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Pełnia

Kem Frydrych

tom III

Każdy z nas jest dwoistej natury, ale zapomnieliśmy o tym



Moi Drodzy, 
Wiem, że książki są pisane z różnych powodów. Nie będę 

wymieniała jakich, jest ich bardzo wiele. Niedawno dowiedziałam się, 
że niektóre uspakajają, dodają otuchy i nadziei, pomagają w bezsenności 
i nieraz depresjach. Tłumaczą, co się dzieje w naszym życiu. 

Są szczególne i może dlatego znajduje się w nich niekiedy 
drobne błędy. Dlaczego? Ponieważ treść płynie z serca i duszy. 
Umysł wtedy śpi, aby nie przeszkadzać w natchnieniu… bo to ono 
leczy nas z szaleństw tego świata.

Tym razem pragnę podziękować kochanej Ewuni, za to, 
że w jej niezwykłym domu pod samym niebem w górach znalazłam 
schronienie z moim natchnieniem. Dziękuję Krysi, że była w nim 
jak mama, kiedy tego najbardziej potrzebowałam. Również Beatce, 
że była i jest moim Aniołem Stróżem w swojej hurtowni pełnej pięknych 
książek oraz Irkowi, że pewnego dnia zachęcił mnie do pisania.

 Kem



Niebo

Człowiek został stworzony dla nieba,
Szatan złamał drabinę, która tam prowadziła.

Św. Maria Vianney
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Było już późno, kiedy Karl wyszedł od Anmarie i stanął na opu-
stoszałej ulicy. Zastanawiał się, czy po tym co usłyszał, w jego sercu 
przeważa panika czy radość. Nie miał ochoty jechać do domu i aby 
nieco ochłonąć, zrobił sobie spacer wokół skweru. 

Kiedy pół godziny później wysiadł z auta nie bardzo pamiętał 
drogi powrotnej. W samochodzie był jedynie ciałem, ponieważ jego 
myśli krążyły wokół osoby, która jednym zdaniem spowodowała, 
że świat wykonał fi kołka, a w zasadzie runął mu na głowę. 

Odkrył, że gdy jest przy nim Anmarie, wszystko wydaje się jasne 
i proste, natomiast komplikuje wraz z oddalaniem się od niej. Miał 
tego dowód dokładnie teraz. Spokój ulatniał się z niego jak powie-
trze z przekłutego balonu, a pewność siebie zastąpiło przerażenie. 

Z chwilą przekroczenia progu domu, był już prawie pewien, że 
w jego życiu nastąpił koniec świata. Wątpliwości rozsadzały mu gło-
wę i huczały niczym dworcowe zapowiedzi przez megafon: Dziecko! 
On ojcem! Dziecko!

Po wejściu skierował się od razu do kuchni i zaczął przeszukiwać 
szafk i. Przy tej czynności zastała go Natalie, ubrana w piżamę. 

– Czego szukasz? – zapytała ziewając. 
Nie odezwał się, tylko wzrokiem wskazał butelkę koniaku, którą 

spostrzegł na półce. Postawił ją na szafce i rozpoczął poszukiwania 
szklanego naczynia.

– Górna szafk a po lewej – podpowiedziała, przyglądając mu się 
badawczo.

1. Lęk
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– Dzięki – odparł, otwierając drzwiczki, chociaż w tej chwili, 
mógłby się napić nawet z gwinta. Nalał prawie do pełna i zabiera-
jąc ze sobą butelkę, pomaszerował do salonu. Natalie podreptała 
za nim.

– Pokłóciliście się?
Pokręcił przecząco głową, padając na sofę.
– Rzuciła cię? – zaryzykowała, siadając obok. 
– Na szczęście nie.
– To co? Oświadczyła ci się? – próbowała zachęcić go do zwie-

rzeń, patrząc, jak pije. – Jak będziesz mi tak mizernie odpowiadał, 
upijesz się, zanim usłyszę odpowiedź. 

Po trzecim łyku opadł na poduszki, ale najwyraźniej ta pozycja 
mu nie pasowała, bo usiadł z powrotem. Oparł łokcie na kolanach 
i pochylił się, ściskając dłońmi skronie. 

– Widzę, że jest gorzej niż sądziłam – mruknęła dziewczyna.
Uniósł powoli głowę i szepnął: 
– Będę miał dziecko… to znaczy Anmarie spodziewa się dziecka. 

Mojego dziecka – poprawił się i jednym haustem wypił resztkę zło-
tawego płynu. Kiedy to powiedział, Natalie gwałtownie odwróciła 
się i spojrzała na niego z niedowierzaniem.

– Jak to? Skąd wiesz? 
– Powiedziała mi to dzisiaj… przy kolacji. 
– Ale jak to jest możliwe? – zawołała. – Jeśli nawet kochaliście się, 

chociaż u was może z tym być różnie, od waszego powrotu minęło 
dopiero… 

– Osiem dni – podpowiedział. – Liczyłem trzy razy. 
– Ależ nikt sam, po tak krótkim czasie, nie jest w stanie tego 

stwierdzić! Chyba, że po badaniach, ale z tego, co się domyślam, An-
marie raczej unika szpitali. 

– Ona widocznie może. Widziała, jak schodziła dusza dziecka. 
Stąd wie, że jest w ciąży – szepnął, spoglądając na Natalie, sam bez-
radny jak dziecko. – Jak o tym myślę, to wydaje mi się, że chyba też 
coś wtedy zobaczyłem. Tylko nie miałem pojęcia, że to jest ono.

Natalie milczała, rozważając coś intensywnie.
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– Mówiłeś, że prawdopodobnie się kochaliście, ale do końca nie 
jesteś tego pewien, więc jak to jest? Widziałeś duszę dziecka i nie 
wiesz? Poczuj to sercem, nie roztrząsaj rozumem! 

Karl wziął głęboki wdech i westchnął.
– Jak ci już opowiadałem, klęczeliśmy na łóżku obejmując się, 

a potem odlecieliśmy. Pierwszy raz jednak nie wróciłem z tej podró-
ży normalnie, ocknąłem się, gdy był ranek. Kompletnie nie pamięta-
jąc, co działo się w nocy. 

– No tak, już mi to mówiłeś. 
– Jeśli próbuję sobie coś przypomnieć, to ostatnią rzeczą, którą 

kojarzę, jest jasne światło, które wniknęło we mnie. Acha! Zapamię-
tałem jeszcze, że Anmarie podczas tej „podróży” z kimś rozmawiała. 
Wyraźnie odbierałem jej myśli. 

– Co mówiła? 
– Niewiele, wyglądało, jakby się z czegoś cieszyła… Niestety da-

lej fi lm mi się urwał. Kiedy się obudziłem, leżeliśmy w łóżku bez 
ubrań. Tylko dzięki temu co mi potem powiedziała, i to bardzo 
oszczędnie, wiem, że coś między nami było – odparł, spoglądając 
na Wiewiórkę nieco zamglonym wzrokiem. Powoli wypity alkohol 
zaczynał działać. – Czy ty na moim miejscu byłabyś pewna, że to 
możliwe?

– Hmm – mruknęła, marszcząc czoło. – Przypuszczałabym, że 
jest to bardzo prawdopodobne. A znając ją i wiedząc, że nie kłamie, 
to sądziłabym, że raczej pewne. 

Karl spoglądał na pustą szklankę trzymaną w dłoniach, najwy-
raźniej rozważając, czy nalać sobie jeszcze, czy ma dosyć.

– Masz rację, kiedy dziś byliśmy razem w ten niezwykły sposób 
chyba kochaliśmy się, bo znając ją, po co miałaby zdejmować ubra-
nie. Ona nie jest osobą, która robi takie rzeczy dla żartu czy zmyłki.

Natalie spojrzała na chłopaka i zrozumiała, że zaczyna powoli 
bredzić.

– Karl! Czy ty masz wątpliwości, że to twoje dziecko? – wypali-
ła nagle poważnym tonem. Jej pytanie było idealną zagrywką. Karl 
spojrzał na nią tak, jakby momentalnie wytrzeźwiał. 



10

– Ależ skąd! Nawet tak nie myśl! – zawołał ostro. – Pytałaś 
mnie, czy się kochaliśmy, więc ci odpowiedziałem, że nie jestem 
pewien, ponieważ nic nie mogę sobie przypomnieć, ale… ale 
gdzieś w sercu… wiem, że to prawda – szepnął. – Czuję, że to 
prawda… Poza tym chyba je widziałem… piękne, jaśniejące ni-
czym gwiazda. 

Natalie widząc, że z Karlem nie jest tak źle, jak sądziła, wzięła 
go za rękę i powiedziała cicho:

– Poczekaj, zastanowię się. 
Milczała dłuższą chwilę. Wreszcie odparła: 
– Wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, a ona mówi praw-

dę. Problem jest w tym, że ty wystraszyłeś się tej sytuacji i racjonalny 
umysł wziął górę nad sercem.

– Acha – mruknął. 
– Nie acha, tylko tak!
– Czyli wierzysz, że jest… w ciąży? 
– Najważniejsze, czy ty w to wierzysz? – zapytała, spoglądając mu 

w oczy. 
– Taaak… – powiedział wolno i dodał: – Może to jest dziwne, 

ale będąc z nią wierzyłem jej bez zastrzeżeń. Dopiero w drodze 
powrotnej dopadły mnie wątpliwości. A teraz jak rozmawiam 
z tobą, znowu jestem pewien, że mówi prawdę. Problem mam, 
gdy nie ma jej przy mnie. Na początku byłem totalnie zaskoczony, 
a jednocześnie gdzieś głęboko w sercu czułem się nawet szczęśli-
wy z tego powodu. Cieszyłem się, chociaż odbierałem, że jakaś 
część we mnie ma z tym problem. Kiedy jestem z nią, wszystko 
jest oczywiste i piękne, a ja spokojny. Kiedy dziś byliśmy razem 
w ten niezwykły sposób, chyba znowu ją zobaczyłem… to znaczy 
duszę dziecka. Wyglądała, jak błękitna gwiazda… promieniująca 
miłością, była delikatna, a jednocześnie potężna – przerwał i po-
wiódł po pokoju rozmarzonym wzrokiem, po czym ciągnął dalej: 
– Gdy sobie to teraz przypominam, dziwne, ale czuję, że nie mogę 
się doczekać… – dodał ciszej, jak gdyby zawstydzony. 
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Skończył mówić i zamknął oczy, a po chwili Natalie usłyszała, 
jego ciche pochrapywanie. Najwyraźniej przytłoczony dzisiejszymi 
przeżyciami i rozluźniony alkoholem… padł. 

– Dobranoc „tatusiu” – powiedziała, okrywając go kocem i uśmie-
chając się, zachwycona całą historią. 

* * *

Karl otworzył oczy, ale zaraz je zamknął. Niewiele pamiętał 
i strasznie chciało mu się pić. Czuł ból głowy i próbował sobie 
przypomnieć wczorajszy wieczór. Powoli przeciągnął się i zdzi-
wiony zobaczył, że nie jest w swoim pokoju, ale leży w ubraniu 
na sofi e.

– Co jest grane? – mruknął i jego wzrok padł na butelkę po ko-
niaku, stojącą na ławie. Na ten widok pamięć mu wróciła prawie 
natychmiast. Przypomniał sobie jak pił i rozmawiał z Natalie. Nagle 
dotarło do niego, z jakiego powodu. 

– Dziecko! – szepnął, jednocześnie słysząc głos schodzącej z góry 
Natalie. 

– Witaj, kochany! – wykrzyknęła radośnie. – A raczej, witaj tatu-
siu! Ty wiesz, jak ja się cieszę z tego twojego dziecka! Z przejęcia nie 
mogłam zupełnie spać! – roześmiała się, doskakując do niego. – To 
dopiero będzie „gwiazda”. Zupełnie jak ty, nie mogę się doczekać. 
Zaraz zadzwonię do Anmarie z gratulacjami albo nie. Jutro pojadę 
osobiście.

Natalie paplała jak najęta, wyrzucając z siebie potoki słów. Karl 
widział, że jest autentycznie szczęśliwa i jej radość powoli i jemu za-
częła się udzielać.

– Teraz idź pod prysznic oprzytomnieć, bo pewnie nie wyspałeś 
się za bardzo na tej kanapie. Nie miałam siły targać cię na górę, 
a Saaba i Franka nie było pod ręką.

– No tak. 
– Lecę robić specjalne śniadanie dla przyszłych tatusiów – zawo-

łała, łapiąc go za ramie i pomagając wstać, po czym z całej sił we-
pchnęła na schody. – Musimy to koniecznie uczcić! 
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Karl zaskoczony jej entuzjazmem, jęknął: 
– Nie przesadzasz?
– O której jedziesz do Anmarie? – zawołała, kiedy wchodził do 

łazienki. 
– Nie umówiliśmy się jeszcze – odparł wymijająco i czym prędzej 

zniknął za drzwiami, ucinając kolejne pytania. 
Jak zwykle najlepiej myślało mu się pod prysznicem. Kiedy strugi 

wody zmywały z niego dziwny stan z poprzedniego wieczoru, za-
skoczony odkrył, że przepełniają go dwa sprzeczne uczucia: lęk oraz 
radość. Cieszył się i jednocześnie bał, nie mogąc nic na to poradzić. 
Zupełnie, jakby był dwiema osobami. „Anmarie pomóż” – pomyślał 
i kiedy to zrobił, przed oczami stanęła mu dziewczyna. Uśmiechała 
się, a on czuł jak wszelkie wątpliwości odpływają. Coraz mocniej 
odczuwał też radość Natalie, która sączyła się z dołu przez wszystkie 
możliwe szpary i dziury. Jej obecny stan promiennej wesołości stał 
mu się bliższy, niż jego własny sprzed kilku minut. 

Zamyślony trącił kurek i na jego plecy polała się zimna woda.
– …Brrrr – wykrzyknął, wyskakując spod prysznica i łapiąc za 

ręcznik. Lodowata woda prawie natychmiast przywróciła go do życia. 
Kiedy wszedł do kuchni, na stole stało wspaniałe śniadanie. 
– O kurcze, ale pyszności. Łosoś, jajka, sałatka i moje ulubione 

bułki – wyliczał, uśmiechając się do Natalie. – Skąd to wszystko! 
– Miało być dla kogoś innego… ale tamten nie sprawił się tak jak 

ty – zachichotała. 
Karl załapał i roześmiał się.
– No tak, …nie da się ukryć Ale to chyba jeszcze nic straconego 

– stwierdził unosząc brew do góry i uśmiechając się pod nosem. 
– No tak, ale u Alexa są priorytety i pewna kolejność – powie-

działa i Karl pierwszy raz spostrzegł, że Natalie odrobinę się zaru-
mieniła.

– Co za widok! Natalie! Pierwszy raz widzę u ciebie rumieńce! – 
roześmiał się i to co zobaczył, wprawiło go w jeszcze lepszy nastrój.

Wiewiórka nie odpowiedziała, pochłonięta obieraniem jajka ze 
skorupki. Dopiero po chwili odezwała się. 
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– A odnośnie tej twojej niepamięci, coś sobie przypomniałam. 
Gdy byłam w klasztorze w Indiach, nauczyciel mówił nam o miło-
ści duchowej i uczniowie nieraz podpytywali go, co robić, aby seks 
był udany i do tego uduchowiony. Odpowiadał im wtedy bardzo 
poważnie, że jeśli nawet będą kiedykolwiek w takim związku, to 
i tak nie mają znaczenia ich przygotowania, ponieważ będąc 
w stanie Najwyższego Ducha nie będą pamiętali aktu zbliżenia fi -
zycznego. 

–To znaczy, że ze mną wszystko w porządku? – zapytał Karl, od-
dychając mimo woli z ulgą.

– Tak mój drogi. To oznacza, że jeśli kochaliście się prawdziwie 
czystą miłością, nie masz prawa nic z tego kochania pamiętać. A dla-
czego? Ponieważ twój rozum nie był w stanie się na te wyżyny miło-
ści wdrapać. W związku z tym nic nie zarejestrował, nie śledził, nie 
miał nad tym kontroli. To nie jego poziom.

– Mam wrażenie, że Anmarie nie można kochać inaczej, jak tyl-
ko czystą miłością. Inna nie ma szans przy niej zaistnieć – szepnął 
i dodał przytomnie: – Ale skąd on to wiedział?

– Nie wiem. Może to przeżył, a może przeczytał w swoich księ-
gach. Nikt nie śmiał go o to pytać. Nam powiedział, że w ówczesnym 
świecie zdarza się to niezmiernie rzadko… Jesteś więc mój kochany 
takim „jednorożcem” chodzącym sobie po ziemi i nawet o tym nie 
wiesz – zakończyła, śmiejąc się i tarmosząc Karla za czuprynę.

* * * 

Natalie wyszła około południa i kiedy Karl został sam, wyjął 
z kurtki komórkę i wybrał szybko numer. Z bijącym sercem czekał, 
aż usłyszy znajomy głos. 

– Halo, słucham. 
– Potrzebuje przyjechać – powiedział jednym tchem.
– Cieszę się, że dzwonisz – usłyszał w odpowiedzi najcudowniej-

sze zdanie.
Jak wczoraj, tak i teraz nie bardzo pamiętał, jak znalazł się pod 

domem dziewczyny. Wbiegł na górę i bez pukania nacisnął klam-
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kę. Drzwi nie były zamknięte, a Anmarie stała w przedpokoju, 
oparta plecami o drewniany regalik z kwiatami i spoglądała na 
niego z uśmiechem, ale i z kryjącym się w jej wzroku pytaniem. 

Bez wahania podszedł i przytulił ją z całej siły. Trwało to dosyć 
długo, tak że doskonale słyszał, jak jego serce powoli się uspakaja, 
a jej znacznie przyspiesza. 

– Muszę cię prosić, abyś mi podarowała trochę twojej odwagi 
i wiary – szepnął. – Mam jej stanowczo za mało i jest mi z tego po-
wodu strasznie wstyd.

Anmarie uniosła głowę i patrząc na niego, odparła z nieśmiałym 
uśmiechem: 

– Masz jej tyle ile trzeba, a nawet więcej. To sytuacja jest wyjątko-
wa i obydwoje musimy się do niej szybko przystosować. 

– Chcesz mnie pocieszyć? – westchnął nieprzekonany. 
– Wcale nie. Pamiętaj, że pokazano mi, jaki naprawdę jesteś. Od-

waga to twoja mocna strona – oświadczyła z przekonaniem, spo-
glądając mu w oczy. 

– Taaak… – mruknął – właśnie wczoraj miałem tego próbkę. Po 
wyjściu od ciebie nie zachowałem się jak na przyszłego ojca przysta-
ło, tylko… upiłem się – przyznał, marszcząc czoło.

– To w takiej chwili podobno zdarza się większości mężczyzn 
– pocieszyła go, mimo woli uśmiechając. – Czułam przez sen, jak 
kręci mi się w głowie – przyznała, mimo woli uśmiechając się. 

– Poważnie?! – zawołał, prostując się. – Jak to możliwe? 
– Już ci mówiłam, jesteśmy ze sobą silnie połączeni i kiedy coś się 

z tobą dzieje, ja natychmiast to odbieram – przypomniała mu. 
– Więc, gdy ty wprowadzasz się w taki stan, on również i mnie doty-
ka oraz… małą – dodała z pewnym wahaniem.

– O kurcze! Upiłem własne dziecko! – jęknął załamany. – Wi-
dzisz! Potrzebna mi jesteś i to bardzo. Musisz mnie wielu rzeczy na-
uczyć. Obiecujesz? 

Anmarie nie odpowiedziała, tylko zaprowadziła go do pokoju 
i zachęciła aby usiadła na kanapie obok niej. 

– Dobrze, obiecuję – szepnęła.
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– Jeśli nikt mnie tego nie nauczył, muszę nadrobić zaległości – 
dodał już spokojniej, opadając na poduszki kanapy. Czuł zasko-
czony, jak puszcza niewidzialna obręcz na jego piersi, z której nie 
zdawał sobie nawet sprawy. – A jak czuje się dziś… nasze dziecko 
– zapytał wskazując jej pierś. 

– Och! Ona czuje się doskonale, szczególnie, że wie o twojej wi-
zycie – odparła uszczęśliwiona. 

– Ona?! – powtórzył, bo tylko tyle zdołał z siebie wydobyć. 
– Tak, ono będzie dziewczynką 
Siedząc jakiś czas później w kuchni i patrząc jak Anmarie przy-

gotowuje herbatę, poprosił sam zaskoczony:
– Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej o tym, co nas spotkało? 



Seria „Wielki Nieobecny”:

Kem Frydrych

Kem Frydrych Kem Frydrych

Wielki Nieobecny
Miłość, przyjaźń 
oraz namiętność 

ze szczyptą duchowości.

Miłość
Ludzie i sytuacje nie są 

do końca takimi, 
jakimi się z pozoru wydają.

Pełnia
Każdy z nas 

jest dwoistej natury 
– duchowej i fizycznej, 

ale nie pamiętamy o tym.

Kuszenie
Głupiec 

potyka się o kamienie, 
a mędrzec 

buduje z nich stopnie.

Kem Frydrych
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Domek we wsi Budziska 

Schronisko na Szrenicy

Miejsca powstawania książki



491

RECENZJA  •  RECENZJA  •  RECENZJA  •  RECENZJA

Wielki Nieobecny

Recenzja z portalu literackiego lubimyczytac.pl  
Śnieżynka – www.piórkonabiurko.pl

Wielki Nieobecny – Książka jest opowieścią o młodym mężczyź-
nie, który mocno namieszał we własnym życiu i musiał zrobić mały 
przewrót.

Poznajemy go, gdy przebywa za granicą. Wraz z dziewczyną, któ-
rej nie powinno tam być, ale chłopak zdaje sobie sprawę z tego po 
fakcie. Wycofuje się ze znajomości i tym zdobywa pierwsze pozy-
tywne punkty w moich oczach. Podczas powrotu do domu poznaje 
przypadkowo inną dziewczynę. Gdyby nie jej płomienne włosy, za-
pewnie nie zwróciłby na nią uwagi. Los chce, by nieznajoma Natalie 
odegrała dużo większą rolę w jego życiu, niż by sobie zapewne ży-
czył. Dziewczyna stopniowo staje się częścią jego świata, choć po-
czątkowo nic tego nie zapowiadało.

Po pewnym czasie pojawia się również tajemnicza Anmarie.Na-
początku częściej gości w wyobraźni Karla niż w jego realnym życiu. 
Podczas zamieszania po wybuchu w metrze z dziwnym kapeluszem 
pachnącym raz kwiatami, a innym razem spalenizną, sama zaczę-
łam się zastanawiać czy może po prostu ten anioł chodzący po ziemi 
nie przyśnił się chłopakowi.

Życie codzienne Karla przeplata się z dziwnościami, a czasem sy-
tuacjami niesamowitymi. Jest smutek i radość. Jest również miłość, 
przyjaźń, walka o zaufanie oraz rezygnacja z tego, co może życie 
utrudnić i popsuć. Natalie uczy mężczyznę, że nie tylko miłość fi -
zyczna w życiu się liczy, ale też inna, piękniejsza i dużo bardziej war-
tościowa. Życie pozwala mu użyć tej wiedzy w praktyce. Swoją prze-
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mianę odchorowuje, dosłownie, a obie dziewczyny tłumaczą mu, 
dlaczego to przebiega w taki sposóbi w ogóle się wydarza.

Książka jest gruba, ma prawie 500 stron, ale fabuła zachęciła mnie 
do spędzenia z tym egzemplarzem naprawdę przyjemnych paru dni. 
Faktycznie na dość długo zatrzymałamsię przy jej lekturze. Nie jest 
to jednak łatwa powiastka, którą można „łyknąć” w jeden wieczór 
i przejść obojętnie do kolejnej.

Miłym akcentem jest mail kontaktowy do autora, już na pierw-
szej stronie informacyjnej. Intrygująca, ale też wciągająca jest okład-
ka,  która stała się dla mnie zrozumiała nagle, gdzieś w drugiej poło-
wie historii. Czarne tło sprawia, że grafi ka jest widoczna i przejrzysta. 
Spis wszystkich rozdziałów na końcu książki bardzo przypadł mi do 
gustu. Dzięki temu pierwsze spojrzenie na książkę ułatwia ogólny 
obraz, a jest to niezwykle ważne przy sztuce szybkiego czytania.

Po pierwszych paru rozdziałach miałam bardzo mieszane uczu-
cia. Nie będę ukrywać, że początkowo książka mnie delikatnie draż-
niła. Na początku czułam się, jakbym wlazła komuś bez pukania do 
sypialni. Przypominało mi to trochę łamanie cudzej prywatności. 
Oczywiście wcale tak nie było, ale książka jest otoczona takim spe-
cyfi cznym klimatem, jakiego jeszcze nigdzie nie spotkałam.

A potem się zaczęło. Powoli wchłonięta przez kolejne rozdziały, 
nie mogłam się doczekać kolejnych wydarzeń. Gdy okazało się, że 
jednak to jeszcze nie teraz, czułam rozgoryczenie. Dlaczego muszę 
czekać tyle czasu, by Karl wreszcie poznał Anmarie? A może wcale 
nie uda mu się jej znaleźć? W tym wszystkim ciekawie została przed-
stawiona kwestia „bratnich dusz” wśród bohaterów, Może trochę 
mocno podkreślona, ale sądzę, że przez to wiele osób zrozumie, na 
czym polega to zjawisko w realnym życiu.

Opis z okładki mówi nam, że książka opowiada o wewnętrznych 
przemianach. Nie zawiodłam się. Główny bohater naprawdę poważ-
nieje, dorasta, zmienia się. Zaczyna inaczej postrzegać świat, pozna-
je nieznane, zauważa innych wokół siebie. Staje się kimś, na kim 
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można polegać. A damska część czytelników zaczyna zazdrościć Na-
talie takiego przybranego brata.

Książka jest pełna uczuć. Tych głębokich, mocnych i niespotyka-
nych na co dzień. Od momentu, gdy spotykamy miłość kłębiącą się 
na kartach powieści, ta siła nie opuszcza nas ani na chwilę. Pomimo 
tego, że Anmarie jest prawie nieosiągalna, momentami wydaje się 
być wręcz nierealna, patrzę na wspomnienia o niej oczami Karla 
i kocham ją, tak jak on. Choć nic o niej nie wiem W dodatku słowa: 
zakochać się w kimś, nie oddają w żaden sposób tego, jakimi uczu-
ciami można obdarzyć tajemniczą dziewczynę. Czy Karl nie przery-
sowuje sobie we własnej wyobraźni jej wizerunku, dowiecie się 
z książki. I jaki udział w poszukiwaniach jego „anioła” ma Natalie?

Ilość i rodzaj emocji, jakie przewinęły się w moim umyśle podczas 
lektury książki jest ogromna. Przeżywałam na bieżąco złość na Karla, 
zachwyt nad Anmarie, zdziwienie wywołane dialogami między boha-
terami, a nawet tęsknotę do kogoś, kogo nie znam. I niech ten trening 
się już skończy, i będzie piątek, bo wtedy chłopak jest umówiony na 
ważne spotkanie, które ma go przybliżyć do znalezienia upragnionej 
zaginionej! I ten moment, gdy on zdaje sobie sprawę, jakie żywi wobec 
niej uczucia! Tego chyba nie da się opisać… To trzeba przeczytać.

Kolejnym plusem jest dla mnie szczerość autora. W słowie wstęp-
nym na pierwszej stronie, uprzedził, że jest to jego pierwsza próba 
stworzenia książki, ale jednocześnie marzenie, które spełniło się już 
teraz dlatego, że nie poprawiał w nieskończoność każdego zdania. 
Natomiast wiedząc o możliwych uchybieniach, czytałam ją, przy-
mykając oko na pojawiające się błędy, a gdy pierwsze rozdziały nie 
zadziałały na mnie oszałamiająco,szczerze chciałam dać szansę tej 
powieści, czego teraz nie żałuję. Bo chętnie sięgnę po kolejną cześć 
i kolejną i kolejną…

Czasem naprawdę warto dać szansę, tak jak życie dało ją Karlowi. 
Nawet gdy poznajecie kogoś nowego i on, zestresowany, nie robi świet-
nego ‘pierwszego wrażenia’, to może jest cudownym człowiekiem? Tyl-
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ko musi się rozkręcić i odprężyć. I tak samo postrzegam tę książkę. Gdy 
już się rozkręca, po kilkudziesięciu stronach, oderwać się od niej nie 
można. A co najdziwniejsze? Wcale nie chciałam jej przeczytać jak naj-
szybciej. Chciałam ją czytać, jakbym jadła kawałek pysznego ciasta: po 
kawałeczku, by jak najdłużej rozkoszować się jego smakiem. A gdy 
przewróciłam ostatnią kartkę? Zatęskniłam za klimatem książki.

Spodziewałam się jakiejś opowieści o chłopaku rozdartym pomię-
dzy dwiema dziewczynami. Myślałam, że przez pół książki będzie się 
zastanawiał, którą z nich wybrać. Jak bardzo się myliłam!

Moje serduszko zabiło radośnie, gdy przeczytało: ‘śnieżynka’! Pi-
sząc to słowo, autor nie wiedział jeszcze, że Śnieżynka będzie recen-
zować „Wielkiego Nieobecnego”. I zdecydowanie Wam go poleca.

Książka jest naprawdę warta tego, by spędzić z nią parę chwil 
i poznać takie strony życia, o których często nie mamy pojęcia!

Wielki Nieobecny

Recenzja z portalu literackiego lubimyczytac.pl  
Ewelina – bloog Książkomania 

Zmiana na lepsze.
Często w naszym życiu nie dostrzegamy samych siebie. To para-

doksalne, ale tak jest z wieloma z nas. Książka Kem Frydrych to nie 
tylko przepiękna opowieść o miłości, o jej sile i potędze, lecz rów-
nież o patrzeniu w głąb siebie, wydobywaniu ze swojego wnętrza 
tych wartości, które gdzieś po drodze zagubiliśmy. „Wielki Nieobec-
ny” to głęboka, życiowa powieść, która porusza nas swoją fabułą 
i odbiciem jej w rzeczywistości.
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„Kiedy spotyka się dwoje ludzi i odczuwają siebie na poziomie 
duszy, to na pewno dzieje się coś niezwykłego.”

Karl to wysportowany, młody chłopak, który lubi dziewczyny. Po 
swoim wyskoku na zawodach, o którym wolałby zapomnieć, wyjeż-
dża na upojny weekend z piękną dziewczyną. W drodze powrotnej 
spotyka Natalie – szalonego rudzielca. Z początku wydaje mu się 
dziwna, jednak z biegiem czasu los sprawia, że odkrywają w sobie 
nawzajem bratnie dusze. Jest jeszcze Anmarie – nieznajoma, która 
powala go na kolana jednym dotknięciem. Karl jeszcze nie wie, że to 
przypadkowe spotkanie zmieni jego życie, jego pogląd, jego duszę.

„Głupiec potyka się o kamienie na drodze, a mądry buduje z nich 
stopnie.”

Pisząc recenzje debiutów często podkreślam, jak bardzo lubię po nie 
sięgać. Nigdy nie wiadomo czym zaskoczy nas autor. „Wielki Nieobec-
ny” to debiut polskiej pisarki piszącej pod pseudonimem Kem Frydrych. 
Powieść można zaliczyć do literatury współczesnej, jednak nie brakuje 
w niej iskierki fantastyczności. Autorka zadbała o szczegóły ukazując 
potęgę miłości, przyjaźni, zaufania, czyli tych wartości, które staramy 
się odkrywać w naszym życiu. Warto również zaznaczyć, że autorka jest 
jednocześnie wydawcą. Książka nie przeszła zatem super profesjonalnej 
redakcji, a mimo to uważam że jest bardzo przyjemna w czytaniu.

Bohaterowie powieści to barwne postacie. Szybko się z nimi utoż-
samiamy, przez co powieść czyta się lekko i płynnie. Każdy z nich 
uosabia inne cechy charakteru, inną osobowość. Autorka zadbała 
o najmniejsze szczegóły przy tworzeniu postaci pierwszoplanowych, 
jak i drugoplanowych. Ci z drugiego planu dopełniają powieść, spra-
wiając, że jest bardziej humorystyczna i ciekawa. Karl, Natalie i An-
marie to bardzo mocne i silne charaktery, które pokochacie od pierw-
szych stron.

„Ludzie pędzą przez swoje życie niczym statki kosmiczne, co ja-
kiś czas spotykając na swojej drodze różne rzeczy, sytuacje, ludzi. 
I jednych te rzeczy przyciągają tak mocno, że stają się ich satelitami, 
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krążącymi wokoło i niepotrafi ącymi się już od nich uwolnić, a dla 
drugich te same rzeczy stanowią jedynie punkt odbicia, dający im 
siłę na nową drogę, otwierając przed nimi nowe perspektywy, pra-
gnienie poznawania świata, czy nawet chęć rozwoju wewnętrznego. 
Są potrzebnym, ciekawym elementem ich życia, nawet niezbędnym, 
który ich nie uzależnia, a rozwija.”

Kem Frydrych starała się pokazać ogrom miłości, zaufania i przy-
jaźni jaki występuje w dzisiejszym świecie. Udało jej się to idealnie. 
Często nie dostrzegamy w sobie miłości, nie mamy na tyle odwagi by 
zaufać. Często odgradzamy się od świata, od przyjaciół. „Wielki Nie-
obecny” to powieść, która pokazuje, jak silne są więzi międzyludzkie 
i jak dużo możemy zrobić, gdy tylko nauczymy się samych siebie. 
Pokazuje wewnętrzną zmianę, jaka może nastąpić w człowieku. To 
coś bardzo poruszającego, z czego nie zdajemy sobie sprawy. Wiem, 
to trochę zagmatwane, jednak jeśli przeczytacie tę książkę zrozumie-
cie o co mi chodzi.

Głównym wątkiem powieści jest miłość, jednak nie odnajdziecie 
w tej książce burzliwego romansu. Autorka skupiła się raczej na uczu-
ciu, akceptacji miłości. Dlatego jeśli szukacie kolejnego ckliwego ro-
mansidła z erotykiem w tle to szukajcie dalej, bowiem „Wielki Nie-
obecny” to powieść, powiem kolokwialnie, z zupełnie innej beczki. To 
poruszająca historia, która chwyta za serce i nie puszcza przez długi 
czas. To debiut na wysokim poziomie i bardzo wart przeczytania. 
W książce poruszone są również tematy dosyć przykre, tragiczne 
i często omijane szerokim łukiem, jak na przykład przemoc domowa, 
choroba, śmierć. Nie każdy ma odwagę o tym pisać, bo nie są to tema-
ty proste. Kem Frydrych idealnie ujęła te błahe i te bardzo trudne wąt-
ki tworząc powieść godną pierwszych miejsc na listach „top”.

Szczerze polecam „Wielkiego Nieobecnego”. Jestem pewna, że 
każdy odnajdzie się w fabule, utożsami z bohaterami i przeżyje 
niesamowitą historię. Takich powieści na rynku literatury powinno 
być więcej.
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