Książkowa podróż

po Europie
I
przystanek

I przystanek? Włochy.
Kraina win, pysznego jedzenia i miłości
- na kartach książek, na ekranie, w życiu.

Cześć, tu Drops
Książkowy!
Zapraszam Cię do
lektury mojego
e-booka.

Razem odwiedzimy Włochy, na dłużej
zostaniemy w Toskanii. Będziemy podążać
śladami bohaterów literackich i filmowych.
Ruszamy? :)

Toskania - garść
informacji o
regionie z
Wikipedii.

To kraina historyczna i region administracyjny w środkowych
Włoszech, położony w Apeninach Północnych oraz nad
morzami: Liguryjskim i Tyrreńskim. Od północy graniczy
z Ligurią oraz Emilią-Romanią, na wschodzie z Marche i Umbrią,
a na południu z Lacjum. Stolicą regionu jest Florencja.

Literatura
Co wydarzyło się na kartach książek
we Włoszech? Poznajcie tytuły powieści!

Literatura
Polscy autorzy
"W blasku słońca" - Magdalena Kordel
"Mgły Toskanii" - Natasza Socha
"Selfie z Toskanią" - Monika B. Janowska
"W piekle pandemii" - Jolanta Kosowska
"W labiryncie obłędu" - Jolanta Kosowska
"Drugie dno" - Jolanta Kosowska
"Włoskie love story" - Natalia Sońska

Literatura
Zagraniczni autorzy
"Trzy siostry z Toskanii" - Lori Nelson
Spilman
"Wieczory w Umbrii" - Marlena de Blasi
"Lato w Toskanii" - Elizabeth Adler
"Pod słońcem Toskanii" - Frances Mayes
"Codzienność w Toskanii" - Frances
Mayes
"Rodzina u władzy" - Matteo Strukul

Literatura
Zagraniczni autorzy
"Splątane winorośle" - Julianne MacLean
"Kolory tamtego lata" - Richard Paul
Evans
"Ostatnia obietnica" - Richard Paul
Evans
"Dom na Sycylii" - Rosanna Ley
"Inferno" - Dan Brown

Film
Dostępne na Netflixie i nie tylko
- uczta dla oczu spragnionych Włoch
gwarantowana!

Film

"Pod słońcem Toskanii"
"Listy do Julii"
"Love & Gelato" - film do obejrzenia na
Netflixie
"Toskania" - film do obejrzenia na
Netflixie
"Willa miłości" - film do obejrzenia na
Netflixie

Literatura i Film

Do przeczytania książka, do obejrzenia film!
"Pod słońcem Toskanii" to opowieść życia autorki,
która po przykrych osobistych przejściach zaczyna
wszystko od nowa: kupuje stary dom na toskańskiej
wsi, z wielką miłością i pietyzmem go odnawia,
rozkoszuje się leniwie płynącym życiem włoskiej
prowincji, urodą zabytków, smakiem wymyślonych
przez siebie potraw.

Gwiazda e-booka

Magdalena Kordel i jej
"W blasku słońca".
Magdalena Kordel i jej miłość
do Toskanii.
Zapraszam do zapoznania się z
opisem książki i lektury
wywiadu z Autorką!

Gwiazda e-booka

Otulona toskańskim słońcem,
utkana delikatnie jak koronka
opowieść o przyjaźni dwóch
kobiet, które tęsknią za miłością.
Ta historia powinna zostać
sfilmowana!
W drodze między Paryżem, Warszawą,
Wenecją i Positano wiele może się
wydarzyć. Czasem trzeba wybrać boczne,
okrężne drogi, by dotrzeć do celu. Los
jednak dobrze wie, dokąd nas prowadzi.
Dla Leli i Nicoletty tym miejscem okazał
się stary dom na skraju winnicy, w sercu
malowniczej Toskanii. I choć dotąd się nie
znały, mają ze sobą sporo wspólnego...

Wywiad

Toskania to Twoja miłość od pierwszego
zwiedzania, przeczytania czy obejrzenia?
Miłość od pierwszego wejrzenia! Widać mam do niej skłonności, bo
tak właśnie zakochałam się w moim mężu i tak też było z Toskanią.
Przepadłam z kretesem.
Zaczęło się dość banalnie od obejrzenia „Pod słońcem Toskanii”.
To wtedy zauroczyły mnie tajemnicze cyprysy rosnące na
poboczach dróg, gaje oliwne, pola słoneczników. Uśmiechnięci
Włosi, ich gadatliwość i lekkie podejście do czasu. Zakochałam się
na amen. Od pierwszego wejrzenia. W Cortonie, jej stromych
wąskich uliczkach, w kapliczce którą zobaczyłam na filmie, we
włoskim niebie, we wszechobecnej kawie i winie. I do moich wielu
marzeń dołączyło i wysunęło się na prowadzenie to jedno, żeby to
wszystko zobaczyć na własne oczy, żeby dotknąć, powąchać,
poczuć. Ale wtedy było to poza naszym zasięgiem. Ale mogłam robić
coś innego. Zaczęłam gromadzić wszystko, co napisano o Toskanii...

Wywiad

Toskania to Twoja miłość od pierwszego
zwiedzania, przeczytania czy obejrzenia?
Oczywiście na pierwszy ogień poszła książka Frances Mayes „Pod
słońcem Toskanii”. Na początku, gdy zaczęłam czytać, zdziwiłam
się, że książka nie ma zupełnie nic wspólnego z filmem. Ale nie
byłam rozczarowana, bo i owszem dostałam coś zupełnie innego, ale
za to przesyconego włoskim klimatem. Frances pozwoliła mi zajrzeć
do włoskich sklepików, ogrodów, domów. I do listy marzeń
dołączyło jeszcze jedno, chciałam kiedyś odnaleźć i zobaczyć na
własne oczy Bramasole. Kilka lat pielęgnowałam marzenia o
Włoszech. I w końcu kilka lat temu po raz pierwszy pojechaliśmy.
Oszczędzaliśmy przez cały rok, nie pojechaliśmy nigdzie latem, żeby
tylko spędzić te kilka jesiennych dni w miejscu, które powodowało u
mnie przyspieszone bicie serca. Ruszyliśmy w drogę samochodem,
który był lekko (to dość łagodne określenie) zdezelowany. Nasi
przyjaciele patrzyli na nas z podziwem (czytaj: tak jak się patrzy na
wariatów, którzy porywają się z motyką na słońce ). Ale nas już nic
nie mogło powstrzymać...

Wywiad

Toskania to Twoja miłość od pierwszego
zwiedzania, przeczytania czy obejrzenia?
Pamiętam siebie stojącą obok samochodu, marznącą w
październikowym chłodzie i zastanawiającą się nad tym, czy ja
właściwie dobrze robię. Bo co będzie, jeżeli moje wyobrażenie w
zderzeniu z rzeczywistością polegnie? Co będzie, jeżeli się
rozczaruję? Nie rozczarowałam się. Prosto z zimnego
październikowego dnia wpadłam w gorący, sierpniowy poranek.
Oczywiście był październik, ale we Włoszech było gorąco. Błękitne
niebo bez ani jednej chmurki. Zapach rozmarynu, nagrzanej słońcem
ziemi, bazylii… Obłędny. I tak to się zaczęło. Od pierwszego
wejrzenia i głębszego oddechu.

Wywiad

Co sprawia, że Twoje serce bije tam mocniej?
Wszystko. Soczystość. Włochy są właśnie takie: soczyste,
apetyczne, pobudzające. Zaczyna się jeszcze przed przekroczeniem
granicy, w Austrii. Wjeżdżamy w Alpy i zachwyt zapiera dech w
piersiach. Obłędne widoki, góry, strumienie, malownicze domy
przycupnięte na stokach. To już jest zapowiedź, znak, że Włochy są
tuż za rogiem. A potem pierwsza włoska kawa na stacji benzynowej.
Uwierzcie, ona pachnie zupełnie inaczej: wyczekiwaniem i radością,
że to już, że jesteśmy. A potem kręte drogi, ludzie… No właśnie,
ludzie. W czasach, gdy Toskania była wciąż naszym nieziszczonym
marzeniem, Włosi nieustająco zaprzątali moje myśli. Naprawdę? –
zadawałam sobie w duchu pytanie. Naprawdę są tacy rozgadani,
uśmiechnięci i przyjaźni? Głośni i kochający biesiadowanie, i
zakręceni na punkcie przyjaciół i rodziny? I teraz mogę z ręką na
sercu (tym bijącym mocniej) przytaknąć: naprawdę! Tacy właśnie są.

Wywiad

Co sprawia, że Twoje serce bije tam mocniej?
Dodałabym jeszcze, że Włosi to ludzie mający czas. Naprawdę jest
niewiele spraw, które mogą powstrzymać Włocha od wymienienia
kilku, no dobra kilkunastu… Albo kilkunastu plus kilku, plus
kilkunastu zdań ze spotkanym nieoczekiwanie znajomym. Albo
zupełnie nieznajomym, który do niego zagadał i tym samym przestał
być obcym. Śmieję się, że światła na przejściu, a szczególnie to żółte,
mają tutaj zupełnie inne znaczenie, otóż żółte przypomina: nie,
niestety nie możesz dłużej stać na środku ulicy, żeby pogadać z
przyjacielem…

Wywiad

Co sprawia, że Twoje serce bije tam mocniej?
Poza tym jedzenie, zabytki, czas, który tutaj jest bardziej beztroski i
pomimo tego, że co krok potykamy się o setki lat historii, jakby
młodszy. I samemu się w takich okolicznościach przyrody
młodnieje. Stare, klimatyczne miasteczka, pranie łopoczące nad
ulicami. Cyprysy, które dla mnie pozostaną najbardziej
tajemniczymi drzewami. Wino, które po prostu się pije, jedzenie,
które się celebruje, brak pośpiechu.
Życie, po prostu życie, które we Włoszech się kocha. Tak z
rozmachem. To wszystko przyspiesza bicie serca. I sprawia, że
za każdym razem zakochuję się w Italii coraz bardziej i
bardziej, i bardziej.

Wywiad

Toskania to miejsce akcji Twojej powieści “W
blasku słońca”. Przypomnisz nam tę historię?
Książka jest opowieścią o tym, że czasami trzeba zrezygnować z
utartych dróg i poszukać całkiem nowych, może nawet takich, które
początkowo wydają się mało przyjazne. O tym, że czasem trzeba
wrócić w stare miejsca, by odkryć nową siebie, a czasem wręcz
odwrotnie - trzeba zdecydować się na całkowicie nieznane i wręcz
niechciane. To drugie dotyczy Leli, bo ona do tej Toskanii wcale nie
chce jechać. Zostaje wrzucona trochę na siłę do tego włoskiego raju.
To również opowieść o radzeniu sobie ze stratą i samotnością.
Nicoletta moja druga bohaterka jest kobietą, która niedawno straciła
męża. I pomimo wsparcia przyjaciół nie potrafi odnaleźć się w nowej
rzeczywistości. Otwarcie na świat w pewnych momentach nie
jest wcale łatwe. Moim zadaniem jest doprowadzić obie – i
Nicolettę, i Lelę, do punktu, w którym poczują się szczęśliwe.

Wywiad

Toskania to miejsce akcji Twojej powieści “W
blasku słońca”. Przypomnisz nam tę historię?
„W blasku słońca” to taka powieść przyjaciółka. Trochę do śmiechu i
do płaczu. Przesycona włoskim klimatem. Pachnąca, pachnąca
włoską ziemią, smakująca winem. Dająca nadzieję i siłę do tego, by
w najbardziej trudnych momentach spakować walizkę i ruszyć w
drogę. W poszukiwaniu miłości. Do drugiego człowieka, do siebie, do
życia.

Wywiad

Czy pióro Kordelli ciągnie do lasu, znaczy do
Włoch?
Ciągnie i to bardzo. Powieściowo, ale nie tylko. Marzy mi się
książka, taki przewodnik do czytania. Opowieść o Włoszech.
Napisana tak, żeby czytający miał wrażenie, że to wszystko widzi.
Taka książka która pozwalałaby zapuścić się we włoskie zaułki,
przemierzyć kręte drogi, zadrzeć głowę i zapatrzeć się na cyprysy
bez ruszania się z fotela. W pierwszym momencie. Bo potem…
Potem chciałabym, żeby mój czytelnik poczuł, że może, że chce i że
zobaczy to wszystko na własne oczy.
Chciałabym rozbudzić Wasz apetyt na tyle, że już nic Was nie
zatrzyma.

Wywiad

Jakie książki, filmy i seriale z Włochami w tle
polecasz naszym podróżnikom?
Filmy to oczywiście „Pod słońcem Toskanii” (bo jakżeby inaczej),
„Listy do Julii”, „Pod słońce”, „Wesele w Sorrento”, „Zakochani w
Rzymie” „Turysta”.
Książki: Ferenc Mate ("Winnica w Toskanii", "Wzgórza Toskanii"),
jest genialny. Będziecie się przy nich świetnie bawić i nabierzecie
apetytu na zakup i domu i założenie winnicy i w ogóle na włoskie
życie. Frances Mayes „Pod słońcem Toskanii”, „Bella Toskania”.
Tyle tylko, że nie spodziewajcie się filmu. Książki są zupełnie inne.
„Ukryta Toskania” John Keahey, „Za dużo słońca Toskanii” i
pozostałe tytuły autorstwa Dario Castagno… Oj, dużo by jeszcze
wymieniać, mam kilka półek wypełnionych szczelnie książkami o
Włoszech. Ale jedno jest pewne: gdy zaczniecie je czytać,
będziecie chcieli zobaczyć to wszystko na własne oczy.
I zobaczycie. Bo to marzenia dają początek temu, co wydarzy
się w przyszłości.
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Dziękuję za wspólną podróż!
Bądźmy w kontakcie!
www.dropsksiazkowy.pl

