Kanon s.c.
Ul. Zamiany 16/2
02-786 Warszawa

Błękit
Wydawca:

WYDAWNICTWO LITERACKIE

Autor:

Lunde Maja

EAN:

9788308065389

Oprawa:

Twarda

ISBN:

978-83-08-06538-9

Kategoria:

POWIEŚĆ

Wydano:

2018-06-10
Cena brutto:

32,90 PLN

Błękit Maja Lunde

Historia pszczół stała się w Polsce bestsellerem . Powieść Mai Lunde to wizja katastrof na Ziemi związanych z
niepohamowanym niszczeniem środowiska naturalnego , co z kolei ma wpływ na katastrofalne zmiany ekosystemu
ziemskiego .
Błękit to drugi tom cyklu powieściowego . Po wizji Ziemi pozbawionej pszczół , tym razem opowieść o pustynnieniu klimatu w Europie, co
doprowadza do wojen i gigantycznej katastrofy ekologicznej .
Autorka bestsellerowej Historii pszczół - sprzedanej w Polsce w nakładzie 65 tysięcy egzemplarzy - powraca z niezwykłą powieścią o...
wodzie. Przyszłość bez niej jest bardziej przerażająca niż świat bez pszczół. Zachodnia Norwegia, rok 2017. Siedemdziesięcioletnia Signe
przybywa w rodzinne strony. Powracają bolesne wspomnienia o Magnusie, niespełnionej miłości, straconym dziecku. Nie ma już śladu po
wzgórzach, rzece Breio i wodospadach Dwie Siostry, o których przetrwanie walczyła jako nastolatka. Dziką naturę okiełznano i wykorzystano
do napędzania elektrowni wodnej. Pozostał tylko lodowiec. Ale i jego zwolennicy postępu postanowili przekuć w kostki lodu do drinków.
Signe przyjeżdża, by podjąć z nimi ostatnią, nierówną walkę. Jej orężem jest Błękit - jacht, który otrzymała od ojca na osiemnaste urodziny...
Południe Francji, rok 2041. Panująca w Europie susza prowadzi do wojen i wyniszcza kontynent. Kolejne połacie lądu trawi pożar. David
ucieka w ostatniej chwili, wraz z jedenastoletnią córką Lou. Lecz nawet obóz dla uchodźców nie jest już bezpieczną przystanią. Przemierzając
wyludnioną okolicę, David i Lou w jednym z opuszczonych domów postanawiają zaczekać na koniec lub cud. Odnaleziona w ogrodzie
żaglówka ma być ich arką, gdy w końcu spadnie deszcz. Błękit to drugi tom cyklu powieściowego, rozpoczętego bestsellerową Historią
pszczół, którego głównym tematem są zmiany klimatu i degradacja środowiska naturalnego. Zbudowana z dwóch równolegle prowadzonych
i łączących się w zaskakujący sposób wątków powieść potwierdza pisarski kunszt Mai Lunde. Norweżka, jak nikt inny potrafi zgłębić meandry
ludzkiej psychiki. Jednocześnie przekazuje nam, głuchym na wołanie dzikiej przyrody czytelnikom, przerażające ostrzeżenie - jeśli nie
zaczniemy szanować otaczającej nas natury, zginiemy razem z nią. Jej pierwsza powieść podbiła świat. Z Błękitem Maja Lunde zrobi to
ponownie.
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