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Dom Tajemnic

Lutowe spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, już w nieco większym gronie, odbyło się ostatniego
dnia ferii zimowych. Dyskusja na temat lektury była bardzo interesująca, bowiem Klubowicze mieli różne zdania na
temat książki Chrisa Columbusa i Neda Vizziniego pt. Dom Tajemnic. Błyskawiczna akcja, ciekawi bohaterowie, sporo
magii i zagadek czy prosty język to niewątpliwie zalety tej publikacji. Jedna przygoda goni drugą, a po nich następują
kolejne. Nie wiadomo, co się wydarzy za chwilę. Ten literacki roller coaster większości Klubowiczom przypadł do gustu,
jednak niektóre wątki były według nich zbyt przewidywalne. Zdaniem Klubowiczów chaos panujący w fabule od czasu
do czasu wymykał się spod kontroli. Czy był to celowy zamysł autorów? Prawdopodobnie tak. W książce nie brakuje
natomiast humoru słownego i sytuacyjnego, bowiem Chris Columbus i Ned Vizzini zadbali o to, by żaden czytelnik ani
przez chwilę nie nudził się podczas lektury.
Niech recenzja naszej Klubowiczki Emilii, przybliżająca losy trojga rodzeństwa, które wprowadza się do tajemniczego,
wiktoriańskiego domu, zachęci Was do sięgnięcia po tę publikację.
„Kordelia, Brendan oraz Eleanor wraz z rodzicami zamieszkują w starym domu należącym niegdyś do pisarza Denvera
Kristoffa. Tuż po przeprowadzce odwiedza ich staruszka, która niestety nie wzbudza ani zaufania, ani sympatii wśród
nowych lokatorów, m.in. dlatego, że dzieci przyłapują ją na tym, jak z ukrycia obserwuje ich nowy dom. Niepokój
rodzeństwa okazuje się słuszny. Kobieta jest niebezpieczną, ogarniętą żądzą władzy wiedźmą, a także córką byłego
właściciela posiadłości. Dalia — bo tak brzmi jej imię — poszukuje tajemniczej księgi, dzięki której będzie mogła
podbić świat. Jednak nie jest w stanie dokonać tego sama. Musi przenieść dzieci do świata książek swojego ojca, bo
właśnie tam znajduje się księga. Bohaterowie nie mogą wrócić do swojego świata, dopóki nie spełnią żądań wiedźmy.
Z jakimi niebezpieczeństwami muszą się zmierzyć młodzi Walkerowie? Czy uda się im pokonać demony występujące
w książkach Denvera Kristoffa? Przekonacie się, sięgając po pierwszy tom z tej przygodowej serii”.

Kolejne spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki odbędzie się 23 marca o godz. 16.00 w Czytelni dla
Dzieci i Młodzieży, podczas którego będziemy rozmawiać o książce Glorii Whelan Bezdomny ptak. Ta piękna i
wzruszająca opowieść o hinduskiej dziewczynce przeniesie nas w egzotyczny i barwny świat kultury dalekowschodniej.
A tak o tej publikacji wypowiedział się pisarz książek dla dzieci i młodzieży Rafał Witek: „Bezdomny ptak brzmi tak
czysto, prosto i przejmująco, że zaciekawi każdego czytelnika poszukującego prawdziwej, współczesnej opowieści
pokazującej świat takim, jakim on jest — pełen smutku, bólu i niezasłużonej krzywdy, ale też bogaty w nadzieję,
bezinteresowność i miłość rodzące się tam, gdzie nikt by się ich nie spodziewał”. Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych na kolejne spotkanie Klubu.
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