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Ostatnie starcie 

 

Trzeci tom trylogii Cassandry Clare, Diabelskie maszyny, przynosi rozwiązanie 

wszystkich wątków. Była to też jedna z najbardziej oczekiwanych premier roku 2013, 

która pięknie zwieńczyła serię. 

Mortmain staje się prawdziwym zagrożeniem. Okazuje się, że zdołał zbudować 

całą armię robotów i ma w planach zrobić coś znacznie bardziej niebezpiecznego – wcielić 

dusze demonów w swoją armię. Dzięki temu miałby siły, które mogłyby zniszczyć Noc-

nych Łowców. Ale aby zrealizować swój plan, potrzebuje Tessy i jej umiejętności. Ściga ją 

zatem z zapałem psa gończego i tylko dzięki szczęściu do tej pory zdołała mu umykać. 

Jem po zaręczynach z Tessą podjął decyzję, że zacznie żyć pełnią życia. Łączy się 

to z dużym zapotrzebowaniem na narkotyk. Niestety, Will (który zawsze zdobywał zapasy 

używki) nie jest w stanie go znaleźć, a plotka głosi, że cały zapas jest w posiadaniu Mort-

maina. Jem zaczyna zatem słabnąć i coraz bardziej widać, że jego czas się zbliża. 

Na Willa też spada coraz więcej kłopotów. Gdy kwestia demonicznej klątwy zo-

stała rozwiązana, myślał, że to koniec jego problemów. Wtedy właśnie w drzwiach stanęła 

jego młodsza siostra, oznajmiając, że pragnie zostać Nocnym Łowcą. Oczywiście wszystko 

w starszym bracie się burzy przeciwko tej koncepcji, jest to bowiem zbyt niebezpieczne. 

Ponadto podejrzewa, że jej prawdziwym motywem jest nakłonienie go do powrotu do 

domu, na co Will nie może przystać. Jego miłość jest tragiczna – gdy wreszcie pozbył się 

klątwy i mógł wyznać miłość Tessie, ona już wybrała Jema. 

Sama Tessa jest natomiast bardzo zdeterminowana, by uniknąć losu, który zdaje 

się przypieczętowany. Zarówno ona, jak i Sophie trenują pod okiem braci Lightwoodów, 

by móc się choć trochę bronić przed demonami. Co prawda, tajną bronią dziewczyny jest 
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mechaniczny aniołek, który skrywa pewną tajemnicę. Poza tym Sophie staje się obiektem 

zainteresowania Gideona, ale jako służąca wstydzi się, że byłby to mezalians. Jednak znaj-

dują i na to radę. Wydaje mi się, że jest ona sprzeczna z teorią nt. Nocnych Łowców podaną 

w innych powieściach tej autorki, niemniej – to rozwiązanie podoba mi się bardziej. 

Jest jeszcze Charlotte, która jest rozerwana między obowiązkami wobec Rady i 

Instytutu (szczególnie że może stracić stanowisko) a ratowaniem pozostałych Nocnych 

Łowców oraz Tessy przed robotami Mortmaina. Niestety, nie może liczyć na swojego 

męża, którego dziś nazwalibyśmy nerdem – naonczas był po prostu wynalazcą. Gabinet w 

piwnicy zaspokajał jego wszelkie potrzeby, choć wynalazki nie zawsze są skuteczne w 

walce z wrogiem. 

Powieść zachowuje tempo znane z poprzednich tomów. Ciężko się oderwać od 

przygód przodków Jace’a i ekipy. Zaskakujący jest finał, który zapewne spowoduje, że 

wszyscy będą usatysfakcjonowani, choć mnie się akurat nie podobał. Uważam, że jest 

sztucznie przeciągnięty, właśnie po to, by zaspokoić wszystkich fanów. 

 


