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Kinga Stanaszek-Bryc 

Niech nasza bajka trwa,  

chcę jak księżniczka z księciem

 

Kiera Cass przedstawia trzecią część serii o Americe Singer – kandydatce w Eli-

minacjach do serca księcia. Sprawy nie idą zbyt dobrze – po nawiązaniu bliższych relacji, 

Maxon znowu zwraca się w stronę Kriss. Pozostałe kandydatki wciąż nie tracą nadziei, że 

zostaną przyszłymi królowymi, jakkolwiek zarówno obecna władczyni, jak i kilka innych 

osób, jest przekonanych, że to Ami zostanie wybrana. Niestety, przedłużające się Elimina-

cje i zagrożenie ze strony rebeliantów obniżają pewność siebie Ameriki. Jest jednak osoba, 

która nie może pozwolić, aby dziewczyna została królową. 

W powieści nie ma postaci, która byłaby jednoznaczenie pozytywna, co stawiam 

jako zarzut. Nawet książę, w którym America się zakochała, zwodzi ją, oszukuje i całuje 

pozostałe kandydatki, by mieć je w odwodzie. Bohaterka podobnie — nie jest w stanie 

przeprowadzić z ukochanym szczerej rozmowy o swojej przeszłości. Ani z Aspenem. Kró-

lowa jest sympatyczną, ale nijaką postacią bez własnego zdania. Rządzi nią król, co z jed-

nej strony jest zrozumiałe, ale z drugiej — nie potrafi obronić własnego dziecka przed 

okrucieństwem ojca.  

Król natomiast pojawia się rzadko, ale wprowadza napięcie i nie przyjmuje od-

mowy. Maxon nosi na plecach ślady kary po tym, jak nie oddalił Ameriki po jej wystąpie-

niu w Biuletynie w poprzednim tomie. Jego polityka i prywatne ambicje są całkowicie 

zbieżne z dziedzictwem Gregory'ego Illéi, a o tym można powiedzieć wszystko oprócz 

 
 
* Recenzja książki: Kiera Cass, Jedyna [The One], przekł. Małgorzata Kaczarowska, Warszawa: Jaguar 2014, 

ISBN: 978-83-7686-287-3, ss. 336. 
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tego, że był dobry człowiekiem. Teraz próbuje zastraszyć bohaterkę i skutecznie podko-

puje jej wiarę w siebie. 

Brakuje mi bohaterów o zdecydowanych poglądach i sztywnym kręgosłupie mo-

ralnym, jak w dawnych książkach. Takich, których można by stawiać za wzór. Jednak po-

wieść Jedyna wpisuje się we współczesny trend przedstawiania ludzi z ich słabościami 

i przywarami, aby czytelnikowi łatwiej było się z nimi identyfikować. Problem w tym, że 

na miejscu bohaterki nie wybrałabym księcia. Nawet gdybym miała piętnaście lat.  

Wydawnictwo zapowiada kolejne części, choć ta wydaje się doskonałym za-

mknięciem i zakończeniem wszystkich kwestii. No właśnie – autorka ma ewidentny pro-

blem z zachowaniem równowagi między elementami romantycznymi i politycznymi. 

Szkoda, bo ma pomysł na bardzo ciekawy świat, ale skręca w stronę romansu tak bardzo, 

że większość rozwiązań wydaje się naciągana — jak podział na dobrych i złych rebelian-

tów czy naciski ze strony wspierających frakcji, by Maxon wybrał Ami.  

 

Przywódcy południowych rebeliantów przekonali swoich popleczników, że jedyną metodą odzyskania 

tego, co w ich mniemaniu się im należy, jest odebranie tego monarchii. Ale mam w obozie ludzi, którzy zde-

zerterowali z Południa i trafili do mnie. Wiem na pewno, że kiedy Południowcy przejmą władzę, nie maja 

zamiaru dzielić się zdobytym bogactwem. 

(…) 

— Jeśli nie chodzi o pieniądze — powiedział w końcu Maxon — to czego chcecie? 

August skinął głową w moją stronę. 

— Wybierz ją1. 

 

Jedyna to sprawnie napisana powieść, którą przyjemnie się czyta mimo drobnych nie-

dociągnięć. Nie będę ukrywać, że już niecierpliwie czekam na kolejne książki tej autorki. 

 

 
1 Tamże, s. 47–49. 


