Przeczytaj koniecznie!
,,Podróż do wnętrza Ziemi.’’

Jakiś czas temu przeczytałam bardzo interesującą książkę, którą pochłonęłam w dwa dni. Jest to
jedna z najlepszych powieści wybitnego francuskiego pisarza Juliusza Verne’a ,,Podróż do wnętrza
Ziemi’’. Książka to została napisana w latach 60 XIX wieku, więc niektórym z nas może wydawać się
bardzo stara. Mimo swoich lat zawsze znajdzie się na liście czytelników, którzy uwielbiają fantasy.
Opowiada o pewnym profesorze mineralogii Ottonie Lidenbrocku, który zupełnie przypadkowo
w wiekowej książce znalazł zabrudzony kawałek pergaminu, zapisany językiem nieznanym wcześniej
bohaterowi. W rozszyfrowaniu wiadomości, bo tak można było nazwać treść pozostawioną przez
naukowca, pomógł bratanek Lidenbrocka - Axel. Okazało się, że stary pergamin zawiera informację,
kiedy, a także gdzie można dostać się do wnętrza Ziemi. Nie czekając ani chwili dłużej, żądny wiedzy
profesor ustalił termin wyjazdu. Po kilku tygodniach wraz z przewodnikiem Hansem, którego spotkali
w podróży, dotarli na wyznaczone miejsce. Był to wygasły, islandzki wulkan Sneffels, przez którego
mieli dojść do podziemnego świata. Właśnie wtedy rozpoczęła się ich przygoda. Mimo wielu
niebezpieczeństw i trudności nie poddali się i odnaleźli wspaniałą przeszłość geologiczną Ziemi,
a także dawno wymarłe stworzenia.
Książka napisana jest łatwym językiem, który zrozumie zarówno nastolatek, jak i osoba dorosła.
Czasami przy rozwiniętych opisach sytuacji, znajdują się naukowe terminy, wytłumaczone
w przypisach, lecz nie zniechęcają do dalszego czytania. W całej powieści opisana jest podróż
badawcza. Sprawia to, że i my chcemy dowiedzieć się nowych rzeczy, dotyczących takich wyprawy.
Każde miejsce, w którym znajdują się bohaterowie, jest szczegółowo opisane. Dzięki temu z łatwością
możemy wyobrazić sobie, jak wyglądała podróż, odrywając się od rzeczywistości i przenosząc się
w zupełnie inny świat. Opisane są także odczucia Alexa, który prowadzi narrację pierwszoosobową.
Czujemy się wtedy, jakbyśmy brali udział w tej przygodzie. Powieść ta rozwija naszą wyobraźnię
i zachęca do poznawania i odkrywania nowych miejsc, które okazać się mogą dla nas wyjątkowe.
Mam nadzieję, że kiedyś sięgniecie po jedną z wielu powieści Juliusza Verne, która przeniesie was
w inny, niezwykły świat, w którym zakochacie się tak samo jak ja.
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