Fajtłapowaty następca Indiany Jonesa powraca!
„Kości Skryby” to drugi z pięciu tomów serii „Alcatraz kontra Bibliotekarze” światowej sławy autora
znanego w Polsce do tej pory głównie z high fantasy – Brandona Sandersona. Cała saga ukaże się
nakładem Wydawnictwa IUVI.
Biblioteka Aleksandryjska nadal istnieje, a Alcatraz wyrusza na wyprawę w głąb tego miejsca
niczym młody Indiana Jones. Jednak jest jedna różnica: Alcatraz Smedry to chłopak
z niespotykanym talentem do psucia wszystkiego…
Alcatraz infiltruje Bibliotekę Aleksandryjską, która
bynajmniej nie została zniszczona i jest jednym
z najniebezpieczniejszych miejsc na ziemi. Szuka swojego
ojca, który prawdopodobnie wcale nie umarł, i odkrywa
dziwny złoty sarkofag, w którym może znajdować się
klucz do jego zdumiewającego talentu do psucia różnych
rzeczy. Biblioteki strzegą jednak kustosze – wytrwali
i podstępni złodzieje dusz.
Oczywiście jest przy nim Bastylia – po to, by spuścić
manto mrocznym Bibliotekarzom, ma się rozumieć.
I nowo poznani, dość ekscentryczni członkowie rodziny.
A walczyć przyjdzie im z najstraszniejszymi spośród
Bibliotekarzy: tajną sektą najemników, Kośćmi Skryby. Czy
Alcatraz odzyska ojca? Czy wraz z przyjaciółmi zdoła
uratować dziadka Smedry’ego i ujść z życiem?
Odpowiedzi należy szukać w Kościach Skryby.
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 Sandersonem 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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