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Kiedy we współczesnych nastolatkach odradzają się starożytni egipscy
bogowie, zaczyna się opowieść, od której nie sposób się oderwać

„Berło Zniszczenia”
Elizy Drogosz
(II tom cyklu „Księgi Ankh”)
Bóg pustyni nie powinien być słaby, a jednak tak niewiele brakowało, by ostatnia walka
Brianta de Ramena, w którego duszy odrodził się egipski bóg chaosu Set, z Wyklętym
zakończyła się klęską. Teraz wie, że tylko berło zniszczenia pozwoli mu odzyskać pełnię
mocy… Zrobi wszystko, żeby je odzyskać i dokonać zemsty.
Druga część „Ksiąg Ankh” odkrywa kolejne
tajemnice pradawnych bogów i stawia przed
bohaterami serii nowe wyzwania. Autorka znów
zabiera czytelników do miejsc wypełnionych
magią, w których czają się demony, wyklęci kapłani
i odrodzeni bogowie gotowi na wszystko, by
powstrzymać Seta. W tej historii nic nie jest takie,
na jakie wygląda i nikt nie jest tym, kim się wydaje.
„Berło Zniszczenia” to kolejna powieść młodej autorki
Elizy Drogosz o przygodach nastolatków, w których
rodzi się moc pradawnych bóstw. Zaskakująca fabuła,
wartka akcja i mnóstwo ciekawostek dotyczących
starożytnego Egiptu sprawiają, że książka z pewnością
zadowoli młodych miłośników klasyki przygodowej jak
seria o Indianie Jonesie czy „Mumia”, niedawny
hollywoodzki hit z Tomem Cruisem w roli głównej,
w którym czytelnik znajdzie wątki wspólne właśnie
z… „Księgami Ankh”. Ta opowieść poruszy wyobraźnię młodych czytelników, zabierając ich w
fantastyczną podróż do świata znanego głównie z lekcji historii i wycieczek do muzeów. Wielka
przygoda i dreszczyk emocji gwarantowane!
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http://ksiegiankh.pl
https://www.facebook.com/ksiegi.ankh/
Eliza Drogosz od dziecka marzyła o byciu pisarką. Pierwszą część inspirowanych mitologią
starożytnego Egiptu „Ksiąg Ankh” zaczęła pisać, gdy miała zaledwie 14 lat, a wydała ją w wieku
17 lat (2015) i tym samym spełniła jedno ze swoich największych marzeń. Obecnie pracuje nad
trzecią częścią serii.
Berło Zniszczenia
Znani z „Władcy Piasków”, pierwszego tomu cyklu, bohaterowie powoli odkrywają swoje talenty
i rosną w siłę. Pradawna nienawiść rozprzestrzenia się w duszach nastolatków niczym piaskowa
burza, a fałszywy Ra nie przebiera w środkach, żeby dopaść Seta. Tymczasem nastoletnia
krakowianka Sonia Milewska, nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa, na jakie się naraża,
postanawia towarzyszyć bogowi pustyni w poszukiwaniach berła zniszczenia. W końcu Izyda
wskazała ją na Wybraną. Niestety miejsce ukrycia artefaktu jest póki co jedną z zagubionych na
przestrzeni wieków tajemnic.
Czy zdążą ją odkryć, nim wrogowie odzyskają pełnię swojej potęgi? Czy na styku
starożytności i współczesności, między targanym sprzecznymi uczuciami egipskim
bogiem a śmiertelniczką może rozwinąć się przyjaźń? I czy Set poradzi sobie z mocami,
które w nim drzemią?
Eliza Drogosz nie daje czytelnikowi odetchnąć. Każda rozwiązana zagadka skutkuje pojawieniem
się kolejnych. Każde zażegnane niebezpieczeństwo rodzi następne. Bogowie ożywają w
wyobraźni, bohaterowie dojrzewają i nabierają kolorytu. Fabuła nabiera tempa już od pierwszej
strony i nie zwalnia do końca. Książka zostawia czytelnika z niedosytem. Na kolejny tom trzeba
będzie poczekać do 2018 roku. Niestety.
Ale „Księgi Ankh” to nie tylko wielka porcja przygody i wiedzy o wierzeniach starożytnego
Egiptu. To także opowieść o przyjaźni, lojalności i zaufaniu. O poznawaniu siebie oraz o tym, że
świat nie jest czarno-biały, a wypełniony różnymi rodzajami szarości.

Inspirowany mitologią starożytnego Egiptu czterotomowy cykl
powieści dla młodzieży otworzył „Władca w”.
Na obóz młodzieżowy w Egipcie przyjeżdżają nastolatkowie z
różnych części Europy. Wśród nich krakowianka Sonia Milewska
oraz Oliver, łudząco podobny do ściganego na całym świecie
młodocianego mordercy. W trakcie wyjazdu dzieją się dziwne
rzeczy, a większość jego uczestników odkrywa w sobie przerażające
moce. Tylko nieliczni wiedzą, że obóz został zorganizowany w
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jednym celu – zgromadzić odrodzone bóstwa starożytnego Egiptu i wykorzystać ich potęgę do
opanowania świata.
Kiedy bohaterowie zmagają się z zagadkami i własną przeszłością, trwa gorączkowe
poszukiwanie straszliwego Władcy Piasków, egipskiego boga pustyni, zła i chaosu, którego
zwerbowanie ma dla szefa obozu kluczowe znaczenie i może przypieczętować los całej
ludzkości. Splot przedziwnych wydarzeń sprawia, że Sonia wraz z Oliverem zostają postawieni
przed wyborami, które na zawsze zmienią ich życie. W końcu Set to bóg chaosu.

Recenzje czytelników:
„Berło Zniszczenia” w swojej złożoności fabuły dostarczy rozrywki nawet najbardziej
wymagającym gustom. Bohaterowie poznani w poprzedniej części znacznie się zmienią, bardziej
uwydatnią. Z każdą przeczytaną kartką, starożytni bogowie stają się coraz bliżsi czytelnikowi. Ich
wizerunki stworzone przez autorkę nie pozwalają wyobrazić ich sobie w inny sposób. Trzymająca
w napięciu akcja sprawia, że trudno się oderwać się aż do ostatnich stron lektury.
Wydaje mi się, iż od wydania pierwszego tomu pt. „Władcy Piasków” autorka w pewnym stopniu
poprawiła swój warsztat pisarski, co można zaobserwować, czytając właśnie drugi tom cyklu.
Sama fabuła także mi się spodobała - równie mocno, jak części pierwszej, a mogłabym nawet rzec,
że „Berło Zniszczenia” zaplusowało...
Nie sądziłam, że to możliwe, a jednak! drugi tom jest o wiele lepszy od pierwszego, który też był
wspaniały. trzyma w napięciu do ostatniej strony, a po lekturze czuje się mega niedosyt! „Księgi
Ankh” można porównywać do „Kronik rodu Kane” Ricka Riordana! Są prawie na tym samym
poziomie, co oczywiście jest ogromnym atutem. Gorąco polecam!
Wywiady:
http://lubimyczytac.pl/aktualnosci/rozmowy/5051/alez-mloda-autorka---wywiad-z-elizadrogosz
http://victor.com.pl/2017/zostac-pisarka-jeszcze-gimnazjum-wywiad/
O autorce:
Eliza Drogosz – pochodzi z Krakowa, studiuje prawo oraz
zarządzanie w Warszawie. Marzy o archeologii. Dziś ma 20 lat.
„Władcę Piasków”, czyli swoją pierwszą powieść, inspirowaną
mitologią starożytnego Egiptu, zaczęła pisać w wieku 14 lat, a
wydała w wieku 17 (2015), tym samym spełniając jedno z
największych marzeń. Książka otworzyła czterotomowy cykl
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pt. „Księgi Ankh”. W tym roku ukazał się kolejny tom pod tytułem „Berło Zniszczenia”.
Odkąd sięga pamięcią chciała zostać pisarką. Już w szkole podstawowej tworzyła najróżniejsze
historie i własnoręcznie projektowała do nich okładki. Fascynuje ją historia, szczególnie
starożytność i średniowiecze, a jej ulubionym tematem jest cywilizacja Inków. Uwielbia podróże,
szczególnie te dalekie i, oczywiście, świat książek.
Obecnie pracuje nad trzecią częścią „Ksiąg Ankh” oraz książką osadzoną w czasach podboju
Ameryki Południowej przez hiszpańskich konkwistadorów.
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