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Dzieci cesarza 2* 

Brian Staveley zaistniał na polskim rynku kilka miesięcy temu, kiedy to do księgarń 

w całym kraju trafiła jego debiutancka powieść Miecze cesarza, będąca pierwszym tomem 

trylogii Kronik Nieciosanego Tronu. Książka zdobyła uznanie wśród czytelników na całym 

świecie, a szczególnie wśród fanów twórczości fantasy George’a R. R. Martina. 

Fabuła powieści ukazała nam trójkę rodzeństwa – ludzi w młodym, acz dorosłym 

już wieku. Owe dzieci cesarza, to dla przypomnienia: Valyn – żołnierz elitarnej jednostki 

wojskowej (Ketralowiec), odkrywający spisek ludzi, którzy zabili jego ojca, Cesarza Annu-

ru, mający na celu zgładzić jego wraz z rodzeństwem; Kaden – Światło Cesarstwa, następ-

ca mający zasiadać na Nieciosanym Tronie i pobierający nauki wśród odległych gór w Za-

konie Shinów, mnichów wyznających wiarę w Niemego Boga; Adare – rozkapryszona 

kobieta mianowana na stanowisko Ministra Finansów po śmierci ojca i niepotrafiąca ra-

dzić sobie z emocjami, której to autor poświęcił najmniej miejsca w pierwszym tomie. 

Jak potoczyły się dalsze losy bohaterów? Czy nastąpiły zmiany w ich charakterach? 

A może przyjaciele, którzy do tej pory szli z nimi ramię w ramię są tak naprawdę kimś 

zupełnie innym? Na te i inne pytania odpowiada Boski ogień, czyli drugi tom trylogii, który 

pojawił się na początku roku 2016. 

Okładka powieści różni się, co oczywiste, od swej poprzedniczki, lecz nie zachęca 

w równym stopniu do przeczytania tomiszcza. Jest, co prawda, kolorowa, ma ładną 

czcionkę, ale grafika wygląda co najmniej tak, jakby ilustratorowi nie chciało się nad nią 

popracować. Oczywiście wiadomo, iż jest to zabieg celowy i najprawdopodobniej sama 

 
* Recenzja książki: Brian Staveley, Boski ogień [The Providence of Fire], przekł. Jerzy Moderski, Poznań: Rebis 
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osoba tworząca miała taką właśnie koncepcję, lecz nie zmienia to faktu, że efekt jest, 

niestety, odpychający. 

Wszystkie główne wydarzenia fabuły poprzedzone są prologiem, w którym opi-

sana została krótka scena, kiedy to Cesarzowa Annuru wraz z młodymi wtedy jeszcze 

dziećmi wspina się na najwyższą wieżę w królestwie na rozkaz swojego męża. Iglica jest 

niczym biblijna wieża Babel – sięga ponad chmury, a żeby wejść na jej szczyt szybkim 

krokiem, potrzeba w najlepszym przypadku pół nocy. Po cóż autor ukazuje nam ten ob.-

raz? Pozwolę przyszłemu czytelnikowi dojść do tego samodzielnie… 

Następnie rozpoczyna się właściwa część powieści, gdzie kontynuowany jest wą-

tek podróży Kadena z Valynem, którym towarzyszy tajemniczy mnich, umial młodego ce-

sarza – Rampuri Tan, oraz kilku kettralowców, słabowita dziewczyna i zabójczyni, która 

twierdzi, że została opłacona by chronić Kadena. Wydarzenia nabierają tempa już po kilku 

stronach. Młody uczeń podejmuje rozważne i przemyślane decyzje godne następcy tronu. 

Dodatkowo postanawia wyruszyć wraz ze swym nauczycielem do zakonu mnichów, 

którzy od wieków prowadzą niegasnącą wojnę ze starożytnymi i legendarnymi Csestri-

mami. Równolegle w Pałacu Brzasku, siostra braci – Adare, dochodzi do wniosku, że dłu-

żej nie może żyć tak jak do tej pory. Kiedy pojmuje w końcu, że za zabójstwo ojca odpo-

wiedzialny jest towarzysz jej życia, stara się go unikać, ale jak sama stwierdza, nie może 

tego robić wiecznie. Po odpowiednich przygotowaniach, wyglądając jak zwykła miesz-

kanka cesarstwa, umyka pałacowym strażom. Niestety, nie do końca rozgarnięta młódka 

trafia do dzielnicy, gdzie tylko przypadkiem nie zostaje obrabowana i zgwałcona. 

W porównaniu do poprzedniego tomu, rozdziały, które opowiadają o Adare, są 

ciekawe od samego początku. Nie ma już monotonii, która towarzyszyła im wcześniej. 

Także sama dziewczyna staje się w trakcie czytania coraz bardziej znośna. Można nawet 

rzec, że z niecierpliwością oczekujemy jej dalszych losów i śledzimy je z wypiekami na 

twarzy. Dostrzegamy przemiany, jakie w niej następują. Z bezbarwnej, nijakiej postaci, 

staje się charakterna, rozumna i intrygująca. 

Co do Kadena i Valyna wiele się nie zmieniło. Ich przygody nadal czyta się z przy-

jemnością. Są pełne dynamiki, zwrotów akcji i niespodziewanych wydarzeń. Przy okazji 

poznajemy bardziej zarówno ich samych, jak i ich towarzyszy. 

Cała książka utrzymana jest w pewnym klimacie, ni to napięcia, ni przestrogi. Język 

jest przystępny i nienaszpikowany wulgaryzmami, które jeśli się pojawiają, to bardzo 
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rzadko. Mimo pokonywania kolejnych stron i czasem nieco zbyt rozwlekłych opisów, po-

wieść nie jest tak nużąca, jak Miecze cesarza. Również w sposobie prowadzenia narracji 

czytelnik nie wyczuje stagnacji – przeciwnie, wiele fragmentów wprost nie pozwoli 

oderwać się od lektury Boskiego ognia. 

Z czystym sumieniem mogę polecić drugi tom Kronik Nieciosanego Tronu Briana 

Staveley’a, który w odróżnieniu od tomu pierwszego, rozpoczął się z werwą, której nie 

utracił, aż do ostatniej strony. 

 

 

 

 

 


