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Wszystkie tajemnice Przedksiężycowych 

 

Ostatni tom cyklu to zawsze duże wzywanie dla autora ze względu na oczekiwania 

czytelników. W poprzednich dwóch tomach Przedksiężycowych Anna Kańtoch rozbudziła 

ciekawość czytelników do granic: zbudowała niezwykle barwny i oryginalny świat, otwie-

rając wiele wątków i tworząc liczne tajemnice, które zgrabnie wyjaśnia i zamyka w ostat-

niej części cyklu. I mimo że moja ciekawość została zaspokojona, ta część dostarczyła mi 

dużo mniej emocji, niż poprzednie, między innymi dlatego, że dzieje się w niej znacznie 

mniej, niż we wcześniejszych tomach. W trakcie lektury zupełnie przestałam lubić Kairę, 

ponieważ popada niemal w szaleństwo, nie boi się o życie swoje ani też innych młodych 

rewolucjonistów i rządzi nimi za pomocą seksu. Znika gdzieś jej człowieczeństwo, zostaje 

sama determinacja. W jej przypadku ważne staje się tylko to, że ma za zadanie rozbić oś 

światów i powstrzymać skoki Lunapolis w czasie. Tymczasem inspektor Tellis nadal pro-

wadzi swoje śledztwo, tym razem skupione właśnie na Kairze: po starannym przekopaniu 

archiwów Wież Duszoinżynierów dowiaduje się, że nie pochodzi ona wcale z Wieży 

Chaosu i że basen wypełniony małymi, czarnoskórymi dziewczynkami oraz Brin Issa i 

jego rodzeństwo mają z tym sporo wspólnego. Okazuje się przy tym, że pani inspektor ma 

wyjątkowy talent do rozszyfrowywania najbardziej skrywanych tajemnic… Nie będę 

oczywiście zdradzać kolejnych sekretów rodzinnych, na przykład tożsamości ojca Brina i 

jego rodzeństwa, a szczególnie najmłodszego z nich, zostawię tę przyjemność czytelni-

kom. 

Ten tom warto śledzić przede wszystkim z punktu widzenia Finnena, który brawu-

rowo wykorzystuje wynalazek z Archiwum, dzieląc się na kilkanaście postaci, za co 
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zresztą płaci sporą cenę pod koniec opowieści. Ogromnie ważną rolę w tym tomie ma do 

odegrania także Ellona, której ojciec powtarza, że zabije ona Przedksiężycowych. Tymcza-

sem prawda jest dużo bardziej skomplikowana, a ta dziewczyna nie jest jedyna rozgry-

waną przez swojego ojca postacią… Na orbicie zaś pojawia się Arka –statek kolonizacyjny 

z Nowych Ziem, który został tu skierowany do zbadania tajemniczego zaginięcia Optymi-

sty i potencjalnie zamieszkałej planety. Gdy tylko Daniel się o tym dowiaduje, postanawia 

nadać radiowy sygnał i opuścić nieprzyjazne Lunapolis. W wyniku jego działań statek i 

jego załoga znajdą się w niemałych tarapatach, gdy cofną się o, bagatela, 200 tysięcy lat. 

Ten tom przyniósł mi jeszcze jedną niespodziankę – bezpośrednie zakończenie ak-

cji i wyjaśnienie siły napędowej Lunapolis sprawia, że staje się jasne, że nie jest to książka 

z gatunku czystego science fiction, ale raczej pogranicza tego gatunku połączonego z fan-

tasy. Wyjaśnia się też, czemu Przedksiężycowi nie akceptowali takich wynalazków jak 

broń palna, ale woleli spersonalizowane gadżety, które może założyć na siebie konkretna 

osoba, np. sandały ze skrzydłami, siatka ochronna czy obroża kopiująca. I znów nie mogę 

powiedzieć nic więcej, by nie zaserwować spoilerów. 

Podsumowując, mam mieszane uczucia co do tego tomu – z jednej strony autorce 

należy się ogromny plus za sprawne pozamykanie wątków i odkrycie intrygujących ta-

jemnic oraz oryginalny pomysł na finał. Jednak z drugiej strony, to najsłabsza i najmniej 

obfitująca w wydarzenia część Przedksiężycowych,w których działania bohaterów pełnią 

funkcję wyjaśniania czytelnikowi planu Brina Issy i jego rodzeństwa. Czuję pewien niedo-

syt i chętnie pozostałabym dłużej w tym świecie, chociaż nadal zdecydowanie wolę 

sprawnie i ciekawie napisane trzy tomy powieści z przemyślaną puentą niż rozdymanie 

do niemożliwości losów moich ulubionych postaci bez nadziei na szybkie zakończenie, jak 

robi to George R.R. Martin. 

 


