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RECENZJA  PRZEDPREMIEROWA 

Książka pt.'' Manhattan Beach'' autorstwa Jennifer 

poruszy wiele osób lubiących bohaterów mających i chcąc rozwijać swoje pasje 

zawodowe.  

Główną bohaterką jest Anna 

pierwszego jako 13-letnią dziewczynkę jako towarzyszkę podróży z tatą do 

posiadłości biznesmena Dextera

Książka składa się z 31 rozdziałów podzielonych na 8 części.

 Część II skrywa wiele tajemnic, gdyż życie Anny ulega zmianom. Jak każdy w 

obecnej pracy ma chwile słabości. Jest typem bohaterki, która u

towarzystwa, a lubi przebywać we własnym samotnym towarzystwie. 

Anna poznaje koleżankę z pracy, która okazała się, że nie należy do grupy 

mężatek. Nell różni się co prawda od Anny lepszą stroną życia towarzyskiego np. 

wyjścia do restauracji, kina. Za

sobą miłe konwersacje, dzięki którym mogą poznać się wzajemnie. 
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RECENZJA  PRZEDPREMIEROWA  

Książka pt.'' Manhattan Beach'' autorstwa Jennifer Egan to powieść, która 

poruszy wiele osób lubiących bohaterów mających i chcąc rozwijać swoje pasje 

Główną bohaterką jest Anna Kerrigan, którą poznajemy na początku rozdziału 

letnią dziewczynkę jako towarzyszkę podróży z tatą do 

Dextera Stylesa Manhattan Beach.  

Książka składa się z 31 rozdziałów podzielonych na 8 części. 

Część II skrywa wiele tajemnic, gdyż życie Anny ulega zmianom. Jak każdy w 

obecnej pracy ma chwile słabości. Jest typem bohaterki, która unika 

towarzystwa, a lubi przebywać we własnym samotnym towarzystwie. 

Anna poznaje koleżankę z pracy, która okazała się, że nie należy do grupy 

różni się co prawda od Anny lepszą stroną życia towarzyskiego np. 

wyjścia do restauracji, kina. Za to nie przeszkadza im, aby przeprowadzały ze 

sobą miłe konwersacje, dzięki którym mogą poznać się wzajemnie. 
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Anna poznaje koleżankę z pracy, która okazała się, że nie należy do grupy 
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to nie przeszkadza im, aby przeprowadzały ze 

sobą miłe konwersacje, dzięki którym mogą poznać się wzajemnie.  



Podoba mi się to w Annie, że potrafi być skromna, a chwilami ma umiejętność do 

pokonania trudnej drogi do spełnienia marzenia, jakim było pokonanie własnej 

słabości. 

 Ojciec Anny nigdy nie zapomniał o niej ani o jej siostrze Lydii, gdy wyruszył 

sprzed 5 laty w nieznaną daleką podróż. Anna również o nim nie zapomniała.  

Warto wspomnieć o tym, że autorka tej niezwykle napisanej powieści dziękuje 

wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej książki oraz 

czytelnikom za to, że są z nią i stale przy niej. 

 Tekst zamieszczony w tej oto książce został dobrany za pomocą odpowiedniej 

czcionki.  

To książka, która wzrusza, a chwilami można z niej wyciągnąć wnioski, że 

prawdziwa miłość zawsze zwycięża, jeśli się wątpi i wiernie na nią czeka.  

Polecam przeczytać tę książkę. 

 

 


