„Mroczna bohaterka” – fenomen nastolatki i jej opowieści o wampirach
Wkrótce do księgarń trafi „Mroczna bohaterka. Kolacja z wampirem”, czyli pierwszy
tom serii uważanej za brytyjską odpowiedź na sagę „Zmierzch”. Premiera powieści
będącej spektakularnym sukcesem nastoletniej pisarki Abigail Gibbs już
23 października.
„Mroczna bohaterka”, początkowo publikowana przez autorkę w odcinkach na literackim portalu
Wattpad, pobiła wszelkie rekordy popularności – debiutancka powieść nastolatki stała się
internetową sensacją z siedemnastoma milionami odsłon. Abigail stała się prawdziwym
fenomenem – nastolatka samodzielnie publikująca w internecie wyruszyła na podbój świata, a jej
kontrakt z brytyjskim wydawcą opiewa na sześciocyfrową kwotę.
„Mroczna bohaterka. Kolacja z wampirem” to pierwsza część historii o nastoletniej dziewczynie,
której życie odmienia przypadek. Za jego sprawą bohaterka wyrusza w podróż po mrocznym
świecie, o którego istnieniu wcześniej nie miała pojęcia. Podróż ta nie tylko przewróci do góry
nogami jej życie uczuciowe, ale również całkowicie odmieni dotychczasowy pogląd na świat,
stopniowo ujawniając rodzinne sekrety oraz kolejne mroczne tajemnice brytyjskiej polityki.
Bohaterka książki, Violet Lee, jest londyńską nastolatką, która przypadkowo staje się świadkiem
masakry kilkudziesięciu mężczyzn dokonanej przez grupę młodych wampirów. Violet zostaje przez
nich uprowadzona i jest przetrzymywana w luksusowej posiadłości Varnley, która okazuje się być
siedzibą wampirycznej dynastii królewskiej. Panujący od tysiącleci monarcha stawia jej ultimatum
– albo Violet pozwoli zamienić się w wampira, albo spędzi resztę życia uwięziona w królewskiej
posiadłości. Czując obrzydzenie do krwawych oprawców, dziewczyna odrzuca propozycję. Wkrótce
okazuje się, że ojciec Violet, będący brytyjskim ministrem obrony, od dawna wie o istnieniu
królestwa wampirów, prowadzi z nimi polityczne negocjacje, a nawet tuszuje popełniane przez
wampiry zbrodnie. Czy ojciec przedłoży dobro własnej córki nad brytyjską rację stanu? Jako
zakładniczka Violet wzbudza zainteresowanie charyzmatycznego, lecz śmiertelnie niebezpiecznego
następcy tronu, jednak jeszcze nie wie, że rodzące się między nimi uczucie zmieni jej życie na
zawsze. Czy Violet w imię miłości zdecyduje się zostać wampirem?
„Mroczna bohaterka. Kolacja z wampirem” łączy w sobie wszystko co najlepsze w gotyckim
horrorze, gorącym romansie oraz współczesnej powieści obyczajowej. Autorka przyznaje, że
komentarze czytelników zamieszczane pod odcinkami powieści początkowo publikowanych
w internecie pomogły jej w pisaniu kolejnych rozdziałów książki: „To pomaga w stawaniu się
pisarką. Ludzie pytają: a co by było, gdyby...? dlaczego o tym nigdy się nie pisze w książkach
o wampirach? Czytałam to i kierowałam się tym”.
Abigail Gibbs (ur. 1994) wychowała się w Brixham w angielskim hrabstwie Devon. Pisać zaczęła w
wieku czternastu lat, a swoje pierwsze literackie próby umieszczała w internecie pod pseudonimem
Canse12, stając się internetową gwiazdą w zaledwie trzy lata. Fabuła powieści zaskakuje tym
bardziej, że autorka opisuje siebie jako zagorzałą wegetariankę panicznie bojącą się widoku krwi.
Abigail Gibbs obecnie studiuje literaturę angielską w Oksfordzie.
Autorka odwiedzi Polskę. Osoby zainteresowane przeprowadzeniem wywiadu
z Abigail Gibbs zapraszamy do kontaktu. Autorka będzie dostępna w Warszawie
25 października (od godziny 15) do 26 października (w godzinach porannych).
Później wyrusza do Krakowa.
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