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Nocni Łowcy to znak rozpoznawczy Cassandry Clare. W księgarniach od nie-

dawna można znaleźć Mechaniczną księżniczkę, zwieńczenie kolejnej trylogii – Diabelskie 

maszyny. Zaczęła ją pisać po zakończeniu pierwszej serii cyklu Dary anioła, jednak czas i 

miejsce akcji zostały przesunięte na XIX wiek do Anglii – jednego z ulubionych okresów 

twórców fantastyki. 

Tessa Gray przebyła właśnie ocean, by spotkać się z ukochanym bratem. Jej ciotka 

zmarła i Nate jest dla niej najbliższą żyjącą osobą. Jakież jest jej zdumienie, gdy zamiast 

niego na wybrzeżu zjawiły się po nią siostry, pani Dark i pani Black. W ich gościnie jest jej 

w zasadzie dobrze, choć brak wieści od brata niepokoi Tessę. Poza tym siostry wymagają 

od niej (przy pomocy mniej subtelnych metod przekonywania), aby raz dziennie, trzyma-

jąc jakiś przedmiot w dłoni, zmieniała się w osobę, do której przedmiot należał. Począt-

kowo Tessa nie wiedziała zupełnie, o co chodzi starszym kobietom, ale okazało się, że ich 

wysiłki przyniosły bolesny skutek i Tessa objawiła swój długo skrywany talent do zmien-

nokształtności. Wówczas okazuje się, że była wychowywana na żonę dla tajemniczego Mi-

strza, a jej brat jest przez niego przetrzymywany. 

Wtedy do domu sióstr wpada dwóch młodzieńców – jeden z nich przedstawia się 

jako William Herondale – i ratują dziewczynę z domu demonic, zwanych Mrocznymi Sio-

strami. W ten sposób Tessa trafia do londyńskiego Instytutu, w którym poznaje prawdę o 

Nefilim, Nocnych Łowcach oraz ze zdumieniem odkrywa, że prawdopodobnie jest cza-

rownicą. 

Jest to moment na pokonanie wroga, jednak na razie nikt go nie zna. Śledztwo 

prowadzone wspólnie z Nefilim wskazuje na to, że Mistrzem jest wampir. 

 
 Recenzja książki: Cassandra Clare, Mechaniczny anioł [The Clockwork Angel], przekł. Anna Reszka, War-

szawa: Mag 2013, ISBN: 978-83-7480-403-5, ss. 472. 
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Zarówno fabuła, jak i postacie są łudząco podobne do tych znanych z Darów 

anioła – zwyczajna dziewczyna trafia na Nocnych Łowców, staje się do nich podobna i 

zakochuje się w jednym z nich. Oczywiście skrywa on mroczną tajemnicę, która powoduje, 

że nie mogą być razem. Tessa zwraca uwagę na Willa, on na nią także, ale gdy robi się choć 

odrobinę romantycznie (a dochodzi do tego często, bo oboje są zakochani w literaturze i 

mogą się dowolnie długo przerzucać cytatami z poezji i prozy romantycznej), chłopak 

staje się niespodziewanie nieuprzejmy, a wręcz grubiański (język powieści jest nieco sty-

lizowany, choć bywają momenty, które się proszą o język nieco bardziej historyczny). Will 

jest zatem bardzo mroczny (jak Jace): „Miał w sobie straszne, czarne miejsce i właśnie 

stamtąd pochodził lęk i posępny głos, który mógł uciszyć tylko gniewem, ryzykiem i bó-

lem”1. Znika na całe noce, wmawiając wszystkim, że łajdaczy się po spelunkach, a jedyną 

osobą, trzymającą go na powierzchni życia, jest jego parabatai, Jem. Ten za to jest ciągle 

chory i nie ma siły brać udziału w polowaniach na demony, a jeśli uda mu się wyjść, często 

jest zbyt zmęczony, by rano zejść na śniadanie. On także skrywa tajemnicę, jednak po-

godne usposobienie Jema powoduje, że wszyscy i tak go uwielbiają. Prawdopodobnie bie-

rze się to z jego pięknej duszy, która mimo obcowania ze złymi demonami nie zdegenero-

wała się. 

– Kimkolwiek jesteś, mężczyzną czy kobietą, osobą silną czy słabą, zdrową czy chorą… 

wszystkie te rzeczy liczą się mniej niż to, co masz w sercu. Jeśli masz duszę wojownika, jesteś wo-

jownikiem. Te inne rzeczy to szkło, które otacza lampę, a ty jesteś światłem w środku. – Uśmiechnął 

się z lekkim zakłopotaniem. – Właśnie w to wierzę2. 

Dlatego Tessa zostaje w Instytucie, szybko się przystosowuje i zjednuje ludzi, na-

wet Jessamine – osobę bez charakteru i właściwości, jedynie wredną i pogardliwą. Nie jest 

Nocnym Łowcą, ponieważ jej rodzice nie chcieli dla swojej jedynaczki takiego losu, nau-

czyli ją za to, jak nienawidzić własnych pobratymców. Postać Jessamine jest nijaka i w 

zasadzie nie ma żadnego celu w całej historii. 

Przeciwnik, Mistrz, wydaje się mieć wielki plan i jest co najmniej tak samo niecny, 

jak Valentine. Buduje maszyny, które atakują Nocnych Łowców znacznymi siłami i wydają 

się nie do pokonania. A ich twórca zapowiada, że będą jeszcze straszniejsze! 

 
1 Tamże, s. 274. 
2 Tamże, s. 284-285. 
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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. 

 


