
Wyróżnienie (I kategoria, dzieci i młodzież do 15 r. życia) 

„Miasto Kości” – Cassandra Clare 

Wyobraźmy sobie, że w naszym świecie istnieją demony, wampiry oraz półaniołowie zwani Nocnymi 

Łowcami, którzy chronią nas przed złem. Przepychają się koło nas na ulicy, tańczą z nami na 

imprezach, podsłuchują bez naszej wiedzy. Są niewidzialni, więc gdy poczujesz, że ktoś cię szturchnął 

czy otarł się o ciebie, a nikogo nie ma, wiedz, że to Nefilim, którzy idą na kolejną misję.  

Pierwsza część darów Anioła „ Miasto Kości” wprowadza nas i niczego nieświadomą piętnastoletnią 

Clary Fray w świat Cassandry Clare, na wpół realistyczny, na wpół fantastyczny. To właśnie z główną 

bohaterką Clary wyruszamy w poszukiwania, poznajemy nowe twarze, a przede wszystkim 

spotykamy Jace – chłopaka przystojnego, charyzmatycznego i aroganckiego. Jace to kolejna postać, 

która podbija nasze serca. 

Historia rozpoczyna się, gdy wchodzimy wraz z Clary i jej najlepszym przyjacielem Saimonem do 

„Pandemonium” na ognistą imprezę. Na początku jest zabawnie, Clary wczuwa się w atmosferę, 

która ją przyciąga, do czasu…  

Niespodziewanie chłopak, który wpadł w jej oko, udaje się z piękną nieznajomą na „tyły”. Wszystko 

byłoby dobrze gdyby kolejna dwójka chłopaków nie szła w ich ślady z lśniącymi nożami, które są jak 

najbardziej prawdziwe. Cóż miała zrobić dziewczyna, kiedy zobaczy coś takiego? Oczywiście wysyła 

Simona po ochronę a sama pod wpływem impulsu idzie za nieznajomymi, których tylko ona widzi. I 

tak zaczyna się jej historia, historia walki o lepsze jutro, o pokonaniu własnych wątpliwości, odkryciu 

prawdy. Clary wie, że nie może przegrać, ponieważ chodzi o miłość. Chociaż Clarissa dowiedziała się o 

tym, iż Jocelyn Fray ją okłamywała wyrusza by jej pomóc, bo więź córki do matki jest niepokonana.  

Ta książka nie należy do typu przeczytam i zapomnę. Nie wiem czy to w ogóle jest możliwe. Gdy 

wzięłam Miasto Kości do ręki, przyznam dość niechętnie, myślałam, że znów przeczytam coś, co 

będzie kolejną podróbką Zmierzchu. Nie była, możliwe, iż nawet ją przebiła.  

Cassandra Clare ma niezwykłe umiejętności, a  trylogia, którą zaczęła pisać wciąga jak mało która 

książka. Jest inna, fascynująca, pełna namiętności, czaru. Każda osoba, którą stworzyła Cassandra jest 

odmienna, wykreowana z własnymi poglądami, cechami charakteru i każda z tych postaci ma coś w 

sobie. Pokochamy nie tylko Clary, ale także jej przyjaciół, bez których ta książka by nie istniała. 

Mam nadzieje, że każdy po przeczytaniu tej recenzji sięgnie po Miasto Kości i po kolejną część 

trylogii, jednocześnie ostrzegam, że emocje, które powstaną po przeczytaniu jej zostaną na długi, 

długi czas. Ja sama stwierdziłam, że jest to moja ulubiona opowieść, do której często zaglądam na 

nowo przeżywając tę historię. 

Cassandra Clare, moim zdaniem najlepsza autorka, ma wybitny styl pisarski, który zdumiewa mnie  

i oczarowuje, dzięki czemu nie ma chwili na nudę przy Mieście Kości. 
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