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Dwa światy i ludzie na ich krawędzi
Miłość, która nie powinna się zdarzyć, łączy dwa światy – realny z mroczną i brutalną Niziną. Zoe to nastolatka prowadząca zwyczajne życie, a Iks jest przystojnym… łowcą głów z podziemia. „Na krawędzi wszystkiego” to młodzieżowy thriller trzymający w napięciu aż do ostatnich stron nawet dorosłego czytelnika.
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„Na krawędzi wszystkiego” to pierwszy tom serii autorstwa Jeffa Gilesa, polecany przez światowej sławy reżysera „Władcy pierścieni” i „Hobbita”– Petera Jacksona. 
Zoe ma 17 lat, zwariowaną matkę wegankę, młodszego brata z ADHD i przyjaciółkę. Ma też za sobą trudny rok, kiedy tragicznie zmarł jej ojciec, a zaprzyjaźniona para staruszków zaginęła bez śladu. Jakby tego było mało, szukając brata podczas burzy śnieżnej, Zoe zostaje brutalnie zaatakowana i widzi coś, czego nie powinna widzieć. I kogoś. Nazwała go Iks.

Zoe nie wie, że to łowca głów pracujący na zlecenie lordów z Niziny – mrocznego i brutalnego miejsca, w które trafiają najgorsi szubrawcy. Iks i Zoe nigdy nie mieli się spotkać. Łowcy nie mogą ujawniać się nikomu poza swymi ofiarami. Iks, aby uratować Zoe, łamie wszystkie zasady Niziny. I ponosi brutalne konsekwencje.

Beznadzieja, samotność i ból – Iks zna tylko to. Zoe pokazuje mu, że można żyć inaczej. Kiedy dowiadują się więcej o swoich światach, zaczynają zadawać pytania o przeszłość, własny los i przyszłość. Ale wyrwanie Iksa z Niziny i odcięcie się od przeszłości, która pęta Zoe, będzie od obojga wymagać konfrontacji z własną ciemną stroną.

„Na krawędzi wszystkiego” wyróżnia wysoki realizm postaci, relacji i problemów nastolatków. W thrillerze Jeffa Gilesa występuje motyw całkowitego poświęcenia dla miłości, swego rodzaju mezalians między światami, spajający elementy realistyczne z fantastycznymi. Książka porusza trudne tematy, takie jak zmagania rodziny o powrót do normalności po utracie bliskiej osoby. Pozycja obowiązkowa w każdej biblioteczce nastoletniego czytelnika, a także ciekawa propozycja dla dorosłego miłośnika fantastyki i thrillerów.

Recenzja

Przygotuj się! Świat Niziny jest zdradziecki… „Na krawędzi wszystkiego” to świetnie napisana, mocna opowieść – będziesz jej więźniem do ostatniej strony!
Peter Jackson, reżyser „Władcy pierścieni” i „Hobbita”
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