Po książkę Ciało Tess Gerritsen sięgnęłam nie znając wcześniej autora
i jego innych powieści, bo takie książki, jak na razie, zbytnio mnie nie
interesowały, wolałam bardziej spokojne i stonowane opowiadania. Stałam w
naszej szkolnej bibliotece i z zaciekawieniem patrzyłam na ten tytuł książki
leżącej na półce. Zachęcona przez nauczyciela bibliotekarza wypożyczyłam ją, ale
nie byłam do końca pewna, czy mi przypasuje, ponieważ opowiadania z "nutką
grozy" jednak powinno się w jakimś stopniu lubić od początku, bo wtedy lepiej
czyta się taką książkę. ...A jednak okazało się, że powieść Gerritsen ma „to coś”
w sobie, ma ten klimat, którego mi brakowało, te historie do wyjaśniania
i morderstwa, dziwne i inne niż wszystkie.
Tess Gerristen jest współczesną pisarką amerykańską, lecz z wykształcenia jest lekarzem
internistą. W 1987 roku opublikowała pierwszą powieść: romans z wątkiem kryminalnym,
ale na tym nie zakończyła swojej kariery pisarskiej, napisała jeszcze 8 książek o podobnej
tematyce. Ostatnia napisana przez Nią książka, to "Ostatni, który umrze".
Najważniejsi bohaterowie powieści Ciało, to: Kat Novak oraz Adam Qantrell. Cała akcja
natomiast odgrywa się w Bostonie. Motywem przewodnim jest śmierć, ale nie taka prosta,
jak byśmy przypuszczali, lecz bardziej zawiła. Mogę tylko zdradzić, że zaczyna się od jednej dziwnej
śmierci, a potem..., ale to, co dalej zostawiam Wam do przeczytania.
Zakończenie tej książki tez mnie trochę zdziwiło, ponieważ spodziewałam się zupełnie
innego, a przedstawiono je z zupełnie innej perspektywy. Ta powieść niesie w sobie wiele
dziwnych tajemnic, miłych i mniej miłych, dziwnych scen akcji. Mogę przytoczyć Wam jedno
krótkie, lecz dobrze ilustrujące to moje stwierdzenie wydarzenie: Kat Novak wychodzi z domu
na chwilę po resztę jedzenia, które zostawiła w aucie, przy okazji rozmawia jeszcze z Adamem
i nagle, za ich plecami wybucha jej dom i zaczyna płonąć…, co dalej, no niestety, musicie sami się
przekonać, zapraszam do lektury!
Moim zdaniem, książka Ciało jest interesująca, ponieważ ma w sobie wątki grozy
i przerażenia. Lecz według mnie, są pewne w niej minusy, np.: autorka powinna bardziej
rozszerzyć te wątki, gdzie coś się faktycznie dzieje, trochę za mało opisała osoby, które, moim
zdaniem, mają tutaj duże znaczenie i ostatnia, ale też ważna moja uwaga: nie opisała tego, co
sugeruje tytuł. Podsumowując, książka jest warta przeczytania. Gdybym miała wybierać pomiędzy
Ciałem Tess Gerritsen a np. Szarym Diabłem Grahama Mastertona, to bez wahania wybrałabym
tę pierwszą. Znakomicie się ją czyta, polecam szczególnie wieczorem przed snem lub po szkole w
wolnym czasie, z kubkiem gorącej czekolady. Oceniając tę książkę w skali od 1 do 6, dałabym jej
szóstkę.
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