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Stal znów idzie w ruch 

Douglas Hulick powraca do barwnego, fantastycznego świata złodziei zwanych Kam-

ratami, wykreowanego w jego debiutanckim Honorze Złodzieja (2012). Fani sprytnego 

rzezimieszka Drothe, który wspinał się po szczeblach ulicznej kariery, by ostatecznie zo-

stać Szarym Księciem, musieli trochę poczekać na kontynuację jego przygód. To jednak 

dobrze świadczy o samym Hulicku, który po sukcesie swojej debiutanckiej powieści nie 

połasił się na szybkie i łatwe pieniądze, lecz zadbał o to, by następna książka była dopra-

cowana w każdym detalu i nie odstawała poziomem od pierwowzoru. Miłośnicy 

Drothe’ego mogą być spokojni. Przysięga stali posiada wszystko, za co pokochano Honor 

złodzieja – barwną galerię bohaterów, niebezpieczne przygody oraz zaskakujące zwroty 

akcji. 

Najważniejsze, że czytelnik zaznajomiony z pierwszą częścią, nie musi już gubić się 

pośród niezliczonych nazw własnych. Autor przedstawił bardzo szczegółowy i bogaty 

system określania poszczególnych postaci. Tylko pośród samych złodziei można było wy-

różnić kilka profesji. Główny bohater Drothe był tak zwanym Nosem, a jego specjalizacją 

była kradzież informacji. Nie dziwne zatem, że czytelnik przedzierający się przez Honor 

złodzieja początkowo miał prawo czuć się totalnie zdezorientowany w gąszczu najróżniej-

szych terminów. Kto jednak zdołał się w tym wszystkim odnaleźć, w Przysiędze stali bę-

dzie już mógł cieszyć się przede wszystkim wciągającą przygodą i nie zwalniającą tempa 

akcją. 

Tym razem Drothe – już jako Szary Książe – ma znacznie więcej obowiązków, a jego 

życie wcale nie stało się łatwiejsze. Musi panować nad swoimi ludźmi i dbać o reputację. 

Szybko pojawiają się pierwsze kłopoty. Drothe pada ofiarą spisku i zostaje wrobiony 
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w morderstwo innego Księcia ulicy. W rezultacie zawiera wymuszony pakt z tajemniczym 

Wilkiem i wraz z trupą aktorów wyrusza w niebezpieczną podróż do odległego egzotycz-

nego miasta, gdzie musi odnaleźć dawnego przyjaciela. Od powodzenia tej wyprawy za-

leżą losy Imperium. 

Tym samym zmienia się zupełnie sceneria opowieści. Brudne i mroczne ulice Ildrekki 

zostają zamienione na barwne, orientalne i tętniące życiem uliczki djaneńskich miast. Sam 

Hulick bardzo dobrze się w tym odnajduje i robi wszystko, aby odnalazł się tu również 

czytelnik. Największą bowiem zaletą Przysięgi stali jest niesamowita wręcz dbałość  o 

szczegóły. Autor dokłada wszelkich starań, by wykreowany przez niego świat, a zarazem 

miejsca, bohaterowie, przedmioty, sprawiały wrażenie rzeczywistych. Hulick dba o każdy 

detal, gdy opisuje modę panującą w danym mieście, architekturę, a nawet rodzaj kuchni. 

Gdy Drothe podąża gwarną ulicą miasta el-Qaddice, autor plastycznie opowiada o wszyst-

kim, co go otacza, dzięki czemu czytelnik wie, że to miasto naprawdę żyje swoim życiem, 

a jego mieszkańcy pewnie wykonywaliby swoje codzienne czynności nawet, gdyby nie 

zjawił się tam narrator. Ważne jednak, że bogate opisy nie spowalniają tempa powieści, 

nie odwracają uwagi czytelnika od fabuły, lecz są jej podporządkowane i idealnie się z nią 

komponują.  

W Przysiędze stali nie brakuje również emocjonujących pojedynków - w końcu wy-

machiwanie stalą, to znak rozpoznawczy serii. Poza licznymi przygodami oraz całkiem 

zgrabnie wplecionym humorem, które mogłyby kierować powieść w stronę lżejszej przy-

godówki, znajdują się tu także brutalniejsze fragmenty. Ucinane są głowy, krew tryska na 

wszystkie strony, a same potyczki udekorowane zostały dodatkowo magicznymi popi-

sami. Nie można narzekać na nudę. 

Wygląda na to, że sukces Honoru złodzieja nie był dziełem przypadku. Jeżeli Douglas 

Hulick w dalszym ciągu będzie podchodził do swojej pracy z równym zaangażowaniem, 

może zapisać się w historii fantasy naprawdę solidnym cyklem. Zdążył już bowiem udo-

wodnić, że pomysłów oraz warsztatu mu nie brakuje. W Przysiędze stali poszerza i tak już 

rozbudowany świat, tym razem wkraczając w orientalne rejony. Eksploracja nowych te-

renów dostarcza mnóstwo radości. Jest tu zadziorny, lecz sympatyczny protagonista, któ-

rego otaczają liczni zapadający w pamięć bohaterowie. Jest atmosfera rodem z popular-

nych filmów przygodowych. Wreszcie są emocje, napięcie i adrenalina. Wszystko to spra-

wia, że powieść odkłada się na półkę ze świadomością obcowania z porządną rozrywką 

oraz oczekiwaniem na kolejną część serii.  


