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Pamiętacie żółtą gumową kaczuszkę, o której kilka numerów temu pisałam, że na 

pewno jest autorką dialogów w jednej z recenzowanych przeze mnie książek? Pragnę 

donieść, że kaczuszka najwyraźniej robi karierę w USA jako scenarzystka serialowa. 

Udało się jej nawet „pchnąć” do realizacji projekt Stichers (ABC Family) i choć nikt jej nie 

wymienia w napisach, to widać jak na dłoni, że to właśnie ona jest autorką scenariusza, a 

także szefową castingów i reżyserką, bowiem cała produkcja nosi stygmat kaczuszki – 

gumowej, żółtej, sztucznej, niewymyślnej, niefikuśnej z wiecznie wytrzeszczonymi ocz-

kami i rozwartym dziobkiem.  

Wszystko w tym serialu jest takie – może poza tą żółcią, choć ta wylewa się z czło-

wieka, kiedy tylko ten zasiądzie przed ekranem i oczekuje przyzwoitej rozrywki, serialu 

z XXI wieku, nie zaś produkcji niezamierzenie retro, nędznie obsadzonej, jeszcze nędz-

niej nakręconej, a już zupełnie nędznie zmontowanej. Plasticzana główna bohaterka 

(grana przez ładną, ale plasticzaną Emmę Ishtę z ustawicznie rozwartym dziobkiem), 

cierpiąca na jakąś tam dysfunkcję mózgu powodująca niemożność pełnej socjalizacji, 

niedostatki empatii i w rezultacie problemy w kontaktach interpersonalnych (choć bez 

względu na to, co zrobi, ludzie lgną do niej jak muchy do… no, do czegokolwiek) trafia do 

ściśle tajnego projektu, którego celem jest odzyskiwanie wspomnień zmarłych ludzi. Po 

co? Początkowo dlatego, że to pomaga w śledztwach kryminalnych, potem jednak – tak, 

dotrwałam do finału – okazuje się, że szczytne cele nie są wcale takie oczywiste i to, co 

dobre może być użyte w złych intencjach, O, brrr, drrramat! Tak więc plasticzana jak-jej-

tam bohaterka (Kirsten Clarke?) mająca na koncie problemy z tatusiem, który odszedł 

był od niej, kiedy była dzieckiem, a także teoretycznie przeżywająca coś na kształt żało-

by po zamordowanym opiekunie (szkoda gadać!) oraz odstawiająca jakieś dramy przy 
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udziale koleżanki-współlokatorki staje się główną atrakcją… tfu, wróć…, główną posta-

cią, dzięki której może funkcjonować ów tajny/ poufny/ absolutnie niemożliwy do reali-

zacji projekt, którego siedziba znajduje się kilkadziesiąt pięter poniżej chińskiej restau-

racji. Tak, chińskiej. Tak, restauracji. Za taką czerwoną kotarką są drzwi windy, która 

wygląda jak zrobiona ze styropianu. Zresztą mało wiarygodne i okropnie pretensjonalne 

są tak wystrój, jak i detale związane z procesem „wszywania” (od „stitch”) w mózgi 

zmarłych. Otóż przyjemna dla oka protagonistka, przyobleczona w obcisły i wydekolto-

wany (po kiego??) kostiumik, lokowana jest w przezroczystej balii wypełnionej wodą i 

za pomocą wybitnie zaawansowanej technologii jej umysł łączy się z resztkami wspo-

mnień znajdujących się w (relatywnie) świeżych zwłokach. Blondwłose bóstwo - nieem-

patyczne acz genialne – nurza się obrazach dni przeszłych i z wyjątkowym wyczuciem 

ujawnia detale, które pomóc mogą w śledztwie. Pomocą służą tutaj: genialny a nieśmiały 

Cameron (plus jego łzawa historia o uszkodzonym serduszku i operacji oraz o tym, ja-

kież to życie jest ulotne), Camille – genialna a pyskata kumpela i współmieszkanka (z 

tabunem erotycznych przygód), Linus genialny a wycofany Hindus (jako jedyny nie ma 

większych problemów z rodziną, wyjąwszy upór, z jakim rodzice dążą do ustalenia, czy 

jest jakaś wyjątkowa dama w jego życiu), Marguerite-nie-podchodź-jestem-

Latynoamerykanką-Baptiste, genialna a rozdarta konfliktami na tle etycznym szefowa 

projektu, ganiająca na obcasach nawet podczas akcji antyterrorystycznej (polecam odci-

nek finałowy, aktorka grająca tę postać prześmiesznie tupta za grupką odzianych w 

mundury facetów) oraz detektyw Fisher, przy którym stężenie geniuszu zostaje nieco 

zredukowane, choć w zderzeniu z innymi policjantami i tak wciąż wydaje się wcieleniem 

intelektu.  

Mamy więc „zupełnie nieograny” team bohaterów, którzy w różnych konfiguracjach 

lgną do siebie, nawiązują jakieś interakcje, a po drodze rozwiązują kilka kryminalnych 

zagadek. Mamy plasticzane dekoracje, plasticzane aktorstwo jednej miny lub grymasu, 

kwestie wypowiadane z takim przekonaniem i zaangażowaniem jakby plastik zakochał 

się w plastiku i próbował go poderwać, fabuła – nomen omen – szyta grubymi nićmi, a 

także bezustanne, doprowadzone w finale do granic możliwości, epatowanie przeszło-

ścią Kirsten, o której nawet nie sposób powiedzieć, że jest antybohaterką… Cóż, wszyst-

ko to sprawia, że mający potencjał pomysł upada z hukiem pod ciężarem szeregu nieu-

danych decyzji producentów. Serialowi brakuje świeżości, lekkości, inwencji, kreatyw-

ności, czego dobitną egzemplifikacją jest czołówka, stylizowana (zamierzenie lub nie) na 
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lata 80. XX w., w której wykorzystane zostały ujęcia bohaterów, którzy coś robią lub 

mówią eksponując w ten sposób najbardziej charakterystyczne dla siebie maniery oraz 

miny.  

Fantazji w tym za grosz, finezji mniej jeszcze; nikt w porę nie zorientował się, jak zły 

to serial i nie powstrzymał produkcji. Okropne jest to, że ktoś – żółta kaczuszka zapewne 

– zatwierdził ten projekt, rozporządził budżetem, fatygował aktorów, kamerzystów, 

oświetleniowców, słowem, wszystkich, aby ostateczny rezultat był tak mizerny, że na 

podsumowanie sezonu mam tylko pytanie – czy wy, ludzie w Ameryce, wiecie, że jak się 

wetknie do wody kabelki pod napięciem, to zrobi się zwarcie? I że tego rodzaju poraże-

nie jest raczej śmiertelne? Bo jeśli tak, to czemu tatuś głównej bohaterki, podobno ge-

nialny (znów to słowo) naukowiec, wrzucił ją jako małą dziewuszkę do metalowej wan-

ny, podłączył ją do prądu (oraz do mózgu pozostającej w śpiączce matki) i zdziwił się 

niepomiernie, że poszło przepięcie, żonę mu trafił szlag, a córce uszkodziło mózg (skut-

kiem czego ta jako dorosła nie może normalnie odczuwać emocji… Wszyscy lubimy lo-

giczne wyjaśnienia psychologii postaci, prawda)?  

 


