
 

Smedry Wars IV  

Alcatraz Smedry powraca z czwartą częścią swoich przygód, nadal podpisując się jako Brandon 

Sanderson. Jednak zastanawia się, czy nie było to błędem. W końcu kto chciałby być utożsamiany  

z osobnikiem cechującym się chronicznym mądraliństwem, sezonowym zaburzeniem 

sarkastycznym, zespołem wielokrotnej gry słów i syndromem łagodnego marudzenia? Biedny 

Alcatraz.  

„Zakon Rozbitej Soczewki” to czwarty i zarazem przedostatni tom serii „Alcatraz kontra Bibliotekarze” 

światowej sławy pisarza Brandona Sandersona, znanego w Polsce do tej pory głównie z high fantasy. 

Wszystkie książki o przygodach Alcatraza ukazują się w Polsce nakładem Wydawnictwa IUVI. 

Jeśli Mokia upadnie, jej los mogą podzielić 

pozostałe Wolne Królestwa, a wtedy cały świat 

znajdzie się we władaniu złowrogich 

Bibliotekarzy. 

Choć jego jedyna broń to kilka par soczewek, 

zapas wybuchowych pluszowych misiów  

i niewiarygodny talent do psucia, Alcatraz i tak 

podejmuje wyzwanie. Wystarczy, że pokona 

armię monstrualnych bibliotekarskich robotów, 

oddziały Bibliotekarzy, którzy mają normalny 

wzrost, lecz są nadzwyczaj groźni, oraz 

najniebezpieczniejszego przeciwnika – własną 

matkę! 

Tym razem nawet jego nadzwyczajny talent do 

psucia może nie wystarczyć. 

Czy Alcatrazowi uda się jeszcze raz uratować 

sytuację przy pomocy kilku wybuchowych 

miśków? 

Książki z serii „Alcatraz kontra Bibliotekarze” to 

powieści pełne dobrego humoru, które będą 

bawiły każdego czytelnika bez względu na wiek. 

Alcatraz jest narratorem sarkastycznym, 

pozbawionym złudzeń i bardzo samokrytycznym. Pełno tu magicznych artefaktów, absurdalnych 

sytuacji i humoru kojarzącego się trochę z Terrym Pratchettem, a trochę z Monty Pythonem. 

Brandon Sanderson nie jest, co oczywiste, prawdziwym autorem tej książki. Napisał ją Alcatraz 

Smedry. Ponieważ dla zmylenia bibliotekarskich agentów książka musi zostać wydana w Ciszlandach 

jako powieść „fantastyczna”, zawarto umowę z panem Sandersonem, by wykorzystać jego nazwisko 

na okładce.  

Alcatraz spotkał się z Brandonem i nie był zachwycony. Ten Sanderson naprawdę pisze książki fantasy 

– jakieś głupstwa, które nie są oparte na faktach ani prawdziwe jak ten tekst. Jest prezesem 

lokalnego oddziału CRPFKKSZZD (co to za organizacja, dowiesz się z książki) i zasłynął z przynoszenia 

mieczy na wesela. Trzykrotnie aresztowany za niewłaściwe użycie gry słów. 



 
 
 
Lemony Snicket i komiksy o superbohaterach w jednym. 
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