,,Greccy Bogowie Według Percy’ego Jacksona”

,,Greccy Bogowie Według Percy’ego Jacksona” to książka
napisana przez Ricka Riordana (autora wielu bestsellerów) opowiadająca
(jak sama nazwa wskazuje) o Bogach Olimpijskich, jak również o początku
świata według starożytnych wierzeń.
Narratorem jest współczesny, nastoletni heros - Percy, syn boga
mórz czyli Posejdona. Książka opowiada o tym jak Uranos i Kronos zostali
poszatkowani przez swoje dzieci, wyjaśnia, jak to się stało, że Hestia
została singielką, a wszyscy zaczęli się bać Demeter; ukazuje, jak boskie
niemowlę kradnie fantastyczne krowy Apollina, a wszyscy mężczyźni
zakochują się w Afrodycie; podejmuje również wątek Hery, która
wyrzuciła swoje dziecko przez okno. Oprócz bóstw wymienionych powyżej
Percy przedstawia nam jeszcze: Persefonę, Hadesa, Posejdona, Zeusa,
Atenę, Aresa, Hefajstosa, Artemidę, Hermesa oraz Dionizosa.
Pewien wydawca w Nowym Jorku poprosił mnie o spisanie tego, co wiem o
greckich bogach, ale ja byłem ostrożny: – Nie moglibyśmy napisać o tym
anonimowo? W sumie nie chciałbym znów wkurzyć Olimpijczyków…
Gdyby jednak wiedza o greckich bogach miała kiedyś pomóc wam przeżyć
spotkanie z nimi, jeśli się przed wami pojawią, to może spisanie tego
wszystkiego będzie moim dobrym uczynkiem tygodnia”.
Tak właśnie zaczyna się ta książka, w której Percy przedstawia
klasyczne opowieści przedstawione w zupełnie innym świecie oraz z pewną
dawką sarkazmu. Kolorowe, fantastyczne oraz pełne dramatyzmu
ilustracje zaprezentował John Rocco, który stworzył wszystkie okładki do
popularnych serii Ricka Riordana takich jak: ,,Percy Jackson i Bogowie
Olimpijscy”, ,,Kroniki Rodu Kane” oraz ,,Olimpijscy Herosi”.
Polcam wszystkim przeczytanie tej książki, a także drugiej części
,,Greccy Herosi Według Percy’ego Jacksona”, w której Precy opisuje życie i
przygody starożytnych półbogów.
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"Młody Samuraj"

"Młody Samuraj" jest to seria ośmiu książek napisanych przez Chrisa
Bradforda. Przedstawia ona historię Japonii za czasów, kiedy żyli samuraje
i ninja.
Książka przedstawia przygody Jack'a Fletcher'a, którego statek w
czasie podróży został zaatakowany przez ninja, w wyniku czego ojciec
Jack'a został zamordowany. Ojciec, umierając, podarował Jack'owi Rutter,
czyli zapiski opowiadające o szlakach handlowych i różnych przydatnych
informacjach o morzu. Jack po bitwie chciał zemścić się za śmierć ojca
Ninjy, który zwał się Dokugan Ryu. Kiedy miejscowa dziewczyna znalazła
Jack'a na plaży, wzięła go pod swoją opiekę. Dziewczyna nazywała się
Akiko i została przyjaciółką Jack'a. Został zabrany do Masamoto, jednego
z najsilniejszych samurai. Gdyby nie Akiko, Jack by nie przeżył. Masomoto
przygarnął chłopaka i uczył go sztuk walki mieczem i wręcz. Na początku
chopak uczył się władać Bokkenem (kijem do trenowania) z synem
Masamoto, Yamato. Yamato nie lubił chłopaka, a z racji tego, że był
wytrenowany, utrudniał Jackowi naukę. Po wielu porażkach i próbach Jack
pokonał Yamato. Po wygranej bitwie Jack postanowił się położyć i wtedy
został napadnięty przez Dokugana Ryu. Okazało się, że ów ninja zwie się
"Smocze Oko" i pożąda Ruttera chłopca, aby panować nad morzami.
Jack zostaje wyćwiczony i zapisany do szkoły dla samurajów.
Jack'a w szkole traktują jednak jak barbarzyńcę i wyrzutka, ponieważ
ma inny kolor skóry i jasne włosy. Nazywają go Gaijinem. Jack miał
również ciężko u nauczycieli, którzy np. do walki próbnej cały czas go
wybierali. Chłopak po wielu zmaganiach stał się wspaniałym samurajem,
ale także zyskał wielu wrogów. Yamato i Akiko zostali jego najbliższymi
przyjaciółmi. Chłopak spotkał również na swojej drodze drobnego
chłopczyka Yoriego, który również uczęszczał do tej szkoły lecz nie miał
zbyt wielkiej siły do choćby uniesienia miecza. Yori został mnichem za
pomocą technik, których nauczył się od senseja od nauki zen Yamady.
Jack spotkał również Kazuko, jego jak się okazało największego wroga.
Kazuko sabotował szkołę, gdyż chciał zaimponować swoim kolegom, ale
także był ukrytym szpiegiem szoguna, który chciał dojść do władzy. Kiedy
uczniowie zostali wytrenowani, wysłano ich do obrony zamku Osake i
walce przeciw szogunowi dla innego władcy. Niestety szogun użył
czerwonych wojowników, czyli najbrutalniejszej armii w tamtych czasach,
a także broni palnej. W wyniku walki zginął Masamoto. Okazało się, że

Smocze Oko współpracuje z szogunem. Jack mimo treningów nie miał
szans z Smoczym Okiem. Yamato poświęcił się dla Jacka i zeskoczył z
Smoczym Okiem z najwyższej wieży zamku na pewną śmierć. Zamek
Osaka został zdobyty, a cudzoziemcy w Japonii skazani na pewną śmierć,
gdyż szogun nie życzył sobie cudzoziemców w kraju. Jack musiał ukrywać
się, ale także pomagał innym ludziom wokół. Raz wieśniacy poprosili
Jack'a, aby pokonał czarny księżyc czyli króla rozbójników z jego bandą
czterdziestu rozbójników. Jack, szukając innych samurajów do pomocy
walki z Czarnym Księżycem, musiał uważać, żeby nie natrafić na kogoś,
kto wyda go szogunowi, w wyniku czego odnalazł starych przyjaciół czyli
Yoriego i Saburo. Saburo był to chłopak samuraj
w wieku
Jack'a, który bardzo lubił jeść. Jack z przyjaciółmi znalazł również innych
kandydatów do obrony wieśniaków. Kiedy Jack wracał z samurajami,
spotkał swoją przyjaciółkę ninja Miyuki. Po pokonaniu Czarnego Księżyca,
Jack wraz z przyjaciółmi poszli w drogę do Nagasaki, gdzie na chłopca
czekał statek, którym miał dopłynąć do domu. Kiedy płynęli do Nagasaki,
zostali napadnięci przez ninja piratów, którzy władali potężną flotą.
Prowadzili oni wojnę z wodnymi samurajami, którzy polowali na ninja. Gdy
obie strony walczyli, pojmany Jack i przyjaciele ruszyli do ucieczki, lecz
okazało się, że Dokugan Ryu żyje. Jack pokonał wroga, lecz okazało się że
to nie był prawdziwy Smocze Oko lecz tylko jego sobowtór. Jack popłynął
z przyjaciółmi w dalszą drogę do Nagasaki, jednym z zostawionych
statków piratów ninja.
Moim zdnaniem książki z serii "Młody Samuraj" są świetne
i opowiadają o znakomitej i ciekawej przygodzie Jack'a. Można znalezć
w nich także wiele informacji o Japonii.
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