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Niebawem będziecie mogli zdegustować wyborną premierę książkową „Konan Destylator” Andrzeja
Pilipiuka. Opowiada ona mrożącą bimber w butelkach historię niejakiego Jakuba Wędrowycza. Jakub
jest człowiekiem o wybujałej fantazji, nieugiętej woli, i braku zrozumienia dla bliźniego. Jest to
bohater romantyczny i przaśnie aromatyczny. Każdego dnia chwyta sękatą ręką przeciwności losu za
gardło i chlasta je naostrzonym bagnetem wyciągniętym z cholewy. Jakub Wędrowycz jest
SUPERBOHATEREM którego potrzeba naszej rozmiękczonej cywilizacji! Gdy wszelkie metody
zawiodą zawsze można wezwać kogoś kto kopnie wszelkie przeszkody w przysłowiową dziuplę.

Jakub Wędrowycz to przerażający wiekowy ochlapus, wiejski egzorcysta, bimbrownik i kłusownik,
porażający otoczenie wyglądem, zapachem i kulturą osobistą – a raczej jej brakiem. W towarzystwie
równie odrażających kumpli pije, produkuje samogon, wdaje się w awantury oraz wypełniając wolę
przodków regularnie likwiduje przedstawicieli wrogiego rodu – Bardaków.
W postaci Wędrowycza jak w soczewce skupiają się wszelkie możliwe polskie wady, przywary i
stereotypy – ale jego chamstwo, wieśniactwo, buractwo, brak rozterek i hamulców moralnych oraz
bogaty arsenał broni i materiałów wybuchowych zapewniają mu przewagę nad każdym
przeciwnikiem.

Tyle Wikipiedia, a Wy właśnie trzymacie w ręku najnowszy zbiór doprowadzających do łez,
plugawych historii z życia pogromcy Wojsławic i terenów gdzie dociera Pekaes z Chełma.

Być może mieszka na zapadłej wsi na Ścianie Wschodniej, być może odżywia się własnoręcznie
pędzonymi trunkami i wygląda na starego kłusownika, ale nie daj się zwieść pozorom! Jeszcze nie
pojawił się wampir, kosmita, wilkołak czy upiór, który dałby radę nieustraszonemu egzorcyście w
gumofilcach.”

https://www.fahrenheit.net.pl/wp-content/uploads/2016/10/ap_konan.jpg


Jarosław Grzędowicz

Jakub Wędrowycz jest jedną z najbardziej barwnych, oryginalnych, żywych i zapadających w pamięć
postaci polskiej fantastyki, porównywalną bodaj tyko z Geraltem Sapkowskiego.
Jacek Dukaj

O autorze:

Andrzej Pilipiuk - człowiek z przeszłości. Niestrudzony tropiciel ciekawostek z lamusa. Kolekcjoner
nagród literackich, który z pisania z pasją uczynił swój sposób na życie. Miarą jego sukcesu jest
miejsce na podium ścisłej czołówki najpoczytniejszych pisarzy w Polsce. Homo literatus, który do
pisania podchodzi z żelazną regułą – pracuje planowo, codziennie, a kiedy poczuje zmęczenie fabułą,
zabiera się za inny tytuł. Uprzedzając krytykę, sam siebie nazwał Wielkim Grafomanem. Z
wykształcenia archeolog, z zamiłowania łowca meteorów. Beznadziejnie zauroczony zapomnianymi
odkrywcami i wynalazkami XIX wieku. Twórca panteonu niezwykłych bohaterów literackich ale
przede wszystkim celebryty - Jakuba Wędrowycza – zawistnego, mściwego kmiota, bimbrownika i
egzorcysty. Jedynego w polskiej literaturze, rdzennie polskiego superbohatera, który już od lat
rozśmiesza do łez.
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