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Umysł spętany 

Na początku zaznaczam, że w recenzji poruszane są treści o tematyce erotycznej  

i wszelkie osoby nie mające ochoty lub odpowiedniego wieku, proszone są o zaprzestanie 

lektury. 

Narcyz spętany jest dziesiątym tomem cyklu o Anicie Blake napisanym przez 

Laurell Hamilton i wydanym w Polsce przez Zysk i Spółkę. Sięgając po książkę, pierwsza 

rzuca się w oczy okładka, co nie jest niczym zaskakującym. Na czarnym tle z białymi 

napisami widnieje fragment pleców młodej kobiety mającej ręce związane w nadgarst-

kach łańcuchem krowiakiem. Nie wdając się jednak w rozważania nad pomysłowością 

ilustratora, czytelnik zachęcony takim obrazkiem może odczytać z tylnej okładki, iż: Anita 

Blake, zabójczyni wampirów, wraca po traumatycznych przeżyciach […] W świecie, w któ-

rym słabi są jedynie mięsem, niepotrafiący o siebie zadbać proszą o pomoc Anitę. Zachęceni 

takim oto, krótkim wprowadzeniem otwieramy powieść, która rozwiewa wszelkie nasze 

wątpliwości… 

Główną bohaterkę poznajemy pewnego chłodnego wieczora, kiedy siedząc w sa-

mochodzie wraz z przyjaciółką, prowadzą zażartą dyskusję na temat kochanków. Jubi-

latka, która obchodzi swoje trzydzieste urodziny, stara się wywrzeć na Anicie presję 

i zmusić ją do użycia odrobiny zdrowego rozsądku. Niestety, pani Blake – zabójczyni 

wszelkich istot nadprzyrodzonych – nie jest zainteresowana tym, co ma do powiedzenia 

jej towarzyszka i opuszcza pojazd, robiąc to w sposób, co najmniej bezczelny (chyba, że 

bliskie osoby traktuje się chłodno, z dodatkiem wrednej odpowiedzi). 

Już od pierwszych chwil nie sposób polubić głównej bohaterki. Być może osoby 

czytające poprzednie części mają większą wiedzę na temat rozwoju lub stagnacji tej 
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postaci, lecz nie zmienia to faktu, iż Anita Blake ani przez chwilę nie sprawia wrażenia 

realnej osoby. 

Czytając książki, lubimy, kiedy postaci są wykreowane w taki sposób, że nawet, 

jeśli wiemy, iż jest to czysta fantazja autora (chociażby literatura fantasy), to możemy się 

utożsamić z bohaterami lub chociaż czytać i „czuć” ich prawdziwość. Niestety, w Narcyzie 

tego nie doświadczymy. Sztuczne teksty bohaterki ciągnące się przez całą powieść odpy-

chają i zniechęcają do dalszego brnięcia przez strony tomiszcza. Narcystyczne podejście i 

egocentryzm bijący z łowczyni wampirów odrzucają od pierwszych stron i nic nie 

poprawia się w trakcie rozwoju akcji. 

Niestety, nawet styl książki jest monotonny. Bezsensowne wtrącenia, nic niewno-

szące opisy i naszpikowany tandetnym seksem tekst sprawia, że czytelnik ma ochotę 

zamknąć książkę mniej więcej przy co drugim zdaniu. 

Należy jeszcze wspomnieć, że Anita jest niezrównoważoną psychicznie dziewczyn-

ką, która nie wie, na co się zdecydować. Mamy tu powielony temat znany polskiemu 

czytelnikowi ze Zmierzchu, kiedy to istnieje rozterka: kocham obu i z oboma chcę iść do 

łóżka, ale nie wiem, któremu oddać serce (sparafrazowany fragment z pierwszych dzie-

sięciu stron) oraz z Pięćdziesięciu twarzy Greya, gdyż nie ma chyba strony, gdzie nie byłoby 

wzmianki o seksie, wyuzdaniu, oddawaniu się byle komu, zaspokajaniu zwierzęcych żądz 

i tym podobnych. W pierwszej chwili można pomyśleć, że pani Blake jest po prostu 

nimfomanką (i wówczas nie byłoby w tym nic złego), ale prawda jest o wiele gorsza i 

okrutniejsza, mianowicie, zachowuje się jak niewyżyta i emocjonalnie niestabilna kobieta 

po przejściach. 

Zastanawiający jest również fakt, że przewija się po raz kolejny motyw „zimnego 

kochanka”, to znaczy wampira w roli seks-zabawki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby 

nie to, że każdy logicznie myślący człowiek wie, iż wampiry nie mają krwi, a tym samym 

raczej niemożliwe by było, aby kogokolwiek zaspokoiły w sypialni (co również było 

głównym powodem problemów Edwarda w Przed świtem). 

Ostatecznie, mimo wielkich nadziei, że książka będzie naprawdę dobra (w końcu 

Anita Blake, to prawie jak Blade – najlepszy i najbardziej znany łowca wampirów (z wy-

jątkiem Abrahama Van Helsinga), wykreowany przez Marvel) pojawiło się nieprzyjemne 

rozczarowanie. Fakt, że powieść nie jest niczym odkrywczym, nie grałby tutaj tak dużej 

roli, gdyby nie to, że schematy, gdzie wampiry i wilkołaki walczą między sobą o kobietę, 
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ale jednocześnie nie potrafią się porozumieć, były powielane już dziesiątki razy i gdyby 

nie ciągłe nawiązywanie do seksu przy każdej okazji. A nawet i bez okazji. 

Nigdzie na okładce nie dostrzegłem informacji, iż jest to literatura erotyczna czy 

książka typu Harlequin. A przecież oczywistym jest, że gdy chcę słownik, to idę do półki 

ze słownikami, gdy chcę fantastykę, to idę do półki z fantastyką, a gdy chcę film porno, to 

idę do działu z płytami porno. A gdy chcę byle co, napisane byle jak, byle szybko, to sięgam 

po Narcyza spętanego. 

Na koniec pozostało mi zasugerować, by każdy sam przekonał się, czy podoba mu 

się ta pozycja, nie zważając na moje odczucia. Nie polecam jednak tej książki żadnemu z 

bardziej wymagających czytelników, a jedynie osobom, które naprawdę nie mają już 

czego czytać i nie lubią siedzieć z założonymi rękami. Przyszłych odbiorców, którzy 

jednak zdecydują się sięgnąć po tę pozycję, uczulam, że po zaznajomieniu się z Narcyzem 

odtworzenie sobie wszystkich scen z sagi Stephanie Meyer oraz serii Eriki Mitchell będzie 

jedynie formalnością, mimo że, jak raczył zauważyć korektor, najświeższy tom cyklu w 

wersji oryginalnej został wydany wcześniej niż pozycje wspomnianych autorek. 

 

 

 

 


