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Mateusz Kozieł 

Jak się człowiek spieszy, to się Beliar cieszy* 
 
 
 Wydawnictwo Jaguar. Klasyczny krój złotej czcionki, bijący w oczy z tak dobrze 

znanego typu okładki. Zwiadowcy! Kolejna księga? Otóż nie. Inny autor, inny tytuł, inni 

bohaterowie, inny świat… Ale czy na pewno? Czy Nethergrim tak bardzo różni się  

od aż do złudzenia przypominających na pierwszy rzut oka Zwiadowców? 

Biorąc do ręki debiutancką powieść Nethergrim Matthewa Jobina otrzymujemy 

standardowo krótki opis znajdujący się na odwrocie. Niestety szkoda, że w tym przy-

padku jest to streszczenie czterdziestu procent książki (dosłownie, bo około 165 stron). 

Prolog książki jest utartym schematem. Dzielny i prawy rycerz Tristan wraz  

z czarodziejem Vithricem, którego poznał zaledwie kilka chwil wcześniej, ratują wioskę. 

Ta zaś, kolokwialnie mówiąc, znajduje się na końcu świata. Dokładniej rzecz biorąc, 

akcja prologu kończy się tuż przed starciem z Otchłannym, a o zwycięskiej walce 

dowiadujemy się z rozdziału pierwszego, który przenosi nas o kilkadziesiąt lat  

w przyszłość. Tutaj też pojawiają się właściwi bohaterowie. Są to trzy osoby  

w wieku młodzieńczym: dwóch chłopców – Edmund i Tom oraz nastolatka Katherine. 

Edmund jest synem właściciela tawerny. Ciężko pracuje całymi dniami: rano  

w polu, później pomaga w gospodzie. Jego brat Geoffrey jest przedstawiony jako wieczne 

dziecko. Robi Edmundowi na złość, donosząc nań do rodziców, uchylając się od obo-

wiązków czy obrażając jego miłość – Katherine. Sam Edmund nienawidzi swojego do-

tychczasowego życia. Nie chce odziedziczyć po ojcu gospody, potrafi czytać i po kryjomu 

uczy się magii, co często staje się przyczyną jego kłopotów z rodzicami. 

Katherine to córka Johna Marshalla, królewskiego masztalerza, a zarazem czło-

wieka, który wraz ze wspomnianymi w prologu postaciami pokonał Otchłannego. 

 
*
 Recenzja książki: Matthew Jobin, Nethergrim. Tom 1 [The Nethergrim. Book 1], przekł: Paulina Braiter, 

Warszawa: Jaguar 2015, ISBN: 978-83-7686-387-0, ss. 396. 



Dziewczyna podkochuje się w księciu, tym samym nie odwzajemniając uczuć młodego 

laika magii i zdaje się nie zauważać jego desperackich zalotów. Traktuje swoich dwóch 

najlepszych przyjaciół tak samo, chociaż czytelnik (z racji tego, że to Edmund jest głów-

nym bohaterem powieści), może odnieść wrażenie, iż jest nieco inaczej. 

Ostatnim z całej trójki jest Tom. Mizerny, niedożywiony chłopak, który jako 

dziecko został znaleziony w tobołku, a następnie sprzedany. Jego pan jest człowiekiem 

okrutnym. Nie szczędzi Tomowi bata, nawet za najmniejsze przewinienie, i trzyma chło-

paka na skraju wyczerpania, nie zapewniając mu odpowiednich racji żywnościowych. 

Tom zdaje sobie sprawę z tego, że często przeszkadza Edmundowi w staraniach o wzglę-

dy Katherine’y, o czym jawnie mu mówi. Mimo złości na kolegę-niewolnika, Edmund nie 

jest w stosunku do niego wrogo nastawiony. 

Od samego początku widzimy trójkę towarzyszy, którzy wymykają się na nocne 

przechadzki, żyją z dnia na dzień i starają się nie wchodzić nikomu w drogę. Podczas 

jednej ze swoich wypraw odnajdują świeżo ogryzione kości świń. Po niedługim czasie 

Tom w trakcie wypasania owiec zostaje wystraszony przez coś, co znajduje się  

w gęstym, ciemnym lesie. Od tej pory akcja nabiera nieco rozpędu i wychodzimy poza 

fakty znane z okładki. 

Cała powieść pisana jest prostym i przyjaznym dla młodocianego czytelnika języ-

kiem. Nie występują trudne słowa, a opisy zjawisk, wydarzeń i miejsc są na tyle dokład-

ne, że można je sobie bez problemu wyobrazić. Na pochwałę zasługuje również fakt, że 

autor nie używa wulgaryzmów. Postaci różnią się od siebie i nie zlewają się. 

Książkę faktycznie można przyrównać do Zwiadowców. I tu, i tam bohaterami są 

nastolatki. Mimo światów wykreowanych na średniowiecze, nie doświadczamy realiów 

odpowiadających tamtym czasom.  

Także magia została pokazana w niecodzienny sposób. Jej podstawy są logiczne  

i oczywiste. Moc potrzebna do rzucenia zaklęcia nie bierze się znikąd. Każdy czar wyma-

ga odpowiedniego skupienia, przygotowania i oczywiście odpowiedniej ilości energii. 

Jest dokładnie tym samym, co Zasada Równej Wymiany w mandze Hiromu Arakawy Full-

metal Alchemist, magia w Eragonie Christophera Paolini’ego czy najbardziej podstawowe 

prawa fizyki mówiące, że nie da się zrobić „czegoś z niczego”. 

Pierwszy tom Nethergrim nie był porywający i z łatwością dało się przewidzieć 

bieg wydarzeń. Postaci, mimo początkowych zarysów, okazały się jednak naturalne  

i wykreowane z sensem. Akcja powieści zaś toczyła się już od pewnego momentu wartko 



i poza kilkoma dość sztampowymi scenami była przyjemna w odbiorze. Grupa docelowa, 

do której książka jest skierowana, powinna być zadowolona. 

Ostatecznie uważam, że warto przeczytać debiutancką powieść Matthewa Jobina. 

Gdybym miał kilka lat mniej, zapewne z chęcią bym po nią sięgnął. Osobom dorosłym 

odradzam jednak Otchłannego, chyba że ktoś lubi książki dla młodzieży – wówczas jak 

najbardziej zachęcam. Jest to dobra pozycja, według mnie plasującą się tuż  

za Zwiadowcami czy na równi z Eragonem. 


