RECENZJA KSIĄŻKI
K. CASS „RYWALKI”
Która mała dziewczynka nie marzyła czasem o tym, aby
zostać księżniczką? Wyrwać się ze swojego nudnego życia i mieszkać
we wspaniałym pałacu w otoczeniu służby, nie musieć robić nic.
Nosić piękne stroje, jeść pyszne dania i prowadzić beztroskie życie
u boku księcia, który jest niezaprzeczalnie i powalająco przystojny?
America Singer jednak wcale o tym nie marzy, ale chce, aby jej
rodzina miała co jeść i chce im zapewnić godne życie choć na chwilę,
dlatego porzuca swojego całkiem zwyczajnego chłopaka, niełatwe
i skromne życie i kochającą rodzinę, aby wziąć udział w Eliminacjach,
których stawką jest ręka księcia Maxona. Jednak jak się okazuje
pałacowe życie nie jest tak beztroskie, jakby się mogło wydawać,
a konkurentki w konkursie nie cofną się przed niczym, aby zdobyć
koronę. Natomiast książę Maxon okazuje się zupełnie inną osobą,
niż wyobrażała sobie America.
Książka jest naprawdę ciekawa i pochłania coraz mocniej z każdą kolejną stroną, zachęcając
czytelnika do kolejnej lektury. Akcja trzyma w napięciu i nie przestaje zadziwiać, wywołując
naprawdę skrajne emocje. Bohaterowie są dobrze wykreowani - w jednych zakochujemy się bez
reszty od samego początku, a innych znienawidzimy, ale są i tacy, którzy mogą nas zaskoczyć i do
których diametralnie zmieni się nasze nastawienie podczas lektury. Mimo, iż fabuła może nam się
kojarzyć z innymi popularnymi książkami dla młodzieży „Rywalki” są oryginalne, a sam pomysł na
książkę nietypowy, będący ciekawą odskocznią od scen pełnych rozlewu krwi oraz mrocznych
stworów. Mimo to, w książce nie brakuje nutki goryczy oraz intrygi i nie jest to przesłodzona
opowieść o miłości. Akcja rozgrywa się w przyszłości, w świecie, gdzie społeczeństwo jest podzielone
na kasty, a ludziom przypisane są numery określające ich majętność i status społeczny. Jest to więc
ciekawy wątek związany z polityką oraz problemem moralnym dotyczącym segregacji ludzi według
jakichkolwiek schematów.
Polecam tę książkę wszystkim, choć jest przeznaczona głównie dla dziewczyn. Uważam,
że jest to ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu i przyjemna odskocznia od nauki. W serii
wyszły jeszcze dwa tomy oraz tom czwarty powiązany z całą historią. Wszystkie są dostępne w naszej
szkolnej bibliotece więc nie czekajcie ani chwili, aby wypożyczyć „Rywalki”. 
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