Magnetyczna i niezwykle dojrzała powieść
o rzadkich spotkaniach, niezwykle silnych relacjach
i szukaniu własnego miejsca w świecie

« Premio Strega 2017 «

Góry to nie tylko śnieg, przepaści, granie, potoki,
jeziora i pastwiska. Góry to sposób życia.
Kolejne kroki, milczenie, czas i właściwa miara.

„Książka poruszająca fundamentalne tematy, przejmująca i uniwersalna”.
L’Express

„Posługując się rzeczowym, ale niesamowicie sugestywnym i emocjonalnym językiem, Cognetti stworzył krótką powieść, przez wielu już okrzykniętą
klasyczną, w której bez wątpienia słychać echa mistrzów inspirujących autora”.
Critica Letteraria

„Ponadczasowa powieść”.
Panorama

„Wspaniała historia o przyjaźni oraz o tym, co naprawdę znaczy stać się mężczyzną”.
Vanity Fair

„Piękna powieść, głęboka, niezwykle bolesna historia stworzona dla tych z nas, którzy kiedykolwiek
tęsknili za górami. Niewiele książek tak celnie opisuje sposób, w jaki górski krajobraz może wpływać
na pojmowanie istoty dobra i radości. Wspaniale oddana głębia ludzkich uczuć”.
Annie Proulx

Powieść, która spodoba się
miłośnikom prozy Eleny Ferrante
Pietro jest dzieckiem z miasta, nieco humorzastym
samotnikiem. Jego matka pracuje w poradni rodzinnej na przedmieściach, ojciec jest chemikiem, który
każdego wieczoru wraca z pracy przepełniony złością. Choć różni, połączyła ich wspólna pasja – góry.
To w nich poznali się i pokochali, i związali ze sobą
tak mocno, że nawet rodzinna tragedia nie była w stanie ich rozdzielić.
Gdy odkrywają Granę, maleńką wieś w dolinie u stóp
masywu Monte Rosa, czują, że znaleźli swoje miejsce
na ziemi. To tam Pietro spędza odtąd wszystkie letnie
wakacje i poznaje Bruna, rówieśnika o włosach w odcieniu konopnego sznurka i o szyi spalonej słońcem,
który zamiast odpoczywać, musi paść krowy.
W czasie tych letnich miesięcy Pietro zaczyna wędrować po górach ze swoim ojcem, odkrywa tajemnice
doliny i opuszczonych budynków, zdobywa strome
ścieżki. Wtedy też zawiązuje się jego przyjaźń z Brunem, która – choć często na odległość – przetrwa
bardzo długo.

„Powieść, która za pomocą zwięzłej – ale nigdy
szorstkiej – narracji łączy egzystencjalną refleksję
z historią o dojrzewaniu”.
Il Sole 24 Ore

„Osiem gór dosłownie zapiera dech w piersiach.
To jedna z tych powieści, które chciałoby się czytać
bez końca”.
Il Fatto Quotidiano

„Książka, która porusza istotne tematy – przyjaźń,
międzypokoleniowe relacje, kierowanie własnym
życiem – prostym i precyzyjnym, a przy tym sugestywnym językiem”.
Corriere della Sera

„Cognetti napisał niezwykłą opowieść o przyjaźni
i rodzinnych więzach, a w tle umieścił zniewalające i przerażające włoskie Alpy”.
De Morgen

„Piękna, melancholijna opowieść o dojrzewaniu.
Natura, motywy i metafory tworzą przejmującą całość. Ta książka w pełni zasługuje na Premio Strega”.
De Standaard

PAOLO COGNET TI
(ur. 1978 w Mediolanie) – jeden z najbardziej
cenionych przez krytykę i kochanych przez czytelników włoskich pisarzy. Opublikował już kilka książek, z których poza powieścią Osiem gór
poświęcił górom także Il ragazzo selvatico (Dziki chłopak). Jest redaktorem antologii New York
Stories. Od 2010 roku prowadzi blog (www.paolocognetti.blogspot.com). Powieść Osiem gór okazała się jak dotąd jego największym sukcesem –
jeszcze przed publikacją prawa sprzedano do 38
państw, a książka została uhonorowana kilkoma
ważnymi nagrodami.

Prawa do publikacji powieści zakupiło
jak dotąd 38 państw, w tym Stany
Zjednoczone, Chiny i wszystkie kraje
europejskie, a Wildside Production
pracuje nad ekranizacją.

Książka odniosła sukces już w wielu krajach i sprzedała się w dużych nakładach:
• niemal 350 tys. w samych tylko Włoszech,
• ponad 60 tys. we Francji i w Niemczech,
• aż 100 tys. w Holandii.
Powieść uhonorowana:
• Premio Strega 2017,
• Prix Médicis Étranger 2017,
• English Pen Translate Award
• Premio Leggimontagna,
• Premio Itas Libro di Montagna,
• Premio Viadana.

Fragmenty książki
Miejsce, które kochałeś jako dzieciak, może ci się wydać
zupełnie inne i rozczarowujące, gdy jesteś dorosły; albo
może ci przypomnieć to, czym już nie jesteś, i pogrążyć
cię w niewyobrażalnym smutku.
– Przy tej pracy nie możesz myśleć za bardzo do
przodu, bo zwariujesz.
– No to o czym mam myśleć?
– O dniu dzisiejszym. Popatrz, jaki piękny dzień.
Rozejrzałem się. Trzeba było nadmiaru dobrej woli,
by tak go zdefiniować. To był jeden z typowych późnowiosennych dni, kiedy w górach solidnie wieje. Gruby
kożuch chmur przepływał nad nami i zakrywał słońce, wciąż było tak zimno, jakby uparta zima nie chciała
ustąpić. Marszczona wiatrem tafla jeziora przypominała czarny jedwab. A może przeciwnie: lodowata dłoń
wiatru nie marszczyła, a rozprostowywała zmarszczki
jeziora. Gdy na to patrzyłem, przyszła mi ochota, by
wyciągnąć palce do ognia, zanurzyć je w płomieniach
i skraść im nieco ciepła.
Podniecenie nie pozwalało mi zmrużyć oka: dzieciństwo przeżywałem samotnie i nie byłem przyzwyczajony, by robić coś we dwóch. Sądziłem, że i w tym jestem
podobny do ojca. Jednak tamtego dnia doświadczyłem
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czegoś nowego: zaskakującego doświadczenia intymności, które mnie równocześnie pociągało i przerażało
niczym próg, za którym rozciąga się nieznana ziemia.
Nie wiem, jakie zmiany ojciec dostrzegł we mnie tamtego roku, ale uznał, że nadszedł czas, by zabrać mnie
w góry. Którejś soboty przyjechał z Mediolanu, wdzierając się rozklekotaną alfą w naszą utartą już codzienność, zdeterminowany, by nie stracić ani minuty ze
swoich krótkich wakacji. Kupił mapę, którą przytwierdził pinezkami do ściany, i flamaster, którym zamierzał
zaznaczać przebyte szlaki niczym generał zwycięstwa.
Stary wojskowy plecak, sztruksowe spodnie pod kolano
i czerwony sweter alpinisty z Dolomitów miały być jego
mundurem. Matka wolała się w to nie włączać, chroniąc
się wśród swoich geraniów i książek. Bruno był już na
górskim pastwisku, toteż mnie pozostawało tylko samotne wracanie w nasze miejsca i doświadczanie jego
nieobecności, tym chętniej więc przyjąłem tę nowość:
oto zacząłem się uczyć ojcowego sposobu chodzenia po
górach i ze wszystkiego, co od niego otrzymałem, to było
dla mnie czymś najbardziej zbliżonym do wychowania.

PLANOWANA KAMPANIA
• reklama prasowa
• kampania internetowa
• kampania na Facebooku i w innych mediach
społecznościowych
• plakaty
• billboardy w metrze

