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Pomimo panującej pandemii wydawnictwa wprowadzają na rynek wiele nowych książek
zarówno polskich jak i zagranicznych autorów z różnych gatunków tematycznych.
Biblioteki na bieżąco uzupełniają swoje zbiory o takie nowości. My jednak dzisiaj chcemy
zainteresować czytelników trzema książkami przygodowymi, które należą również do tych
często wypożyczanych.
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Zaczynamy od współczesnej powieści sensacyjno-przygodowej Neila Gaimana „Chłopaki Anansiego”. Mitologia
dla czasów współczesnych. Bezczelnie śmiała i oryginalna nowa powieść, traktująca o mrocznym proroctwie,
dysfunkcjonalnych rodzinach i tajemniczych podstępach (oraz o pewnej limonce). Chłopaki Anansiego to najnowsze
dzieło literackiego mistrza, cenionego przez krytyków Neila Gaimana, ulubieńca popkultury. W Chłopakach
Anansiego autor powraca do mitycznych krain, opisanych jakże błyskotliwie w bestsellerowych Amerykańskich
bogach. Czytelnicy z Ameryki i całego świata po raz pierwszy poznali pana Nancy’ego (Anansiego), pajęczego boga,
właśnie w Amerykańskich bogach. Chłopaki Anansiego to historia o jego dwóch synach, Grubym Charliem i
Spiderze. Gdy ojciec Grubego Charliego raz nadał czemuś nazwę, przyczepiała się na dobre. Na przykład kiedy
nazwał Grubego Charliego "Grubym Charliem". Nawet teraz, w dwadzieścia lat później, Gruby Charlie nie może
uwolnić się od tego przydomku, krępującego prezentu od ojca, który tymczasem pada martwy podczas występu
karaoke i rujnuje Grubemu Charliemu życie…
Druga książka, która powinna zaciekawić to współczesna powieść przygodowa Torstena Krola „Biali bogowie”.
Prowokacyjna, ironiczna i perwersyjna powieść ukazuje barbarzyństwo cywilizowanej Europy w zderzeniu z
rzekomym barbarzyństwem dzikiego plemienia indiańskiego. Świat pełen brutalności i sprzecznych norm
moralnych widziany jest oczami szesnastoletniego narratora, który zostaje wtrącony z jednej niewyobrażalnie
skrajnej rzeczywistości w drugą - gdzie człowieczeństwo ściera się w ironicznych paradoksach z nieludzkością, a
cywilizacja z barbarzyństwem. Indianie Yayomi ze swoimi pierwotnymi instynktami, szokującymi wierzeniami,
okrucieństwem, ale i klarownym kodeksem wartości stają się dla syna hitlerowskiego oficera źródłem prawdy o
życiu i świecie. Uwięziony w amazońskiej dżungli, wśród krwawych tragedii i szaleńczych narkotycznych rytuałów,
chłopiec wkracza w dorosłość, poznaje niewyobrażalne zło, ale i siłę miłości…
Dla czytelników z grupy wiekowej powyżej 8 lat proponujemy przygodową książkę Joanny Wachowiak „Awaria”.
Dom Tymka, Maćka i Anity jest fortecą naszpikowaną elektroniką. Wszystkowiedzący komputer Pina
beznamiętnym głosem informuje, kiedy należy zamówić mleko albo opuścić żaluzje, włącza ogrzewanie i pokazuje
obraz z kamery przed domem.
Gdy w święta do rodziny trafia przypadkiem Evo, najnowszej generacji robot osobisty, nawet Pina nie może sobie z
nim poradzić. Nagle wszystko wywraca się do góry nogami, usterka goni usterkę, telefony są niedostępne, a dom
staje się dla rodzeństwa pułapką. Czy człowiek jest w stanie przechytrzyć maszyny? I kto stoi za tajemniczą awarią?
W następnym tygodniu zaprezentujemy coś z nowości wydawniczych, a tymczasem zapraszamy właśnie do czegoś
ciekawego z gatunku książek przygodowych – niekoniecznie tych, które dzisiaj polecamy powyżej.
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