
 

„Z miłości do prawdy” – Karina Pjankowa 

 
Kolejna powieść Kariny Pjankowej jest niezwykłą mieszanką sensacji, przygody, 

kryminału i fantasy. Rosyjska powieściopisarka i tym razem nas Nie zawiodła kolejną swoją 

publikacją. Zapewne czytaliście już wiele książek, w których dobro walczy ze złem, jednak 

teraz doskonale znane schematy zostały odświeżone i wzbogacone o elementy, które 

sprawiają, że Nie zasypiamy  po czwartej stronie wiedząc, co będzie na następnej.  

 Główna bohaterka Rinnelis Tyen jest czarownicą zatrudnioną jako śledcza  

na posterunku w stolicy Erolu – Illenie. Powieść napisana w sposób umożliwiający lekkie 

czytanie porusza jednak kwestie idealistyczne, dzięki czemu jest Nie tylko przyjemną lekturą, 

ale również bardzo wartościową. Śledcza Tyen, powszechnie nazywana żmiją, ma parszywy 

charakter. Jest nieustępliwa, bezwzględna, wredna, inteligentna a momentami bezczelna, 

jednak ma wielką słabość, która sprawia, że życie jest o wiele bardziej ciężkie niż dla 

przeciętnej czarownicy.  Prawda. Rinnelis zawsze bez względu na konsekwencje dąży do 

prawdy. Zarówno w śledztwie, jak i w życiu prywatnym prawda jest główną wartością życia 

bohaterki. Podczas śledztwa w sprawie zabójstwa księżniczki 

jednego z możnowładców Erolu, sprawa wydaje się 

oczywista. Znaleziono narzędzie zbrodni, a człowiek, którego 

zastano z zakrwawionym ciałem księżniczki w rękach, 

odmawia zeznań. Wszystko wskazuje, że  proces będzie 

krótki, wynik przewidywalny a śmierć oskarżonego 

przesądzona. Jednak śledcza Tyen ma wątpliwości. Dla niej 

brak dowodów w sprawie wcale Nie jest dowodem winy 

wojownika. Drąży sprawę mimo że wpływowi czarodzieje 

zrobią wszystko żeby zapobiec ujawnieniu faktów. 

Szantażem, prośbą i groźbą Rinnelis dochodzi do prawdy. 

Bohaterka Nie poddaje się nawet w momencie, kiedy jej 

własne życie jest zagrożone                        z powodu śledztwa. 

Mimo że jej działania Nie zawsze są moralne i etyczne, dzięki 

właśnie takiemu postępowaniu niewinny człowiek unika 

śmierci. 

Filozofia głównej bohaterki mówi, że motywacja 

wszystkich działań człowieka leży                    w miłości.  

A sama zapytana o swoje powody działań mówi, że to oczywiste. Jej dążenie do prawdy ma 

swoje motywy w miłości do prawdy. To wydaje się Tak proste, że aż banalne                 

a jednak tylko przeczytanie książki umożliwia poznanie wszystkich implikacji  związanych               

z całkowitemu oddaniu się jednej idei.  
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