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FREDRIK BACKMAN
Britt-Marie tu była
Jeśli wydaje ci się, że w małych, dotkniętych
kryzysem finansowym przydrożnych
miasteczkach nie może się zdarzyć nic
dobrego, to znaczy, że jesteś doprawdy
człowiekiem pełnym uprzedzeń!

Bestsellerowy autor książki „Mężczyzna imieniem Ove” powraca
z ciepłą, podnoszącą na duchu historią o kobiecie, która odkrywa
siebie na nowo po osobistym kryzysie.
„Publishers Weekly”
Błyskotliwa mieszanka śmiechu aż do rozpuku, wnikliwych obserwacji
i urzekających wypadków, a wszystko to okraszone
doskonałymi dialogami Backmana i jego niedoścignionym
zrozumieniem natury ludzkiej.
„Shelf Awareness”
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Backman jest genialny w wychwytywaniu
i wyśmiewaniu się z tego, co typowo szwedzkie –
strachu przed konfliktami, aspołecznego upośledzenia
i beznadziejnej małomówności.
„Norrköpings Tidningar”

O książce
Britt-Marie ma 63 lata i nie jest bynajmniej pasywno-agresywna. Ona po prostu nie może znieść
bałaganu, a brud, zadrapania i nieodpowiednio
zorganizowane szuflady na sztućce sprawiają, że
wydaje wewnętrzne okrzyki. Britt-Marie nie osądza
innych, bo tak doprawdy nie robią cywilizowani
ludzie. Chodzi o to, że czasami ludzie interpretują
jej słowa jako krytykę, a ona przecież zawsze wypowiada je z najlepszymi intencjami.
Britt-Marie właśnie po 40 latach porzuciła męża
i życie gospodyni domowej, by zacząć wszystko
od nowa w Borg, jednym z tych dotkniętych kryzysem przydrożnych miasteczek. Poza cuchnącym
piwem sklepem spożywczym-pizzerią-warsztatem
samochodowym-urzędem pocztowym wszystko
zostało tam zamknięte. Wszystko oprócz ośrodka
rekreacyjnego, w którym zostaje zatrudniona Britt-Marie.
Kobieta nie znosi piłki nożnej, a jedyne, co zostało w Borg, to piłka nożna. Nie jest to bynajmniej
początek wspaniałej przyjaźni. Jednak kiedy przeraźliwie pozbawiona talentu drużyna młodzieżowa, chcąc wystąpić w rozgrywkach, desperacko
próbuje znaleźć trenera, Britt-Marie nie ma odwrotu. Zwłaszcza gdy niebawem zostaje zaproszona
na randkę z policjantem i łamie rękę w solarium...

Polecamy
także poprzednią
książkę autora
Wzruszająca i pełna
uroku opowieść
o życiu i potrzebie
bycia sobą

Bohaterowie Backmana
są tak autentyczni,
że czytelnicy prawdopodobnie
odnajdą podobne postaci
w swoim najbliższym
sąsiedztwie.
Shelf Awareness

Fredrik Backman
Urodzony 2 czerwca 1981 roku, szwedzki pisarz, bloger i felietonista. Dorastał w Helsinborgu, studiował
religioznawstwo, ale przerwał studia i został kierowcą ciężarówki. Pisał kroniki dla „Metra” i prowadził
blog dla gazety „Magazine Café”. W 2012 roku
zadebiutował powieścią Mężczyzna imieniem Ove,
którą wywołał ogromne zamieszanie w świecie
literackim i szturmem wdarł się na najważniejsze listy
bestsellerów. Na podstawie książki nakręcono nominowany do Oscara film. Wielki sukces odniosły także jego pozostałe powieści; wszystkie jak dotąd
sprzedano na świecie w 6,5 mln egzemplarzy. Także
Pozdrawiam i przepraszam oraz Britt-Marie tu była
przez rekordową liczbę tygodni okupowały listę
bestsellerów „New York Timesa.

Fragmenty książki Britt-Marie…
Dywany i wspomnienia Britt-Marie mają z sobą
wiele wspólnego, trudno je wyczyścić.
Kocha się piłkę nożną,
bo jest instynktowna.
Jak toczy się po ziemi,
to się w nią kopie.
Bo kocha się ją z tego
samego powodu, z jakiego
człowiek się zakochuje.
Bo nie wiadomo, jak się
powstrzymać

Dziwną rzeczą
z miasteczkami
przy drodze jest to,
że można znaleźć
równie wiele
powodów,
aby z nich wyjechać,
jak i wymówek,
żeby w nich zostać.

Geografia to bardzo przydatna wiedza, kiedy dzieli
się z kimś kanapę, rozwiązując krzyżówki. Niełatwo
znaleźć kogoś takiego. Miłość nie musi dla
wszystkich oznaczać fajerwerków. To mogą być
stolice na pięć liter i buty, o których się wie, kiedy
należy je podbić.

