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"Czerwone płatki róż" 
 

 Sięgnęłam po powieść "Myszy i Koty" Gordona Reece'a zaciekawiona opisem        

na  okładce książki. Teraz, po zapoznaniu się z całą treścią dzieła, nie żałuję. 

 Opowieść "Myszy i koty" przedstawia pełne makabrycznych sytuacji życie 

szesnastoletniej Shelley i jej matki. To właśnie one są "Myszami". Ciche, uległe, 

nieasertywne, przeczekujące zagrożenie w kryjówce. Właśnie tego szukały                         

po wyprowadzeniu się od ojca Shelley. Nie domu, nie mieszkania, a właśnie kryjówki. 

Doskonałą okazał się Honeysuckles Cottage, stojący wśród pól, z dala od ludzi, zgiełku 

miasta. W tym miejscu szesnastolatce nie zagrażają dziewczyny, które oszpeciły                 

ją bliznami i dogłębnie zdruzgotały jej psychikę. Druga "Mysz" w końcu oderwała się      

od upokorzającego, zdradzającego ją męża. Daleko od społeczeństwa rozkoszowały się 

swoją wspólną oazą spokoju i bezpieczeństwa. Tu nic im nie groziło. W końcu kto               

z własnej woli jechałby krętą, wyboistą drogą do jednego domku? 

 Jednak ktoś taki się znalazł. Istota, która diametralnie zmienia ich dotychczasowe 

życie w Honeysuckles Cottage. Jednocześnie w Shelley coś pęka. Ma dość bycia 

zastraszaną i pokorną Myszą. Zamienia się w drapieżnego Kota i pokazuje swoje drugie 

oblicze. 

 Pierwszy raz spotykam się z taką fabułą. Niewielu pisarzy postanawia poruszyć 

temat psychicznego i fizycznego znęcania się, zachowań ofiary. Jeszcze mniej osób 

zauważyłoby podobieństwa bohaterów do tytułowych myszy i kotów. Książka jest 

napisana w sposób, który ciekawi i wciąga – autor stopniowo buduje napięcie, po czym 

szczegółowo opisuje punkt kulminacyjny. Powieść w przeważającej części jest napisana  

niewyszukanym językiem, który mimo swojej  naturalności jest mocny i wyrazisty. 

 Również pod względem wizualnym książce nie można niczego zarzucić. Tekst jest 

czytelny, powieść  podzielono na rozdziały. Okładka za pomocą białych i czerwonych 

płatków róż pokazuje znaczną różnicę pomiędzy Myszami a Kotami. 

 Książka budzi moje uznanie swoją tematyką i stylem pisania. Poleciłabym               

tę powieść każdemu. Opowiada o rzeczach, o których istnieniu każdy wie, jednak 

większość osób nie podejmuje o nich rozmowy. Tylko dlaczego? Przecież otaczają nas 

patologie, kradzieże, włamania. Mimo to, że nic z tych rzeczy nie jest nam obce, udajemy 

że tego nie ma. W tym samym czasie Myszy przeżywają kolejny, będący piekłem, dzień. 

Goron pokazuje jak to wygląda w "przybliżeniu", bezpośrednio z perspektywy przez lata 

cichej, uległej osoby. 

 Po przeczytaniu tego dzieła literackiego, nie sposób nie zadać sobie pytania "jestem 

kotem, czy myszą?" 
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