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Indianie, zakonnice i pluskwy 

 

Czytając Infekcję, przyszło mi do głowy popularne swego czasu powiedzenie: „Pi-

sarze są sumieniem narodów”. Nie jest trudno znaleźć w księdze historii każdej z nacji 

tego świata kilku lub nawet kilkunastu krwawych kart. Opowieści o czystkach, zbioro-

wych mordach czy innych makabrycznych wydarzeniach łatwo przenikają do zbiorowej 

podświadomości  i stanowią  paliwo dla naszych koszmarów. Dokładnie tych koszmarów 

czy też  lęków na których żerują autorzy  gatunku fikcji który określanego mianem hor-

roru, bądź literatury  grozy. Nie inaczej jest z Infekcją. Książka ta mogłaby być spokojnie 

częścią cyklu Manitou, który opowiada o zmaganiach Harry’ego Erskinie, podrzędnego ja-

snowidza, z duchem, szukającego zemsty na wszystkich białych, indiańskiego szamana 

Misqumacusa.  Sama Infekcja do pewnego momentu bawi się z czytelnikiem w kotka i 

myszkę, skacząc z narracją raz do postaci pechowego jasnowidza a raz do postaci upartej 

epidemiolog prowadzącą badania nad tytułową infekcją. Wraz ze zbliżającą się nie 

uchronnie ostatnią stroną oba wątki splatają się w jeden. Być może brak mi odpowied-

niego oczytania by przyjemnie czytało mi się Infekcję. Czułem się  trochę tak jakbym z 

wielkim opóźnieniem przyszedł na imprezę, na której wydarzyło się już wszystko co mo-

gło się wydarzyć, część gości uciekła do domów lub leży zmęczona na kanapach i podło-

gach.  Pozostało jedynie nalać sobie czegoś do picia i wypełnić czas bezowocną rozmową. 

Z pewnością wielu czytelników którzy sięgną po Infekcję będzie już zaznajomionych z cy-

klem Manitou niestety pewna ich część po prostu od książki się odbije. Nie mam nic prze-

ciwko kierowaniu swojej pracy do zagorzałych fanów, jednak sporym minusem był dla 

mnie fakt, że jako czytelnik, który pierwszy raz sięgnął po dzieło pana Mastertona byłem 

właściwie zostawiony na lodzie. Drobne wzmianki o wydarzeniach z poprzednich  książek 
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nie były dla mnie wystarczającym źródłem informacji. Przed zajrzeniem do Infekcji zale-

cam zapoznanie się z cyklem Manitou, który składa się z kilku książek  i jednego opowia-

dania. Niby nie wymaga to od czytelnika wiele wysiłku i zaangażowania jednak uważam, 

że dobra książka powinna obronić się sama. Kiedy już zajrzymy do środka nie znajdziemy 

w treść nic ponad to czego można się spodziewać po panu Mastertonie, makabra, zjawy, 

wątek paranormalny podszyty historią o zbrodniach z przeszłości, groteskowe sceny. 

Właściwie Infekcja prezentuje sobą to co słyszałem o twórczości Grahama Masterotna już 

od lat. Horror, którym więcej jest groteski niż grozy. Naprawdę chciałem się przestraszyć 

ale „Infekcja” nie dała mi ku temu okazji   

 

 

 

 


