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Trudno jest pokonać swoje dotkliwie przeżyte emocjonalne rany z dzieciństwa w 

momencie, kiedy utrudniają drogę do szczęścia. Problemy te są, nie są łatwe do 

rozwiązania, gdy mamy do wyboru zawodu czy choćby miłość. Przed takim 

właśnie dokonaniem życiowych decyzji są bohaterowie książki autorstwa Helen 

Hardt pt. ''Obsesja''.  

Cierpienie po odrzuceniu miłości Talona Steela, Jade Roberts jedna z głównych 

bohaterek. Nie pojmuje niewłaściwego zachowania brata swojej najlepszej 

przyjaciółki Jorie, który jak sama ona twierdzi, że ukrywa przed nią wiele 

rodzinnych tajemnic.  

Talon Steel brat Jorie to człowiek, który oczekuje od życia niewiele, ale za to 

odczuwa brak zaufania do samego siebie. Odrzuca z lekkością miłość Jade, którą 

go obdarzyła. Ból z dzieciństwa leczy w każdy możliwy sposób, jaki jest do 

rozwiązania, aby zapomnieć o przeszłości, z którą musiał się zmierzyć przez całe 

życie.  

Talona Steela na początku poznajemy jako osobę małomówną, ale nie unika 

kontaktów z braćmi i siostrą Jorie. Chwilami jest nieobecny, ale nie zapomina o 

wydarzeniach, które zmieniły go jako dziecko w wieku 10 lat. Chroni swoją 

prywatność w sposób szczególny.  



Jade to mądra, pozytywnie nastawiona do życia, z poczuciem humoru, 

kreatywności, odwagi kobieta lubiąca podejmować wyzwania zawodowe. Nie ma 

dla niej spraw niezałatwionych. Zna doskonale swoją osobistą siłę zawodową i 

potrafi ją sprytnie wykorzystać. 

Czy tych dwojga młodych ludzi połączy coś więcej niż tylko zwykła niewinna 

znajomość? 

Losy bohaterów Sagi Braci Steelów przedstawione zostały w interesujący sposób, 

tak, że potrafią one zaciekawić, wzruszyć, a chwilami rozśmieszyć.  

W każdym z opisanych w książce 34 rozdziałów zamieszczone są trafnie i 

pomysłowo dialogi z uwzględnieniem cech osobowościowych bohaterów. 

 Lubię, kiedy autor posiada osobisty sentyment do kreowanych przez siebie 

bohaterów, emocjonalne podejście do nich oraz doświadczenie, z którym potrafi 

umiejętnie się podzielić ze swoimi Czytelnikami. 

Czytając tego rodzaju książki-Saga Braci Steelów Czytelnik pozna na nowo 

potęgę miłości, która pokona wszelkiego rodzaju trudności, ale ważne jest przy 

tym zaufanie kierowane w stronę drugiej osoby i ze wzajemnością.  

 

Moje drugie spotkanie literackie z Panią Helen Hardt uważam za udane. 

Dodatkowymi elementami są tutaj piękna okładka koloru ciemnozielonego, a w 

jej tle ułożone są białe sztuczne perły, które po części stanowią udział w jednym 

z rozdziałów, słowa podziękowania skierowane pod adresem recenzentów, 

Czytelników oraz do osób, które przyczyniły się do powstania tej książki.  

Polecam przeczytać tę książkę. 


