeniem jest tu tylko wyobraźnia autora i czytelnika, co daje tej serii opo-

wieści ogromny potencjał fabularny. Dość ciekawy jest też sposób prowadzenia narracji 

– w pierwszej osobie, z perspektywy Maksa, dzięki czemu czytelnik razem z bohaterem 

stopniowo coraz lepiej poznaje równoległy świat. Sam styl opowiadania jest dość emocjo-

nalny, także w dialogach występuje sporo wykrzykników, a magia i jej działanie nie są 

racjonalnie wyjaśnione – autorka wprowadza wiele elementów onirycznych czy też trą-

cących lekkim absurdem scen prosto z dziwnych obrazów. Sama pisarka, Swietłana Mar-

tynczik, ukrywająca się pod pseudonimem Maks Frei, wspomina zresztą wielokrotnie, że 

inspirują ją obrazy jej męża – Igora Stepina. Widać tu wyraźny wpływ zarówno ekspre-

sjonizmu, jak i impresjonizmu – zarówno w wersji malarskiej, jak i literackiej. Poetyka snu 

wyklucza logikę, sam główny bohater opiera się w swoich działaniach na intuicji i prze-

czuciach. I ten właśnie aspekt Obcego może zachęcić jednych czytelników do lektury, a 

zniechęcić innych. Czytając tę książkę, z jednej strony ma się ciągłe wrażenie lekkiego 

chaosu i niedopowiedzenia, z drugiej jednak – ogromną chęć dowiedzenia się, kto lub co 

jest sprawcą tajemniczych nocnych wypadków i jaki twórczy sposób pozwoli Maksowi 

tym razem pokonać zagrożenie. 

Obcy składa się z siedmiu różnych opowieści, pisanych niczym odcinki serialu – 

każda z nich zawiera sprawę do rozwiązania, poznajemy też stopniowo skład Tajnego 

Wojska i śledzimy rozwój relacji między nimi. Nie brakuje tu zabawnych, a nawet absur-

dalnych sytuacji, bo każdy członek zespołu to prawdziwe indywiduum o silnym charak-

terze. A do tego w Echo obowiązują przedziwne zasady etykiety czy ubiory. Wszystko ra-

zem daje niezwykle barwną i twórczą mieszankę literacką. Nic więc dziwnego, że wyda-

wana w Rosji od 1996 roku seria o Echo rozrosła się do 8 tomów, obejmujących serię La-

birynty Echo i również 8 tomów Kronik Echo. Warto sięgnąć po tę książkę choćby po to, by 

na własnej skórze przetestować niezwykle barwny, obrazowy i emocjonalny, całkowicie 

niepowtarzalny sposób opowiadania historii o Maksie Freiu i przesiąkniętym nieograni-

czoną magią mieście Echo 


