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Małgorzata Mika 

Kości zostały rzucone 

 

Miłośnicy zagadek, kryptografowie, poszukiwacze skarbów ze wszystkich zakąt-

ków świata – oto nadszedł wasz czas! Pisarski duet – James Frey i Nils Johnson-Shelton – 

postanowił zaintrygować czytelników powieścią niebywałą, bo wykraczającą poza 

papierowe ramy. Endgame: Wezwanie, która na półkach księgarń zagościła w Stanach 

Zjednoczonych już na początku października, jest pierwszą częścią trylogii, w założeniu 

mającej zaowocować czytelniczą pandemią. Przewodzący projektowi pisarskiemu Frey 

jest autorem, który żywi ambicję „[zrobienia] czegoś, czego jeszcze nikt nie dokonał”1. 

Publikując książkę w pewien sposób otworzył jednocześnie drzwi do świata składa-

jącego się z dwóch kolejnych powieści, trzydziestu pięciu nowel, około pięćdziesięciu 

kont funkcjonujących w mediach społecznościowych, gier na smartfony autorstwa 

Google Niantic, gier typu ARG oraz trzech filmów, za których produkcję odpowiedzialna 

będzie wytwórnia 20th Century Fox2. Co więcej, pierwsza część powieści usiana jest 

wskazówkami oraz ilustracjami, będącymi częściami zagadki, której odgadnięcie przy-

niesie zwycięskiemu czytelnikowi nagrodę pięciuset tysięcy dolarów w złocie. Za rozwi-

kłanie łamigłówek w kolejnych tomach trylogii autor podbija stawkę, oferując kolejno 

milion i półtora miliona dolarów.  Prawa do publikacji pozycji wykupiło już dwadzieścia 

 
* Recenzja książki: J. Frey, N. Johnson-Shelton, Endgame: Wyzwanie, przekł. B. Czartoryski, Kraków, SQN, 
2014, ISBN:978-83-7924-251-1, ss. 500. 
 

1 R. Hartley-Parkinson, Can you break the $3million codes this author has created in his books? w: Metro 

http://metro.co.uk/2014/10/09/can-you-break-the-3million-codes-this-author-has-created-in-his-

books-4898696/ [dostęp: 8 grudnia 2014]. 

 
2 Zob. filmik do artykułu R. Buxton, James Frey Explains How To Win $500,000 By Reading His Book End-

game: The Calling'w: Huffpost Live, http://www.huffingtonpost.com/2014/10/07/james-frey-endgame-

the-calling_n_5947750.html [dostęp: 8 grudnia 2014] 

 



siedem krajów, w tym również Polska, gdzie książka ta ukazała się nakładem wydaw-

nictwa SQN. Endgame: Wezwanie nie jest pierwszą powieścią, której uniwersum rozrasta 

się w innych mediach; podobną ścieżką, choć na bardzo ograniczoną skalę, podążyła sa-

ga Zmierzch, Harry Potter, czy też zrodzone w internecie Pięćdziesiąt twarzy Greya. 

Książka Freya i Johnsona-Sheltona jest jedną z nielicznych, która czyni to w sposób tak 

ekspansywny. Zaproszenie do wejścia w świat Endgame może okazać się szczególnie 

atrakcyjne dla pokolenia always on, które wirtualna przygoda ma szansę wciągnąć 

najbardziej. 

O co chodzi w grze posiadającej potencjał do „zainfekowania” całego świata? Otóż 

stawką jest przetrwanie. I to przetrwanie ludzkości per se. Gatunek ludzki, stworzony 

dwanaście tysięcy lat temu przez obcą cywilizację zwaną Bogami lub Ludźmi Nieba, 

otrzymał wiedzę potrzebną do okiełznania ognia i tworzenia narzędzi. W zamian obcy 

pragnęli złota, a gdy je otrzymali, opuścili ludzkość, obiecując swoje kolejne przybycie. W 

momencie, gdy ono nastąpi, rozpocznie się gra na śmierć i życie. 

Autor Jestem numerem cztery nakreśla losy tuzina nastolatków w wieku od 

trzynastu do dziewiętnastu lat, którzy pochodzą z dwunastu tajemnych ludów 

ulokowanych w różnych zakątkach świata.  Starożytne plemiona przekazują z pokolenia 

na pokolenie pamięć o wydarzeniu, szkoląc od dziecka przyszłych Graczy, którzy będą 

mogli wygrać bój na śmierć i życie.  Brzmi znajomo?  

Zapewne czytelniczy nos każe nam się dowęszyć podobieństw fabularnych z Igrzyskami 

śmierci, Dawcą pamięci, Intruzem a nawet Niezgodną. I słusznie. Autorzy Endgame, po-

dobnie jak i twórcy wymienionych utworów, lubują się w przedstawieniu młodocianych 

bohaterów, w których rękach spoczywa los milionów lub miliardów ludzkich istnień. 

Walka przeciwko systemowi totalitarnemu, działającemu w różnorakich formach (od-

górne narzucanie ról społecznych, terror wojskowy, blokowanie pamięci o istotnych 

faktach lub koloryzowanie wydarzeń, bawienie się losem jednostek). Biorąc pod uwagę 

podobieństwo między szablonowymi elementami powieści young adult trudno oprzeć 

się wrażeniu, że książka Freya i Johnsona-Sheltona biegnie tym samym torem. Obecność 

konwencji, nawet w ujęciu powierzchownym, pozwala na pewną przewidywalność 

wydarzeń, i to bez względu na fakt, jak bardzo wpływy kulturowe obecne  w Igrzyskach 

śmierci różnią się od tych, które można znaleźć w Endgame. Wybór konwencji pociąga za 

sobą konsekwencje, z którymi autor musi się pogodzić zwłaszcza, że z pełną świa-



domością wybrał gatunek, który odpowiada potrzebom pokoleniowym3. Marketingowe 

podejście daje szansę na sprzedanie znacznej liczby egzemplarzy. Czy bohaterowie, 

których spotkamy na kartach powieści będą warci ceny, za którą nabyliśmy książkę?  

 Czerpiąc inspirację z utworu Kita Williamsa Masquerade, opowieść przetykana 

jest zagadkami słownymi, liczbowymi i obrazowymi; podobnie kwestia wygląda w 

wypadku bohaterów, których imiona zastępują tytuły poszczególnych rozdziałów.  

Postaci, będące przedstawicielami różnych kultur, tworzą mozaikę charakterów tyleż 

zróżnicowaną, co i naznaczoną przez stereotypowe cechy. Siedemnastoletni Chińczyk z 

nerwowym tikiem, An Liu, jest uzdolnionym hakerem, obsesyjnie tkwiącym w świecie 

kamer i komputerów. Natomiast Turek Marcus Loxias Megalosto arogancki osiłek, dla 

którego możliwość walki w grze na śmierć i życie stanowi sens egzystencji.  

 Centralną postacią powieści jest pochodząca ze Stanów Zjednoczonych (a jakże 

inaczej?!) Sarah Alopay. Zbliżająca się do osiemnastych urodzin dziewczyna wydaje się 

być przeciętną nastolatką, pochodzącą z dobrze sytuowanej rodziny. Atrakcyjna 

i inteligentna blondynka o niebieskich oczach, jest przykładną uczennicą, stającą u progu 

nowego rozdziału w życiu. Absolwentka szkoły średniej cieszy się młodością, ma 

kochającą rodzinę, wiernego chłopaka oraz oddaną przyjaciółkę. Tak oto przedstawia się 

obraz amerykańskiego ideału dziewczyny skazanej na życiowy sukces. Pod lukrową 

polewą poukładanego życia kryje się mroczne dziedzictwo bohaterki. Oprócz 

wiadomości szkolnych pozyskiwała ona również wiedzę o przetrwaniu i zabijaniu innych 

istot.   

 Zwyczajność i typowość bohaterki połączona z jej niechęcią do uczestnictwa 

w tytułowej Endgame, co sprawia, że bardzo łatwo się z nią identyfikować. Tego samego 

nie można powiedzieć o innych bohaterach, którzy, w porównaniu z Sarą, wydają się co 

najmniej ekscentryczni. Jago jest przestępcą z pokiereszowaną twarzą i zębami wysa-

dzanymi kamieniami szlachetnymi, Kala Mozani to wyszkolona zabójczyni, a Baitsakhan 

– sadysta w dziecięcym ciele. Pośród nich pojawiają się również postaci niewykazujące 

antyspołecznych zachowań, jak w przypadku Shari Chopra czy Hilala ibn Isa al-Salta. 

Jednakże dzięki swym specyficznym cechom charakteru oraz pochodzeniu etnicznemu, 

przyciągają uwagę czytelnika. Dzieje się tak dlatego, że znajdują się na pozycji jaką 

 
3 Q&A with James Frey, creator of The Endgame: rozm. przepr. O. Franklin w: Wired.co.uk, http://www.wi-

red.co.uk/magazine/archive/2014/10/play/puzzle-master [dostęp: 08.10.2014]. 

 



Edward Said nazwałby egzotycznym Innym. Zjawisko to pogłębia rozdział między Sarą 

(ideologicznym wyznacznikiem normy Zachodu) a pozostałymi uczestnikami gry, którzy, 

choć kierowani różnymi motywacjami, są skazani na przedwczesną stygmatyzację ze 

względu na odmienną przynależność kulturową. Pomimo faktu zaistnienia owego 

zjawiska, dwanaście postaci Graczy przedstawionych zostaje w sposób wielowymiarowy 

i względnie wiarygodny. Niemowa Chiyoko Takeda zachwyca swą enigmatycznością i 

nieprzewidywalnością, natomiast Maccabee Adlai śmieszy swoim powierzchownym 

naśladownictwem filozofii Diuny. 

  Wśród tych barwnych i realistycznych bohaterów postać Christophera Vander-

kampa wydaje się nie pasować do drużyny. Chłopak Sary Alopay jest jedynym nie-

Graczem, który posiada wiedzę – choć niepełną – na temat Endgame. Mając świadomość, 

że jego ukochana opuści rodzinne miasto, by w Chinach rozpocząć walkę na śmierć i 

życie, bezmyślnie udaje się za nią w podróż. Nie bacząc na niebezpieczeństwo, podąża 

ślepo za swoją miłością, której kompas prowadzi go wprost ku wielu śmiertelnym 

niebezpieczeństwom. Młody, wysportowany i bogaty, nie zważa na koszty podróży i 

zakupionego sprzętu, by tylko odnaleźć i chronić Sarę.  W swoim uporze wykazuje się 

brakiem logiki i odpowiedzialności, co sprawia, że wśród postaci najbardziej narażonych 

na utratę życia, wysuwa się na pierwszą pozycję. Jego chroniczny brak rozsądku sprawia, 

że czytelnik, wraz z zabiegającym o Sarę Jagiem, zaczyna życzyć mu śmierci. Podążając 

tropem gatunkowej kliszy łatwo dostrzec, że bohaterka, podobnie jak jej rówieśniczki z 

Igrzysk śmierci czy Zmierzchu, uwikłana jest w uczuciowe ménage à trois. Nie mogąc 

wybrać pomiędzy jednym a drugim adoratorem, bohaterka skazuje się na emocjonalne 

tortury, których powodem jest fakt, że obaj mężczyźni symbolizują cechy wzajemnie się 

wykluczające. Jago jest nieodgadniony i dziki, a Christopher – bezpieczny i godny 

zaufania. Erotyczne myśli bohaterki wprowadzają szczyptę pikanterii, których smak 

umyka jednak szybko w starciu z męskimi pojedynkami słownymi oraz łzawymi 

próbami zakończenia przez Sarę związku z Christopherem. 

 Z miłosnym motywem w tle, jak i bez niego, działania Graczy zmierzające do 

zdobycia Klucza Ziemi ograniczone są czasem, choć nie przestrzenią. Wyścig do roz-

wikłania dręczących ich łamigłówek rozpoczyna się w Chinach, by zakończyć się w 

tajemniczym Stonehenge. Na miejsca kluczowych wydarzeń Frey wybiera najbardziej 

znane z zabytkowych i współczesnych budowli (Wielka Pagoda Dzikich Gęsi, Muzeum 

Terakotowej Armii, Intercontinental Hotel Dubai, Most Mehmenda Zdobywcy itd.), by 



zręcznie edukować młodego odbiorcę, a także połączyć fakty historyczne z literacką 

fikcją. W tym momencie czytelnicy mogliby zdobyć się na złośliwość względem autora, 

odnosząc się do jego kontrowersyjnej autobiografii, A Million Little Pieces, w której 

zabieg mieszania prawdy z pisarską fantazją został szybko wykryty i publicznie 

skrytykowany4.  

Szczęśliwie dla autora, w Endgame ewentualne rozmijanie się z naukowymi 

faktami zostanie mu wybaczone dzięki lawinie wydarzeń i zmiennym tempie akcji. Od 

momentu katastrofalnego deszczu meteorytów, który zapowiadał rozpoczęcie gry, autor 

zainicjował coraz bardziej dynamiczne poczynania bohaterów, wraz z emocjonującymi 

pojedynkami, z których nie każdy uchodzi z życiem, na czele. Niekiedy przedstawienie 

starć między postaciami odbywa się kosztem realizmu, w szczególności, gdy wykonują 

ekwilibrystyczne popisy sztuk walki. Poddaje to pod wątpliwość stwierdzenie narratora, 

jakoby bohaterowie „[n]ie posiada[li] nadnaturalnych mocy”5. O zdziwienie przypra-

wiają również sceny śmierci, które przechodzą od krwawych epizodów przez nierealis-

tyczne i quasi-rytualne zgony, aż po wielce melodramatyczne fale „masowej zagłady”, 

które obfitują w desperackie gesty i ckliwe dialogi. 

Endgame: Wezwanie, podobnie jak i inne powieści young adult będące częścią 

cyklu, posiada zakończenie otwarte. Pomimo iż staje się ono zapowiedzią dalszego ciągu 

mniej lub bardziej absorbujących wydarzeń, charakteryzuje je pewien niedosyt. Wynika 

on z faktu, że książka w sposób niedostateczny opisuje tło wydarzeń, skupiając się stricte 

na walce Graczy o przetrwanie i zdobycie Klucza Ziemi, pomijając faktyczną machinę, 

której Endgame wydaje się być tylko niewielką cząstką.   

Co więcej, mając poczucie tymczasowości trwania bohaterów, czytelnik nie ma 

możliwości pełnej identyfikacji ze wszystkimi postaciami.  Szablonowy szkielet książki 

oraz masowy charakter wydarzeń jeszcze bardziej pogłębiają ten problem. Intrygujący, 

choć nie mniej kłopotliwy, motyw zagadki zawartej w powieści może zachęcić 

miłośników łamigłówek do łamania sobie głowy, ot, dla przyjemności lub w celu 

odszukania obiecanego przez Freya złota. Wielopoziomowa platforma Endgame ma to 

zadanie ułatwić (lub utrudnić), a całe jej bogactwo uzupełniać będą krótkie filmiki 

 
4 Author Is Kicked Out of Oprah Winfrey's Book Club w: “The New York Times”, http://www.nyti-

mes.com/2006/01/27/books/27oprah.html?pagewanted=all&_r=0 [dostęp: 11.12.2014] 

 
5 J. Frey, N. Johnson-Shelton, dz. cyt., s.9. 

 



z udziałem Stelli, postaci niewystępującej w powieści, której zadaniem będzie 

wciągnięcie czytelników w świat literackiej teorii spiskowej.    

 Choć to transmedialne przedsięwzięcie, którym Endgame staje się z dnia na dzień, 

zapiera dech w piersiach, jest niezmiernie przeładowane. Nie jestem pewna, czy nawet 

najbardziej zagorzali czytelnicy powieści wytrwają do końca w podążaniu za jej nowymi 

odnogami, których liczba – według obietnicy Freya – będzie rosła. Ogólnoświatowość 

przedsięwzięcia również stoi pod znakiem zapytania, gdyż język, którym jak dotąd 

posługują się strony internetowe Endgame, to wyłącznie angielski. Jak poradzą sobie z 

tym problemem Google, Niantic oraz inne firmy wspierające przedsięwzięcie? Tego nikt 

nie wie. Jednego możemy być jednak pewni: „gra dopiero się rozpoczęła, a [n]asza 

przyszłość nie została jeszcze spisana.”6 

 

 

 

 
6 Ibidem. 

 


