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Księga Dwóch Dróg - Picoult Jodi
Kim byśmy byli teraz, gdyby nasze życie potoczyło się zupełnie inaczej?Dawn Edelstein zna się na śmierci jak mało kto. Jest
doulą od umierania, która pomaga ludziom oswoić się z tym, co nieuniknione i uporządkować długo odkładane sprawy. Przed
laty postawiła swoje życie do góry nogami: porzuciła pasję, karierę i miłość, aby w obliczu rodzinnej tragedii rozpocząć wszystko od nowa.
Ale przychodzi dzień, kiedy znowu staje na rozdrożu: oto sama musi zmierzyć się z własną śmiertelnością, podjąć decyzje, które mogą
zaważyć na jej dalszych losach i zadać sobie pytania, których sama dotąd unikała. Co ciekawe - w momencie granicznym Dawn nie myśli
wcale o mężu, ale o dawnej miłości - egiptologu i archeologu Wyatcie Armstrongu. Zszokowana własną postawą postanawia wrócić do
Egiptu, by kontynuować przerwane niegdyś badania nad Księgą Dwóch Dróg - najstarszym na świecie przewodnikiem po zaświatach - ale
również po to, by odszukać Wyatta.Czy całe nasze życie zależy od podejmowanych przez nas decyzji, czy też nieuchronnie rządzi nami
przeznaczenie? Czy dokonując takich, a nie innych wyborów, jesteśmy w ogóle w stanie wpływać na nasz los? A może jest on jednak
zapisany w gwiazdach? Jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy podążyli całkiem inną ścieżką i czy czasem możemy wrócić do punktu
wyjścia, bogatsi o zdobyte doświadczenia?'Księga Dwóch Dróg' to najnowsza powieść autorki 'Małych wielkich rzeczy' i 'Bez mojej zgody',
która jak nikt inny potrafi uderzyć w naszą najczulszą strunę.Na tym polega zasadniczy problem ze śmiercią. Otóż nie potrafimy o niej
rozmawiać. Używamy eufemizmów i pleciemy o niebiańskich bramach, co ma przyćmić fakt, że trzeba umrzeć, aby do nich zapukać. Robimy
z tego wielką tajemnicę, gdy tymczasem chodzi o doświadczenie, które stanie się udziałem całej ludzkości i każdego z osobna.Jodi Picoult,
'Księga Dwóch Dróg'
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