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II
przystanek

II przystanek? Grecja.
 

Kraina gorącego słońca, historii,
śródziemnomorskich smaków i miłości. 

 



Razem odwiedzimy Grecję i okoliczne wyspy.
Będziemy podążać śladami bohaterów literackich

i filmowych. 
Ruszamy? :)

Cześć, tu Drops
Książkowy!

 
Zapraszam Cię do

lektury mojego 
e-booka. 

 



Kraj położony w południowo-wschodniej części Europy, na
południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Ma dostęp do

czterech mórz: Egejskiego i Kreteńskiego od wschodu, Jońskiego
od zachodu oraz Śródziemnego od południa.

Grecja - garść
informacji o

regionie z
Wikipedii.



Literatura

Co wydarzyło się na kartach książek 
w Grecji? Poznajcie tytuły powieści!



Literatura

Polscy autorzy
 

"Bądź moim marzeniem", "Nie zapomnę
o tobie" i "Odnajdę cię" - Monika Michalik

"Moje greckie lato" - Kamila Mitek
"Niezapomniany walc" - Wioletta

Piasecka
"Miłość po grecku" – Barbara Seeman–

Włodarczak
 
 



Literatura

Polscy autorzy
 

"Miłość musi być" - Sylwia Kubik
"Kradzione róże" - Anna Łacina

"Grota z widokiem" - Liliana Fabisińska
(antologia "Czułe podróże)

"Katharsis" - Maciej Siembida
"Grecka mozaika" - Hanna Cygler

 
 



Literatura

Polscy autorzy
 

"Szczęście all inclusive" - Krystyna Mirek
"Dom na wyspie" - Dorota Milli

"Grecka widokówka" - Anna Wrocławska
"Szepty z wyspy samotności" - Magda

Knedler
 
 



Film

Dostępne na Netflixie i nie tylko 
- uczta dla oczu spragnionych Grecji

gwarantowana!



Film

"Mamma mia" z Meryl Streep i Amandą
Seyfried

 
"Grek Zorba"

"Stowarzyszenie wędrujących dżinsów"
"Moje wielki greckie wesele"

 



Film



Film

Gdzie kręcono? Obejrzyj filmik - [KLIK]

https://youtu.be/LtgmyZG2F1A


Film

Kapliczka św. Jana – atrakcja Skopelos
znana z filmu „Mamma Mia” -

położona jest na szczycie
nieprawdopodobnie stromego, skalnego
zbocza. Przyciągała tłumy turystów na
długo zanim stała się sławna za sprawą

hollywoodzkiego filmu i kręconej tu
sceny ślubu głównej bohaterki. 



Film

Kapliczka znajduje się około 100 m
n.p.m. i prowadzą do niej schody

wykute w skale. Z góry rozciąga się
spektakularny widok na uroczą

zatoczkę i jachty przycumowane u
brzegu. Według miejscowej legendy

kościółek został wzniesiony w miejscu,
gdzie przed wiekami znaleziono ikonę 

z wizerunkiem świętego Jana.
 

Źródło: Rainbow
 



Gwiazda e-booka

Monika Michalik jest autorką
powieści obyczajowych.

 Akcja kilku z nich rozgrywa
się w Grecji właśnie. 
Za co kocha ten kraj?

 
 



Gwiazda e-booka

Wyjątkowa podróż nad Morze
Śródziemne i… w sam środek
serca. O tej historii nie da się

zapomnieć.
 

Zapraszam do lektury wywiadu
z Moniką! 



Wywiad

Czy Grecję pokochałaś od pierwszego wejrzenia,
czy Wasza relacja dojrzewała niczym owoc?

 
 Nie wydaje mi się, aby to była miłość od pierwszego

wejrzenia. Owszem, Grecja mnie zauroczyła, ale kilka
dni to zdecydowanie za mało na miłość. W ciągu
tygodnia chłonęłam ten kraj całą sobą, wszystkimi

zmysłami, ale nie sposób było poznać Grecję na tyle, by
powiedzieć: „Kocham”. Coś jednak się wtedy wydarzyło
w moim sercu, coś zadrżało, bo jednak kiedy pojawiła
się taka możliwość - wróciłam tam. A potem znowu. I

znowu. 
 



Wywiad

Czy Grecję pokochałaś od pierwszego wejrzenia,
czy Wasza relacja dojrzewała niczym owoc?

 
 W tym roku odwiedziłam Zakynthos. Jeżeli dotąd
wydawało mi się, że o błękitach wiem wszystko, to

bardzo się myliłam. Wyobraź sobie, że wpływasz do
groty, spoglądasz w dół i masz wrażenie, że ktoś

przytwierdził do dna żarówkę, która podświetla wodę w
kolorze takim, że dotąd wydawało ci się, że nie

występuje w przyrodzie... A potem patrzysz na skały
wokół siebie i dostrzegasz cienie poruszającej się na nich
wody. I te cienie nie są jakieś tam zwyczajne. Wiesz, że

to tylko złudzenie, ale na białych skałach widzisz
tańczące bladoniebieskie chochliki. 

 



Wywiad

Czy Grecję pokochałaś od pierwszego wejrzenia,
czy Wasza relacja dojrzewała niczym owoc?

 
 Tak. To właśnie ta podróż sprawiła, że dzisiaj mogę

powiedzieć, że kocham Grecję. 
Z wszystkimi jej zapachami, kolorami, smakami.
Kocham za słońce, gaje oliwne, niespieszność i

życzliwość. Za pozorny bałagan, za nieprzejmowanie się
drobnostkami. I za ouzo, które dopiero w tym roku mi
zasmakowało. Najlepsze jest w połączeniu ze Spritem i

niewielką ilością grenadiny. Polecam!
 



Wywiad

Pamiętasz swoją pierwszą wizytę w tym kraju?
 

 Pamiętam! Tego się nie zapomina! Korfu było pierwszą
grecką wyspą i w ogóle pierwszym moim zagranicznym

wyjazdem. Wcześniej oglądałam zdjęcia, filmiki i nie
dowierzałam, że morze potrafi być tak turkusowe i tak
krystalicznie przejrzyste. I tak ciepłe, że można się w

nim pluskać godzinami. Marzyłam, by dotknąć palmy,
by móc schronić się w jej cieniu. Spróbować mousaki,

oliwek, pomarańczy. A potem to wszystko poczułam.
Sprawdziłam. Posmakowałam...



Wywiad

Pamiętasz swoją pierwszą wizytę w tym kraju?
 

I pamiętam dokładnie moje oczarowanie bugenwillami
porastającymi obficie płoty i budynki. Pamiętam, że

budziłam się o świcie, by spoglądać poprzez liście palm
na niebo podczas wschodu słońca. Zachwycałam się

zachodami. Tańczyłam przy dźwiękach buzuki i...
planowałam kolejny przyjazd. 



Wywiad

Co sprawia, że Twoje serce tęskni do Grecji?
 

Nad odpowiedzią na to pytanie musiałam się zastanowić
trochę dłużej. Najbardziej chyba tęsknię za tamtym

klimatem. I nie mam tutaj na myśli słońca i
błękitnego nieba, choć to też. Tęsknię za klimatem

jaki wokół siebie tworzą Grecy. Tęsknię za ich stylem
życia. Spokojem. Brakiem pośpiechu. Siga-siga. Oni

bardzo często powtarzają, że my mamy zegarki, ale to
oni mają czas. Ich kraj nie jest idealny. Nie mają

równych chodników, trawniki nie są koszone tak często
jak u nas. Jeśli wiatr albo burza przewrócą na przykład

znak drogowy, to opierają go po prostu o pobliski
kamień albo płot. To nie jest też tak, że są leniwi. Pracują

ciężko, ale potrafią też odpoczywać. I zawsze znajdą
czas na niespieszną kawę.



Wywiad

Co sprawia, że Twoje serce tęskni do Grecji?
 

 Myślę, że my w całym tym naszym pędzie, odliczaniu
dni od piątku do piątku, od świąt do świąt - powinniśmy

się od Greków nauczyć... odpuszczać. Delektować
życiem. I chyba to właśnie za tym ich siga - siga tęsknię
najbardziej i chciałabym je móc zasiać w Polsce. W tym

roku, po powrocie z Zakynthos mąż pomógł mi
stworzyć w naszym maleńkim ogródeczku, równie

maleńki grecki kącik. Moje prywatne siga-siga. 
 



Wywiad

Która z Twoich powieści jest najbardziej grecka?
Masz swoją ulubienicę?

 
Nie mam. W każdej z moich powieści zostawiłam

kawałek siebie. I każdy z tych kawałków jest mi bardzo
bliski. Korfu z „Bądź moim marzeniem” - to wspomnienie
mojego pierwszego zachłyśnięcia się grecką kulturą. „Nie

zapomnę o tobie” to maleńki fragment Grecji
kontynentalnej. Dokładnie pamiętam dzień kiedy

stanęłam na balkonie hotelu. Przede mną rozciągało się
morze, a na horyzoncie malowała się wyspa Evia. I to

wtedy postanowiłam ten widok pokazać bohaterce nowej
książki. Wtedy jeszcze nie wiedziałam kim ta bohaterka
będzie, jak będzie wyglądać i co ją przywiedzie do Grecji.

Wiedziałam tylko, że zobaczy ona ten właśnie widok. 
I zakocha się w nim. 



Wywiad

Która z Twoich powieści jest najbardziej grecka?
Masz swoją ulubienicę?

 
Z kolei „Odnajdę cię” to odkrywanie Grecji zimą,

odpoczynek od upałów i spacer uliczkami, które zimą
pokazują inne, niż latem, oblicze. Dlatego nie mogłabym

wybrać jednej, jedynej, najlepszej, najbardziej
greckiej powieści. To tak, jakbym oceniła, która z
moich podróży była najlepsza. A przecież każda z

nich dała mi inne emocje i wspomnienia. I tak samo
każda powieść też jest inna, i niesie inne wartości. 

 
 



Wywiad

Która z Twoich powieści jest najbardziej grecka?
Masz swoją ulubienicę?

 
Jest jednak pewna opowieść, pewna historia na razie
tylko (a może aż) w mojej głowie, która bardzo chce

zostać napisana i która coraz głośniej domaga się uwagi.
Czy ona będzie najbardziej grecką? Nie wiem. Pewnie nie,

ale nie mogę się doczekać kiedy będę mogła zacząć ją
pisać. 

 



Wywiad

Jakie książki i filmy, których akcja rozgrywa się
w Grecji, polecasz Czytelnikom naszego e-booka? 

 
 

 Jeśli chodzi o książki, to chętnie sięgam po wszystkie
takie, które odkrywają przede mną Polskę i świat, nie
tylko Grecję. Dlatego trudno mi jednoznacznie wybrać

tytuł. 
Natomiast jeśli chodzi o filmy - moje najulubieńsze to

„Mamma Mia!”, „Stowarzyszenie Wędrujących
Dżinsów” i „Moje wielka grecka wycieczka”. Chyba nie

jestem oryginalna w tej kwestii... Na mojej liście
filmowych must to see jest Skopelos, wyspa na której

powstawały zdjęcia do „Mamma Mia!”. Kiedyś jej dotknę! 



po Europie
Książkowa podróż

Dziękuję za wspólną podróż! 
 

Bądźmy w kontakcie!
www.dropsksiazkowy.pl 


