
Tytuł "Iluminae" to powieść sci-fi autorstwa Amie Kaufman i Jay Kristoff wydana 

20 października w 2015 roku. Historia została osadzona w XXVI wieku a dokładniej w 2575 roku. 

Miejsce fabuły na początku rozgrywa się na koloni Kerenza, która została założona przez 

megakorporacje KWU, której celem było założenie osady tylko po to by wydobywać nielegalnie  

rzadki i cenny surowiec, Hermium. Na początku poznajemy dwie główne postacie,  

Kady Grant oraz Ezra Mansona. Znajomość z tymi postaciami zaczyna się dość niekomfortowo 

gdyż Kady zrywa z Ezrą oraz postanawia się do niego już nigdy nie odezwać ani jednym słowem. 

Już w tym momencie historia zaciekawia swoją fabułą gdyż chcemy się dowiedzieć więcej 

co się pomiędzy nimi stało. 

 

 Po czasie zostaje dokonana inwazja na kolonie za którą stoi BeiTech. 

Giną ludzie, a jedyni ocalali zostają ewakuowani przy pomocy trzech statków kosmicznych: 

Aleksander, Hypatia oraz Copernicus. Nasi bohaterowie trafiają na nieszczęście do dwóch  

różnych statków, Kady do Hypati a Ezra na Copernicusa. W momencie kiedy statki opuściły planetę w 

pościg  

za nimi udał się pancernik Lincoln. Sytuacja na pokładach ocalałych nie staje się ani trochę lepsza. 

 Na Copernicusie rozprzestrzenia się śmiertelna epidemia virusa. Natomiast nad Aleksandrem władze 

 zyskuje sztuczna inteligencja AIDAN która nie jest skora do współpracy z ocalałymi. 

Kady która okazuje się być dobrze zorientowana w tematach Hackowania wchodzi do  

bazy danych statków odkrywając tym samym niewygodną prawdę. 

 

 Powieść "Iluminae" zaciekawiła mnie mimo tego że nie jestem zbyt wielkim fanem gatunku  

sci-fi ale dzięki temu tytułowi owy gatunek nabrał trochę większego zainteresowania  

w moich oczach. Literatura powinna zajmować wyjątkowe miejsce za swoją kreatywną formę  

przekazywania historii. W książce nie ma typowej narracji pisanej prozą, jest ona 

ukazywana pod postacią; E-maili, wpisów w pamiętniku Kady, obrazu z kamer oraz tajnej 

dokumentacji 

wojskowej. Ta kreatywna i niecodzienna forma przykuwa uwagę nawet tych którzy nie mają  

bliskiej relacji z literaturą. Według mnie "Iluminae" jest wyjątkowym tytułem i bezproblemowo 

poleciłbym ją  

innym, niezależnie czy dana osoba czyta lub nie, ponieważ nawet dla starych wyjadaczy 

ta powieść przyniesie powiew świeżości a dla ludzi którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z  



czytaniem, utwierdzi ich w przekonaniu że warto czytać. 
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