Przeczytałam znakomity thriller, trzymający w napięciu od pierwszej
do ostatniej strony, autorstwa Tess Gerritsen, pod tytułem Ostatni, który
umrze.
Akcja książki jest bardzo dynamiczna i wciągająca. Przewijają się w
niej postacie z poprzednich części powieści: detektyw Jane Rizzoli oraz
Maura Isles, a poza nimi główną rolę odgrywają dzieci: Teddy, Claire i
William, choć sami nie zdają sobie z tego sprawy. Mając po kilkanaście lat,
nasi bohaterowie przeżywają tragedię tracąc dwukrotnie rodzinę - najpierw
biologiczną, a po pewnym czasie zastępczą. Ich rodziny zginęły w różnych
miejscach, w inny sposób w ciągu jednego tygodnia. Wydawać by się mogło,
że już nic straszniejszego nie może im się przydarzyć, co jest mylnym
stwierdzeniem, gdyż zabójca depcze im po piętach, chcąc ich śmierci.
Choć dzieci się nie znają, intuicja podpowiada detektyw Jane, że jest coś, co łączy tę trójkę.
Na miejscu zbrodni rodziny Teddy`ego zjawia się Maura Isles, która postanawia wyjechać
do prywatnej szkoły w Evensong, w której przebywają dzieci mocno doświadczone przez los. To
właśnie tam przebywa Claire i Will. Pobyt w odciętej od cywilizacji szkole ma także pomóc doktor
Isles zapomnieć o uczuciu do pewnego mężczyzny, które od początku było skazane na klęskę.
Akcja powieści toczy się zatem dwutorowo, przy czym tory te niekiedy się nachodzą tworząc
jeden kierunek, by po chwili znowu oddalić się od siebie. Powieść skupia się na walce z nieznanym
sprawcą i pozwala układać kolejne poszlaki niczym puzzle, które stają się jednak marnym obrazkiem
mordercy. Niewyjaśnione zagadki zabójstw, postacie, które nie pasują do układanki sprawiają,
że książka trzyma w napięciu i wciąga czytelnika w swoje tajemnice.
Tess Gerritsen jest moją ulubioną autorką. Podziwiam ją za oryginalność, pomysłowość
i wiedzę, którą nabywa przed napisaniem kolejnej powieści. Imponuje mi to, że zawsze fabuła książki
jest nieprzewidywalna, pod koniec obraca się o 180 stopni i w końcu nie wiadomo, kto jest kim.
Czytając jej książki zawsze trawi mnie ciekawość, o co tak naprawdę chodzi, kim są tajemnicze osoby,
które przewijają się w tle, a mogą mieć związek z opisywana historią.
Kim są i dlaczego mają zginąć bohaterowie książki Ostatni, który umrze nie dowiemy się od
razu, ale pod koniec powieści wszystko się ze sobą łączy wywołując w czytelniku uczucie zaskoczenia
i zmieszania. Tę książkę polecam każdemu, kto lubi poczuć dreszczyk emocji i chce odkrywać
z bohaterami ich tajemnice. Uważam, że do tej pory jest to najlepszy thriller, który przeczytałam.
Zachęcam do poznania wszystkich powieści Tess Gerritsen, gdyż są one wciągające i ciężko
jest się od nich choć na chwilę oderwać. Osób, które spotkały się już z twórczością Gerritsen
nie trzeba namawiać do przeczytania książek jej autorstwa. Tym z Was, którzy jeszcze ich nie znają,
radzę czytać powieści w kolejności chronologicznej, gdyż autorka często nawiązuje w swoich
książkach do zdarzeń i bohaterów z poprzednich książek.
Jestem przekonana, że książki Tess Gerritsen przypadną Ci do gustu i wciągną w swoje
historie tak samo, jak mnie i będziesz z niecierpliwością czekał na kolejne nowe powieści Jej
autorstwa!
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