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Kapelusz cały w czereśniach
Kapelusz cały w czereśniach Oriany Fallaci to pod wieloma
względami wyjątkowe dzieło. Tworzenie sagi zajęło pisarce
10 lat. Oriana Fallaci przez wiele lat zbierała skrupulatnie
materiały dotyczące rodu, z którego się wywodziła. Dotarła
do XVIII wieku. Punktem wyjścia do snucia historii jest skrzynia
wypełniona rodzinnymi pamiątkami. Każda rzecz wywołuje
wspomnienia i staje się początkiem opowieści o innym członku
rodziny. Carl nie popłynął do Ameryki, gdzie miał sadzić oliwki
i winorośle. Caterina postanowiła, że wyjdzie za mąż za tego,
kto nauczy ją pisać i czytać. Antonio miał zostać księdzem, ale
miłość do kobiety zmieniła jego plany. Stanisław natomiast
zginął w powstaniu krakowskim. Każda ze wspomnianych osób
to postać charakterystyczna, żyjąca w innych czasach.
Poznając ich dzieje, stopniowo przenosimy się powoli aż do
XX wieku. Zwiedzamy też różne miejsca - od włoskiej wsi, gdzie
bieda aż piszczy, po dzikie stepy Ameryki. Dzięki tym
podróżom, splotom wydarzeń i perypetiom pewnego dnia na
świat przychodzi Oriana Fallaci.
https://www.taniaksiazka.pl/kapelusz-caly-w-czeresniach-oriana-fallaci-p-311567.html

Imię Róży
Listopad 1327 roku. Do znamienitego opactwa benedyktynów
w północnych Włoszech przybywa uczony franciszkanin, Wilhelm
z Baskerville, któremu towarzyszy uczeń i sekretarz, nowicjusz
Adso z Melku. Opat zwraca się do Wilhelma z prośbą o pomoc
w rozwikłaniu zagadki tajemniczej śmierci jednego z mnichów.
Sprawa jest nagląca, gdyż za kilka dni w opactwie ma się odbyć
ważna debata teologiczna, w której wezmą udział dostojnicy
kościelni, z wielkim inkwizytorem Bernardem Gui na czele.
Tymczasem dochodzi do kolejnych morderstw. Przenikliwy Anglik
orientuje się, że wyjaśnienia mrocznego sekretu należy szukać
w klasztornej bibliotece. Bogaty księgozbiór, w którym nie brak
dzieł uważanych za niebezpieczne, mieści się w salach
tworzących labirynt. Intruz może tam łatwo zabłądzić, a nawet jak krążą słuchy - postradać zmysły.
Powieść ukazała się po raz pierwszy w 1980 roku. Jej sukces
czytelniczy był wielkim zaskoczeniem dla teoretyków i krytyków
literatury. Dziś Imię róży zalicza się powszechnie do arcydzieł
XX wieku.
https://www.taniaksiazka.pl/ebook-imie-rozy-wydanie-poprawione-przez-autora-mobi-epub-p758761.html

Trzy metry nad niebem
Babi jest szesnastoletnią dziewczyną, która ma kochającą
rodzinę. Zawsze stara się zachowywać zgodnie z wyuczonymi
manierami. Jej spokojny charakter i chęć prowadzenia
ułożonego życia zostają wystawione na próbę, kiedy poznaje
Stepę, chłopaka, będącego jej całkowitym przeciwieństwem.
Uwielbia ON brać udział w wyścigach motorowych i bójkach
z rówieśnikami, z których jednak nie zawsze wychodzi
zwycięsko. Mimo sprzeciwów rodziny Babi i Stepa zakochują się
w sobie i postanawiają znaleźć wspólną drogę przez życie.
Wiedzą, że nie będzie to łatwe, ale nie zdają sobie sprawy,
jakich zmian dokona to w nich samych. W wyniku tego związku
dziewczyna otwiera się na świat i nowe doznania, a chłopak
staje się spokojniejszy i bardziej skłonny do refleksji.
Tylko Ciebie chcę to kontynuacja powieści Trzy metry nad
niebem, na podstawie, której nakręcony został film.
https://www.taniaksiazka.pl/trzy-metry-nad-niebem-federico-moccia-p1039220.html

Mężczyzna, którego nie
chciała pokochać
Ona jest wybitną, uznaną na całym świecie pianistką.
Muzyka to jej największa miłość. Prywatnie jest związana
z Andreą, dobrze zapowiadającym się architektem.
Pewnego dnia Andrea ulega tragicznemu wypadkowi.
Kiedy lekarze walczą o jego życie, Sofia przysięga Bogu, że
jeżeli ocali Andreę, ona porzuci grę na fortepianie. Operacja
się udaje, ale życie tych dwojga nie będzie już takie jak kiedyś...
On jest bogatym i przystojnym mężczyzną. Ma wszystko - domy
na całym świecie, samoloty, luksusowe samochody,
a nawet własną wyspę. Jest zimny, cyniczny, wyrachowany.
Pewnego dnia podczas porannego joggingu chowa się przed
deszczem w pobliskim kościele. Zauważa tam Sofię, która
przysłuchuje się próbie dziecięcego chóru, i jest nią urzeczony.
Postanawia zaprosić ją na kawę, ale Sofia, trochę wbrew sobie,
odmawia. On jednak ma już gotowy plan.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/154494/mezczyzna-ktorego-nie-chcialapokochac

Genialna Przyjaciółka
Genialna przyjaciółka to cykl czterech powieści Eleny Ferrante opowiadający
o dwóch kobietach, które urodziły i wychowały się w jednej z najuboższych
dzielnic Neapolu, a które połączyła niezwykle silna, choć trudna więź. Przyjaźń
obu pań jest niezwykle burzliwa i dynamiczna, łączy ze sobą miłość
i nienawiść, dominację i podległość, wsparcie i zazdrość.
Na podstawie Genialnej przyjaciółki i Historii nowego nazwiska powstał
scenariusz serialu HBO, którego twórcą jest Saverio Costanzo.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4871178/genialna-przyjaciolka

