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Powiedzmy, że nie czytaliśmy jakiejś książki, a chcemy zabłysnąć i zrobić 
wrażenie na nowo poznanej osobie. Oczywiście przyjąwszy śmiałe założenie,  
że znajomość literatury robi jeszcze na kimkolwiek  jakiekolwiek wrażenie. 

 Co robić? Sięgnąć do streszczeń. Oczywiście najłatwiej dotrzeć  
do internetowych. I słusznie, bo są wstrząsające; zwłaszcza te, które umieszcza nie 
tyle redakcja stosownego portalu, ile jego użytkownicy przejęci sprawą. 

 Powiedzmy, że książka, której nie czytaliśmy, to jakaś powieść Paulo Coelho. 
Możemy sobie przecież wyobrazić, że na pierwszej randce, między jednym a drugim 
siorbnięciem bananowego shake’a (szejka?), nasza koleżanka lub kolega spyta, czy 
czytaliśmy Alchemika, powieść niezwykle przecież popularną w naszym kraju. 
Oczywiście odpowiemy: „Oczywiście!”. Ale co zrobić, jeśli posypią się dalsze pytania 
żądania dowodów? 

 Przepraszamy, bierzemy telefon, wychodzimy do łazienki i zaglądamy  
do sieci. Tam czytamy, że powieść ta ma aż 209 stron (wszystkie streszczenia – góra 
jedną stronę) i opowiada o losach chłopca o imieniu Santiago, który „pochodził  
z niezamężnej (sic!) rodziny”. Pewnego dnia podszedł do niego starzec, który tak 
naprawdę był królem „ubranym jak zwykły biedak w szaty  
dla niepoznaki” (tu dyskretnie przyglądamy się w lustrze własnej garderobie)  
i zaczął mu opowiadać o swojej pierwszej przygodzie erotycznej. Chłopiec nie chciał 
słuchać, co nas, rzecz jasna, nie dziwi, ale „wewnętrzne bicie serca nakazywało mu 
wysłuchać starca”. Cieszymy się, że nie było ono zewnętrzne. Czytamy dalej. Nasz 
bohater „zapisał się do karawany (sic!), która ruszała  
do Egiptu”, ale „karawana (sic!) była w stałym stresie, ponieważ w pobliżu według 
człowieka prowadzącego wielbłądy są nieustające walki klanów”. Trochę się już 
pogubiliśmy, omijamy więc na wszelki wypadek liczne zdania wielokrotnie złożone  
i czytamy sam koniec streszczenia, żeby wiedzieć, czy powieść kończy się happy 
endem. Od tego zależy przecież kierunek naszej randkowej konwersacji. Czytamy: 
„Santiago wrócił do domu oraz kupił sobie dużo owiec”. Spójnik „oraz” sugeruje,  
że happy endy były nawet dwa! Tym lepiej dla nas. 

 I już mamy wracać z rzeczonej łazienki, kiedy uderza nas podsumowująca 
streszczenie fraza: „Mój stosunek do wymowności tej książki jest chłodny, jednakże 
polecam ją gorąco”. Zostajemy, odkręcając sobie w umywalce wodę raz chłodną,  
raz gorącą. 

 


