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    Mitch Albom „Zaklinacz czasu”
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Kto czyta∏ „Alchamika” Paulo Coelho, ten z pew-
noÊcià zachwyci si´ równie˝ najnowszà ksià˝kà Mitcha
Albom „Zaklinacz czasu”. To quasi baÊƒ, ale niosàca
w sobie tak du˝y ∏adunek prawdy o Êwiecie i o nas
samych, ˝e trudno przejÊç obok tej ksià˝ki oboj´tnie.
Warto o niej pami´taç szczególnie w okresie, kiedy
szukamy Êwiàtecznych prezentów. A ta propozycja jest
wyjàtkowa - ponadczasowa, uniwersalna, zwyczajnie
pi´kna.

Czas w ksià˝ce M. Albom to s∏owo - klucz, tragicz-
na historia bohaterów si´ od niego zaczyna i na nim
koƒczy, a oni tak w Êwiecie baÊni (Dor i Ali), jak
i w Êwiecie realnym (Sarah i Victor) poznajà zarów-
no jego budujàcà moc, jak i wynikajàce z up∏ywajàce-
go czasu przekleƒstwo. W zale˝noÊci od perspektywy
i momentu w ˝yciu, ludzie zawsze chcieli - albo ˝eby
dana chwila trwa∏a, najlepiej wiecznie, albo ˝eby si´
to jak najszybciej skoƒczy∏o. A czas przecie˝ zawsze
p∏ynie tak samo… Historia opowiedziana przez M. Al-
bom, chocia˝ dzieje si´ na pograniczu Êwiata realne-
go i mistycznego, kryje w sobie prawdy uniwersalne.
Trudno si´ bowiem nie zgodziç z tym, ˝e nigdy nie
jest za póêno ani za wczeÊnie, ˝e jest dok∏adnie wtedy,

kiedy trzeba. Trudno negowaç fakt, ˝e czas nie jest
czymÊ, co mo˝na zawróciç.

˚ycie bez czasu, bez jego odmierzania jest w dzi-
siejszej rzeczywistoÊci w∏aÊciwie abstrakcjà. Niemal
niemo˝liwe jest, aby wyobraziç sobie, ˝e nie wiemy,
jaki jest miesiàc, jaki dzieƒ tygodnia, jaki rok. Tylko
cz∏owiek odmierza minuty, tylko cz∏owiek odlicza
kolejne godziny… I dlatego to w∏aÊnie cz∏owiek do-
Êwiadcza parali˝ujàcego strachu, ˝e nie zdà˝y, ˝e za-
braknie mu czasu.

Ten ludzki strach przed przeciekajàcym przez palce
˝yciem da si´ jednak oswoiç. Mimo nieco smutnej
wymowy, M. Albom nie chce zostawiç swojego czytel-
nika z poczuciem straty. Na ostatnich kartach ksià˝ki
wyjaÊnia w koƒcu jego istot´…

„Zaklinacz czasu” wyjàtkowo wymownie wybrzmie-
wa zatem u schy∏ku kolejnego roku, a dzi´ki temu jest
te˝ idealnà ksià˝kà na ten szczególny czas.

Katarzyna WiÊniewska

OczywiÊcie ksià˝ka dost´pna jest w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Ciechocinku! Zapraszamy!

Weso∏ych i zaczytanych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, a w Nowym 2015 Roku:

aby by∏o u Was tak weso∏o jak w Mamotece, tak ekscytujàco jak w Klubie Gier Niekomputerowych,
zdrowo jak na zaj´ciach Ekorycerzy, magicznie jak na sesjach gier fabularnych,

a przede wszystkim,  wÊród prezentów wielu ksià˝ek do przeczytania!
Tego wszystkiego i wiele, wiele  szcz´Êcia  ˝yczà
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