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Gliny z innej gliny - Marcin Wroński

Najnowsza książka Marcina Wrońskiego " Gliny z innej gliny" zamyka cykl z komisarzem Maciejewskim w roli głównej. Na
kartach powieści kryminalnych Wrońskiego, poznaliśmy niejednokrotnie dramatyczną pracę stróża prawa Maciejewskiego,
który starał się strzec prawa w Polsce przedwojennej, podczas okupacji niemieckiej, a później sowieckiej. Autor opowiedział
nam poprzez losy komisarza, skomplikowane dzieje mieszkańców Lublina

'Gliny z innej gliny' to książka stanowiąca ostatnią część cyklu kryminałów Marcina Wrońskiego, w których główną rolę odgrywa
niezastąpiony i wciąż czujny komisarz Maciejewski!Lubisz kryminały, w których ciągle coś się dzieje? Nie przepadasz za nudą, oklepanymi i
schematycznymi sprawami, a na dodatek może pochodzisz z Lublina? Niezastąpiony i oddany pisaniu Marcin Wroński powraca z ostatnią już,
dziesiątą częścią przygód komisarza Maciejewskiego pod tytułem 'Gliny z innej gliny'.Przede wszystkim Czytelnik otrzymuje tu niezastąpioną
okazję do tego, aby cofnąć się w czasie. Akcja bowiem rozgrywa się w Lublinie w latach 20. i 80. XX wieku. Możemy więc liczyć na
nierozwiązane sprawy, wspomnienia sprzed kilkudziesięciu lat, a co najważniejsze, porównać wygląd i mentalność tego pięknego miasta.
Autor jako osoba zainteresowana Lublinem dokładnie zbadał jego historię, dlatego komisarz Maciejewski właśnie tam skierował swoje kroki.
Książka zawiera różne opowiadania, dotyczące wielu spraw, których rozwiązanie przysparza wielu trudności. Widzimy więc, że otrzymujemy
nie jedną, a kilka pasjonujących przygód i tajemnic do poznania! Czytelnik, który już wcześniej poznał styl pisarza dobrze wie, na co może
liczyć. Wyraziście zarysowane charaktery, konsekwentna fabuła i akcja, która pędzi jak szalona. Nasz bohater po raz kolejny pokazuje nam
na co go stać i udowadnia, że dla niego żadna sytuacja nie jest bez wyjścia. 'Gliny z innej gliny', mimo że jest dziesiąta i ostatnią pozycją w
cyklu, wcale nie musi być czytana jako ostatnia. Ci, którzy nie spotkali się wcześniej z komisarzem Maciejewskim, mogą śmiało odnaleźć się
w zbiorze opowiadań i sprawdzić, czy rzeczywiście bohater jest tak niezastąpiony i bystry, jak może nam się wydawać.
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