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Anne Bishop, amerykańska autorka powieści paranormal romance oraz dark 

novel, zdobyła sławę trylogią Czarne Kamienie – była to druga seria w jej karierze, ale 

pierwsza, Tir Allain Trylogy, nie została opublikowana w Polsce. Kolejna historia, tym 

razem ze świata Efemery, ugruntowała jej pozycję na naszym rynku. A teraz 

wydawnictwo Initium prezentuje kolejną serię autorstwa Bishop. 

Drugi tom cyklu Inni skupia się na Wronach. Są doskonałymi przekaźnikami 

informacji, głównie pozyskanymi od zwykłych ptaków, zostają zatem uznane za niebez-

pieczne. Osoby działające w ruchu Ludzie Przede i Nade Wszystko atakują Innych (a przy 

okazji i zwykłe ptaki) za pomocą nowych narkotyków – wilczenia i euforki. Jeden z nich 

wzbudza agresję, drugi – jak nazwa wskazuje – euforię.  

Meg jest cassandra sangue i uciekła z ośrodka opiekuńczego, w którym wykorzys-

tuje się dziewczyny z takim talentem. Znalazłszy opiekę pod skrzydłami Innych, zjednuje 

sobie ich przyjaźń na tyle, że uznają ją za „swoją” i są gotowi jej bronić nie tylko przed 

wrogami, ale i przed nią samą. Jest to uwarunkowane plotką głoszącą, że cassandra 

sangue może się ciąć tylko tysiąc razy, po czym umiera.  

Simon Wilcza Straż, nieoficjalny przywódca Innych, darzy Meg szczególnym, choć 

nieuświadomionym uczuciem. Jednak najwierniejszym jej wielbicielem jest jego siostrze-

niec, mały Sam. Wilczek odzyskał dzięki niej chęć do życia, utraconą po śmierci matki. 

Lokalny Dziedziniec w Lakeside jest jedynym, na którym ludzie i Inni żyją we 

względnej harmonii. Jednak w innych częściach kraju i świata ruch proludzki ma coraz 

więcej wyznawców. Wszystkie wieszczki krwi, zapytane o dowolną kwestię, przepowia-

dają koniec znanego porządku oraz upadek środkowej części państwa, Thaisii. Jeśli ludzie 
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i Inni z Lakeside nie znajdą Kontrolera i nie powstrzymają jego destrukcyjnych działań, 

świat pogrąży się w wojnie. Ponadto wszystko wskazuje na to, że jest on również 

producentem obu narkotyków, działających destrukcyjnie na Innych. 

Powieść jest napisana bardzo sprawnie – czyta się szybko, choć wielość wątków 

i występujących postaci jest naprawdę imponująca. Bishop jednak sprawnie łączy to 

wszystko i wyraźnie ma pomysł na kontynuację.  

Ponadto trudno oprzeć się wrażeniu, że książka stanowi także komentarz do 

współczesnej rzeczywistości, w której samookaleczanie i cięcie się młodych dziewcząt 

jest modne i na wszelkich serwisach społecznościowych oraz blogach można znaleźć 

mnóstwo mniej lub bardziej osobistych zdjęć pociętych rąk i nóg. W tej powieści 

zachowania autoagresywne mają głębszy, metafizyczny sens.  
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