
 

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

 Po wolumin literatury młodzieżowej 'Przez Ciebie' spod pióra Emily Hainsworth nie sięgnęłam z 

zapałem. Obawiałam się, że podobnie jak inne książki z DKK będzie zanudzać, poruszać za dużo 

problemów, co skutkuje zasypaniem falą informacji i wątkami, które rozpoczęte nie mają szansy na 

rozwinięcie lub po prostu będzie napisana zupełnie bez pasji, jak oceniałam inne publikacje pojawiające 

się na spotkaniach. Ale jak się okazało, przebrnięcie przez jej rozdziały nie było aż takie trudne, ale też nie 

było całkowitą przyjemnością. I tutaj mogę zaskoczyć odbiorców, bo nie piszę o tekście, w którym się 

zakochałam i nie będę go cały czas wychwalać. Nie przepadam za wątkami paranormalnych romansów z 

naciskiem na fantastykę, co nie znaczy, że nie polecam tej książki jako wieczornej lektury, bo żeby móc 

dyskutować o jakimkolwiek tekście, trzeba go najpierw przeczytać.  

 Jakbyście się czuli, kiedy miłość waszego życia, która pomogła wam wyjść z kontuzji, dzięki której 

wasza kariera sportowa została przekreślona, zginęła w wypadku, a wy przeżyliście? Jest to uczucie 

niewyobrażalne dla kogoś, kogo to nie spotkało. Camden musi się mierzyć z tym codziennie i wyraźnie 

sobie nie radzi. Nawet plan lekcji ułożył tak, aby cały czas mógł patrzeć na miejsce wypadku, które 

codziennie odwiedza, a we śnie wraca do tej strasznej nocy, która odebrała mu całe dobro i sens życia. I 

pewnego dnia, kiedy stoi w miejscu, gdzie auto jego dziewczyny uderzyło w słup pojawia się dziewczyna, 

która może dać mu szansę zobaczyć Viv jeszcze raz. Nie może uwierzyć w to, co się dzieje. Przed nim stoi 

otwarty świat, gdzie jest jego dziewczyna cała i zdrowa. Nie zna tylko całej prawdy. Jest to jednak zbyt 

duży sekret do utrzymania w tajemnicy, a może zmienić wszystko. Cała powieść to walka z czasem o 

bramę między światem Cama i Viv. Jak się zachowa chłopak pozbawiony wszystkiego na czym mu 

zależało?  

 Książka z początku wydała mi się interesująca, ale z upływem stron mój entuzjazm malał. Wątek 

paranormalny został ulokowany banalnie, nie pasował do całości. Był zupełnie odrębny. Krótko mówiąc - 

źle wprowadzony. Natomiast zakończenie było całkowicie zaskakujące - nie spodziewałam się takiego 

zwrotu akcji. Pokazało, że nigdy kogoś do końca nie znamy, że ludzie są zdolni do wszystkiego jeśli chodzi 

o niektóre kwestie i że każdy jest uniwersalny. Nie ma, choćby się bardzo chciało, takiej samej osoby 

nawet w świecie paranormalnym. Czasem po prostu trzeba ruszyć dalej.  

Jest to powieść wkraczająca w kulturę popularną, kierowana do młodzieży i dlatego ta lektura na 

jeden wieczór w moich oczach nie zyskuje.  

 Reasumując, powieść dużego wrażenia na mnie nie wywarła, ale do pozytywnego myślenia 

skłania mnie końcowy zwrot akcji i tok myślenia, który ujęłam w poprzednim akapicie.  
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