Saga
„Wybrani”
(recenzja) cz.1
Napotkałam
tę
książkę w szkolnej bibliotece i mogę powiedzieć, że wypożyczenie
jej było bardzo dobrym
pomysłem, pomimo że
nie byłam do niej od
początku przekonana.
Widząc okładkę i opis
z tyłu książki, myślałam, że będzie to
kolejny,
niekończący
się romans, który nie
wniesie nic dobrego w
moje
postrzeganie
innych i świata. Jednak
przysłowie „nie oceniaj
książki po okładce” nie wzięło się znikąd. C.J Daugherty skupiła się na
problemach nastolatków. I głównie do odbiorców w tym wieku skierowana
jest powieść, jednak może spodobać się także dorosłemu. Każdy człowiek
był w wieku nastoletnim, problemy są dostosowane do jego wieku, a te
nastoletnie nie są mniej ważne od tych, przez które przechodzą dorośli.
Główną bohaterką jest nastoletnia Allie Sheridan to właśnie ona
zostaje „wybrana”, mimo że nie różni się niczym od swoich rówieśników jest
wyjątkowa. Po kolejnym problemie w życiu jakim jest zniknięcie jej brata
Christophera dziewczyna buntuje się, wdaje w bójki, chce pokazać, na co ją
stać. Włamuje się do szkoły razem ze swoim przyjacielem i właśnie stamtąd

po raz kolejny zabiera ją policja, przez co rodzice wysyłają ją do Akademii
Crimmeria - szkoły odciętej od otaczającego świata, bez technologii, bez
kontaktu z osobami postronnymi. Tam dość nietypowo zostaje przywitana
przez dyrektorkę szkoły, a w szafie w jej nowym pokoju znajdują się same
suknie balowe. Widzi, że jest traktowana wyjątkowo, jak gdyby była
najważniejszą uczennicą w szkole. Jej rodzice uważają, że właśnie tam
będzie bezpieczna i to tam nauczy się dorosłego życia. Dlaczego?
Chcesz poznać świat, w którym żyją bohaterowie tej powieści?
Dowiedzieć się o co tak naprawdę chodzi w Crimmerii? Dlaczego Allie jest
tak wyjątkowa? Koniecznie przeczytaj „Wybranych”, a nie pożałujesz.
Książka porusza wiele problemów. Polecam ją, ponieważ to właśnie ona
pozwoliła zrozumieć mi, jak bardzo ważne są uczucia i przeciwności losu
przezwyciężane w nastoletnim wieku. Autorka ukazała nam dobry thriller,
który dzięki niewyjaśnionym wątkom pobocznym wywołuje niedosyt, przez
co jak najszybciej chcesz dostać w swoje ręce kolejną część.
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