BIBLIOTEKA POLECA

EPICKA OPOWIEŚĆ ROZPISANA NA SIEDEM POKOLEŃ I ROZPIĘTA POMIĘDZY DWA
KONTYNENTY.
XVIII wiek, Ghana, zachodnie wybrzeże Afryki. Dwie przyrodnie siostry mieszkają
w odległych wioskach, nigdy się nie spotkały, nie wiedzą nawet o swoim istnieniu.
Pierwsza z nich, Effia, poślubia angielskiego kolonizatora, dowódcę twierdzy Cape
Coast Castle i żyje u boku kochającego męża. Druga, Esi, trafia do twierdzy w
dramatycznych okolicznościach. Uprowadzona, wrzucona do lochu, zostaje
następnie wysłana za ocean i sprzedana jako niewolnica.
Yaa Gyasi, nowa gwiazda literatury amerykańskiej, z ogromnym wyczuciem i
talentem opowiada dalsze losy bohaterek i ich potomków. Efektem jest niezwykła
powieść, rozciągnięta w czasie na niemal 300 lat. Mroczne czasy niewolnictwa w
Stanach Zjednoczonych, europejska kolonizacja Afryki, walka Afroamerykanów o
równouprawnienie, marzenie o awansie społecznym, rodzinne tragedie, zawiść,
zazdrość, chwile szczęścia i w końcu miłość - Droga do domu to wciągająca saga i
prawdziwa eksplozja emocji. Powieść bardzo amerykańska, a jednocześnie pełna
afrykańskiej magii.
Droga do domu to debiut literacki Yaa Gyasi . Na pomysł napisania książki
wpadła, gdy szukała swych korzeni w Afryce. Podczas podróży po Ghanie
odwiedziła Cape Coast Castle i jak później wyznała, od razu wiedziała, że to
złowrogie miejsce stanie się centrum jej opowieści. Książka wzbudziła prawdziwą
sensację na Targach Książki w Londynie – prawa do wydania na podstawie
samego zarysu książki zakupiło kilkanaście krajów.

Nadmiernie wymagający, apodyktyczny, wiecznie niezadowolony ojciec i mąż, który tak
podporządkował sobie żonę i córkę, że stały się zastraszonymi kukiełkami bez własnego
zdania, bez inicjatywy, zahukanymi i zacofanymi. I w takiej to rodzinie żyje bohaterka tej
książki – Edyta. Poznajemy ją w chwili przygotowywania się do opuszczenia domu w Łomży,
gdy obwiniana za pewne zdarzenie przez ojca, obawiającego się potępienia przez opinię
publiczną, zostaję wysłana na „emigrację”, a konkretnie do rodziny w Warszawie. A jakaż
to ciekawa rodzina! Kochająca się, fantastyczna szóstka – rodzice i czwórka dzieci (dwójka
dorosłych), gdzie każdy może wypowiedzieć swoje zdanie, gdzie każdy jest uważnie
wysłuchany i rozumiany. W tej rodzinie kontrola dzieci oparta jest na zaufaniu i zdrowym
rozsądku, a pęd do książek i wiedzy rozwijany, a nie tłumiony. Jakże egzotyczny stał się ten
świat dla Edyty, jak trudne było dla niej odnalezienie się w tym miejscu, gdzie prawie
wszystko różniło się od żelaznych zasad wpajanych jej przez ojca.
Kolejnym traumatycznym przeżyciem stało się dla nastolatki zetknięcie z nową
szkołą. Właściwie stała się częścią dramatycznych wydarzeń, które już wcześniej objawiły się
w jej obecnej klasie. Zastraszanie, szantażowanie, wręcz terroryzowanie uczniów przez jedną
dziewczynę, Olgę, to codzienność w życiu szkolnym gimnazjalistów. Wręcz zastanawiamy
się, czy taka sytuacja jest możliwa? Czy nie ma w tym przesady? Niestety, taka może być
i chyba dosyć często jest rzeczywistość szkolna. Przerażająca ale realna, opisywana
w książkach, ale i pokazywana w reportażach telewizyjnych, wywołująca sprzeciw
i przerażenie, jakże trudna do wyeliminowania. Jakby tego wszystkiego było mało, pojawiają
się problemy sercowe. Edyta poznaje nowych chłopaków, ale żadnego nie potrafi wybrać, jest
pełna rozterek i wątpliwości. No, ale czy może być inaczej, skoro znalazła swój ideał,
któremu inni nie dorastają do pięt? Jej ideał, Michał, jest jednak postacią nierzeczywistą,
bohaterem ulubionej książki nie tylko Edyty, ale całej rzeszy nastolatek. Do niego dziewczyna
porównuje innych chłopców, jemu przypisuje najlepsze cechy, takiego kogoś poszukuje.
Michał Jakiś tam staje się symbolem dziewczęcych marzeń o miłości, osobą wyśnioną. Tylko
czy taki ideał istnieje ? W końcu – na szczęście – Edyta zaczyna rozumieć, że zupełnie inny
chłopak może stać się tym jedynym, bliskim i oddanym. Znajduje swojego „Michała”.
Przeznaczona dla szerokiej grupy czytelników (na pewno także dorosłych!) książka
o poszukiwaniu i poznawaniu, o kształtowaniu w sobie odwagi i umiejętności
przeciwstawienia się złu, przyjaźni i miłości.
Jest to bardzo dobra książka, którą nie tylko się czyta, ją się przeżywa.

Celaena Sardothien odbywała ciężką karę za swoje przewinienia wystarczająco
długo, by przyjąć propozycję, z której nie skorzystałby nawet szaleniec: jej
dożywotnia niewolnicza praca w kopalni soli nie musi kończyć się dopiero z dniem
jej śmierci, jeśli tylko dziewczyna zdecyduje się wziąć udział w turnieju o miano
królewskiego zabójcy. To będzie walka na śmierć i życie, ale Celaenie nieobce są
tajniki fachu zawodowego mordercy. Jeśli się jej powiedzie, po kilkuletniej służbie
na królewskim dworze odzyska wolność. Jeśli nie – zginie z rąk któregoś z
przeciwników: złodziei, zabójców i wojowników, najlepszych w całym królestwie.
Szanse na pomyślne przejście wszystkich etapów turnieju są niewielkie, ale
Celaena nie ma nic do stracenia.
Pod okiem wymagającego dowódcy straży rozpoczyna przygotowania do starcia z
najgroźniejszymi osobnikami królestwa. Wkrótce jednak pojawiają się
komplikacje: ginie jeden z uczestników turnieju, a niedługo potem podobny los
spotyka innego rywala młodej zabójczyni.
Czy Celaena zdoła dowiedzieć się, kto stoi za tajemniczymi zabójstwami? Czasu
jest coraz mniej, a dziewczyna musi mieć się na baczności – zabójca może obrać
za kolejny cel właśnie ją. Śledztwo doprowadzi do odkryć, których nigdy by się
nie spodziewała.
Książka stanowi tom 1 cyklu „Szklany tron’
1. „Szklany tron”
2. „Dziedzictwo ognia”
3. „Królowa cieni”
4. „Imperium burz”

