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Alfonse Carducci je literárny velikán, ktorý žil svoj život naplno. Dnes prichádza do

Domova seniorov v Bar Harbore, aby tam strávil posledné dni medzi spriaznenými

dušami z literárneho sveta. Ako sa jeho život neodvratne chýli ku koncu, začína si

uvedomovať dôsledky toho, že pred láskou uprednostnil honbu za slávou. Väčšmi než

podlomené zdravie ho však trápi, že už nie je schopný napísať ani riadok.

O obyvateľov luxusného penziónu sa stará oddaný kolektív zdravotníkov, ktorí

podobne ako ich klienti našli za jeho múrmi útočisko. Medzi nimi je aj Cecibel

Bringerová, ktorú pred rokmi ťažká autonehoda poznačila na tele i na duši.

Cecibel by si nikdy nepomyslela, aký obrovský dopad bude na ňu mať stretnutie s jej

obľúbeným spisovateľom Alfonsom Carduccim, ako ovplyvní doslova celú jej

existenciu. Alfonse zasa v Cecibel nachádza múzu, čo v ňom prebudí vášeň, ktorú

pokladal za nenávratne stratenú. Zo slov, čo vychádzajú z jeho pera, postupne rastie

príbeh, ktorý zaujme ďalších obyvateľov penziónu až natoľko, že sa aj oni zapoja do

písania, a v Cecibel, ktorá dychtivo hltá každý riadok, silnie potreba lásky

a odpustenia.

Ako sa hranice medzi vymysleným príbehom a skutočnosťou stierajú, vzniká svet vo

svete. Je to miesto, kde sa ľuďom vracia chuť žiť, kde starí mladnú, chorí sa uzdravujú

a kde je možné všetko...
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Čarovný príbeh o sile lásky a literatúry
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Osudy šľachtického rodu Westcottovcov pokračujú piatou

časťou série – fascinujúcou regentskou romancou, v ktorej

Elizabeth Overfieldová rúca spoločenské konvencie tým, že sa

zaľúbi do oveľa mladšieho muža.

Lady Elizabeth trávi Vianoce na vidieku v dome svojho brata a jeho

manželky, grófa a grófky Riverdalovcov. Pred niekoľkými rokmi

ovdovela, a tak uvažuje, že by sa znovu vydala – ak nájde muža,

ktorý sa k nej bude správať láskyplne a úctivo. Medzi hosťami je aj

grófkin brat Colin Handrich, lord Hodges. Elizabeth a Colin sa

spriatelia a ich náklonnosť vyvrcholí nečakaným bozkom. Obaja

však vedia, že vážny vzťah neprichádza do úvahy, veď Elizabeth je

o deväť rokov staršia než Colin.

Elizabeth aj Colin sa vrátia do Londýna pevne rozhodnutí, že si

počas nasledujúcej spoločenskej sezóny nájdu iného, vhodnejšieho

partnera. Napriek tomu naďalej udržujú priateľský vzťah a dohodnú

sa, že na každom bále si spolu zatancujú jeden waltz. Táto na

pohľad nevinná dohoda však obráti ich život naruby, keďže

s každým ďalším tancom silnie ich vzájomná príťažlivosť a čoraz

nástojčivejšie si kladú otázku, čo sú ochotní obetovať pre lásku...
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Erich Maria Remarque (1898 – 1970) patrí k najúspešnejším

a najčítanejším európskym spisovateľom 20. storočia. Jeho diela

boli preložené do tridsiatich jazykov a najmä vďaka príťažlivým

opisom s prvkami žurnalistického štýlu dosahujú neobyčajnú silu

výpovede. Zachytávajú napínavé vojnové i povojnové príbehy ľudí,

poznačené rasovou nenávisťou, nacionalizmom, odcudzením či

emigráciou.

Hrdina a rozprávač tohto románu Robert Lohkamp kedysi sníval, že sa

bude venovať umeniu – prvá svetová vojna však všetko zmenila.

V povojnových časoch, v období hospodárskej krízy okolo roku 1930,

sa spolu s dvoma kamarátmi prebíjajú životom, ako vedia. Majú

autoopravovňu a pokúšajú sa čeliť hroziacej nezamestnanosti. Láska

Roberta k Patrícii Hollmannovej presvetľuje román ako jasný lúč. Pat

pochádza z meštiackej rodiny, žije však v schudobnených pomeroch,

a navyše zápasí so smrteľnou chorobou. To všetko Robert spočiatku

vôbec netuší. Remarque na jednotlivých osudoch postáv zachytáva celú

spoločenskú i politickú situáciu v Nemecku, hoci ju podrobne

neopisuje. Príbeh jasne svedčí o autorovom rozčarovaní z ťažkých čias,

napriek tomu je pretkaný sviežim humorom. Patrí k najkrajším dielam

oslavujúcim silu priateľstva a lásky až do posledného dychu.
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Po Diamantovom pokušení nám Jane Featherová ponúka druhý diel pútavej

trilógie z eduardovského obdobia s názvom Londýnske klenoty, zobrazujúcej

osudy troch nerozlučných priateliek z vyššej spoločnosti.

Tentoraz sa v centre pozornosti ocitá pôvabná a bystrá Fenella, jediná dcéra lorda

a lady Grantleyovcov. Jej nezávislej povahe a nespútanému temperamentu sa priečia

zaužívané spoločenské konvencie, musí však brať ohľad na city svojej matky, ktorá by

ju najradšej videla v manželstve s Georgeom Headingtonom. Konzervatívnemu

lordovi sa Fenella páči, no desí ho, že sympatizuje s feministkami a búri sa proti

každej nespravodlivosti. A to ešte netuší, že mladá žena pred všetkými tají výstrednú

túžbu stať sa herečkou! Prednedávnom sa prihlásila na hodiny herectva a spolu so

skupinou ochotníkov nacvičuje avantgardnú divadelnú hru Zafír. Jej autor Edward

Tremayne, známy londýnsky bohém, vidí vo Fenelle stelesnenie hlavnej postavy Rose

a ju zas fascinuje jeho záhadnosť a nevypočítateľnosť. Ich vzťah je od začiatku plný

konfliktov a nevraživosti, ale aj silného iskrenia. Vzájomná príťažlivosť Edwarda

a Fenelly rastie každým dňom, no aká je šanca, že prerastie na ozajstnú lásku?
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