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Kinga Stanaszek-Bryc 

Guilty pleasure 

 

Uwielbiam dziewczyńskie książki. Rywalki Kiery Cass rozpieściły mnie i dały 

wszystko, czego dziewczyna-nerd potrzebuje: postapo, ich dwóch, dystopia, piękna ko-

bieta, wspaniałe bale, wielkie przyjaźnie, zazdrość, nienawiść, emocje… 

Illéa, państwo powstałe na szczątkach Stanów Zjednoczonych, wróciło do systemu 

klasowego, zarządzanego przez monarchię. Król i królowa są obiektami uwielbienia, a ich 

młody syn, Maxon, potrzebuje żony. Tradycja wymaga, by wybranka pochodziła z ludu; w 

tym celu do wszystkich dziewcząt w odpowiednim wieku zostają wysłane zaproszenia do 

wzięcia udziału w tzw. Eliminacjach. 

Kiedy matka odczytywała list, ja przewracałam tylko oczami. Taki właśnie obyczaj 

dotyczył naszych książąt. Urodzone w rodzinie królewskiej księżniczki sprzedawano w 

małżeństwa mające umocnić relacje naszej młodej ojczyzny z innymi krajami (…). Nato-

miast książęta poślubiali dziewczyny z ludu, aby podtrzymać morale nie zawsze posłusz-

nego narodu1. 

Zaproszenie dostała także America Singer, pochodząca z Piątek artystka związana 

z muzyką i śpiewem. Nie była tym zachwycona, miała plany wobec Aspena, sąsiada-Sió-

demki, z którym była w potajemnym związku. Jednak dla jej licznej rodziny, zajmującej 

się wyłącznie sztuką, byłaby to ogromna szansa na finansowe zabezpieczenie przyszłości, 

a może nawet społeczny awans. Ponadto młodsza siostra, matka i wszyscy sąsiedzi już 

widzą Ami w koronie, nie zważając na jej pragnienia. Czegóż zresztą może chcieć młoda 

dziewczyna z nie za bogatej rodziny? 

 
 Recenzja książki: Kiera Cass, Rywalki [The Selection], przekł. Małgorzata Kaczarowska, Warszawa: Jaguar 

2014, ISBN: 978-83-7686-128-9, ss. 323. 

 
1 Tamże, s. 13-14. 
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Do pałacu trafia w końcu trzydzieści pięć dziewczyn, z których każda pragnie zo-

stać w przyszłości królową. Jedynie Ami nie gloryfikuje księcia, choć dość przypadkowo 

nawiązują nić porozumienia. Otóż, podczas pierwszego spotkania, Ami wydatnie zagro-

ziła kontynuacji dynastii królewskiej, jednak zostało jej to wybaczone i stała się faworytką 

mediów w zawodach o serce księcia. Niespodziewanie w pałacu pojawia się jednak Aspen. 

Jedyny niedosyt, jaki czuję po przeczytaniu tej powieści, to zbyt mały background 

historyczny – jak powstała romantyczna Illéa, skąd wewnętrzne podziały, pomysł na war-

stwy społeczne i tym podobne sprawy. Jednak zapowiedź kontynuacji daje mi nadzieję, że 

w kolejnych tomach poznamy odpowiedzi na te i inne pytania. 

 


