
Pożegnanie z Sookie 

 

Na zawsze martwy to ostatni tom powieści o Sookie Stackhouse – blondwłosej 

kelnerce-telepatce z Bon Temps. Oryginalny tytuł Dead Ever After nawiązuje do klasycznego 

zakończenia baśni w anglojęzycznym kręgu kulturowym and they lived happily ever after (i 

żyli długo i szczęśliwie). Czy mężczyzna, z którym ostatecznie postanawia być Sookie, da jej 

szczęśliwe zakończenie? Moim zdaniem tak, ale pozostawiam to do własnej oceny 

czytelników. 

Ten tom jest bardzo dobrym podsumowaniem całego cyklu – gdy Sookie jak zwykle 

ma kłopoty, na pomoc ruszają jej osoby, z którymi nawiązała przyjacielskie kontakty w 

poprzednich tomach: telepata Barry, półdemon i prawnik Cataliades oraz jego bojowa 

siostrzenica Diantha, czarownica Amelia i jej chłopak Bob, pojawia się nawet tygrysołak 

Queen. Ta powieść kontynuuje wątki z poprzedniej części cyklu – Eric jest zły na Sookie, że 

nie użyła cluviel dor by mu pomóc, ale by ożywić Sama. Negocjuje warunki małżeństwa z 

wampirzą królową Freydą, która wyraźnie nie życzy sobie obecności Sookie na terenie całego 

jej stanu. Co zrobi Sookie, gdy Eric przeprowadzi z nią oficjalny wampirzy rozwód i dowie 

się, że przystojny Wiking chce ją przemienić wbrew jej woli? Jak poczuje się, kiedy zobaczy 

dwie wcześniejsze córki Erica – energiczne, atrakcyjne blondynki Pam i Karin, tak bardzo do 

niej podobne? Czy zechce być kolejnym trofeum w kolekcji seksownego wampira? 

Tymczasem Sam, w niezbyt dobrej psychicznej kondycji, unika Sookie jak może. I nie jest jej 

nawet odrobinę wdzięczny za uratowanie życia...   

Kolejne, pozasercowe kłopoty Sookie zaczynają się, gdy na wolność zostaje 

wypuszczona Arlene i wraca do miasteczka, by prosić o pracę w barze Merlotte’a. 

Następnego dnia zostaje znaleziona martwa na śmietniku owego baru, a po zebraniu 

dowodów w sprawie miejscowa policja za tę zbrodnię aresztuje właśnie Sookie. Co istotne, w 

tym tomie narracja jest bardziej zaawansowana niż w poprzednich – wydarzenia obserwujemy 

nie tylko z punktu widzenia Sookie, pojawia się bowiem trzecioosobowy, wszechwiedzący 

narrator, opisujący wydarzenia bez udziału głównej bohaterki. To od niego dowiadujemy się o 

nowym, śmiertelnie niebezpiecznym typie nieludzkich istot – ludzi, którzy oddali duszę 

diabłu. To właśnie oni intrygują, by załatwić Sookie, pod koniec książki okazuje się jednak, 

że mają jeszcze jednego niespodziewanego współpracownika, który szczerze nienawidzi 

głównej bohaterki i zrobi wszystko, by zemścić się na niej za błędy, które sam popełnił. 

Ludzie bez duszy, przed którym nie chronią magiczne czy antywampirze zabezpieczenia, to 



kolejny udany element składający się na sprawne zamknięcie cyklu – są bowiem ostatecznym 

złem, ostatnim stopniem odhumanizowania możliwym w świecie wykreowanym przez 

Charlaine Harris. 

W trzynastej powieści główna bohaterka wyraźnie zmienia sposób myślenia o 

mężczyznach, szczególnie tych nadprzyrodzonych, dzięki czemu wreszcie dojrzewa do tego, 

by wybrać osobę, z którą może być szczęśliwa i żyć tak, jak pragnie. Już w poprzednim tomie 

ostatecznie odrzuciła kilku kandydatów na partnerów –  m.in. Billa i Quinna, w tej części 

okazuje się, że nie nabiera się już na słodkie słówka i w gorącej dyskusji potrafi 

wypunktować, czego nie akceptuje w potencjalnym partnerze i sprawnie to uzasadnić. Gdy 

zaś trafia do aresztu, ma okazję zrobić rachunek sumienia – i zdaje sobie sprawę, że nie jest 

niewinna, myśląc o istotach, które zabiła – kilku wampirach czy lisołaczycy Debbie. Gdy zaś 

trafia w ręce trójki porywaczy, jest na tyle sprytna, by skłócić ich ze sobą i uciec przed 

śmiertelnym niebezpieczeństwem. Autorka zgrabnie wplata także wydarzenia z poprzednich 

części, podsumowując istotne momenty w życiu głównej bohaterki. Wszystkie te elementy 

bardzo pasują do zwieńczenia cyklu o nie tak już naiwnej, bardziej świadomej siebie 

dziewczynie z prowincji.   

Jak zwykle książka zawiera zabawne smaczki – jak każdy Amerykanin, Sookie trzyma 

w domu strzelbę, jeden z bohaterów w obecności czarownicy mówi, że rzeczywistość nie 

przypomina tej z książek o Harrym Potterze, a Sookie najlepiej relaksuje się pod prysznicem 

czy robiąc zakupy z przyjaciółką i podziwia wyczucie smaku innych kobiet. 

Na zawsze martwy to bardzo udane zwieńczenie cyklu i zamknięcie historii o Sookie. 

Zdecydowanie jedna z najlepszych książek z serii, ma wszystko to, za co kochamy pisarstwo 

Charlaine Harris – emocje głównej bohaterki, napięcie i zagrożenie, nieoczekiwane zwroty 

akcji i wreszcie moją ulubioną lekką ironię. A co najważniejsze – zawiera tak długo przez nas 

oczekiwany happy end dla Sookie.   
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