spotkanie DKK

Filia w Przyworach.

19.01.2016 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

Anna Karpińska „ Przysługa” – to książka, w której poruszanych jest wiele tematów,
choroba, zdrada, brak zaufania, problemy wychowawcze, brak wsparcia u najbliższych,
ale jest także cały wachlarz emocji od smutku, po ekscytację. Powieść ta niesie ze sobą
niebywale duży ładunek emocjonalny, wstrząsa i nie pozostawia obojętnym. Czasem
zdarzy się, że ktoś poprosi nas o jakąś przysługę. Bywają różne- łatwe do spełnienia i
takie, które mogą bardzo zaważyć na życiu różnych osób, nie tylko tych których owa
prośba dotyczy. Całość powieści toczy się wokół przysługi jaką Karol zgodził się oddać
swojemu bratu bliźniakowi - Dariuszowi. Obaj uzgodnili, że prawda nie ujrzy światła
dziennego. Niestety, życie bywa przewrotne. Śmierć Dariusza wywołała lawinę zdarzeń.
Nic już nie będzie takie samo. Ważne jest to jak z prawdą poradzą sobie żony obu
mężczyzn. Czy dadzą sobie radę z tajemnicą jaką ukrywali. Dodatkowo problemy
zawodowe i rodzinne pogłębią bardzo trudną sytuację obu rodzin. Autorka nie decyduje
się na banały, stawia bohaterów przed trudnymi dylematami. Nie pomaga im, wręcz coraz
mocniej komplikuje ich sytuację. Istotne jest to, że wszelkie opisywane problemy są
bliskie człowiekowi. Pisarka nie odchodzi od realiów, skupia się na troskach dnia
codziennego.

Anna Karpińska „Za jakie grzechy” – to powieść, która przedstawia w dwóch
przestrzeniach czasowych historię młodej kobiety, która w przeciągu kilku lat
doświadcza szeregu przeciwieństw losu. Alina mieszka we Wrocławia i prowadzi razem
z przyjaciółką Moniką gabinet psychoterapeutyczny. Życie głównej bohaterki Aliny to
nie bajka, bo nie dość, że rodzice od zawsze traktowali ją jak gorszą od jej siostry
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Aldony, to jeszcze okazuje się, że narzeczony również przeszedł na stronę siostry. I to w
jaki sposób ! Niejedna by się załamała po czymś takim... Ale bohaterka odnalazła w sobie
siłę, by od nowa pokierować swoim życiem. W końcu faceci to nie wszystko. Porzucenie
przed ołtarzem to nie jedyna tragedia w życiu Aliny, ale o tym musicie już sami doczytać
...

W/w książki polecamy!!!

Monika Silarska

2/2

