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Pod koniec wakacji, w trakcie sprzątania piwnicy u dziadka rodzeństwo znajduje skrzynkę z przedwojennymi szpargałami, akcesoriami
spirytystycznymi oraz płytę gramofonową i dziwny amulet. Okazuje się on artefaktem z obcego świata, płyta zaś zawiera wstępne
informacje o owym świecie, zwanym Wanterią. Magia artefaktu jest prawie wyczerpana, ale jej resztka wystarcza do otwarcia – dwa
miesiące później w przydomowym ogrodzie – ma-gicznego portalu z Wanterii, przez który wyskakują dziwne istoty gonione przez
człowieka z bronią… Młodzieży udaje się nawiązać kontakt z przybyszami, którzy opowiadają im o Wanterii, stosunkach tam panujących
i o strasznej wojnie, jaką wydali im agresorzy z jesz-cze innego świata.
Rodzeństwo decyduje się pomóc uciekinierom i razem wyruszają w podróż na Wanterię. Gdy tam trafiają, Ziemianie muszą stanąć do
walki w heroicznej obronie fantastycznego świata pełnego magii. W końcu zostają postawieni przed dramatycznym wyborem, od
którego z jednej strony zależy ich przyszłość, a z drugiej los tamtego świata. Czy wybiorą właściwie?...

Jeśli jesteś już za stary na Feniksa, Neta i Nikę, poznałeś Eragona, to teraz czas udać się w podróż i poznać Węzeł światów. Jeśli zaś
jesteś dorosłym fanem fantastyki, to sięgnij po nią, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście książka nadaje się dla Twoich pociech czy
młodszego rodzeństwa, a z pewnością Ciebie też wciągnie.
Jacek Izworski nie stworzył tylko jednego równoległego świata. Zaplanował ich wiele, tytuł powieści sugeruje cały węzeł, czyli
multiuniwersum. Nasz świat należy do niego, a bohater zaczyna podróżowanie w pierwszej części sagi i będzie podróżował w kolejnych,
zaznajamiając się z nieznanymi rasami, normami funkcjonowania oraz magią. Pomysł znany w fantastyce, ale wygląda na to, że nasz
autor ma swoje oryginalne pomysły. Dlatego czytelnik będzie chciał uczestniczyć w przygodach Mirka, zgłębiać wiedzę o nieznanych
wymiarach i sięgać po kolejne części. Zapraszamy!
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