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O książce

„Baricco nie może rozczarować
i w pełni zaspokaja czytelnika
literaturą bogatą i błyskotliwą, która
nie przestaje zadziwiać”.
www.sololibri.net

Fragment powieści
Nie można mu było odmówić talentu
narratorskiego, w szczególności zaś
zaskakiwała łatwość, z jaką zaglądał
ludziom do głów i rekonstruował ich
uczucia. Jakby znał słowa, które wypowiedzą, i potrafił z wyprzedzeniem
przewidzieć ich myśli. Dlatego nie ma
co się dziwić, że przepowiadano mu
wspaniałą karierę.
Ale w wieku czterdziestu trzech lat
Jasper Gwyn napisał dla „Guardiana” artykuł, w którym wymienił pięćdziesiąt dwie czynności, jakich nie
zamierzał już więcej wykonywać. Ostatnią z nich było pisanie książek.
Jego wspaniała kariera dobiegła
końca.

Jasper Gwyn mawiał, że wszyscy jesteśmy jak stronica z książki, tyle że
z książki, której nikt nigdy nie napisał.
Jasper Gwyn jest pisarzem. Mieszka
w Londynie i najprawdopodobniej
kocha życie. W pewnym momencie
ogarnia go nagłe pragnienie, by skończyć. Być może skończyć z pisaniem,
ale on nie przeżywa kryzysu, który zazwyczaj dopada pozbawionych natchnienia autorów. Jasper Gwyn chce
zmienić pespektywę, dotrzeć do jądra
magii. Wspiera go w tym i pomaga mu
dziewczyna, która ze wściekłym oddaniem gromadzi to, co stopniowo staje
się tajemnicą Gwyna.
Alessandro Baricco krokiem pewnym
i swobodnym człowieka znającego
i kochającego drogi, po których zmierza, zanurza się w meandry tej tajemnicy. Tworzy dwie wspaniałe postaci,
które w połowie powieści przekazują
sobie pałeczkę, i choć to Mr Gwyn
rozdaje karty, zadaniem dziewczyny
jest odtworzyć sekwencję jego sekretów i dotrzeć do odważnych i zaskakujących wniosków.
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Alessandro Baricco
Urodzony w 1958 r. niezwykle ceniony włoski
pisarz, autor sztuk teatralnych, krytyk muzyczny i teatralny, eseista i filozof. Międzynarodową sławę zapewniła mu powieść Jedwab,
a kolejne potwierdziły tylko jego pozycję jako
uznanego artysty i autorytetu. Jego książki
ukazują się w licznych przekładach na całym
świecie, zostały przetłumaczone m.in. na francuski, angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski
i chiński.

Poprzednio ukazała się
„Jak nazwać Pannę młodą Alessandra Baricco?
Może surrealistyczną apologią? Filozoficzno-libertyńską
relacją? Kapryśną i jednocześnie odważną historią miłosną?”
Lorenzo Mondo, „Tuttolibri” (dodatek do „La Stampa”)
Początek ubiegłego wieku. Do Rodziny przybywa z daleka
młoda dziewczyna, narzeczona Syna. Rodzina przyjmuje ją
w swojej eleganckiej rezydencji, nie poświęcając gościowi
większej uwagi. Syna nie ma, w odległym kraju troszczy się
o to, żeby interes tekstylny dobrze prosperował. Przysyła do
domu zbędne prezenty. Panna młoda cierpliwie czeka na
przyjazd narzeczonego, a tymczasem dostosowuje się do
niezmiennych zwyczajów, jakie panują w domu, zwłaszcza do
obfitych i niekończących się śniadań. Dni wypełniają podekscytowanie, radość i nieustający gwar, noce zaś strach
i udręka, bo jak głosi legenda, właśnie w godzinach nocnych
od wielu pokoleń umierają członkowie tej Rodziny. O zachowanie codziennego rytmu troszczy się perfekcyjny majordomus Modest. Przez sen działa i doradza Wuj, który nie przebudza się, nawet gdy rozgrywa partię tenisa. Ojciec, człowiek
stanowczy, choć łagodny, w każdy czwartek udaje się do
miasta. Córka co noc walczy z koszmarami. A Matka żyje
w aurze swojej legendarnej urody. Wszystko rozgrywa się
w cieniu ogólnego oczekiwanie na powrót Syna. I w tej atmosferze czekania bohaterowie starają się znaleźć dla siebie
ratunek.

„Dzieła tego autora są
niewątpliwie czymś
wyjątkowym we włoskiej
rzeczywistości literackiej –
pod względem
niezbadanej lekkości,
umiejętności wzbudzania
emocji i niepowtarzalnej
siły przyciągania”.
Alfonso d’Agostino,
www.masedomani.com

W przygotowaniu
W pewnym miejscu Mr Gwyna pada wzmianka o krótkiej powieści,
podzielonej na trzy części i napisanej przez angielskiego autora o hinduskich korzeniach – niejakiego Akasha Narayana. Nosi tytuł Trzy razy
o świecie. Na jej stronach Jasper Gwyn ukrył coś niezwykle istotnego,
dzieło, które „każdy malarz wcześniej czy później próbuje stworzyć”.
Powieść została zmyślona, a jedyne słowa, które Baricco cytuje,
to dedykacja: „Katarzynie Medycejskiej i mistrzowi z Camden Town”.

