Finalny tom autobiografii zakazanej przez Bibliotekarzy
Brandon Sanderson, a właściwie ukrywający się pod tym pseudonimem pisarz Alcatraz Smedry,
przezwyciężył strach i opublikował ostatnim tom autobiografii oczekiwany przez miliony fanów na
całym świecie! Koniecznie sprawdź, kto w końcu zniszczył obowiązujący porządek świata – mściwi
Bibliotekarze, a może jednak Alcatraz za sprawą swojej totalnej fajtłapowatości? Pewnie ani jedni,
ani drudzy nic nie zrobili i usypiają przed telewizorem w kapciach i z gorącą herbatą w ręku.
„Mroczny talent” to piąty i zarazem ostatni 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 i cieszą się
dużym
zainteresowaniem,
również
wśród
dorosłych fanów autora.
Alcatraz zdołał powstrzymać armię Bibliotekarzy
i uratować królestwo Mokii. Szkoda, że przy okazji
udało mu się zepsuć talenty Smedrych. Co gorsza,
jego ojciec próbuje wprowadzić w życie sekretny
plan, który może doprowadzić do zagłady świata,
a Bastylia leży pogrążona w śpiączce. Aby się
ocknęła, Alcatraz musi dokonać infiltracji
Wielkoteki – zwanej przez Ciszlandczyków
Biblioteką
Kongresu
–
źródła
groźnej
bibliotekarskiej mocy. Czy pozbawiony możliwości
korzystania ze swego talentu Alcatraz znajdzie
sposób, by ocalić Bastylię i na dobre pokonać
Bibliotekarzy?
Bla, bla, bla… Lepiej oddajmy głos gwieździe, nad
gwiazdami – Brandonowi… tfu… Alcatrazowi
Smedry’emu!!!
Niektórzy z was latami czekali, by to przeczytać – ostatni tom mojej autobiografii. Pisaliście do mnie
i pytaliście, czy Bibliotekarze w jakiś sposób powstrzymali wydanie książki. Szkoda, że tak się nie stało.
Chciałbym móc wam powiedzieć, że jakaś zewnętrzna siła nie pozwoliła dokończyć tej historii.
Ale tak nie było.
Ostatni tom powstawał tak długo, bo jestem tchórzem. Naprawdę nie chciałem go pisać. Finał
opowieści obejmuje najboleśniejszy okres mojego młodzieńczego życia, w tym sytuacje, w których
najbardziej zawiodłem – zarówno swoją rodzinę, jak i cały świat.
Tutaj historia przestaje być śmieszna. Zostaliście ostrzeżeni.
Alcatraz Smedry vel. Brandon Sanderson

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 autobiografia Alcatraza. 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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