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O książce

 Michael Crummey

Rzeka złodziei

premiera: 16 maja 2016

Są kradzieże, za które nie sposób zadośćuczynić

Michael  Crummey,  autor  głośnych  powieści  Dostatek,  Pobojowisko i  Sweetland,  w  Rzece  
złodziei przenosi  czytelników  na  północno-wschodnią  Nową  Fundlandię,  ukazując  ją 
w czasach, gdy o przetrwanie walczyła tam garstka rybaków i traperów żyjących w bliskim 
sąsiedztwie Beothuków – rdzennych mieszkańców wyspy.

Druga dekada XIX wieku. Mieszkający w głuszy osadnicy od wielu dziesięcioleci sami stanowią 
prawo  na  zajętych  przez  siebie  terenach,  na  własną  rękę  rozprawiając  się  z  „Czerwonymi 
Indianami”. Ci, spychani w głąb lądu przez Europejczyjków, nieudolnie stawiają opór, atakując 
białych,  którzy nie pozostają im dłużni.  Sytuacja dodatkowo komplikuje się,  gdy wiedziony 
nadzieją na zażegnanie konfliktu gubernator wysyła na wybrzeże oficera marynarki wojennej 
Davida  Buchana,  mającego  wyegzekwować  przestrzeganie  prawa  i  zorganizować  pokojową 
ekspedycję  na  terytorium  Indian.  Oficer  werbuje  do  pomocy  Johna  Peytona  Seniora  – 
najbardziej wpływowego osadnika nad całą zatoką Exploits – oraz jego syna, zmagającego się 
z niechęcią do ojca i rywalizującego z nim o względy kobiety, której przyszło wieść życie w ich 
domu.  Mężczyźni  nawet  nie  podejrzewają,  w  jak  wielkim  stopniu  tragiczne  zakończenie 
wyprawy wpłynie na losy jej uczestników oraz mieszkańców wybrzeża…

Crummey jak zwykle zapełnia karty książki ludźmi z charakterem. Twardzi i zawzięci osadnicy 
znad  zatoki  Exploits  –  podobnie  jak  bohaterowie  Dostatku –  tłumią  w  sobie  pragnienia, 
nienazwane uczucia czy wspomnienia dawnych zranień, które krystalizując w niemal zupełnej 
izolacji,  sprawiają,  że każde wypowiedziane przez nich słowo nabiera ogromnej  doniosłości, 
a pozornie  błahy  konflikt  może  zaważyć  na  życiu  człowieka.  Rzeka  złodziei to  także 
nawiązująca  do  najlepszych  północnoamerykańskich  tradycji  literackich  kronika  podboju 
dziewiczego lądu,  który swoim czystym pięknem wynagradza  mieszkańcom trudy prostego, 
surowego życia.

„Rzekę złodziei pamięta się długo po zamknięciu ostatniej strony” – Washington Post
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Wiatr od morza to…

zapach kanadyjskich lasów
gwar angielskich portów
piaski Afryki
ostra woń chłodnego, arktycznego powietrza
smak soli w ustach
okrzyki rybaków zarzucających sieci u zapomnianych wybrzeży

…gdańskie wydawnictwo założone przez Michała Alenowicza, 
miłośnika książek i tłumacza literatury anglojęzycznej.

Wyszukujemy dla Państwa wyjątkowe i wręcz magiczne książki – prawdziwe rarytasy światowej literatury.  
Nieraz są to zapomniane i nigdy nie tłumaczone na język polski dzieła, nagradzane przed laty prestiżowymi 
nagrodami,  innym razem  niezwykłe  powieści  wciąż  nieodkrytych  w  Polsce  pisarzy  młodego  pokolenia. 
Lubimy wyobrażać sobie, że sprowadzając je do Polski stajemy się niczym dawni gdańscy kupcy, zaopatrujący 
niegdyś kraj w egzotyczne przyprawy i drogie tkaniny. Niech i dziś z prastarego nadbałtyckiego portu płynie  
to, co dodaje życiu smaku – wyjątkowa, poruszająca wyobraźnię literatura na najwyższym poziomie.

Obca jest nam przy tym idea wyrafinowania za wszelką cenę. Pragniemy, aby prezentowane przez nas książki 
–  jakkolwiek  nieraz  zaskakujące  stylem,  ukrytymi  nawiązaniami  i niezwykłymi  perspektywami  – 
niezmiennie  stawiały  na  pierwszym planie  złożony  świat  ludzkich  uczuć,  rozterek  i  pragnień.  A  zatem 
serdecznie  zapraszamy  do  lektury,  bez  względu  na to,  czy  przede  wszystkim  poszukujecie  Państwo 
w literaturze emocjonalnego oczyszczenia czy intelektualnej rozrywki. 

fot. Magdalena Alenowicz
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