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Mechaniczny książę jest drugim tomem z cyklu Diableskie maszyny Cassandry 

Clare. Kontynuuje historię Amerykanki, która znalazła schronienie przed niebezpiecznym 

Mistrzem w Londyńskim Instytucie. 

Wielki sekret Willa, który spędza mu sen z powiek i rujnuje relację z Tessą, wy-

chodzi na światło dzienne. Chłopak wyjawia czarodziejowi, Magnusowi Bane’owi, że w 

dzieciństwie został przeklęty przez okrutnego demona, który zabił siostrę Willa. Pod-

ziemny zgadza się pomóc Łowcy w zdjęciu klątwy. 

Tessa, brutalnie odrzucona przez Willa, zbliża się do Jema. Ten stara się przenieść 

znajomość na zupełnie nowy poziom. Młody wiek nie jest przeszkodą, przeciwnie – wśród 

Nocnych Łowców przyjęte jest wchodzenie w związki małżeńskie jak najwcześniej. Nie-

stety, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Tessa jest raczej Podziemną, więc Jem nie 

powinien myśleć o związku z nią. Oczywiście z powodu wizji rychłej śmierci organizuje 

spotkania z dziewczyną, pod przykrywką pokazywania jej miasta. I choć niejedna ich 

randka została przerwana przez cynicznego Willa, to oboje cierpliwie kontynuują przeno-

szenie przyjaźni na wyższy poziom. Mimo tej ewidentnej sprzeczności interesów przyjaźń 

chłopców pozostaje nienaruszona. Jej opisy przywodzą na myśl związek Ani z Zielonego 

Wzgórza z Dianą. Jednak choć historia głębokiego przywiązania dwóch panienek jest w 

naszej kulturze całkiem normalne, to historie o miłości dżentelmenów od razu trącą wąt-

kami homoerotycznymi. Los takiej interpretacji spotkał już w rodzimej literaturze Kamie-

nie na szaniec1. Niemniej, gdy czyta się takie fragmenty, jak poniższy, ciężko uniknąć sko-

jarzeń (dla fanów shippu Will/Jem jest więcej takich smaczków): 

 
 Recenzja książki: Cassandra Clare, Mechaniczny książe [The Clockwork Prince], przekł. Anna Reszka, War-
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– Przyrzekłeś, że zostaniesz ze mną. Kiedy składaliśmy przysięgę parabatai. Nasze dusze 

są związane. Jesteśmy jedną osobą, Jem. 

– Jesteśmy dwiema osobami, związanymi przymierzem – powiedział Jem. 

Will zdawał sobie sprawę, że zachowuje się jak dziecko, ale nie mógł się powstrzymać. 

– Przymierze, które mówi, że nie możesz iść tam, gdzie ja nie mogę pójść. 

– Póki śmierć nas nie rozłączy – przypomniał łagodnie Jem2. 

Mortmain nie ustaje w wysiłkach, by zdobyć Tessę. Od czasu do czasu przypusz-

cza przypadkowe ataki za pomocą automatów, które są coraz skuteczniejsze, choć wy-

gląda na to, że nie ma specjalnego planu. Po wielkim przeciwniku można spodziewać się 

więcej, jednak problem zagrożenia schodzi na drugi plan wobec problemów emocjonal-

nych bohaterów. Śledztwo prowadzone w sprawie Mortmaina przez młodych Nocnych 

Łowców doprowadza ich do rodziny Willa. Jego kolejna tajemnica wychodzi na jaw, at-

mosfera się zagęszcza. Pozostali Nocni Łowcy uważają, że Mortmain nie jest żadnym za-

grożeniem i nie zamierzają pomóc w jego wykryciu oraz zneutralizowaniu. 

Zagadkowy aniołek, który towarzyszy wiernie Tessie z Nowego Jorku, także 

ukrywa swoje tajemnice. Póki co, jego rolą jest ratowanie dziewczyny z najgorszych opre-

sji. Z tych mniej poważnych muszą ją ratować inni. Jednak czym jest ta maszyna – nie jest 

w stanie ustalić nawet Henry, potrafiący rozgryźć każdy mechanizm. 

Jest to kolejna sprawnie napisana powieść spod pióra Cassandry Clare, która staje 

się symbolem rzetelnego warsztatu. Wielbiciele pierwszej trylogii zauważą zmianę tempa 

prowadzenia akcji – Diabelskie maszyny zwalniają w porównaniu do Darów anioła, nato-

miast tego typu narracja pasuje do opisywanych czasów i choć bywa stylistycznie nie-

równa (jedna z bohaterek mówi „cześć”), to wszystko schodzi na dalszy plan przy poru-

szanych dramatach. 

Powieść porusza kwestie, które były dotychczas niewyjaśnione w poprzedniej 

trylogii – np. skąd się biorą Cisi Bracia, gdzie schować demona albo skąd się wziął Magnus 

Bane.  

W tej powieści znaczny nacisk jest położony nie tyle na potyczki z wrogiem, ile 

na związki miłosne. W pięknej oprawie wiktoriańskiej Anglii – znakomicie podane. 

 

 
2 C. Clare, dz. cyt., s. 249. 


