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Pergamin w dłoni nieboszczyka
"Menorah" to powieść z historią w tle, historią sięgającą średniowiecza, której akcja toczy się w Niemczech, w czarownej dolinie rzeki
Ahr, a następnie w błyskawicznym tempie przenosi się do Krakowa, Wenecji, w dolinę Loary, do Rzymu - aby na wielki finał wrócić do
doliny Ahru. Czy finał szczęśliwy? Tego nie zdradzę, żeby nie odbierać Czytelnikom frajdy śledzenia akcji oraz podziwiania wyczynów
dwójki głównych bohaterów…
Na początek powieści autor serwuje Czytelnikom trzęsienie ziemi, czego skutkiem jest to, że jeden z dwóch głównych bohaterów książki
- Gero, dziennikarz - przez przypadek wpada do starego żydowskiego grobu. Tam, w zaciśniętej ręce nieboszczyka znajduje stary
pergamin…
W poszukiwaniu rozwiązania zagadki
Tak zaczyna się niemal szaleńczy rajd dwóch głównych bohaterów książki w poszukiwaniu rozwiązania zagadki - a może poszukiwania
też czegoś więcej? - którego akcja, jak wspomniałem wyżej, toczyć się będzie w urokliwej Wenecji, w pełnym tajemnic Watykanie, pośród
zamków nad Loarą, a także w jednym z najciekawszych miast Europy, w Krakowie.
Pomysł powieści Bruna Wioski to ciekawy zabieg powiązania historii i współczesności, a dodatkową zaletą jest urozmaicenie wartkiej
akcji dynamicznymi dialogami głównych bohaterów oraz opowiastkami z historii sztuki, architektury oraz dziejów rodów panujących
Europy, przyprawione dworskimi intrygami, porwaniami i zabójstwami (choć trup nie pada tu gęsto). Niespodziewane zwroty akcji i
zaskakujące puenty - to przyczyny, dla których od książki nie można się oderwać, aż do zaskakującego finału ponownie w dolinie Ahru.
Chcesz, drogi Czytelniku, dowiedzieć się, jak kończy się ta historia? Lubisz literaturę z pasjonującą historią w tle? Chcesz dowiedzieć się
jaką tajemnicę skrywał żydowski cmentarz? To sięgnij po tę książkę, którą można kupić nie tylko w empikach.
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