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Starcie aniołów z demonami — kolejna odsłona 

 

Szósty tom sagi o Błekitnokrwistych zaczyna się tuż po ślubie Schuyler i Jacka we 

Florencji. Poszukiwanie Bram nie przynosi efektów, pomimo wysiłków, które oboje wkła-

dają w tę pracę. Ponadto wygląda na to, że brak potwierdzenia więzi między Jackiem a 

Mimi odbija się właśnie na Schuyler. Ona zaś nie zauważała najoczywistszych sympto-

mów, takich jakie miała jej matka, nim zapadła w śpiączkę. Tymczasem Jack postanowił 

się poświęcić i dać zabić siostrze, aby postąpić zgodnie z honorem Abaddona oraz pomóc 

Schuyler wyzdrowieć. 

 

Gdyby mogli zostać w Aleksandrii na zawsze, spacerować po kwitnących ogrodach, obser-

wować tłumy ludzi na San Stefano! Ona, która była tak beznadziejna w kuchni, znajdowała teraz 

przyjemność w przygotowywaniu prostych posiłków. Nauczyła się, jak zestawiać ze sobą potrawy, 

kupowała na targu gotowe porcje kobeby, czyli klopsa z mięsa mielonego i sambuseki, czyli pasz-

teciki z mięsem wołowym lub baraniną, pastę sezamową z tahini i tamiją, sałatki, pieczony udziec 

jagnięcy lub cielęcy, faszerowanego gołębia i sajadeję, czyli duszoną rybę z pomidorami, cebulą i 

ryżem, oraz kurczaka pane1. 

 

Jedzenie zajmuje w tym tomie zasadniczą pozycję, podobnie jak w poprzednich 

znane domy mody czy kluby na Manhattanie. Mamy też menu z piekła rodem: 

 

— Śniadanie na tarasie? — spytał jej zausznik, Oliver Hazard-Perry. - Mają dziś tamije. 

— Mmm. Lubię te smażone placuszki — odparła Mimi z uśmiechem . (…) 

 

 Recenzja książki: Melissa de la Cruz, Błękitnokrwiści. Zagubieni w czasie [Blue Bloods. Lost in Time], przekł. 
Małgorzata Żbikowska, Warszawa: Jaguar2012, ISBN: 978-83-7686-059-6, ss. 344. 
 
1 Tamże, s. 18-19. 
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Czy można to pić? - spytał Oliver, wskazując na stojące przed nimi koktajle. Jeden wyglądał 

jak gorąca lawa,miał ciemnoczerwoną barwę, bulgotał i dymił w srebrnym kielichu. Drugi był zie-

lony i unosiły się z niego syczące iskierki. Nigdy czegoś podobnego nie widział i chociaż nie opusz-

czał go głęboko zakorzeniony strach przed wszystkim, co wiązało się z tym miejscem, jednocześnie 

miał ochotę spróbować, jak smakują te drinki. (…) Oliver ostrożnie pociągnął łyk. Mieszankaprzy-

pominająca lawę była ciepła i gęsta, wyborna, za słodka. Zielony koktajl smakował jak melon, ale 

przejrzały i lekko nadgniły. Była w tym jakaś prawidłowość, charakteryzująca to miejsce. Nawet 

jeżeli coś wyglądało na ładne, miało jakiś mankament2. 

 

Mimi natomiast schodzi do piekła, by odzyskać Kingsleya Martina. Jedynym wa-

runkiem, by go zabrać, jest oddanie innej duszy w zamian. Zabiera zatem swojego zausz-

nika i przyjaciela, Olivera. Chłopak nie domyśla się, że ma zostać wśród potępionych jako 

zaplata. 

W powieści poznajemy też historię Allegry i jej zakazanej miłości do człowieka. 

Rozdarcie dziewczyny pomiędzy powinnościami wobec wampirów a porywami serca są 

w zasadzie nie do pogodzenia. Tym bardziej, że jej własny brat ukrywa przed nią jakąś 

tajemnicę od pół milenium. Ich więź się przez to rozluźnia, ale mimo to Allegra ma wizje 

własnej choroby i śpiączki oraz swojej przyszłej córki, którą wychowuje babcia. 

Schuyler poszukuje Bram i ich strażniczki – Katarzyny ze Sieny. Dziadek zostawił 

jej przed śmiercią to zadanie, lecz nie wspomniał, gdzie szukać. Dziewczyna czyta święte 

teksty i wsłuchuje się w plotki, by odnaleźć i zamknąć przejście. Częściej jednak trafia na 

ślepe zaułki i pułapki zastawiane przez demony i Croatanów.  

Do wad powieści należy bardzo pocięta narracja – jeszcze nic się nie zdąży zdarzyć 

w scenie, a już przechodzimy do kolejnego wątku z innym bohaterem w roli głównej. Nie-

mniej czyta się szybko i sprawnie, choć postaci w każdym tomie są stawiane przed tymi 

samymi dylematami, a każdy kończy się epicką bitwą. Gdy dojdzie do tej ostatecznej, mogę 

ją przegapić. 

 

2 Tamże, s. 28-29, 173. 


