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Kinga Stanaszek-Bryc  

Atmosfera się zagęszcza, a trup ściele gęsto 

 

Moda na wampiry nie przemija, dlatego seria Błękitnokrwistych się rozwija. Piąty 

tom opowiada o sytuacji Schuyler i Jacka w Europie oraz Mimi jako regentki. 

Przede wszystkim Mimi jest rozdarta między miłością do Kingsleya a obowiąz-

kami wobec rodziny i Jacka. Po zaginięciu ojca, musiała przejąć rolę regentki, stała się za-

tem przywódczynią Rady wampirów w Ameryce. I to do niej należy zarówno ochrona, jak 

i zarządzanie błękitnokrwistymi. Nie podoba się to starszym wampirom, które uważają, 

że dziewczyna nie ma o tym pojęcia. Szybko nadchodzi moment próby, bowiem pocztą 

przychodzi do Mimi filmik, w którym widać dzieciaki z Duchesne, jak się zabawiają jedze-

niem. Po tej imprezie zostaje porwana jedna z młodszych wampirzyc i grozi jej śmierć 

poprzez spalenie czarnym ogniem – jedyną bronią, która może zniszczyć nieśmiertelną 

duszę. 

Rolą Mimi jest utrzymanie istnienia wampirów w ścisłej tajemnicy oraz odnale-

zienie porwanej. Rada optuje za zejściem do podziemi, jednak regentka się nie zgadza. 

Uważa, że podoła zadaniu i uchroni nieuważną wampirzycę przed ostatecznym losem. 

Niestety, czas mija, a venatorzy nie są w stanie znaleźć porywaczy. W tym czasie Schuyler 

i Jack uciekają spod „opieki” księżnej. W poszukiwaniu Bramy udają się do Wenecji. W 

ucieczce pomaga im młody pirat, który okazuje się bardziej zaangażowany w sprawy blę-

kitnokrwistych. Okazuje się bowiem, że ludzie uważają się za strażników bramy i znają 

sekrety wampirów, a zatem wielka tajemnica okazuje się wielką tajemnicą poliszynela. 

Piąta część obfituje w pościgi i pełne napięcia sceny. Historia przyspiesza i jak 

zwykle urywa się w kluczowym momencie. Na końcu tomu zostały dodane opowiadania 

ze świata błękitnokrwistych, m.in. o Oliverze i Allegrze. 
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Uważny czytelnik znajdzie w tej części drobne sprzeczności z tym, co zostało 

przedstawione w pierwszym tomie – chodzi mianowicie o więź pomiędzy wampirami. 

Obecnie autorka lansuje rozwiązanie, że wampiry mogą się łączyć w pary tylko z tymi, z 

którymi byli połączeni jeszcze w niebie. Jeśli postąpią inaczej, zdarzy się katastrofa i 

ogólny koniec świata. Z jednej strony mają rację, ponieważ gdy Allegra posłuchała głosu 

serca i związała się z człowiekiem, z tego związku narodziła się Schuyler – półkrewek, 

który stał się obiektem nienawiści części błękitnokrwistych. Jednocześnie Charles Force 

ożenił się z inną wampirzycą (czyli musiał zapewne rozbić jakiś pradawny związek dusz, 

zawiązany jeszcze w niebie) i nie stało się nic straszliwego. Podobnie ojciec Bliss, który 

był żonaty dwukrotnie i za każdym razem z błękitnokrwistą. Być może jest to wybieg, 

który zostanie wyjaśniony w kolejnych tomach. 

 


