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Żółw i słonie na parze 

 

Cykl Świat Dysku Terry’ego Pratcheta  zawiera w sobie czterdzieści pozycji. W tym 

momencie trudno jest powiedzieć, czy autor porzuci pracę nad tym uniwersum. Mam 

szczerą nadzieję że, szybko do tego nie dojdzie. Nowa pozycja w cyklu świadczy o tym, że 

Pratchet ani trochę nie traci pary. Dla każdego fana autora i jego cyklu będzie to pozycja 

obowiązkowa. Znów wracamy do postaci, która została nam przedstawiona po raz pierw-

szy w książce Piekło Pocztowe Moista von Lipwiga. Niestrudzony pan Lipwig, po wprowa-

dzeniu do Ankh-Morpork takich wynalazków, jak sprawnie działający urząd pocztowy, 

papierowe banknoty i semaforowej komunikacji radykalnej, mierzy się z problemami roz-

powszechnienia innowacji  lokomotywy parowej.  W tle mamy problemy tożsamości ra-

sowej  krasnoludów i, jak zwykle, masę błyskotliwego humoru, dowcipnego  komentarza 

na temat kondycji naszego świata. Naprawdę podoba mi się to, że Pratchett porusza spra-

wy istotne i poważne w tak lekki sposób. Zwykle porównuje się styl jego humoru do grupy 

Monty’ego Pythona, jednak tam gdzie Latający Cyrk był groteskowy i absurdalny, humor 

Pratchetta jest celny i aktualny.  Nie inaczej jest w pozycji Para w ruch – lekkie pióro twór-

cy sprzyja czytelnikowi. Nawet jeśli ktoś nie miał wcześniej do czynienia ze Światem Dysku 

ani z jego autorem, może spokojnie sięgnąć po tę pozycję. Historia zapisana na kartach 

Pary w ruch nie kontynuuje w żaden sposób wątków z poprzednich książek. Jedynym 

wspólnym mianownikiem są postacie i miejsce akcji. Poprzednie wydarzenia miały swój 

czas i zostały zamknięte na kartach poprzednich książek. Gorąco polecam tym,  którzy  

lubią lekki pastisz świata fantasy podlany bardzo celnym i dowcipnym komentarzem na 

temat problemów naszego świata, które na zawsze pozostaną aktualne.   
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