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Per aspera ad astra* 

Po opisie morskiej katastrofy otwierającym pierwszą część Re-Horachte spodziewa-

łam się równie mocnego wstępu do części drugiej. Nie zawiodłam się – krótkie fragmenty 

mówiące o zbliżającym się kataklizmie wydają się nawet lepiej przemyślanym rozpoczę-

ciem powieści. Zwłaszcza, że potem przenosimy się do spokojnych Msześwicic, by poznać 

bohaterów od trochę innej strony i dowiedzieć się co nieco o ich „zwyczajnym” życiu.  

Od ostatniej przygody minął rok. W tym czasie Radek, Krystian i Michał musieli po-

nownie przywyknąć do codziennej rutyny. Okazuje się, że dogadanie się z rodzicami jest 

czasem trudniejsze niż walka z bestiami i nauka przetrwania w ekstremalnych warun-

kach, szczególnie, gdy jest się w wieku dorastania. Autorowi należą się wyrazy uznania za 

poruszenie tego tematu, jakże bliskiego każdemu młodemu czytelnikowi.  

Gdy w Msześwicicach pojawia się uznany za zmarłego Darek, staje się jasne, że 

chłopcy stoją o krok od rozpoczęcia nowej przygody. Tym razem celem ich wypraw w cza-

sie i przestrzeni będzie zdobycie kryształów, które mają pomóc Darkowi w poznaniu ta-

jemnicy własnego pochodzenia. Brzmi spektakularnie, trochę więc może zaskoczyć fakt, 

że pierwszą batalię o część kryształu chłopcy stoczą... przy stole pingpongowym (i muszę 

przyznać, że jest to jeden z najbardziej emocjonujących opisów zmagania sportowego, ja-

kie kiedykolwiek czytałam).  

W Re-Horachte nie mogło jednak zabraknąć przenoszenia się w czasie i podróżowania 

po niezwykłych miejscach. Czytelnik przy okazji śledzenia niesamowitych wydarzeń po-

znaje zwyczaje, ubiór, rytuały, a nawet kuchnię starożytnych cywilizacji. Takie bezbolesne 

przekazywanie wiedzy i pokazywanie, że historia to nie tylko suche fakty wkuwane na 

lekcjach, są doskonałym pomysłem – zwłaszcza, że we fragmentach dotyczących obcych 

kultur wyczuwa się godziny spędzone przez autora na szukaniu informacji. O ile fabuła, 
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postacie i opisy z pierwszej podróży kojarzą się bardziej z fanfiction na podstawie anime, 

o tyle te same elementy z drugiej wyprawy przywodzą na myśl powieści historyczno-przy-

godowe i stanowią dowód na coraz lepszy warsztat pisarski Dariusza Kankowskiego. 

Przygoda wieńcząca tom jest opisana z niezwykłym wdziękiem, choć sam pomysł, na któ-

rego podstawie została stworzona trzecia cywilizacja, nie jest w literaturze i kulturze 

nowy.  

Paradoksalnie w Martwym chłopcu dzieje się mniej, lecz przez to więcej. W pierwszej 

części chłopcy przemieszczali się z jednego wymiaru w drugi, akcja gnała, a każde na-

stępne wydarzenie było bardziej zaskakujące od poprzedniego. W tym tomie podróże 

mamy tylko trzy, ale za to pełniej opisane. Napięcie jest prawidłowo budowane od samego 

początku, szczegółowo są też wyjaśnione wszystkie wątpliwości, jakie mogły się do tej 

pory nasunąć podczas lektury (choć momentami ma się wrażenie, że autor za bardzo za-

plątał się w szczegółach).  

Podobnie jak w pierwszej części, każdy z bohaterów ma swoje pięć minut, wciąż jed-

nak główną postacią pozostaje Darek. To typ bohatera, którego można albo nienawidzić 

za nieustanne, nie do końca zasadne użalanie się nad własną samotnością, albo kochać za 

to, że próbuje się z tego chorobliwego żalu wyrwać. Natomiast jeżeli ktoś sądził, że drugi 

tom już niczym w kwestii Darka nie zaskoczy, to mogę tylko uścisnąć mu dłoń w geście 

solidarności.  

Powieść zawiera w sobie tyle nieprawdopodobnych teorii i wydarzeń, że trudno pod-

czas lektury nie złapać się za głowę. Jest jednak w tej historii pewien urok, który sprawia, 

że wszystko bez zastrzeżeń przyjmujemy. Zakrwawiony bóg na dywanie prezydenta Sta-

nów Zjednoczonych? Proszę bardzo. Armia aniołów w statku kosmicznym? Czemu nie. 

Dusza faraona błąkająca się pomiędzy wymiarami? Jak najbardziej.  

Miło jest obserwować, jak z tomu na tom poprawia się styl pisarza, pióro staje się lżej-

sze, język bogatszy, wyrażanie myśli – ciekawsze. Już nie razi naukowy język, nieumiejęt-

nie wplatany w powieść młodzieżową. Od czasu do czasu pojawia się za to mniej znane 

słówko, subtelnie wkomponowane w zdanie i zachęcające młodego czytelnika do sięgnię-

cia po słownik. Pomimo pewnych niedociągnięć, jakie zwykle zdarzają się początkującym 

pisarzom, Re-Horachte czyta się naprawdę przyjemnie. Również budowa powieści jest le-

piej przemyślana w porównaniu do pierwszego tomu – całość jest spięta klamrą kompo-

zycyjną, budującą napięcie zarówno na początku, jak i na końcu tekstu. 
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Największą zagadką serii Re-Horachte jest to, że w ogóle nie odczuwa się objętości 

każdej z części. Można się łudzić, że siła woli wystarczy, aby przeczytać tylko jeden roz-

dział – oczy i tak nieposłusznie powędrują do kolejnej linijki. I tak na zasadzie pudełka 

czekoladek („Wezmę jeszcze jedną, ale to już ostatnia”) dociera się do połowy tomu już 

przy pierwszym podejściu. Martwy chłopiec jest bardziej wciągający od poprzedniej czę-

ści, lepiej napisany, staranniej zaplanowany i zawierający jeszcze więcej szalonych pomy-

słów. Daleko mu do arcydzieła fantastyki, ale na pewno stanowi ciekawą powieść przygo-

dową dla młodzieży i porcję dobrej rozrywki dla wszystkich fanów science fiction, a 

zwłaszcza miłośników serialu Doctor Who. 


