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 Rozpoczął się rok szkolny i „kierat pracy”.  Czasem trzeba jednak odpocząć i oderwać się od rzeczy-
wistości. Biblioteka szkolna proponuje wony czas z książkami science fiction i fantasy.

 George R .R. Martin jest amerykańskim pisarzem, twórcą zarówno opowiadań, jak i powieści scien-
ce fiction i fantasy. Jego autorstwa jest popularna saga fantasy Pieśń lodu i ognia, na której oparto między 
innymi grę fabularną  „Gra o tron” oraz serial wyprodukowany przez HBO .   
 W swoich książkach Martin stworzył uniwersum Dzikich kart, będących jednostkami obdarzonymi 
nadnaturalną mocą  i pokazał w kontekście bardziej rzeczywistym, mroczniejszym, brudnym, każąc swym 
superbohaterom konfrontować się ze wszystkim, co przyniósł burzliwy  XX wiek.
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 Wyprawa asów to utwór, którego akcja toczy się czterdzieści lat po pojawieniu się wirusa dzikiej kar-
ty.  Światowa Organizacja Zdrowia postanawia wysłać misję złożoną z asów, dżokerów, polityków i dzien-
nikarzy. Misja zbada, jak kraje radzą sobie z wirusem, który zmienił oblicze ludzkości. Ekipą kieruje Gregg 
Hartmann, senator o prezydenckich aspiracjach, ukrywający w rękawie niebezpiecznego asa. Towarzyszy 
mu grupa, w której skład wchodzą niektórzy z najpopularniejszych bohaterów serii – doktor Tachion, aso-
wie Sokolica i Złoty Chłopiec oraz dżokerzy Poczwarka, Troll i Ojciec Kałamarnica. 
 Od dżungli Haiti i Peru po burzliwą scenę polityczną Egiptu, od klasztoru w Japonii po ulice naj-
większych metropolii Europy bohaterowie ujrzą wiele niezwykłych rzeczy. Niektórym dzikim kartom od-
daje się cześć jako bogom, a pewne wydarzenia wydają się spełnieniem przepowiedni sprzed stuleci, która 
wywrze trwały wpływ na przyszłość całego świata…

 
 Często zdarza się, że książka staje się inspiracją do nakręcenia filmu lub stworzenia gry kompu-
terowej. Sytuacja odwrotna zdarza się bardzo rzadko i na ogół efekty są niezbyt udane. Bywa tak, że bez 
znajomości pierwowzoru trudno wyobrazić sobie akcję lub też napisane są bez większego talentu na fali 
popularności filmu czy też gry.
 Zupełnie inaczej jest w przypadku serii książek Oliwiera Bowdena napisanych na podstawie popu-
larnej gry Assassins Greed. Czyta się je jednym tchem i z wielką przyjemnością. Postaci zostały rozbudo-
wane, uzyskały wielowymiarowość i głębię psychologiczną, ich czyny wynikają z poprzednich wydarzeń, 
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co stanowi miłą odmianę w stosunku do gry, a kontekst historyczny uzupełniony został o wiele ciekawych 
informacji. Czytelnik czasem przenosi się do średniowiecza, czasem do renesansu, a innym razem do 
Londynu z czasów rewolucji przemysłowej.  Razem z fikcyjnymi bohaterami spotyka postaci historyczne:  
Leonarda da Vici, Niccolo Machiavellego, Rodrigo i Cezare Borgiów,  Caterinę Sforza, które dodają utwo-
rom znamion autentyzmu.

Książki z serii  w naszej bibliotece:
� Tajemna krucjata
� Porzuceni
� Bractwo
� Podziemie
� Pojednanie
� Czarna bandera
� Renesans

 Mając 18 lat Dmitry Glukhowsky ( Dmitrij Głuchowski) zaczął tworzyć powieść postapokaliptyczną 
Metro 2033 i publikować ją fragmentami w Internecie, pozwalając do pewnego stopnia czytelnikom wpły-
wać na fabułę. Ten interaktywny sposób pisania zyskał mu ogromną rzeszę fanów, zanim jeszcze książka zo-
stała opublikowana w wersji tradycyjnej (2005). Również w tej formie okazał się wielkim sukcesem, a prawa 
do niej zostały sprzedane do 33 krajów. Kilka lat później (2009)  ukazało się Metro 2034, a pomysł ten został 
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rozwinięty w projekt Uniwersum metro 2033, w którym zgodnie z ustalonymi przez Glukhovsky`ego regu-
łami piszą autorzy z całego świata. Rok 2015 przyniósł Metro 2035.

Tom 1
Rok 2033. W wyniku konfliktu atomowego świat uległ zagładzie. Ocaleli tylko nieliczni, chroniący się w mo-
skiewskim metrze, które dzięki unikalnej konstrukcji stało się najprawdopodobniej ostatnim przyczółkiem 
ludzkości. Na mrocznych stacjach, rozświetlanych światłami awaryjnymi i blaskiem ognisk, ludzie ci pró-
bują wieść życie zbliżone do tego sprzed katastrofy. Tworzą mikropaństwa spajane ideologią, religią czy 
po prostu ochroną filtrów wodnych... Zawierają sojusze, toczą wojny. Pojawia się jednak kolejne, nieznane 
niebezpieczeństwo…

Tom 2
Rok 2034. Od pamiętnych wydarzeń, które początek i finał miały na stacji WOGN, minął niespełna rok. 
Czarni, ponoć śmiertelne zagrożenie dla tych nielicznych, którzy w czeluściach moskiewskiego metra prze-
trwali atomową apokalipsę, zniknęli na dobre, zgładzeni przez Artema i jego towarzyszy. Na drugim krańcu 
metra mieszkańcy Sewastopolskiej toczą walkę o przetrwanie z nowymi formami życia, wdzierającymi się 
do tego ostatniego schronienia ludzkości. Los stacji i jej mieszkańców zależy od dostaw amunicji, a te nagle 
ustają. Karawany giną bez wieści, urywa się łączność. Z zadaniem wyjaśnienia zagadki i przywrócenia do-
staw wyruszają: młody Ahmed, leciwy, niespełniony kronikarz metra Homer i Hunter, który niegdyś zaginął 
wśród czarnych, a teraz się odnalazł, choć jego tożsamość budzi wątpliwości… Do wyprawy dołącza Sasza, 
córka wygnanego naczelnika Awtozawodskiej. Kim naprawdę jest Hunter? Czy odwzajemni uczucie, jakim 
obdarzyła go Sasza? Jaką tajemnicę skrywają mroczne tunele? I czy garstce śmiałków uda się ocalić tych 
nielicznych, którzy przetrwali zagładę?

Tom 3
Metro 2035 kontynuuje historię Artema z pierwszego tomu kultowej serii. Na tę książkę miliony czekały 
przez całe dziesięć lat, a prawa do tłumaczenia wydawnictwa wykupiły na długo przed jej ukończeniem.  
Metro 2035 jest przy tym książką niezależną i również od niej można zacząć przygodę z cyklem Glukhovsky’ego, 
który podbił serca czytelników w Rosji i na całym świecie.

Mirosława Bednarz


