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Kinga Stanaszek-Bryc 

Przez czas i miłość 

 

Michele Windsor nie znała swojego ojca, a gdy zginęła jej matka, dziewczyna zo-

stała zmuszona do wyjazdu na drugi koniec Stanów Zjednoczonych. Opiekę nad nią prze-

jęli dziadkowie – obcy ludzie, z którymi matka Michele nie utrzymywała kontaktów. 

Dziewczyna znajduje wśród rzeczy zmarłej tajemniczy klucz, który odkrywa przed 

Michele pamiętnik sprzed stu lat. Czytając zapiski Clary, bohaterka przenosi się w czasie. 

Poznaje swoją przodkinię. Michele staje się niewidzialna niczym duch, jedynie dwie osoby 

mogą ją zobaczyć – Clara i Philip. Ten ostatni to zresztą mężczyzna z jej snów (dosłownie), 

ponadto jest zaręczony z prababką i należy do rodziny, będącej głównym rywalem Wind-

sorów. Miłość, która nie ma najmniejszych szans, a jednak się zdarzyła. 

Dla Michele jedyną możliwością, by zobaczyć się z ukochanym, jest przeniesienie 

się w czasie z pomocą pamiętnika. Jednak nawet to nie zapewnia spotkania z ukochanym. 

Poza tym wyrzuty sumienia z powodu związku, w którym znajduje się Philip we własnym 

czasie, nie pozwalają na cieszenie się sobą. 

Jednak to nie koniec dramatów. Okazuje się, że zdolność przenoszenia się w czasie 

jest u Michele rodzinna. Wszystko bowiem wskazuje na to, że tajemnicze zniknięcie jej 

ojca było niczym innym, jak właśnie przeniesieniem się w czasie. Kiedy się ma takie geny, 

nic normalnego nie mogło się zdarzyć w życiu tej dziewczyny. 

Książka, poza wątkiem fantastycznym, jest także zapisem niedostosowania. Boha-

terka zostaje wyrwana ze znanego życia i zabrana od przyjaciół, a zasadzona w nieprzy-

jaznym środowisku bogatych dziadków oraz prywatnej szkoły, w której liczy się znane 

nazwisko oraz to, czy przodkowie przypłynęli na statku „Mayflower”. Jedyną bliską osobą 
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okazuje się pokojówka, a powierniczką zostaje dziewczyna, która co prawda mieszka w 

bogatej okolicy, ale nie ma liczącego się nazwiska i nie żyje z funduszu powierniczego, 

więc w liceum jest pariasem. To pokazuje dwa amerykańskie trendy wśród młodzieży – 

być popularnym za wszelką cenę i odwrotny, aby nie być popularnym za wszelką cenę (i 

pogardzać tymi drugimi). 

Na plus należy zaliczyć przepiękne pocztówki z Nowego Jorku z różnych okresów. 

Są one opisane podczas przenosin Michele w czasie. Przemiany społeczne pokazane na 

przykładzie muzyki mogą być podstawą do głębszego zainteresowania jazzem oraz bun-

tem młodych, przejawiających się w zamiłowaniu do twórczości Afroamerykanów. 

Doskonała książka na zbliżające się wakacje. 

 


