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Coś ciekawego dla dorosłych i dla dzieci (39)
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Dzisiaj polecamy trzy tytuły z różnych gatunków: sensacja, romans oraz coś dla
najmłodszych. Mamy nadzieję, że Państwo skorzystają z naszych podpowiedzi i coś dla
siebie wybiorą.
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Na początek współczesny kryminał sensacyjny Bernarda Miniera „Na krawędzi otchłani”. Witajcie w Hongkongu!
Witajcie w najbardziej tajemniczej firmie świata! Witajcie... na krawędzi otchłani! Moira, młoda Francuzka, ekspert w
dziedzinie sztucznej inteligencji, podejmuje pracę w Hongkongu. Jej nowa firma to chiński wiodący producent
nowych technologii. Praca nad prototypem wirtualnego opiekuna o wiele mówiącej nazwie Deus to dla niej życiowa
szansa. Moira dość szybko orientuje się, że firma kryje wiele sekretów, i to nie tylko związanych z ochroną nowych
rozwiązań technologicznych .Wśród jej pracowników mnożą się morderstwa, samobójstwa i wypadki. Moira czuje się
śledzona i obserwowana. Wkrótce dziewczyna uświadamia sobie, że prawda, która czeka na nią u kresu nocy, jest
bardziej przerażająca niż najgorszy z sennych koszmarów. Na krawędzi otchłani to powieść niezwykle aktualna, która
dotyczy każdego z nas, czy tego chcemy czy nie. To powieść o rodzącym się na naszych oczach świecie, w którym
potęga technologii i sztucznej inteligencji skłania do snucia najczarniejszych scenariuszy.
Druga książka to również współczesna powieść obyczajowo – romantyczna Adrianny Klary Kłosińskiej „To co nas
łączy”.
Natalia jest początkującą dziennikarką i właśnie rozstała się z niedoszłym narzeczonym. Ma wspaniałych, oddanych
przyjaciół, za którymi byłaby w stanie wskoczyć w ogień. Henrik zajmuje się rodzinnym, świetnie prosperującym
różanym interesem. Chociaż zwykle zaraża innych pogodą ducha, wewnątrz toczy walkę z traumatycznymi
wspomnieniami. Pewnego wiosennego dnia spotykają się w dość niecodziennych okolicznościach. Oboje bardzo
szybko przekonują się, jak wiele ich łączy. O wiele więcej niż na początku mogliby sądzić. Jaka będzie cena rozwikłania

starych, skrywanych głęboko tajemnic? Czy uda im się uratować uczucie, które w tym czasie się zrodziło? Poznaj
opowieść z Kopenhagą w tle o tym, że miłość potrafi pokonywać różne przeszkody. Bo aby zacząć patrzeć w
przyszłość, trzeba najpierw przestać zerkać uparcie w przeszłość.
Tytuł trzeciej książki skierowanej dla młodego pokolenia czytelników polecił Dział dzieci i młodzieży skoczowskiej
biblioteki publicznej. Tytułem tym jest „Ostatnie dzieciaki na Ziemi” Maxa Bralliera.
Odkąd nad miastem zapanowała apokalipsa potworów, Jack Sullivan, zwyczajny trzynastolatek, mieszka w swoim
domku na drzewie, którego bronią katapulty i fosa, nie wspominając o grach wideo i niekończącej się dostawie
ciasteczek i lemoniady, Oreo i Mountain Dew, które przynosi z opuszczonych sklepów. Jednak w pojedynkę Jack nie
ma szans przeciwko bandom żywych trupów, Skrzydlatym Bydlakom, Winostworom i Buldożerom, a już na pewno
nie poradzi sobie z okropnym, inteligentnym potworem, znanym jedynie jako Blarg. Jack tworzy więc drużynę, którą
tworzą: Quint - jego nieco ciamajdowaty najlepszy kumpel, Dirk - były łobuz i postrach gimnazjum, Rover – domowy,
dobry potwór, no i June – obiekt jego westchnień. Z ich pomocą Jack zamierza pokonać Blarga, zdobyć najważniejszą
Sprawność Pogromcy Apokalipsy i przestać wreszcie być zwyczajnym nastolatkiem! Czy mu się to uda?
Cała historia ukazana jest w postaci tekstu przemieszanego z czarno-białymi ilustracjami – to doskonała książka dla
każdego dzieciaka, który marzył o wystąpieniu w stworzonym przez siebie komiksie lub grze wideo.
Zapraszamy do odwiedzania bibliotek naszego powiatu i czytania interesujących nas książek.
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