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Maria Dee, twardo stąpająca po ziemi 21-letnia studentka prawa, za namową koleżanek trafia do…
prawdziwej jasnowidzki. Z czasem zaczyna korzystać z jej trafnych przepowiedni, by ułatwić sobie
podróż przez życie zawodowe i egzaminy, aż do dnia, w którym kolejna wróżba przepowiada jej
śmierć. Jednak gdy Marii udaje się uniknąć przeznaczenia, cały świat zdaje się nagle sprzysięgać
przeciw niej i, dla zachowania równowagi, uśmiercić. Przerażona dziewczyna z pomocą jasnowidzki
zawiera pakt z Kindredem – tajemniczym starszym mężczyzną. W zamian za przedłużenie życia i
oszukanie śmierci Maria musi dołączyć do jego grupy i pomóc wykonać pewne tajemnicze zadania.
Aby to zrobić, musi nauczyć się nowych, nie zawsze naturalnych, umiejętności. Jednak dziewczyna w
obawie, że jej nowy towarzysz coś przed nią ukrywa, nie zamierza tak łatwo pogodzić się z losem i
zaczyna planować, jak wyplątać się z diabelskiego kontraktu.

W pożyczonym czasie to pierwszy tom utrzymanego w klasycznych ramach urban fantasy „Cyklu
Marii Dee” umiejscowionego we współczesnej Ameryce Północnej, a czerpiącego z miejskich legend,
historii oraz podań Stanów Zjednoczonych i Kanady. To szalona przygoda z gatunku tych, o których
Andrzej Sapkowski pisał we wstępie do powieści Wojna o dąb Emmy Bull następująco:

„Utwory, w których magia wśród kwadrofonicznego łomotu rock and rolla i ryku Harleyów wkracza
do betonowo-asfaltowo-neonowej dżungli naszych miast. Wraz z nią wkraczają mieszkańcy
magicznych krain. Najczęściej po to, by cholernie narozrabiać”.
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