Do poczytania pod choinką
Tytuł „Magnus Chase i bogowie Asgardu – Miecz Lata”
Autor: Rick Riordan
Jak możemy wywnioskować, książka „Magnus Chase i bogowie Asgardu – Miecz Lata”, opowiada między innymi o
bogach mitologii nordyckiej, która nie jest zbyt znana, kryjąc się w cieniu mitologii greckiej czy rzymskiej.
Książka, o której mówimy, należy do trylogii autora Ricka Riordana, twórcy książek młodzieżowych, z gatunku
powieści fantastycznej związanej głównie z mitologiami. Autora możemy kojarzyć serii „Percy Jackson i bogowie
olimpijscy”, która częściowo została również zekranizowana.
Wracając do samej książki, Magnus Chase jest nastolatkiem wychowującym się na ulicy. Jego matka zmarła dwa lata
wcześniej i od tamtego czasu Magnus żyje, jako bezdomny. Chłopak jest dość sprytny i nie raz uniknął złapania przez
policję. Jednak, gdy pewnego dnia krewni zaczynają go szukać…sprawy się komplikują…
Magnus zostaje wciągnięty do świata bogów i będzie musiał przejść przyśpieszony kurs mitologii nordyckiej, którą
zna jedynie z opowiadań i komiksów Marvela.
Bogowie są przedstawieni we współczesny sposób, jednak nie sprzeczają się z mitami. Książka jest pełna sarkazmu i
napisana w zabawny sposób a nazwy rozdziałów zdecydowanie różnią się od tych z innych książek. Dla przykładu:
„Dzień dobry, czas umierać” lub „Mój miecz omal nie ląduje na Ebayu”. Niektóre tytuły są zagadka do momentu
zapoznania się z treścią tekstu i dopiero wtedy wszystko jest jasne.
Postacie także są przedstawione w naprawdę ciekawy sposób i bardzo się różnią – gadający miecz, głuchoniemy elf,
islamska Walkiria czy Bóg intryg. Myślę, że każdy sięgający po tę serię, mógłby znaleźć sobie ulubioną postać.
„Miecz lata” Ricka Riordana zabiera nas w świat pełen przygód i mitów. Dzięki książce możemy się naprawdę dużo
dowiedzieć o mitologii nordyckiej oraz jej karykaturze przedstawionej w czasach współczesnych.
Mnie osobiście książka bardzo się podoba i trudno było mi się od niej oderwać. Gdy tylko skończyłam sięgnęłam po
kolejne tomy, które były tak samo dobre jak pierwszy. Z całego serca polecam sięgnąć po tę właśnie książkę bądź całą
trylogię, chociażby po to, żeby dowiedzieć się czegoś o mitologii nordyckiej lub …miło spędzić czas.
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