Bohater, który wszystko psuje
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Lubisz nietypowy humor i świat fantasy? Sporo czytasz? Masz naście lat? Mamy coś dla
Ciebie!

Co łączy Froda, Wiedźmina i trzynastolatka, Alcatraza Smedry’ego? Wszyscy są bohaterami z podgatunku fantasy high fantasy. Wszyscy są pewnego rodzaju antybohaterami, zwykłymi ludźmi (lub innymi istotami) zmuszonymi do
wyjątkowych czynów niejako z przymusu, z przypadku.
Tak właśnie jest z nastolatkiem Alcatrazem, który bardziej niż z herosem kojarzy się z Jasiem Fasolą, gdyż wszystko,
czego się dotknie – zepsuje. Jednak to właśnie Alcatraz będzie musiał stanąć do walki z mroczną organizacją
władającą światem – Bibliotekarzami (tak, dobrze czytasz! dobrotliwa starsza pani skryta za grubymi jak denka od
słoika okularami wcale nie jest tak niewinna, jak Ci się wydaje…).
Tak, jak powinno być w powieściach o niezwykłych nastolatkach, otrzymuje na swoje 13 urodziny nietypowy
prezent – przesyłkę, spadek po nieżyjących rodzicach. W paczce nie ma jednak magicznego pierścienia, ani nawet
zaproszenia do Hogwartu, ale kupka piasku… Piasku, który, wkrótce wszyscy będą chcieli mu ukraść... Alcatraz
zyska nowych znajomych i nowych wrogów oraz przeżyje wiele mniej lub bardziej bohaterskich i niezwykłych
przygód. Wir wydarzeń wciągnie bohatera tak, że ani się obejrzymy, a skończymy pierwszy tom jego przygód.
Dlatego, byście zbyt nie musieli przebierać nogami z niecierpliwości w oczekiwaniu na kolejną książkę, mam dla Was
dwa kolejne tomy przygód Alcatraza.
Dwa tomy (z pięciu) przygód Alcatraza pióra Brandona Sandersona, które miałam okazję przeczytać stanowią
inteligentną i zabawną opowieść. Zwariowana fabuła, ciekawie prowadzona narracja (uważajcie! narrator lubi sobie
żartować z czytelnika i czasami wpuszcza go w maliny!), nieszablonowi bohaterowie stanowią o sile tych powieści.
Zarówno pierwszy, jak i drugi tom pełny jest niespodziewanych zwrotów akcji, więc na pewno nie będziecie się
nudzić.
Natasza Gorzołka
Mamy dla jednego z naszych czytelników pierwszy i drugi tom powieści o Alcatrazie –„Piasek Raszida” i „Kości
Skryby”. Jeśli chcesz zostać posiadaczem tych powieści – napisz, jaka jest Twoja ulubiona książka dla młodzieży i
dlaczego. Nagrodzimy najciekawszą odpowiedź. Na odpowiedzi czekamy do 7 sierpnia br.
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Konkurs zakończony!
Dziękujemy Wam za wspólna zabawę. Postanowiliśmy nagrodzić Użytkonika: manius1511, gdyż mniej w jego
odpowiedzi było opisu, a więcej uzasadnienia. Po odbiór książek zapraszamy do siedziby Redakcji - Skoczów,
Wałowa 3 (od pon-pt w godz. 8-16).

