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Wyznam na początku, że darzę ogromnym sentymentem literaturę skierowaną do 

młodego odbiorcy i staram się nie odstręczać czytelników od tego typu książek. A to dla-

tego, że po pierwsze zupełnie mi one nie przeszkadzają, stanowiąc po prostu element li-

terackiego krajobrazu; po wtóre niektóre z nich są naprawdę nieźle napisane, a fakt, że 

przeznaczone są dla młodszego ode mnie czytelnika nie kwalifikuje ich niżej (przypomnę 

czasy, kiedy pełnoprawnie dzisiaj badaną twórczość dla dzieci i młodzieży określano po-

gardliwie mianem „dziecinady”). Po trzecie nie drażni mnie schematyzm, znajduję nato-

miast przyjemność w wychwytywaniu pozytywnego przekazu: że miłość, że przyszłość, 

że wspólna walka o lepszy świat, etc. Przecież nie ma w tym niczego złego; niech mło-

dziaki sobie czytają, co chcą. Byle czytali. Najlepiej ze zrozumieniem… 

Moja głęboka życzliwość wobec literatury dla nastolatków nie zniekształca jednako-

woż perspektywy krytycznej. W powodzi dramatycznie złych tekstów potrafię wskazać 

te nieco lepsze i te naprawdę dobre, choć z pozoru w każdej z wymienionych kategorii 

schematyczność i klisze są nieuniknione. Sztuką jednak jest takie wyzyskanie konwencji, 

żeby rzecz wydawała się fascynująca, nie wtórna, lecz przyjemna w odbiorze, nie nużąca, 

a przytrzymująca przy lekturze. Takim właśnie tekstem – z dość zaskakującym detalem, 

o którym za moment – okazała się pierwsza część cyklu Gra autorstwa Eve Silver. Ta nie-

pozorna (ojej, co za paskudna okładka!) książka, wydana nakładem wydawnictwa Urobo-

ros, teoretycznie spełnia wszystkie kryteria typowej „młodzieżówki”, jednak przy uważ-

niejszej lekturze przeobraża się w naprawdę interesującą opowieść. Przypuszczam, że 

tym, co mnie tak urzekło w Impulsie, jest zagadka, dla której mam własne wyjaśnienie 

oraz protagoniści – bardzo sympatycznie i w miarę wiarygodnie wykreowani. 

 
 Recenzja książki: Eve Silver, Gra: Impuls [The Game vol. 1 Rush], przekł. Jakub Radzimiński, Msc. wydania: 

Warszawa Wydawnictwo Uroboros 2014, ISBN: 987-83-280-1408-4, ss. 412. 
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Główna bohaterka, Miki Jones, to szesnastolatka o dość wrażliwej, by nie rzec: kru-

chej, psychice. Jest jedynaczką mieszkającą z ojcem; żadne z nich nie umie poradzic 

z traumą, jaką była nagła choroba i śmierć odpowiednio: matki i żony. Miki śni koszmary, 

ma żal do obojga rodziców (choć pojmuje jego irracjonalność), nie potrafi uporać się z 

tęsknotą i frustracją. Nie umie również przekonać ojca, że jego ustawiczne szukanie po-

cieszenia w zamroczeniu alkoholowym jest symptomem choroby. Trzeba w tym miejscu 

przyznać, że wątek ten został świetnie i nie nachalnie zrealizowany. Początkowo Miki – 

będąca jednocześnie narratorką opowieści – wspomina o ustawionych na blacie butel-

kach po piwie, czyni aluzje do faktu, że niekiedy rodziciel nie jest świadom własnej słabo-

ści, aż wreszcie sytuacja spiętrza się w rozmowie, która staje się zapisem dojrzałości na-

stolatki i infantylności wypierającego prawdę o sobie dorosłego mężczyzny. Dialog mię-

dzy tą dwójką jest nie tylko dynamiczny, ale też znakomicie poprowadzony, wskazując 

predylekcję autorki do rozważnego psychologizowania. W istocie znajdziemy w Impulsie 

sporo kwestii dotyczących aspektów psychicznych wraz z doskonałym rozłożeniem ak-

centów w relacjach międzyludzkich, niekiedy będących jedynie tłem zdarzeń, czasem na-

tomiast kluczowych dla decyzji podejmowanych przez bohaterkę. Świetny portret psy-

chologiczny staje się w efekcie jednym z najważniejszych atutów utworu.  

Drugim jest z pozoru banalny motyw „gry”, do której zostaje wciągnięta Miki. Tutaj 

odbiorca wie tylko to, o czym dowiaduje się dziewczyna i może tylko zakładać, że rzeczy-

wistość funkcjonuje tak, jak interpretuje to protagonistka. Co bywa złudne. Uważny czy-

telnik dostrzeże bowiem niekiedy naiwność w sposobie rozumowania narratorki i wyłu-

ska z jej wrażeń to, co może stać się rozwiązaniem zagadki. A jest nią powód, dla którego 

bardzo młodzi ludzie powoływani są do walki na śmierć i życie, toczonej rzekomo (bo nie 

na pewno) w imię ocalenia planety. Brzmi nieopisanie tandetnie, lecz istnieje szansa, że 

to jedynie fasada, za którą autorka skrywa nieco więcej. Ach, ta scena, kiedy Miki rozma-

wia z istotami, które decydują o rozgrywce! W tym fragmencie kryje się esencja tajemnicy, 

o czym bohaterka zdaje się nie wiedzieć. 

W zasadzie nie dziwota, że dziewczę jest tak skołowane. Wiadomo, gdzie diabeł nie 

może, tam przystojnego milczka pośle. Otoczonego nimbem sekretu, skrywającego ból 

i traumatyczne doświadczenia. Hej, przecież to TEN typ, który najbardziej kochamy 

w świecie fikcji. No bo w realu to jednak sporo by było zachodu z takim egzemplarzem: 

rozkochać, skłonić do mówienia, do okazywania uczuć (ups!), do pełnoprawnego uczest-

nictwa w jego życiu. W powieściach i filmach wszystko okazuje się tak proste – wszak 
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miłość ukruszyła niejeden twardy charakter, wielu zaś pokonała sromotnie. Zdaje się, że 

w wypadku Impulsu ten scenariusz w istocie się sprawdza. Jackson Tate (prawda, że sek-

sowne miano?) ma nie tylko aparycję prawdziwego ciacha – wliczając w to muskulaturę i 

przeciwsłoneczne okulary (nie, nie wiem, czemu to jest takie och i ach!) – ale i usposobie-

nie macho. Z tendencją wszak do łagodzenia reakcji w interakcji z bohaterką. Przyznać też 

muszę, że sceny z udziałem Jacksona i Miki są tak dobrze napisane, że wiele autorek ro-

mansów dla dorosłych dam mogłoby tylko pozazdrościć tej słodyczy, tego pieprzu, cyna-

monu i czekoladowej kruszonki doprawionych sosem chili. Silver ma wyczucie – dosko-

nale wie, jak zaaranżować sytuację.  

Podobnie świetnie panuje nad dynamiką scen walki; wszystkie sceny zmagań z ob-

cymi (a, tak, obcy chcą podbić i zeżreć wszystkich ludzi – akurat motyw polowania na Zie-

mian dla mięska nie przypadł mi do gustu. No bo serio? Zjeść?) są niezwykle plastyczne, a 

choreografia walk mogłaby z kolei służyć za przykład kilku znanym twórcom biedzącym 

się nad tym, jak opisać pojedynek czy bitwę w wiarygodny sposób. Silver ponownie wie, 

co i jak robić.  

Jeśli kontynuacja Impulsu utrzyma się na tym niezłym poziomie, będę po prawdzie 

zachwycona. Na koniec zaś obiecany detal: otóż w tradycyjnej już chyba scenie potajemnej 

wizyty w pokoju dziewczęcia Jackson traci na moment zainteresowanie Miki, ponieważ 

zajmują go książki będące w jej posiadaniu. Jest to dość eklektyczny zbiór (sama mam 

podobny), w którym na uwagę zasługują dwa woluminy – są to Ostatnie życzenie i Krew 

elfów Sapkowskiego. Nie wiem, czy i na ile ingerował tu tłumacz – bo i skąd - ale te dwie 

pozycje stają się obiektem zainteresowania bohatera, aby ostatecznie trafić w jego ręce w 

charakterze podarku. Mała rzecz, a cieszy. Ciekawe tylko, ile w tym inwencji pani Silver? 

 


