Chciałbym zaproponować Wam do przeczytania pierwszą część z serii książek pod tytułem
GONE: Zniknęli. Autorem jej jest amerykański pisarz Michael Grant.
Jest to człowiek, który większość życia spędził w ruchu, np. chodził do dziesięciu szkół w pięciu
stanach USA, a także do trzech we Francji. Jak sam mówi, został pisarzem między innymi dlatego,
że to zawód, który nie przeszkadza w przemieszczaniu się. Jego największe marzenie to całoroczna
podróż po świecie, z Antarktydą włącznie, oraz posiadanie chipu z GOOGLEM we własnej głowie.
Jest twórcą literatury młodzieżowej.
Akcja książki toczy się w miasteczku Peridio Beach oraz pobliskich jemu miejscach.
Chciałbym zaprezentować Wam pierwszą część lub inaczej fazę pierwszą książki pt. Niepokój.
W szkole, gdzie uczą się główni bohaterowie, czyli: Sam Tempele- czternastoletni chłopak
i Astrid - mająca tyle samo lat genialna dziewczyna, dochodzi do dziwnego zdarzenia.
Podczas jednej z lekcji, nauczyciele, pracownicy szkoły, jak i wszyscy dorośli oraz dzieci powyżej
piętnastego roku życia znikają.
Sam i Astrid próbują opanować sytuację. Sprawdzają każdy pokój szukając dorosłych, gdy nagle
dźwięk przypominający tętent stada koni przerywa im poszukiwania. To odgłos wybiegających ze
szkoły dzieci. Większość uczniów cieszy się, tylko niektórzy płaczą, ponieważ nie mogą
dodzwonić się do rodziców - sieć telefoniczna została bowiem zerwana. Liczna grupa dzieci myśli,
że znajdą schronienie na placu, więc tam też się kierują. Na miejscu spotykają jednak uczniów
z Coats Academy, czyli szkoły dla bogatych i trudnych dzieciaków, a wraz z nimi brata bliźniaka
Sama - Caina. Wszystkie dzieci stoją na placu jak słupy soli i patrzą na płonący budynek. Sam
wskakuje do niego i próbuje uratować dziewczynkę. Podczas tego heroicznego czynu odkrywa,
że ma moc i może strzelać z rąk strumieniami światła. Dzieciaki znajdują w nim bohatera i wodza.
Podczas gdy wszystkie dzieci kręcą się po placu, Sam znajduje barierę, za którą prawdopodobnie
znajdują się wszyscy dorośli. Chłopak chce na ten temat porozmawiać z koleżankami...
I w tym momencie... PUF!
Jedna z nich znika. Sam orientuje się, że jego czeka to samo, gdy tylko nadejdą kolejne urodziny.
Czy Sam zdoła uratować ludność Ekstremalnego Terytorium Alei Promieniotwórczej, w
skrócie ETAP-u?
Czy wystarczy mu na to niecały rok?
A może znajdzie sposób, aby oszukać czas?
Odpowiedzi na te pytania znajdziecie, czytając książkę.
Polecam
Błażej Gryczka

