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Łukasz Wierzbicki „Afryka Kazika”.
Autor, Łukasz Wierzbicki zaprasza nas na afrykańską wyprawę, którą w latach 19311936 odbył rowerem polski podróżnik Kazimierz Nowak. Książka powstała na podstawie
reportaży , które spisywał ten niesłychanie odważny człowiek.
Wszyscy , którzy uwielbiają podróże, odkrywanie świata pokochają tę książkę.
Na swoja wielką wyprawę , podróżnik Kazik wyruszył pociągiem z Poznania. Na
dworcu żegnała go żona oraz dwójka małych dzieci. Kiedy dotarł do Rzymu wsiadł na rower
i udał się do Neapolu. Dalszą drogę pokonał statkiem ku brzegom Afryki.
Zaczyna się wówczas wspaniała afrykańska podróż przez bezkresne obszary sawanny,
dziką dżunglę i gorące piaski pustyni. Do książki załączona jest mapa, dzięki której możecie
dokładnie prześledzić trasę wyprawy. Kazik, podróżnik z Polski, porusza się rowerem, konno,
na wielbłądzie, łodzią , wspierany przez ludzi z napotkanych plemion i osad.
Na swojej drodze bohater spotyka nie tylko tubylców , ale również dzikie zwierzęta.
Już pierwszej nocy zasypia w namiocie w towarzystwie skoczka pustynnego. Spotyka
również lwa , a kiedy udaje się do wioski plemienia Szilluków przemierza bagna pełne
krokodyli. Spotyka też małpy, ratuje rannego geparda, jest też świadkiem polowania na
słonia.
Wędrówki Kazika to nie tylko pasmo cudownych przygód i relaksu na łonie przyrody.
To także niebezpieczne sytuacje, samotna choroba, wciągające zdradzieckie mokradła,
w których podróżnik utknął wraz z rowerem i ekwipunkiem, nierówna walka z rwącą rzeką.
Czy warto zatem przeczytać „Afrykę Kazika” ?
Tak. Książka jest naprawdę ciekawa i napisana przyjaznym dla Was językiem. Rozdziały są
krótkie, opatrzone dobrymi ilustracjami, które pobudzają wyobraźnię. Poza tym uczy ona
szacunku do człowieka i przyrody. Pokazuje , że optymizm i wiara w siebie oraz ludzi może
zdziałać cuda. Daje świadectwo , że można i warto spełniać swoje marzenia, trzeba tylko
chcieć.
Polecamy Wam tę książkę. Przeżyjcie afrykańską przygodę z Kazikiem. Może
stanie się ona początkiem Waszej wielkiej przygody.

