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Liori to historia o uprowadzonej królewnie — klasyczny model zaczerpnięty z litera-

tury dziecięcej, więc połączenie go z klimatem science fiction mogło dać bardzo ciekawy 

efekt. Problem w tym, że klimatu SF zabrakło. 

Owszem, w powieści pojawiają się statki kosmiczne, mechaniczne pojazdy i stwo-

rzenia z obcej planety, ale na tym kończą się cechy wspólne z gatunkiem. Jak wiadomo, 

sama obecność trybika nie czyni jeszcze opowiadania steampunkowym, a motyw walki 

ze smokiem może być wykorzystany nawet jako pierwsza scena kryminału: właściwie 

więc Liori powinna być kwalifikowana jako baśń. Akcja równie dobrze mogłaby toczyć 

się na Ziemi, bo „obcych” elementów przyrody jest niewiele (kilka niezwykłych stworzeń 

wykreowanych przez wyobraźnię autorki). Jeśli chodzi o życie codzienne mieszkańców 

planety San-Dok, to jedyną zauważalną technologią jest „kosmiczny list” (czymkolwiek 

on jest, ponieważ działanie międzyplanetarnej poczty nie jest w ogóle wyjaśnione). 

Jeżeli jednak odstawimy na bok mylącą etykietkę, otrzymujemy całkiem sympatycz-

ną powieść dla młodszych czytelników. Tylko dziecko będzie w stanie bez zastrzeżeń 

przełknąć wszystkie nielogiczności, których w tekście jest sporo. Dla przykładu: król 

spokojnie czytający książkę podczas oczekiwania na wieści dotyczące porwanej córki; 

strażnicy wieży, w której trzymana jest królewna, śpiący (!!!) na tyle mocno, że nie budzi 

ich hałas mechanicznej czapli i głośne rozmowy; Liori, która słyszy rozmowę towarzyszy 

pomimo tego, że zemdlała; wreszcie przechwycenie tajnej wiadomości, po czym odesła-

nie jej adresatowi, bez próby rozszyfrowania treści. Postępowanie postaci jest tak irra-

cjonalne, że tylko mniej doświadczony czytelnik skupi się bardziej na historii niż na ana-

lizowaniu błędów bohaterów i naiwnych rozwiązań fabularnych. 

 Docenić należy pomysłowość, z jaką Anna Anton tworzy nowe gatunki zwierząt 

(jeśli można je tak nazwać). W powieści pojawiają się nektarze bladoskrzydłe władające 

 
* Recenzja książki: Anna Anton, Liori, Gdynia: Novae Res 2014, ISBN: 978-83-7942-365-1, ss. 98. 



2 
 

niezwykle śpiewną mową, wodor wampir wabiący ofiary za pomocą urokliwej zatoczki, 

panny przytulki, gramoźla, welosze... Książka niewątpliwie dużo by zyskała, gdyby pla-

nety stworzone przez autorkę zostały całkowicie zaludnione wytworami jej wyobraźni.  

Chciałabym napisać, że z czystym sercem polecam tę książkę małym miłośnikom li-

teratury... Mam jednak pewne zastrzeżenie. Baśń, bajka, powieść dla dzieci ma w założe-

niu czegoś je nauczyć, pokazać im pozytywne wzorce. W niektórych baśniach mamy 

więc potwory pokonane przy pomocy sprytu oraz bestie dobre i pomocne pomimo swo-

jej brzydoty. W porównaniu z tym scena z Liori, w której bohaterowie uciekają od stwo-

ra, a potem jeden z nich z daleka obrzuca go wyzwiskami, budzi pewien niesmak. Postać 

królewny niewidzącej problemu w zabiciu kilku zajęcy kłóci się z klasycznym wizerun-

kiem — owszem, dobrze jest pokazać, że Liori jest zaradna, ale mimo wszystko niewiele 

jest chyba dziewczynek, którym spodobałaby się bohaterka tak chętnie niosąca zabite 

zwierzę. 

Zwracając uwagę na powyższe zastrzeżenia, można śmiało poczytać dziecku Liori. 

Powieść jest lekka, momentami zabawna, pomysłowa i nie zanudza. Na dwa lub trzy 

wieczory zabierze w ciekawą podróż po baśniowych planetach, a dzięki pięknemu wydaniu 

może być dobrym prezentem. Z pewnością zaciekawi małych czytelników, ale nie miło-

śników science fiction. 


