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Twórczość Ćwieka jest dla mnie zawsze kłopotliwa w odbiorze. Być może dlatego, 

że raz jego książka trafia w moje gusta, a raz nie. Bardzo podobał mi się pierwsza  część 

serii  Kłamca, ale reszta cyklu nie powaliła mnie na kolana. Ciemność płonie zrobiła na 

mnie niesamowite wrażenie. Liżąc ostrze  było dla mnie po prostu nudne. Gotuj z papieżem  

było dla mnie kawałkiem fantastycznej satyry. Wydaje mi się, że zrządzenie losu i mojego 

gustu  wspólnie zadecydowały o tym, że co druga książka Jakuba Ćwieka po prostu mi się 

nie podoba. Niestety Dreszcz 2 przeczytałem zaraz po tym jak sięgnąłem po Gotuj  z 

papieżem. Krótko mówiąc nowa książka Ćwieka nie przypadła mi do gustu. Być może jest 

to klątwa drugich części. Klątwa wisi chyba nad każdą kontynuacją dobrej fikcji. Siłą 

rzeczy odbiorcy zawsze porównują kontynuację do pierwszej części, przy czym zazwyczaj 

to porównanie wypada na niekorzyść. Dreszcz 2 jest pełen politycznych, światopoglądo-

wych i popkulturowych odniesień. Przedstawia rzeczywistość w krzywym zwierciadle. 

Jest kontynuacją przygód Ryśka, bezdomnego, którego trafił piorun, dzięki czemu zyskał 

on moc władania elektrycznością i stał się czymś w rodzaju polskiego  super-bohatera na 

miarę naszych czasów. Walcząc z kacem, siłami zła  i  urwanym filmem przyjmuje pseudo-

nim Dreszcz. Pierwsza część jego przygód była fajna lekka i niestety zbyt krótka. Miałem 

nadzieję, że druga część będzie podobna albo nawet lepsza. Niestety się zawiodłem. Nie  

jestem do końca pewien dlaczego. Na stronach Dreszcza 2 znalazłem właściwie to samo, 

co podobało mi się w pierwszym tomie. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że 

powinienem uwielbiać tą książkę.  Nieszablonowy bohater, krótka forma, satyra na szarą  

rzeczywistość wszystkie te elementy są dla mnie zaletami. Niemniej jednak mama 

nadzieję, że książka przypadnie czytelnikom do gust. Jeśli podobała wam się pierwsza 
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część istnieje duża szansa, ze spodoba wami się druga. Sięgnijcie po nią jeśli zmęczyli was 

bohaterowie, którzy co tydzień ratują świat przed zagładą. 

 

 

 


