Albert Einstein powiedział kiedyś:

PRAWDZIWYM PRZEJAWEM INTELIGENCJI
NIE JEST WIEDZA, LECZ WYOBRAŹNIA
Miał rację. Sławni ludzie zawsze grali pierwsze skrzypce dzięki
kreatywności. Nie pozwalali również, aby przeszkodził im wiek.

ŚWIAT NASZYCH RODZICÓW
TO JUŻ HISTORIA
ODRZUCILIŚMY DAWNE ZASADY

TO MY TWORZYMY
PRZYSZŁOŚĆ
Dwustu geniuszy w walce na umysły.
Mają trzy dni i trzy noce, aby rozwiązać dwa zadania.
Ten, kto zwycięży w Godzinie Zero,
uzyska wszystkie potrzebne środki, żeby założyć własne
laboratorium badawcze w dowolnym miejscu na Ziemi.

GRA:
Bądź gotów na Godzinę Zero,

kiedy dwustu geniuszy z całego świata weźmie udział
w bezpośrednich zmaganiach nadzorowanych przez wizjonera
i najmłodszego indyjskiego prezesa firmy z branży technologicznej.

STAWKA:
Wyższa, niż możesz to sobie wyobrazić.
Jak życie i śmierć. Witaj, oto rewolucja.
Bądź gotów do biegu.

„”

Nikomu nie ufaj.
Każda kamera jest okiem,
a mikrofon uchem.
Musisz mnie odnaleźć,
a wówczas razem
stawimy im czoła.

GRACZE:
REX
Jeden z najlepszych programistów na świecie. Właśnie stworzył
program do odnajdywania jednym kliknięciem osób zaginionych.
Ma szesnaście lat.

TUNDE

Inżynier samouk, który do nigeryjskiej wioski, gdzie ludzie mieszkają
w lepiankach, doprowadził Internet. Lokalny wojskowy zleca mu budowę
broni.
Ma czternaście lat.

LIKAON

Blogerka-szpieg, która ujawnia korupcję wśród chińskich urzędników.
Jest na czele czarnej listy ludzi z Szanghaju.
Ma szesnaście lat.

RECENZJE

Ta opowieść o nastoletnich geniuszach i ich trudnych życiowych
wyborach trzyma tempo, które zapiera dech w piersiach!
„Publishers Weekly”

Jest tu tyle rzeczy do polubienia! Bohaterowie Gouta są wiarygodni
i niezmiernie sympatyczni. Łącząca ich przyjaźń jest mocną i fantastyczną
kotwicą w tym szybko zmieniającym się chaosie.
„New York Times”

Geniusz to przełomowa powieść dla młodych dorosłych i innych, którzy kochają
ten rozwijający umysł gatunek. Geniusz jest ekscytującą, prowokującą,
przełomową, oryginalną, nowatorską i bardzo, ale to bardzo inteligentną
powieścią. Nie czekajcie, aż Geniusz będzie kultowym klasykiem, aby go
przeczytać – zróbcie to już teraz!

James Patterson, autor

SCHOOL LIBRARY JOURNAL (recenzja)
Zaprzyjaźnij się z Rexem, 16-letnim geniuszem programistą, zdeterminowanym, aby bez
względu na koszty odszukać swojego zaginionego brata. W tym celu stworzył bardzo
skomplikowany program, który po uruchomieniu pozwoli mu wytropić Teo. Jedynym
problemem jest to, że aby go uruchomić, musi znaleźć supermocny komputer kwantowy.
Poznaj Tunde’a, 14-letniego genialnego inżyniera samouka mieszkającego w nigeryjskiej
wiosce. Kiedy do jego rodzinnej osady przyjeżdża okrutny generał Iyabo, który domaga się
od młodego chłopaka pomocy w stworzeniu broni, Tunde zdaje sobie sprawę, że rozgłos,
jaki przyniosły mu jego wynalazki, sprowadził zagrożenie na jego rodzinę.
Spotkaj Likaona, 16-letnią genialną blogerkę-aktywistkę, która mieszka w Szanghaju. Jest
ona jednym z najpopularniejszych blogerów w Chinach. Nie prowadzi jednak bloga
rozrywkowego czy lifestylowego – szczyci się ujawnianiem łapówkarstwa wśród
urzędników państwowych. Wie, że jej obecność w Internecie nigdy nie może zostać
powiązana z jej prawdziwym ja, inaczej jej rodzina będzie w niebezpieczeństwie.
Gdy bohaterowie dowiedzą się o konkursie zwanym Grą, którego gospodarzem jest jedna
z największych osobistości w dziedzinie technologii, Kiran Biswas, zdają sobie sprawę, że
udział w niej może pomóc rozwiązać ich indywidualne problemy.
WERDYKT: Bohaterowie, którzy niczego się nie boją, więzi przyjaźni, których nie sposób
rozerwać, i zasady etyczne stanowiące fundament życia. Czytelnicy będą zachwyceni
kreacjami głównych postaci oraz licznymi zwrotami akcji i nieprzewidywalną fabułą.
Lektura obowiązkowa!

POZOSTAŁE RECENZJE

Leopoldo Gout jest reżyserem filmowym, producentem, autorem i malarzem. Urodzony
w Meksyku, studiował sztukę współczesną w Central Saint Martins w Londynie, a obecnie
mieszka w Nowym Jorku. Jego prace zostały zaprezentowane w West Collection Gallery of
Pennsylvania.
Filmy, które wyprodukował, zostały pokazane na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
w Cannes w 2011 roku i wyemitowane w telewizji NBC. Brał udział w różnych projektach
filmowych i telewizyjnych, m.in. z udziałem Jamesa Pattersona. Gout był producentem gry wideo
THQ Leela, która wykorzystuje sterowanie ruchem i strefę psychodeliczną, aby umożliwić
graczom połączenie się z ich podświadomością.

W księgarniach od 25 maja 2018

