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Kinga Stanaszek-Bryc 

Co znajdziesz po drugiej stronie… 

 

Demon Luster, druga część cyklu o Idzie Brzezińskiej pióra Martyny Raduchow-

skiej,  kontynuuje sprawę Mikołaja Kwiatkowskiego. Po zniknięciu jego duszy żona denata 

wymogła na szamance nieśmiertelną przysięgę, w której stawką jest dusza Idy. Co prawda 

próbuje ona zachować całą sprawę dla siebie, na szczęście dociekliwy duch ciotki Tekli 

czuwa, podobnie jak Kruchy z Wydziału Opętań i Nawiedzeń. 

Pragnienie, by zostać cywilem i nie korzystać z magiczno-szamańskiego dziedzic-

twa, jest w Idzie silne. Jednak – przynajmniej dopóki dusza Kwiatkowskiego nie znajdzie 

się w odpowiednim miejscu – po duszę dziewczyny sięga mrok. Traci przytomność, na-

wiedzają ją koszmary takie, że nawet użyteczny (jak on tam się zwie) nie jest w stanie ich 

ogarnąć. Nie jest to bezpieczne i przyjazne środowisko dla studentki u progu sesji. Jedyne 

wyjście z tej sytuacji to przejść na drugą stronę lustra, zabrać Demonowi Luster duszę 

Mikołaja, odtransportować ją w zaświaty i zdać sesję. Niestety, problem polega na tym, że 

Ida nie potrafi przechodzić przez lustra, a jedyna osoba, która mogłaby ją tego nauczyć, 

czyli ciotka Tekla, zarzekła się, że nawet po jej trupie nie nauczy nikogo tej sztuczki. 

Kruchy jest bardziej niż chętny do pomagania. Niestety, Ida nie ma pewności, czy 

jego motywy są czyste i czy może mu w pełni zaufać. Szczególnie że mężczyzna jest bardzo 

tajemniczy w kwestii pozyskiwania poufnych informacji i osoby samego informatora, któ-

rego nazywa pieszczotliwie Skittles. A poza tym jego przeszłość rzutuje na relacje z dziew-

czyną, która „być może zdoła wyrwać demonom ludzką duszę”1. Jak sama Raduchowska 

przyznaje, druga część różni się od debiutu z 2011 roku, jest napisana w mroczniejszej 

konwencji, choć humoru wciąż nie brakuje. Jedną z ciekawszych postaci jest Tekla Kryska, 
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mentorka Idy i duch w jednej osobie. Ponieważ ma już swoje lata, bardzo źle reaguje na 

wszelkie oznaki sprzeciwu swojej podopiecznej: 

Szamanka nie odważyła się choćby zerknąć na ciotkę i czekała na ostrą reprymendę. Nie 

doczekała się jednak. Tekla po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna nie wiedziała, co powiedzieć. 

A ponieważ zawsze musiała mieć ostatnie słowo, po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna 

zaklęła. 

Plugawie i z pasją2. 

Przy okazji łowca i szamanka orientują się, że trafili na ślad seryjnego mordercy 

sprzed lat. Co dziwniejsze, jego sprawa została zamknięta, podobnie jak człowiek, który 

przyznał się do zbrodni. Nikomu jednak nie przyszło do głowy, że być może w więzieniu 

jest niewinny człowiek, skoro zbrodnie się powtarzają. „Tymczasem winny czy niewinny, 

rzekomy Kusiciel trafił za kratki. Posypały się awanse, kariery co poniektórych kwitną jak 

pelargonie na krowim łajnie i zainteresowani zrobią wszystko, żeby tak zostało”3. Osta-

teczne starcie i rozwikłanie zagadki wciąż przed Idą. 

Raduchowska zamyka wątki z pierwszego tomu, ale otwiera kilka nowych, z czego 

należy wnioskować, że możemy spodziewać się trzeciego tomu, choć autorka nie potwier-

dza, ale i nie zaprzecza. 
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