Coś na nudę

Literatura młodzieżowa, czyli FELIX, NET I NIKA
Literatura młodzieżowa jest dzisiaj bardzo różnorodna. Moim zdaniem gatunek fantastyki jest najlepszy, jedną z takich książek
jest cykl powieści FELIX, NET I NIKA - Rafała Kosika. Pierwszą częścią ten serii jest Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi.
Książka opowiada o trójce gimnazjalistów, którzy dopiero co zaczęli swoją historię w nowej szkole i przydarzają się im najróżniejsze
przygody. Jednego dnia polują na duchy na szkolnym strychu, innego szukają zagubionego skarbu w starych ruinach, w zimie
odkrywają Ufo latające nad polaną, ale najważniejszą częścią książki jest walka głównych bohaterów z Mortenem – przywódcą
Gangu Niewidzialnych Ludzi, który terroryzuje Warszawę. Przyjaciołom udaje się rozbić jego ekipę, jednak gangster ciągle
pozostaje nieuchwytny, co sprawia że Felix, Net i Nika znajdują się w ciągłym niebezpieczeństwie. Gimnazjalistom towarzyszy
ich komputerowy przyjaciel – Manfred. Jest to program AI czyli potocznie nazywana „sztuczna inteligencja”. Został on wyhodowany
przez Neta i jest w wielu przypadkach bardzo pomocny przyjaciołom, choć na początku mieli z nim niewielkie trudności,
o czym będziecie mogli przeczytać.
Książka ta jest idealna dla młodzieży gimnazjalnej. Potraﬁ trzymać w napięciu, jest pełna humoru i czytając ją można się wiele
nauczyć z dziedziny ﬁzyki czy informatyki. Serdecznie polecam każdemu cykl Felix, Net i Nika. Obecnie ma on tylko 13 tomów,
a kolejny ukaże się w listopadzie tego roku!
UWAGA! TA KSIĄŻKA UZALEŻNIA! CZYTAJĄC JĄ SAM BIERZESZ NA SIEBIE RYZYKO UZALEŻNIENIA!
OBECNOŚĆ
Obecność opowiada prawdziwą historię Eda i Lorraine Warrenów, światowej sławy badaczy zjawisk paranormalnych,
którzy zostali wezwani przez pewną rodzinę. Okazuje się, że są terroryzowani przez mroczną zjawę. Zmuszeni do konfrontacji
z potężnym demonem Warrenowie stają przed najbardziej przerażającym przypadkiem w ich życiu…
Film oparty na faktach.
Osobiście uważam, że ciężko jest znaleźć dobry horror. Jednak reżyser, James Wan - znany każdemu
z ﬁlmu ‘’Piła’’- stanął na wysokości zadania i nakręcił jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat.
Stary dom i jego mroczna historia powodują, że ﬁlm trzyma w napięciu
do samego końca.
Nie ma tu nic przypadkowego – ani aktorzy, ani rekwizyty czy podkłady dźwiękowe.
Mimo, że oparty na prostych efektach specjalnych to częściej podnosi napięcie niż je opuszcza. Horror bez rozlewu krwi.
Zdecydowanie ciekawy i wart polecenia!

