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.. -lit-krotnie. · różnorodnie 
;\ uesz.~. wykorzvstują· ::t>isarze 
. · \ walor 1'.sensacy'iności kr'yjący 

,· 1i~ ,. w ~)(bran!ch ,Plze~. ,sieł;>J,e 
tematach, , w „, pewnych · tem1a
bch :,,Odsuwają,cych jakieś 
tee:o . t~ou s~eteotypy · .sytua
cvtne. Pobbnie fost z momen
t~ zaskocze!Ilia. nies,oo«:izhi:n'."' 
kl. Nie tylk-0 mo±na być ~te
dy bowiem bardziej cewnym 
uwaJd odbiorcy ale ukazać 
sorawv w niooczekiwanei 
pers·oektyW'ie.. rz.uitić nowe 
świapo na svlwetlki boh,ate-
rów. · 
Stani-sław Stanueh, zpany i 

<!eni<>'ny, orozalk "młÓdei ;i;eine
oracU. w · ,oooWiadaniu. 'które 
stało isłl: T'Odrstawą telewizyj
~ę,1 adaotadl sikiC'U ie o·msta. 
jasną · s:vt\1acje, ·1akoś 'ba~zo 
cod~enną w łw:vm charak· 
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terze. Jak -co roku' w p.orze 
'rvkowiska 1elentj,: zieżdżaią 
n a Polowani:e &,

1
.& ·• odl€gły;ch 

lasów trz.e1 metczVzni. Każdy 
z nich orzvwozl srvoje sora-
wv zawodowe. &7f.<>ie żvrio- Z 
we większe l mniejsze pro-
blemy: Ronnawi.~ją o n ich, 
starają sie u:razem oderwać 

F;REJA 
SIEDl\UU WYSP 

od tvch sor·aw. ~·
1 

opić w h
eie „fasu ; którv !., "ws·ząd ota
::zą ich małą ćha . ynkę, prze
żyć jeszcze jedni myśliwską 
orivgode. wvkor~)rsta_ć kaw.a'" 
lerską swqibod:t· :~ w te sy
tu::ic.ie wkracza'/ nagle kto.ś 
obcy, orzv'bv~ n te tyle z in
nego zupełnie 4wiata co z 
innego cza1su. · Od~z.:wie sie ·e
chem przeszłość, · zapomniana 
iuż. pokrY'ta wa:tstwami lat, 
or.zeżvć. spraw. 'Znów za
brzmią pseudolnltny. ht;lsła~ I 
znow bohaterowie pr·żyp:0mną 
srÓbie, fe ·tstniejJe lnn~: br.oń 
niż :tnv§UWSkL . ,'. D()jd:iie ·do 
dramatvcm:eiro Merzenia dnia 
d:zisiejszeao ł p].:zeszłości. . 
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Jedną z cz.eśdej występu
jących i001staci w ·rozległym 
dor obku . pisarskim Conrada 
je~t Marlowe, człowiek, któ ~y 
.wiele widział, wiele doświad
czył · i wiele też rozumie. · 
śmiały żeglarz, zadomowiony 
na wodach tropików, Marlo
we ma niewą,tpJiwie wiel e. 
rysów samego Con-:-rada i by
wa . nawet trakto\v>any . j,ako . 
autoportret pisarza. , On to 
właśnie, ooowiada .iaką ś za'"
słyszaną · lub · ·obserw()'waną 
przez siebie . historię lub pró
buje rekonsJru~waf .czyjeś 
lo.sv, dotrzeć . do . prawdy o 
nich. , On to ., też · wy:.rowadza 
nas ·W historie " Frei. c.6rkl 
vlantato:ra. , tytoniu, dziewczy· 

·ny, która }-- jak . tw ierd·ii 
Marlowe ""i« , należała do ko
biet, któryc~ się , nie zapomi-
na. Hi s tor ie l1~dziewczyn y, k t ó
ra pokochai a wbrew wdli 
ojca, któr ' - wybrała só
bie na towh zvsza ży cia ka- · 
oitana ' Allena. właśdciela 
pięknego, !śmigłego . brygu . 
Uczucie jej J~1 wystawiono jed
nak na truf rnf ·próbę. , Nie 
fylko ona bti wiem ' czegoś tak 
bardzo i. ta~;1moć'no pragnęła~ 
by razem ~ Allanem żeglo
wać na pysznym brygu. Był 
ktoś; kto b~rdzo nie chciał by 
Freja opuś1ciła archipelag. I 
miał możliwość,. je śli nie u
niemożliwi ć, zu peł nie jej' 
związek z Allanem, to bardzo 
go utrudn i~ . Historia Frei z 
Si.edmi~ ~ysp~ ()powiedziana 
i uzupełmmna 'po latach; to · 
tragiczny splot ludzkich na-· 
miętności, liambicji, . młod'ości, 
dumy, Po1ości .I słabości. 
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