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Jacek Wróbel

Interes życia



Pięć lat wcześniej

–  Ten  dzban  to  jeden  z  nielicznych  przedmiotów  ocalałych  z  najazdu  Kompanii

Chaosu,  która  czterdzieści  lat  temu  splądrowała  Świątynię  Słowika  i  obróciła  w  pył

najpiękniejszy gmach Imperiału, a kto wie, czy nie całej Insirii. – Haxerlin nachylił się do

ucha klienta i  kontynuował konspiracyjnym szeptem. – Wujaszek Tucky, znajomy mojego

ojca, był zastępcą kapitana doryckiej straży i jako pierwszy przekroczył progi zrujnowanego

przybytku,  niecałe  dwie  godziny  po  odejściu  bandytów.  Opowiadał  później  przerażające

historie o tym, co zastał w środku, historie tak straszne, że na samo wspomnienie jeży mi się

włos na gło… – Urwał, kiedy dostrzegł, że mężczyzna patrzy podejrzliwie na jego łysinę. –

Na  samo  wspomnienie  przebiegają  mnie  ciarki.  –  Obrał  bardziej  wiarygodną  wersję.  –

Wujaszek Tucky, doświadczony żołdak, musiał walczyć z mdłościami, kiedy przedzierał się

przez pełne gruzów marmurowe korytarze, niegdyś pyszniące się wspaniałymi freskami, a

teraz odrapane i  całe  skąpane we krwi.  Pod ścianami  zalegały obdarte  ze skóry trupy,  w

nozdrza  uderzał  odór  śmierci,  ale  on  dzielnie  parł  naprzód,  by spełnić  swój  obowiązek i

zameldować przełożonemu o skali zniszczeń…

Klient w skupieniu słuchał monologu, skubiąc palcami posrebrzany guzik kamizelki.

– Nagle spod sterty ciał  dobiegło go ciche wołanie.  Dobył miecza, przekonany, że

zaraz skrzyżuje ostrza z Drakhonem, Starym Szajbą albo innym budzącym grozę członkiem

Kompanii. Ach, stary dobry wujcio! Gotów był zginąć na służbie! Okazało się jednak, że głos

należał do nastoletniego akolity, który wzbił się na wyżyny poświęcenia i własnym ciałem

osłonił  artefakt,  by  ten  nie  wpadł  w  chciwe  łapska  łupieżców.  Prawdziwy męczennik…

Brocząc z dziesiątek ran,  charcząc i  plując krwią,  resztką sił  wydostał  się spod gruzów i

wymógł na wujaszku Tuckym przyrzeczenie, że weźmie on na przechowanie magiczny dzban

i na powrót umieści na ołtarzu, gdy sanktuarium zostanie odbudowane. Niestety, Świątynia

Słowika jak leżała w gruzach, tak leży, tylko z roku na rok porasta wyżej chwastami. Nie

zapowiada się,  by jeszcze kiedyś miała odzyskać dawny blask,  ba, odzyskać cokolwiek z

minionej świetności. Wujaszek Tucky na łożu śmierci przekazał dzban w ręce mojego ojca, a

ten, gdy i po niego upomniała się kostucha, powierzył skarb pierworodnemu synowi. Proszę

tylko pomyśleć,  jakie tajemnice kryją się wewnątrz! Za cenę pięciu złotych imperiałów z

bólem serca rozstanę się z pamiątką i pozwolę, by kto inny stał się powiernikiem artefaktu

oraz wszystkich jego sekretów… – Haxerlin teatralnym gestem potarł kącik oka. – Dla pana



to interes życia, dla mnie jedyna szansa, bym nie przymierał głodem. Nie nakarmię się wszak

wspomnieniem o honorowym wujaszku.

– Sam nie wiem… – Bogato odziany mężczyzna,  tylko ciut  wyższy od Haxerlina

(czyli  wciąż  bardzo  niski),  krytycznie  spoglądał  na  cynowy  dzbanek.  Kupiec  trzymał

naczynie w wyciągniętych dłoniach i co chwilę wodził spojrzeniem od potencjalnego klienta

do artefaktu,  jakby zastanawiał  się,  co  jest  ważniejsze:  pełny żołądek  czy pielęgnowanie

pamięci  o  bohaterze  z  dzieciństwa.  –  Powiadasz,  czarodzieju,  że  drzemią  tam magiczne

sekrety?

– Z pewnością, drogi panie. Czy wiekowy kapłan, którego mądrość wykraczała poza

nasze zrozumienie, oddałby życie, by chronić zwykły dzbanek?

– Podobno to był młody akolita… – Mężczyzna, na nieszczęście dla Haxerlina, należał

go grona uważnych słuchaczy.

– Czym jest ludzka miara czasu w oczach nieskończonego Panteonu? – zapytał kupiec

retorycznie  i  niezupełnie  w  związku  z  tematem.  –  Kapłan  nie  miał  zarostu.  To  bardzo

odmładza, przez co wujaszek Tucky na samym początku wziął go za młokosa, jednak…

Klient wykorzystał moment, w którym Haxerlin nieopatrznie uchylił Furtkę Cenową i

błyskawicznie włożył w nią stopę.

– Złoty imperiał – powiedział twardo.

–  Szanowny  panie!  Toż  to  rozbój  w  biały  dzień!  –  Kupiec  jęknął,  próbując

jednocześnie  wypchnąć  mężczyznę  poza  Próg  Negocjacji.  –  Sztuka  złota  za  artefakt  ze

Świątyni Słowika, za przesiąknięty Mocą przedmiot, który wykraść chciała najstraszliwsza

zgraja łotrów, jaka kiedykolwiek przemierzała Insirię? Proszę pomyśleć o wujaszku Tuckym,

o  tym,  jak  przyciskał  do  piersi  umierającego  kapłana  i  ze  łzami  w  oczach  obiecywał

wywiązać się z przyrzeczenia. Czy ten akt oddania, piękny gest oraz pamięć, tak, pamięć o

bezimiennym akolicie, wycenić mam na marne pięć złotych imperiałów?

– Dwa i dobijamy targu.

Mistrz Haxerlin padł na klęczki i czule objął cynowy dzbanuszek, kołysząc go jak

niemowlę.

– Ach, biedny kapłanie, ty, który poświęciłeś wszystko, by…

– Dwa imperiały i sześć srebrników. To moje ostatnie słowo.

Mistrz wstał i otrzepał kolana.

– Sprzedane.

***



Mistrz Haxerlin wniósł na wóz Cudów i Dziwów ostatni wyładowany towarem kufer.

Podparł  się  pod  boki  i  z  zadowoleniem  stwierdził,  że  w  Silesii  udało  mu  się  pozbyć

większości felernych sprzętów, które już planował spisać na straty i porzucić gdzieś w lesie.

Nawet jego stary dzbanek znalazł nabywcę. Handlarz używał go do parzenia herbaty, zanim

wieczko nie poluzowało się i nie zaczęło przepuszczać wody.

Oczywiście  żaden  wujaszek  Tucky  nie  istniał.  Haxerlin  miał  kiedyś  psa  o  takim

imieniu i darzył go wielkim sentymentem. Zwierzak uratował mu życie, gdy przed wieloma

laty handlarz utkwił z wozem w Górach Niejasnego Znaczenia podczas bardzo srogiej zimy.

Zawierucha nie odpuszczała przez bite dwa tygodnie. Zmuszony był ją przeczekać w ciasnej

grocie,  drżąc  z  zimna  i  obserwując  zasypane  po  horyzont  szlaki.  Ilekroć  jadł  później

pieczyste, myślał o swoim kochanym, wiernym kompanie Tuckym.

Nawet  jeśli  historia  ze  Świątynią  Słowika  była  zmyślona  (a  była),  Haxerlin  nie

okłamał klienta w jednej kwestii. Dzbanek faktycznie skrywał w sobie sekret. Sekret, który

kupiec nazywał Tajemnicą Dziurawego Denka. Tę intelektualną zagwozdkę wspaniałomyślnie

wliczono w cenę zakupu.

W  takiej  sytuacji  Cuda  i  Dziwy  śmiało  można  było  uznać  za  pioniera  handlu

przedmiotami, których użytkowanie i uczy, i bawi. Mniejsza z tym, że to gorzka nauczka i

śmiech przez łzy.



Czasy obecne

– Oto i Silesia. Jesteśmy na miejscu.

–  Naprawdę?  Nigdy bym nie  pomyślał.  –  Bo’akh–Bonthuzel  zeskoczył  z  wozu  i

przeciągnął się. – A wiesz, czemu? Bo śmierdzi tu tak samo jak w poprzednich wiochach. A

nie, przepraszam, jest pewna różnica. Nie widzę żadnych świniaków biegających po...

Skądś dobiegło stłumione pochrumkiwanie.

– Ach, i jesteśmy w domu – stwierdził kwaśno.

–  Musimy  zachować  ostrożność.  Ostatnim  razem,  kiedy  tu  byłem,  sprzedałem

urzędnikowi z sołectwa dziurawy dzbanek do herbaty. Wtedy jeszcze niezbyt przestrzegałem

zasad  bezpieczeństwa,  a  potrzebowałem pieniędzy…  Niemal  trzy  imperiały  piechotą  nie

chodzą. Co prawda według moich obliczeń, skończyła mu się już kadencja, ale dalej mógłby

chcieć złożyć nieuzasadnioną reklamację.

Kodeks  Mistrza  Haxerlina  głosił,  że  nie  ma  innego  rodzaju  reklamacji  niż

nieuzasadnione.

– Ha, gdybyś mnie wtedy słyszał. – Uśmiechnął się do wspomnień. Krzątał się między

kuframi, oznaczając towar, jaki planował rozłożyć tego dnia na straganie. – Opowiedziałem

mu wzruszającą historię o umierającym kapłanie ze Świątyni Słowika, który podarował ten

dzbanek mojemu wujaszkowi. Wiesz, podręcznikowy wyciskacz łez. Krew ściekająca z ust,

prośba akolity składana wraz z ostatnim oddechem…

– I przyciskanie artefaktu do piersi?

– Tak jest! – ucieszył się handlarz. – Byłby z ciebie dobry przedsiębiorca. Wyobraźnia

to podstawa.

– Widzę taką scenkę na pomniku.

– Hę? Jakim pomniku?

– Tamtym. – Niedbale wskazał monument, zza którego wybiegła właśnie świnia. –

Zejdź z wozu, to zobaczysz.

Haxerlin niemal się zakrztusił.

– Niech mnie demony porwą…

– Do usług. Poczekaj tylko, aż puści Większe Związanie Hatecrafta.

– Chodź, muszę to zobaczyć z bliska!

Pomnik  znajdował  się  w  centrum  osady,  o  ile  oczywiście  można  mówić  o

jakimkolwiek centrum w przypadku miejscowości, która składa się z kilku porozrzucanych



bezładnie  chałup.  Kupiec  wzniósł  oczy  do  góry,  nie  mogąc  wyjść  ze  zdziwienia.  Na

marmurowym  postumencie  umieszczono  rzeźbę  strażnika  miejskiego,  klęczącego  nad

sponiewieranym okrutnie  kapłanem.  Jedną ręką  obejmował  rannego,  a  w drugiej  trzymał

Haxerlinowy dzbanek do parzenia herbaty.

Przetarł powieki, przekonany, że to halucynacja.

–  „Pamięci  bohaterskiego  wujaszka  Tucky’ego.  Cześć  mu  i  chwała”.  –  Demon

odczytał inskrypcję z pozłacanej tablicy.

–  Cóż  to  za  statua?  –  Skonsternowany Haxerlin  zaczepił  jednego z  mieszkańców

Silesii, którzy wyszli na zewnątrz, zwabieni widokiem przyjezdnych.

–  To  je  bohater  Imperiału,  onkel  Taki.  –  Specyficzny akcent  walił  po  uszach  jak

wystrzały z  garłacza.  –  Nie  słyszoł  pan  o  onklu  Takim?  Kastner  pedzioł,  że  pomnik  go

upamie… upaniemientni.

– I że każdy tera bedzie wiedzioł, kaj leży Silesia – dodał ktoś inny. – Ale to gupoty,

bo przeca kaj mo leżeć, jak nie tukej.

Haxerlin nie mógł oderwać wzroku od swojego fikcyjnego wujaszka. Gdyby krewny

naprawdę istniał, pewnie doceniłby kunszt, z jakim artysta oddał malującą się na jego twarzy

łagodność i  współczucie.  Z drugiej  strony – w spiżowych palcach,  zaciśniętych na uszku

dzbana, znać było siłę i determinację.

Taki już z wujaszka heros.

Kapłan jakimś dziwnym sposobem był jednocześnie i młody, i wiekowy. Ale to tylko

w ramach ciekawostki.

Wieśniacy zaczęli mówić jeden przez drugiego, szczęśliwi, że jest okazja podzielić się

z kimś nietutejszym lokalnymi sensacjami.

– …i mu olik, blank podobny do pana, dzbonek sprzedoł.

– No i Kastner trzymoł go w doma na bifeju. Podzimiem przyszli zebroć podatki i był

tam jedyn byamter, co sie znoł na różnych świecidlokach. Obadoł z daleka ten klamot i ślypia

mu sie zaświeciły, że prawie świtnůł ze schodów. Pado, że to jaki cenny geszynk, li–mi–to–

wa–na, ja, tak to szło, limitowana seryja, i że król Heavel zbiero takie cuda. Kastner pojechoł

do  stolicy,  światowy chop,  mioł  audidiencje  i  sprzedoł  dzbon  królowi.  Dostoł  chyba  ze

dziesienć worów złota!

– Dwajścia! Sam żem widzioł, jak mu kofry wieźli do chałpy!

– …i polozł ze wsi, ale pierw pomnik kazoł zbudowoć, co by podziynkować onklowi

Takiemu. Przeca to łon sam skarb wytaskoł ze świontyni.

– Jo, jakbym tela gelda nahaboł, to bym ze trzi zbudowoł. I jaki karyzol dla bajtli.



– Kaj tam! Nie mógł wincej, bo szporował na pałacyk w Annoverze.

– Mosz recht. Słyszołech, że kanona postowił w laubie. Choby generał!

– A do antryju ściungnoł lojfer ze morza.

– I blumenwaza łod krasnali.

– Stadnina z rasowymi końmi też swoje kosztowała… – odezwała się kobieta, nad

którą najwidoczniej nie wisiała klątwa regionalnej gwary.

– I karyta se sprawiył, i znalozł szwarna lipsta… Pamintocie, jaki dyndel oblekła, gdy

wyrychtowali tukej abszicfajer?

Haxerlin  słuchał  tego  wszystkiego  w  milczeniu,  ale  Silesianie  przestali  się  nim

interesować.  Zajęci  byli  skrupulatnym wyliczaniem sprzętów składających się  obecnie  na

majątek Kastnera. Nie zapowiadało się, by szybko skończyli.

– Ja, a łon tachoł tedy złota keta i wraził  gryfne trzewiki, ze elefanta czy inszego

pieroństwa.

– Ze krokodila.

Z każdą chwilą kupiec miał ochotę coraz mocniej walić głową w postument.

– Brawo, brawo. – Thuz teatralnie zaklaskał. Pucułowatą buzię wykrzywił cwaniacki

uśmiech. – To mówiłeś, że ile na tym zarobiłeś?

Haxerlin złapał go za kołnierz i szybkim krokiem zaczął wycofywać się w kierunku

wozu.

– O co ci chodzi?!

–  Wracamy  do  Pękowiska,  natychmiast!  Miałem  drugi,  identyczny  dzbanek.  Też

niedawno  zaczął  przeciekać,  więc  wylądował  na  stoisku  Tanie  Kupowanie,  Magia  Za

Srebrnika. Minął niecały tydzień, jeszcze jest szansa, żeby go odzyskać. W końcu musi być

jakaś granica! Ileż razy można robić interes życia?!



CK Monogatari – Artur Laisen

W  kieleckiej  firmie  KZDM-Nagita  zawrzało.  Z
centrali  w Tokio przysłano  Sho Kyubimori,  eks-
centrycznego wiceprezesa, pragnącego zrealizować
monumentalny i tajemniczy projekt architektonicz-
ny. Jego śladem podąża enigmatyczna emisariusz-
ka klanu Oda - Yuki Yamada oraz śmiertelnie nie-
bezpieczny egzekutor Yakuzy - pan Toru. 

I nie są to bynajmniej najbardziej egzotyczni przy-
bysze z Kraju Kwitnącej  Wiśni.  Wkrótce w pro-
wincjonalną rzeczywistość wedrą się też yūrei, kit-
sune i inni przedstawiciele japońskiego świata ma-
gii, duchów i demonów… 

Piotr Jaskulski, dyrektor finansowy firmy, wiodący
do tej pory spokojne i monotonne życie, nieoczeki-
wanie  staje  przed  iście  mefistofelesowym  wybo-
rem. Od tego, czego naprawdę pragnie i jaką cenę
jest gotów zapłacić za spełnienie marzeń, zależeć
będą losy całego miasta.

„CK Monogatari” to opowieść o samotności i prze-
mijaniu, o naszym miejscu w czasie i przestrzeni, a także, przede wszystkim, o gubieniu i odnajdywa-
niu samych siebie. 

Metafizyczny thriller nie tylko dla miłośników fantastyki!

http://geniuscreations.pl/ksiazki/ck-monogatari-artur-laisen/



Malajski Excalibur – Daniel Nogal

Kuala  Lumpur,  nieodległa  przyszłość.  Trwa
zimna  wojna  pomiędzy  globalnymi  potęgami,
czyli Chinami i światem arabskim, stolica Male-
zji stanowi zaś jedną z głównych aren konfliktu.
Owain  Llewelyn,  specjalista  od  zdobywania
trudno dostępnych  informacji,  otrzymuje  niety-
powe zadanie: ma odnaleźć Taming Sari, legen-
darny  malajski  artefakt.  Przyjmując  zlecenie,
wplątuje się w grę, w której chodzi już jednak o
coś więcej, znacznie więcej, niż tylko o zdobycie
pamiątkowego ostrza.

Na planszy pojawiają się kolejni gracze: chiński i
kuwejcki wywiad, nigeryjskie i hinduskie gangi,
triada oraz tajne stowarzyszenie, które od dawna
nie  powinno  istnieć.  Giną  ludzie,  odżywają
uśpione  konflikty,  w  wieloetnicznym  malezyj-
skim kotle zaczyna wrzeć. A to przecież dopiero
początek.

http://geniuscreations.pl/ksiazki/malajski-excalibur-daniel-nogal/



Błąd warunkowania – Anna Nieznaj

Jest  koniec XXI wieku, układ sił  na świecie
zmienił  się radykalnie. Jednak najlepszym narzę-
dziem prowadzenia wojny pozostaje nauka: zbroi
globalne potęgi, buduje prywatne imperia, dostar-
cza narzędzi szaleńcom.

Gdy Czarne  Koty  –  genetycznie  zmodyfikowani
agenci unijnego wywiadu – próbują sprostać roli,
do  jakiej  ich  zaprojektowano,  pewien  niedoszły
naukowiec o duszy awanturnika wpada w niebez-
pieczne towarzystwo. Ich losy zaczynają się spla-
tać.

"Bardzo lubię taką „fantastykę bliskiego zasięgu”,
gdzie  świat  i  bohaterowie są jeszcze  na tyle  po-
dobni do tego, co znamy, że można ich bez więk-
szego trudu zrozumieć, a jednocześnie jest w tym
wszystkim fantastyczny element inności, który każe
czytelnikowi mówić: Wow, sam bym na to wpadł!

Tym elementem są tu przede wszystkim ludzie-koty, pomysł na pozór może nieszczególnie oryginalny,
ale zrealizowany tak, że byłam pod sporym wrażeniem. A jest w książce jeszcze więcej: są elementy
cyberpunku, akcja i skomplikowane uczucia, jest nawet wątek kryminalny, a także Europa przyszłości
ze zmienionym i nader ciekawym układem sił politycznych. Nie jestem pewna, czy chciałabym w niej
żyć, ale wiem, że bardzo chętnie przeczytam drugi tom tej historii." 

Anna Kańtoch
(autorka bestsellerów, czterokrotna zdobywczyni Nagrody im. Janusza A. Zajdla)

http://geniuscreations.pl/ksiazki/blad-warunkowania-anna-nieznaj/



Chór zapomnianych głosów 

Remigiusz Mróz

Okręt  badawczy  „Accipiter”  przemierza
bezkres  kosmicznej  próżni,  a  jego  załoga
pogrążona  jest  w  głębokiej  kriostazie.
Nieliczni  świadomi  są  dramatu,  który
rozgrywa  się  na  pokładzie.

Astrochemik  Håkon  Lindberg  budzi  się
przedwcześnie z kriogenicznego snu i widzi,
jak ginie jeden z ostatnich członków załogi.
Prócz niego rzeź przetrwał tylko nawigator,
Dija Udin Alhassan.

Czy  to  on  jest  odpowiedzialny  za  fiasko
misji?  A  może  stoi  za  tym  jakaś
niewypowiedziana  siła?  Obca  cywilizacja?
Nieokreślony  byt?  Ludzkość  podróżuje
między  gwiazdami,  odkrywa  miriady
światów,  ale  nigdy  nie  napotkała  żadnych
oznak życia.

Chór  zapomnianych  głosów to  SF  z  tempem właściwym  powieściom sensacyjnym,  intrygą  iście
kryminalną  i  klimatem  rodem  z  horrorów.  Zakończenie  powinno  zaskoczyć  nawet  najbardziej
przewidującego czytelnika. 

http://geniuscreations.pl/ksiazki/chor-zapomnianych-glosow-remigiusz-mroz/



 Okup krwi – Marcin Jamiołkowski

Herbert  wiedzie spokojne życie  w jednej  z
podwarszawskich miejscowości,  gdzie  nikt  nie  zna
jego  mrocznej  przeszłości.  Nawet  przed  ukochaną
kobietą skrzętnie skrywa kim jest naprawdę.  Bycie
skromnym krawcem z Podkowy Leśnej jest spełnie-
niem jego marzeń.

Przeszłość jednak nie pozwala o sobie zapo-
mnieć. Melania zostaje uprowadzona i jej życie zale-
ży tylko od tego czy Herbert zdąży na czas dostar-
czyć tajemniczą przesyłkę do Warszawy – miasta, od
dawna pozbawionego magii, w którym moce Herber-
ta nie działają.

Pokonanie 30 kilometrów w kilka godzin nie
wydaje się być  wielkim wyzwaniem.  Staje się nim
jednak, kiedy jego tropem ruszają: magowie, wysłan-
nicy tajemniczego „Bractwa Miast”, wyznawcy Ba-
zyliszka, najemnicy i policja. Przeszkody piętrzą się
na każdym kroku i tylko poznani przypadkowo so-
jusznicy oraz niespodziewanie budząca się do życia
magia  stolicy  dają  szanse  na  ocalenie  ukochanej.
Czasu jest coraz mniej.

Warszawa nie miała do tej pory swojego 
maga.

Teraz już ma! Nazywa się Herbert Kruk!

"Przeczytałem wiele debiutów i „Okup krwi” wpisuje się do grupy tych pozytywnych. Nie frustruje,
nie przyczynia się do zachowań autodestrukcyjnych i  stanowi przyjemną lekturę wyróżniającą się
miejscem akcji – Warszawą."  GameExe

http://geniuscreations.pl/ksiazki/okup-krwi-marcin-jamiolkowski/

http://geniuscreations.pl/ksiazki/okup-krwi-marcin-jamiolkowski/


Ród – Emil Strzeszewski

Książka,  która  zwala  z  nóg  niczym
apateja!

Gdzieś w naszej lub nie naszej rzeczy-
wistości  istnieje  Miasto,  które  z  pozoru  tętni
życiem. Bezimienni bohaterowie zmagają się z
codziennością  skrywającą  całkowity  rozkład
społeczeństwa  i  moralności.  Zdegenerowane
miasto jednak upomina się o każdego z nich i
zmusza do dokonania najistotniejszych wybo-
rów.

Wolna wola zdaje się być  jednak ilu-
zją,  a  jedynym  ratunkiem  jest  wyciszenie,
ucieczka w stan beznamiętnej konsumpcji rze-
czywistości. Ale czy takie życie warte jest kon-
tynuowania? Być czy trwać? 

„To wspaniale, że nareszcie doczekaliśmy się na kogoś takiego, jak Strzeszewski. Świetne pióro, od-
ważne i oryginalne pomysły, punkowa zadziorność - "Ród" to brawurowa i bezwzględna literatura.” -
Paweł Majka, autor bestsellerowego „Metro 2033: Dzielnica obiecana” i „Pokój światów”

„Romans z "Rodem" Emila rozpoczął się banalnie - od uwiedzenia. Zostałem uwiedziony. I chociaż
wydawałoby się, że za stary jestem na miłość od pierwszego wejrzenia, to jednak dałem się zauroczyć
tej historii od pierwszych akapitów.” - Marcin Jamiołkowski, autor „Okupu krwi”

http://geniuscreations.pl/ksiazki/rod-emil-strzeszewski/

http://geniuscreations.pl/ksiazki/rod-emil-strzeszewski/


Kotku, jestem w ogniu – Dawid Kain

Życie  w  świecie  opanowanym  przez
książkoholików  nie  jest  łatwe,  ale  Edward
Egan, mieszkaniec Postmoderny i nieuleczalny
utracjusz,  stara  się  skupiać  na  jego  jasnych
stronach. Dostarczając czytelniczym narkoma-
nom dobrej jakości teksty, pisane przez przyja-
ciela, szalonego Zampano, jest w stanie zarobić
tyle, by starczyło na używki, kobiety i oczywi-
ście kolejne lektury.

Jednak  pewnego  dnia  wszystko  się
zmienia. Edward budzi się w jakimś zimnym,
obcym  miejscu,  daleko  od  domu,  imprez  i
przyjaciół. Nie pamięta, jak tam trafił. Na do-
datek pewien natręt  namawia go do szukania
rzekomo najważniejszego dzieła literackiego w
historii,  zwanego  Raportem.  Czy  pojedyncza
książka jest w stanie odpowiedzieć na każde z
kluczowych  dla  naszej  egzystencji  pytań?
Gdzie ją znaleźć i czy w ogóle warto?

Powieść  o  czytaniu,  do  czytania.  Zu-
pełnie inna niż wszystkie.

"(...) sprytna, zabawna, precyzyjnie skonstruowana z imponującej mnogości elementów, z pazurem, 
niejednoznaczna… Czego chcieć więcej?" - Marek Grzywacz (redaktor Niedobre Literki)

"Przyznam, że od czasów lektury Jaskini filozofów Jose Carlosa Somozy nie czytałem chyba dzieła tak
sprytnie igrającego z konwencjami i dotykającego samej natury tworzenia." - Krzysztof Maciejewski 
(redaktor Papierowe Myśli)

"(…) wielka literacka zabawa z czytelnikami, a zarazem uniwersum, z którego wcale nie chce się wy-
chodzić." - Milena Buszkiewicz (redaktor Booklips)

"Równie wciągająca, choć wymagającego skupienia, opowieść o literaturze." - Robert Ziębiński (re-
daktor Dzika Banda)

http://geniuscreations.pl/ksiazki/kotku-jestem-w-ogniu-dawid-kain/



Pokój światów – Paweł Majka

I wojna światowa była  tragedią,  ale nie skoń-
czyła  się  tak,  jak  mówią  podręczniki  historii.
Na Ziemi wylądowali Marsjanie. Inwazja zosta-
ła odparta, a uwięziony na powierzchni planety
najeźdźca zasymilowany,  jednak odtąd nic już
nie było takie jak dawniej.

Sprowadzone przez Obcych mitbomby uwolni-
ły energię wiary, która ożywiła postaci z mito-
logii, baśni i legend. Domy otoczono ochronny-
mi barierami, boscy patroni strzegą poszczegól-
nych miast, po ulicach przechadzają się upiory i
magowie. Miejsce dawnych państw zajęły spół-
ki handlowe, Republika Narodów i na pół świa-
dome państwa-organizmy: Wieczna Rewolucja,
Wiekuista Puszcza czy Matka Tajga.

Czego poszukuje  zorganizowana przez Nowa-
kowskiego – bogatego krakowskiego Marsjani-
na – ekspedycja na wschód? Trwają lata Poko-
ju, ale wyprawa sterowcem nad Kresami Rze-
czypospolitej  nigdy nie  należała  do  bezpiecz-

nych… Czy barwna zbieranina indywidualności – opętany przez nienawiść Mirosław Kutrzeba, stwo-
rzony w laboratorium ślepy bóg Szuler Losu, uzależniony od czarciego mleka były inspektor kolejowy
Grabiński, cyganka Sara, olbrzym Burzymur i naiwny Jasiek – wie, na co się porwała?

Zamieszkująca ciało Kutrzeby zmora dopilnuje, żeby nie zapomniano o zemście.

Brawurowa powieść Pawła Majki to fantastyka przygodowa na najwyższym poziomie, która zachwyca
dynamiką wydarzeń, spójnością opisywanego świata i rozmiarem kreacji.  Od czasów H.G. Wellsa
wojna światów nie została nakreślona z takim rozmachem!

"Pokojem światów" Paweł Majka udowadnia, że znakomicie rozumie popkulturę. Wie, co ludzie chcie-
liby czytać. Co ważniejsze - wie, jak o tym pisać. Jego książka to rozrywka dla tych, którzy potrafią
docenić zgrabną historię, doskonały język, a także poczucie humoru. Jednej rzeczy brak "Pokojowi
światów" - na szczęście. Brak jest bowiem banalności. - Emil Strzeszewski (autor bestsellerowej Ek-
tenii)

Świetna i wciągająca lektura na długi wieczór. - Maciej Frączyk (autor bestsellerowych: Zeznań Nie-
krytego Krytyka i Nie przejdziemy do historii)

http://geniuscreations.pl/ksiazki/pokoj-swiatow-pawel-majka/
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