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Darzę Dennisa Lehane’a wielką estymą, w szczególności za
„Rzekę tajemnic”, ale również i za inne powieści kryminalne.
To w moim odczuciu autor szczególny. Nikt, tak jak on, nie
pisze o emocjach chłopców. Jest prawdziwym mistrzem
w opowiadaniu makabrycznych czasem, traumatycznych
i drastycznych historii z perspektywy młodego człowieka. Jest
to arcytrudne, wymaga wielkiego talentu epickiego, nie znam
nikogo innego, kto patrzy tak wnikliwie i empatycznie na
świat, zwłaszcza mroku, zbrodni i cienia, nie wytracając przy
tym łagodności i ciepła.
„Czarne minuty” absolutnie świetny kryminał. Rzecz jest
unikatowa, obłędnie skonstruowana, trzymająca w napięciu
i arcyprawdziwa. Jestem absolutnie zakochana w sposobie
pisania, patrzenia na świat Autora. Przede wszystkim to jednak
świetna powieść. Zagadka, tło społeczne, dokumentacja,
fraza, poczucie humoru, dystans, lakoniczność, kostyczność
i brutalizm – wszystko tutaj jest. Świetna! Super historia!
Porażająca. Przerażająca. Melancholijna i urocza. Niestety
oparta na motywach prawdziwych wydarzeń, co – po lekturze
Państwo zrozumieją – sprawia, że włoski na karku staną Wam
dęba.
„Paranoja” rzecz trzyma w napięciu od pierwszych stron.
Konstrukcyjnie wspaniała. Autor nie prześlizguje się po
temacie, jak niektórzy autorzy powieści sensacyjnych, widać
z kilku pierwszych rozdziałów, że pomagali mu w zrozumieniu
materii eksperci, a ja wiedzę poznawczą szanuję zawsze
i wszędzie. Nic nas tak nie ubogaca, jak literatura. Do tego ta
zapętlona intryga!
Fakt, że historia rozgrywa się w firmie zajmującej się
najogólniej mówiąc nowoczesnymi technologiami, wcale
nie wieszczy nudy. Wręcz przeciwnie – z radością chłonęłam
intrygę, autor absolutnie wkręcił mnie do gry, bo jest trochę
jak gra – czytelnik bawi się doskonale. Nic, co się wam wydaje
takie nie jest!:) Dodatkowo kreacja postaci głównego bohatera
– Adama Cassidy – absolutnie wzorcowa. Jego perspektywa –
wchodzimy w opowieść absolutnie na ostro, a jednak
z dystansem, bo to on sam opowiada nam swoje przygody
i przez niego patrzymy jak się rozwija, jak z nieudacznika
staje się tygrysem. Jego relacja z ojcem – cudownie ociepla
wizerunek i cóż.. każdy może odnaleźć w niektórych wątkach
siebie.. Któż z nas nie przegrał, nie popełnił życiowego błędu
i nie marzył, by się odkuć i pokazać niedowiarkom?:) Któż z nas
nie chciałby być bardziej łebski niż jest w rzeczywistości. Ja
zawsze! Niczego Wam bynajmniej nie zdradzam. Świetna!!!
„Syreny” dawno nie czytałam tak świeżego kryminału, choć
temat, klimat i konstrukcja są absolutnie noir. Zanurzyłam się
w tej opowieści i autentycznie żałowałam, że to już koniec.
Z niecierpliwością czekam na kolejne dzieła tego autora.
To mój osobisty James Ellroy, na dodatek obdarzony
kostycznym poczuciem humoru, co bardzo lubię
w powieściach noir.Powieść jest magnetyczna, jak trans, ciężko
do czegokolwiek porównać bo odniesień jest wiele – Od
„Czarnej Dalii” po „Miasteczko Twin Peaks”, „Requiem dla snu”,

„True Detective” czy dzieła Lemaitre’a, ale z całą pewnością
wpada się w tę fabułę i nie chce się wynurzać.
Postać główna przeurocza i zbudowana na najwspanialszym
mechanizmie „od niedowierzania po absolutny zachwyt”,
ponieważ wiele zdarzeń dzieje się „na brzytwie”. Dla ludzi
poszukujących w powieściach wiedzy poznawczej jest tutaj
wiele danych o bebechach brytyjskiej policji, ale też
o narkotykowym światku i połączeniach polityki z podziemiem
przestępczym. To, co mnie osobiście zachwyca, to ciepło,
jakie emanuje z tej powieści, delikatny promień światła i tak –
emocje, miłość, dobro – które tak rzadko można dotykać we
współczesnych powieściach kryminalnych.
Dawno już nie czułam się tak zainfekowana światem, który
buduje autor. Tutaj główny bohater składa się ze słabości,
zdaje sobie dokładnie z nich sprawę, przekracza je i ani
na chwilę Knox go nie usprawiedliwia, a jednocześnie
stuprocentowo wierzymy w siłę tego wojownika. Trzymałam
za niego kciuki do końca, bawiłam się doskonale i z żalem
zamknęłam okładki po doczytaniu słówka koniec.
Polecam Państwu najserdeczniej świetny włoski kryminał
„Istota zła”. Zgodnie z zapowiedzią w tytule dotkniecie
bowiem głęboko skrywanego elementu cienia, którą Włosi
w przewodnikach turystycznych skrzętnie ukrywają, a która –
moim zdaniem – jest najwspanialszym towarem eksportowym
tego narodu i dopełnia komiksowy obrazek kamorry i brygady
Ojca Chrzestnego. Tutaj nie ma mafii, ale jest Hades. Tak,
prawdziwy, bardzo kameralny. I stara historia, która infekuje
na współczesność – dokładnie to, co lubię w powieściach. Jest
to bowiem rasowa opowieść, czysta gatunkowo, sięgająca
zapewne garściami z tradycji Chandlera, ale też bardzo
osadzona w obecnych trendach powieści tego gatunku po
rewolucji dokonanej przez Skandynawów.
Książka jest ciężka i lekka jednocześnie, wspaniale napisana
z odpowiednią dawką chłodu i ciepła, jakim emanuje bohater
i jego rodzina. Intryga ostro zawikłana, ale nie odstrasza ilością
detali, nie ma tutaj rozkminy kryminalistycznej. Zagadka
zbudowana faktycznie na psychologicznych „mykach”,
więc moim zdaniem to raczej thriller niż kryminał, ale czyż
w dzisiejszych czasach w ogóle można mówić o czystości
gatunku? Nie ma to zresztą znaczenia. Trzyma w napięciu,
daje relaks, autor wie o czym pisze, mieszka we wspomnianym
Bolzano i zna Alpy jak nikt, jest alpinistą, nauczycielem,
a ponieważ miałam wielką przyjemność swego czasu
rozmawiać z nim o pisaniu, życiu i muzyce, wiem, że słucha
polskiego metalu choć nigdy w kraju nad Wisłą jeszcze nie
był, w opowieści kryminalnej poszukuję raczej genezy zła,
motywacji ludzkich, a nie jedynie powierzchownej sensacji.
Poczujecie zresztą Lucę między wierszami – to gwarantuję.
Bohater jest nim i autor tego nie ukrywa. Facet jest kostyczny,
lakoniczny, zabawny, lecz w tym wszystkim ciepły i arcymęski
w postrzeganiu świata (funkcja żony i córki w tej opowieści
– mistrzostwo, choć dosyć często wysuwa się na trzeci plan
także włoski maczo:)!) n
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