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My, pancerni, zawsze celni 

Recenzję Diabelskiego Długu Christie Golden muszę rozpocząć od zaznaczenia, że 

jestem entuzjastycznym i (niemal) bezkrytycznym miłośnikiem świata gier StarCraft – 

mało jest gier strategicznych, wokół których narósłby tak spójny i rozległy lore, stano-

wiący w dodatku pożywkę dla szeregu transmedialnych fabuł. Samych powieści Christie 

Golden, o czym informuje dołączony przez Wydawnictwo Insignis pożyteczny appendix, 

w rozszerzającym się świecie narracji StarCrafta było już kilka – jednak, co charaktery-

styczne, mało która była, jak w przypadku powieści Bowdena, prostą nowelizacją gry. O 

nie. Christie Golden stworzyła klasyczny prequel, rozgrywający się jeszcze przed wyda-

rzeniami z przedakcji StarCraft II: Wings of Liberty, a więc pierwszej odsłony drugiej już 

trylogii gier osadzonych w świecie StarCrafta. Komu więc miłe będzie wyruszenie na cy-

berwesternową przygodę dwoma sępami z Jimem Raynorem i nieodżałowanym Tychu-

sem Findlayem i komu pogłębia się uśmiech już na samą tę myśl – temu spieszno winno 

być do księgarni, a nie do konkluzji niniejszej recenzji.  

Na początek zaskakująca wada: szata graficzna. Choć okładka skomponowana jest 

nieźle, grafika okładkowa – zwłaszcza w oczach kogoś, kto spędził godziny na oglądaniu 

rewelacyjnie wyreżyserowanych i wyrenderowanych przerywników filmowych i zwia-

stunów gier z serii StarCraft – jest po prostu nijaka i banalna, a w dodatku przeładowana 

aż czterema fontami. Liternictwo wewnątrz książki na szczęście jednak wynagradza to 

wymuszone wymogami licencyjnymi: czcionka jest bardzo przejrzysta i czytelna – i taka 

też jest sama narracja powieściowa, która od początku nie próbuje stwarzać złudzeń. Tak, 
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to ma być lekka, niezobowiązująca fabuła, z głównym atutem w postaci możliwości zabra-

nia czytelnika w lokacje niepokazywane w grze oraz wykorzystania tego, co w świecie 

StarCrafta czyni rasę Terran absolutnie bezkonkurencyjną pod względem ładunku nostal-

gii kulturowej. I tak jak w grze dbały o to rock’n’rollowe brzmienia i absolutnie perfekcyj-

nie przełożone na język polski odzywki radośnie stereotypowych wojaków w rodzaju po-

życzonego na tytuł niniejszej recenzji zawołania czołgistów „my, pancerni, zawsze celni”, 

bądź cudownie dwuznacznego ostrzeżenia wypalaczy „moja gąska się już smaży” – tak w 

książce służy temu rewelacyjnie wyzyskana konwencja westernu i heist narrative. Co wię-

cej, Christie Golden udaje się utrzymać suspens mimo że przeważająca większość czytel-

ników sięgających po Diabelski dług zna fabułę StarCrafta i znakomicie wie, że Raynorowi 

i Tychusowi włos z głowy spaść nie może, bo wniwecz obróciłyby się wszystkie plany sce-

narzystów Blizzarda. Drugim dużym atutem narracji Golden jest rewelacyjne odmalowa-

nie charakterów obydwu problemogennych protagonistów powieści, rzucające zaskaku-

jąco wiele światła na motywacje kierujące nimi już w samej grze i pozwalające – zwłaszcza 

w przypadku Tychusa – na wnikliwszą ocenę ich postępowania. Znakomicie przedsta-

wiona jest również postać sadystycznego łowcy nagród – obłąkanego socjopaty o niefor-

tunnym i nieznacznie psującym jego mroczne emploi mianie Ezekiela Dauna – a także pra-

worządnego szeryfa (ach, ten western) Wilkesa Butlera, obydwu ścigających Jima i Ty-

chusa z metodyczną bezwzględnością, jednakże różniących się od siebie jak ogień i woda.  

  Problem z Diabelskim długiem zaczyna się wtedy, gdy chce się o tej powieści po-

wiedzieć coś więcej. Powstrzymuje od tego nawet nie obawa przed zepsuciem przyjem-

ności z lektury książki (czasem dla zabawy zapisuję tak nasz przydługi ekwiwalent anglo-

saskiego czasownika spoil), lecz dający się we znaki (pun intended) niedostatek treści. U 

Golden nieco razi repetytywność fabuły (bohaterowie po wykonanej misji momentalnie 

lądują w barze lub lupanarze, odchorowują kaca, po czym natychmiast biorą się za kolejne 

zadanie), przyczynkowość wątków pobocznych i dwuwymiarowość wszystkich postaci 

niezaliczających się do wymienionej powyżej czwórki. W efekcie naprawdę jedynym pa-

liwem napędzającym akcję są skrzące się humorem, dynamiczne dialogi, prowadzące czy-

telnika od lokacji do lokacji i naprawdę ułatwiające przymykanie oka, lub nawet obydwu 

oczu, na rozmaite niedostatki kunsztu narracyjnego – którego, raz jeszcze to podkreślę, 

naprawdę próżno oczekiwać po powieści niezdradzającej jakichkolwiek wysokoartysty-
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cznych ambicji. Choć mówię to od pewnego czasu z pewnymi oporami, uważam, że za-

sługa leży tu też po stronie tłumaczki – jako odbiorca, który grał w StarCrafta zarówno w 

oryginalnej wersji językowej, jak i w jego polską lokalizację, z uśmiechem rozpoznałem 

zapożyczone z oficjalnego przekładu zwroty, nazwy lokacji i obiektów, a jako czytelnik nie 

zauważyłem żadnych większych przewinień językowych lub zbrodni przeciwko potoczy-

stości narracji. Książkę czytało mi się naprawdę dobrze – i dlatego bez większych ceregieli 

polecam ją wszystkim tym, którzy opanowali trudną sztukę cieszenia się z bezpretensjo-

nalnej lektury, a równocześnie, jak i ja, umieją czerpać niemałą przyjemność z obcowania 

z każdym artystycznym przejawem świetnie zaprojektowanego i angażującego świata.  

 

 

 


