Seria książek, które przeczytałam "jednym tchem" to "After" Anny Todd, autorki
która niesamowicie zaskoczyła czytelników tworząc tak różne od siebie postacie
i w niezwykły sposób opisując uczucia, które są pomiędzy nimi.
Pewnego, jakże nudnego wieczoru, naszła mnie chęć na przeczytanie ckliwego
fanfiction, więc niewiele myśląc weszłam na moją ulubioną stronę Wattpad, aby
czegoś poszukać.
Po znalezieniu pierwszej części "After" przeczytałam opis i kilka recenzji, ale nie
byłam całkowicie pewna, czy chcę sie zagłębić w to opowiadanie. Po chwilowym
namyśle uznałam, że nie mam nic do stracenia.
Okazało się, że "After" skradła moje serce.
Tessa Young, główna bohaterka, ma poukładane życie. Idzie na studia, chce
spełnić swoje marzenia o pracy w wydawnictwie oraz być blisko ze swoim
chłopakiem Noah. Żadnych niespodzienek, wszystko czarno na białym. Lecz kiedy
spotyka Hardina, jej życie zmienia się o sto osiemdziesiąt stopni. Hardin jest jej
całkowitym przeciwieństwem. Arogancki, zbuntowany i w niczym nie przypomina
jej troskliwego chłopaka Noah. Lecz mimo to Tessa nie może o nim zapomnieć.
Chłopak budzi w niej uczucia, o których dotąd nie miała pojęcia.
Historia na początku może wydawać się banalna - miłość. Ale jaka to miłość! Czy
tak krucha istota, jak Tessa da radę? Hardin to chłopak z ciężką przeszłością, jest
tak nieprzewidywalny, że nawet ja czytając kolejne rozdziały, bałam się w jakim
nastroju się obudzi, co zrobi. Związek Tessy i Hardina od początku jest burzliwy.
Ale dzięki niemu dziewczyna poznaje, czym jest prawdziwa miłość. A zarazem
najszczersza nienawiść.
To chyba na tym polega fenomen tej książki. Na emocjach, na tym jak autorka gra
uczuciami, rozbudza naszą fantazję, by za chwilę rzucić nami o ścianę i dobić do
podłogi.
Anna Todd po opublikowaniu swojej powieści na Wattpadzie osiągnęła ogromny
sukces, kolejne rozdziały czytały miliony osób. To właśnie wtedy do jej drzwi
zapukało wielu wydawców. W styczniu 2015 roku pierwsza część "After” –
„Płomień pod moją skórą" doczekała się premiery w Polsce.
Cała seria, mimo że oparta na utartym schemacie, jest genialnie napisana.
Wywołuje podczas czytania tak wiele sprzecznych emocji, że wprost nie można się
oderwać.
Spędziłam z "After" świetne chwile, a niespodziewane zakończenie rozłożyło
mnie na łopatki.
Jeśli więc szukasz książki pełnej emocji, uczuć i dramatycznych sytuacji, która
podczas lektury przyśpieszy bicie twojego serca - nie zastanawiaj się ani chwili
dłużej i daj się porwać płomiennej historii.
Gorąco polecam!
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