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XV wiek. Hugo de Covarrubias postanawia
porzucić los, jaki wyznaczył mu trudniący się
handlem wełną ojciec. Opuszcza miasto
Burgos, a przez to i Berenguelę, swą bliską
przyjaciółkę, oraz ambitnego Damiana, przyrodniego brata, który pragnie przejąć rodzinny interes. Wszystko ulega zmianie, z chwilą
gdy Hugo odkrywa, że jego ojciec padł
ofiarą spisku. Aby ujść z życiem, chłopak
salwuje się ucieczką i dołącza do załogi
baskijskiego statku wielorybniczego. Na pokładzie poznaje Azerwana, z którym założy
w Afryce dobrze prosperującą spółkę handlującą solą. Zemsta każe mu ponownie
uciekać, tym razem w towarzystwie kobiety
imieniem Ubajda i niezwykłego sokoła Ajlala.
Wtedy odkrywa swoje rzeczywiste przeznaczenie – pisane jest mu bowiem opanować
sztukę tworzenia witraży.

Znakomita powieść przygodowa
i porywająca podróż w głąb
średniowiecznej Europy
„W powieści Okna niebios autor wyraża to,
co czuje człowiek, który poprzez witraże
ma szansę zajrzeć w niebiosa, zarazem jednak dokonuje czegoś prawdopodobnie
jeszcze trudniejszego, zagląda w okna tym
trudniejsze do otwarcia – a mianowicie
w okna ludzkiej duszy, w charakter więzi
międzyludzkich i łączącej ich miłości.
Ostatecznie wszak chodzi o to, by poznawać wspaniałe opowieści i przekazywać
uczucia, co tej książce udaje się po mistrzowsku.
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Gonzalo Giner
Hiszpański pisarz, który uznanie czytelników i krytyków zyskał dzięki
powieści Weterynarz z Toledo. Książka zebrała znakomite recenzje.
Giner, z zawodu weterynarz, bardzo często wykorzystuje motywy
zwierzęce. Wielki krok w jego twórczości literackiej stanowiła
książka Pacto de lealtad – pieczołowicie udokumentowana
powieść, w której opisał udział psów w dwóch najbardziej
krwawych konfliktach zbrojnych XX wieku: w II wojnie światowej
oraz w hiszpańskiej wojnie domowej.

