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Tak jak dawniej triumfy święciło klasyczne fantasy, tak obecnie na księgarnianych 

półkach znaleźć można zaskakująco dużo przedstawicieli tak zwanego „miejskiego fantasy”. 

Opowieści o magach, żyjących w  wielkich metropoliach (a przynajmniej niewielkich mieści-

nach), a także borykających się zarówno z problemami życia codziennego, jak i tymi wynika-

jącymi z ich umiejętności, weszły już na stałe do świadomości czytelników. Do tej licznej 

grupy dołączył obecnie Marcin Jamiołkowski – autor Okupu krwi. 

O głównym bohaterze, Herbercie Kruku, nie wiemy zbyt wiele. Jego wiek pozostaje 

tajemnicą (można jednak przypuszczać, że klasyfikuje się między czterdziestką a pięćdzie-

siątką). Czas spędza zaś pracując jako krawiec w  podwarszawskim miasteczku i zapewne 

nadal dane byłoby mu oddawać się pracy nad materiałami, gdyby nie pewna misja zlecona 

mu przez tajemniczego obcego, polegająca na dostarczeniu pakunku do Warszawy. Stolica 

niedaleko. „Towar” mieści się w  kopercie, czasu jest zaś dość sporo. Oczywiście, gdyby 

sprawa rzeczywiście okazała się taka prosta, na jaką wygląda, nie byłoby całego Okupu krwi. 

Pierwszy rzut oka na recenzowaną powieść może być odrobinę mylący. Książka obję-

tościowo nie jest nawet klasą średnią. Bliżej jej do trochę większej broszury. Jednak myli się 

ten, kto sądzi, że na tak niewielkiej ilości papieru autorowi nie udało się zawrzeć niczego 

konkretnego. Mimo iż są to obawy uzasadnione, które żywił nawet piszący te słowa. 

Niemniej trudno nazwać Okup krwi pełnoprawną powieścią. Autorowi nie udało się 

(lub też nie chciał) utrzymać ciągłości fabularnej, w  efekcie czego, cała książka jawi się raczej 
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jako zbiór mniej lub bardziej powiązanych ze sobą scen. Odwiedziny w  domu głównego bo-

hatera, pierwsze starcie z innymi zainteresowanymi tajemniczym artefaktem, w  końcu pe-

rypetie związane z poznaniem nastolatka na gigancie i kolejne starcia z innymi magami. 

Wszystko to prowadzi zaś do nieuchronnego końca, czyli zwieńczenia kabały, w  jaką w pa-

kował się Kruk. Akurat do tego ostatniego można mieć najwięcej uwag. 

O ile powieść-zbiór scen udała się autorowi wyśmienicie, głównie za sprawą odpo-

wiedniej porcji dynamiki i kąśliwego humoru, tak finał  pozostawia wiele do życzenia. Naj-

poważniejszym zarzutem z pewnością jest to, że autor przygotowywał czytelnika na coś wię-

cej niż kilka krótkich dialogów, parę strzałów i, co tu dużo mówić,  kilka smętnych wyznań 

bohaterów. Owszem, nie ma co wymagać od Herberta Kruka,  maga co najwyżej przeciętnego 

– rzucania „fajerbolami” i strzelania błyskawicami z palców niczym Imperator. Jednak po-

traktowanie tak istotnej kwestii po macoszemu, niczym niepotrzebnego ciężaru, nie przy-

służyło się całości. 

Na dobrą sprawę jest to jedyny problem związany z Okupem krwi, bo całość prezen-

tuje się znacznie bardziej smakowicie. Szczególnie bohaterowie, konkretniej zaś najważniej-

sza trójka: sam Hubert, Anna, prywatny detektyw i Wyga – wspomniany wcześniej zbunto-

wany nastolatek. Połączenie dość wybuchowe (w przenośni i dosłownie), ponieważ wspo-

mniani wyżej będą musieli radzić sobie zarówno z wrogą sektą, której najwyraźniej przewo-

dzi bazyliszek czy też z magami, chcącymi odzyskać to, co zostało powierzone Krukowi. Wy-

obraźcie sobie tę diametralnie różniącą się od siebie trójkę, dodajcie moce magiczne (wcale 

nie tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać – ale o tym za chwilę), a otrzymacie… No wła-

śnie. Co otrzymacie? Okup krwi, czyli powieść najeżoną inteligentnym, sarkastycznym humo-

rem, ucieczkami, spiskami i mniejszymi lub większymi wybuchami czy też uszkodzeniami 

ciała czarnych charakterów. 

Można jednak powiedzieć, że wszystko, o czym wspomniałem powyżej, znaleźć 

można w  większości urban fantasy. Niewątpliwie spora część powieści z tego gatunku za-

wiera te elementy w różnych konfiguracjach i natężeniach. Dlatego naprawdę warto zwrócić 

uwagę na system magii obecny w Okupie krwi. Ten jednak obserwować możemy tylko ze 

strony „tego dobrego”, czyli Herberta. Niestety, czytelnikom nie będzie dane dowiedzieć się, 

jak czarują jego przeciwnicy, bo prawie zawsze obserwować będą tylko efekty. Sam Herbert 



natomiast radzi sobie z magią w  dość… osobliwy sposób. Nie krzyczy niezrozumiałych in-

kantacji, lecz raczej powtarza w  dziwnej kolejności wszystkim nam znane zwroty (najlep-

szym tego przykładem jest zaklęcie zatrzymania czasu, jaki mag uzyskuje z… biletów komu-

nikacji miejskiej, w  której zmarnował mnóstwo czasu w korkach – w zaklęciu przewija się 

między innymi zwrot „zakłócenia ruchu”).  

W ogóle podczas lektury recenzowanej powieści nie sposób nie odnieść wrażenia, że 

cały „myk” polega na zwracaniu się do prawdziwego ducha rzeczy i proszenia ich o różne 

przysługi – jak na przykład studzienki kanalizacyjnej o pomoc w otwarciu tunelu. Pomysł 

intrygujący, szkoda jednak, że niezbyt dobrze wykorzystany. Pozostaje mieć nadzieję, że dal-

sze przygody Herberta Kruka przyniosą progres w  tej sferze. 

Nie ma co ukrywać – pomimo kilku drobnych wad i uczynienia z recenzowanej po-

wieści raczej zbioru scen, powiązanych fabularnie, Okup krwi jest debiutem dobrym. 

Owszem, trudno mówić tu o oryginalności, ponieważ tej – w  pierwszym tomie – nie ma zbyt 

wiele. Na szczęście autor potrafi w yciągnąć przysłowiowego królika z kapelusza i zadziwić 

czytelnika, czy to sektą, z którą przyjdzie się mierzyć znajomemu magowi lub jego kompa-

nom, czy nawet oryginalnym systemem magii zupełnie nieprzypominającego tego, co do-

tychczas zaobserwować można było w  urban fantasy. Pomimo słabego finału, autor zdołał 

w zbudzić ciekawość na tyle, że naprawdę chce się poznać dalsze losy Herberta Kruka, 

krawca, który najwyraźniej minął się z powołaniem. 

 

 


