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Główną bohaterką książki pt. 

szesnastoletnia Lina, które

mamy.  

Wolą zmarłej mamy jest to, aby Lina poznała prawdę związana z Włochami i kto 

jest jej prawdziwym ojcem.

 Wola mamy zostaje spełniona i Lina wyrusza w podróż jej śladami, gdyż chce, 

się dowiedzieć kto jest jej tatą i dlaczego nie było go w trakcie jej wychowania. 

Lina jest młodą, pełną życia nastolatką lubiącą podejmować wyzwania. 

Charakterystyczne jest to 

lubi przyswajać wiedzę. 
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Główną bohaterką książki pt. „Love & Gelato'' autorstwa Jenna Evans Welch jest 

szesnastoletnia Lina, której obecnie życie ulega zmianom od momentu śmierci 

Wolą zmarłej mamy jest to, aby Lina poznała prawdę związana z Włochami i kto 

jest jej prawdziwym ojcem. 

Wola mamy zostaje spełniona i Lina wyrusza w podróż jej śladami, gdyż chce, 

się dowiedzieć kto jest jej tatą i dlaczego nie było go w trakcie jej wychowania. 

Lina jest młodą, pełną życia nastolatką lubiącą podejmować wyzwania. 

Charakterystyczne jest to w niej, że jest wrażliwa, szczera, a przede wszystkim 
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Dzięki zapiskom mamy prowadzonym w pamiętniku Lina poznaje prawdę o 

mamie, o jej tajemnicach. Pomaga jej w tym nowo poznany kolega Ren i czuje, 

się ona pewnie rozwiązując zagadki związane z tymi opisywanymi miejscami 

przez jej mamę.  

Do przeczytania tej książki przekonało mnie to, że chciałam odkrywać wraz z Liną 

historię jej dzieciństwa, czasów studenckich jej mamy.  

Autorka doskonale opisuje tutaj zwroty akcji oraz miejsca, do których chciałoby 

się wędrować wraz z jej sympatyczną bohaterką-Liną. 

 Nie zabraknie tutaj wielowątkowości, w której każdy z bohaterów odgrywa swoją 

indywidualną rolę.  

To książka, którą polecać nie tylko młodzieży, lecz wszystkim tym, którzy chcą 

ujrzeć światło dzienne, kiedy tworzą się nieujawnione sekrety rodzinne, które nie 

zawsze korzystnie wpływają na relacje rodzinne. 

Książkę tę dobrze czyta ze względu ciekawie skonstruowane dialogi, w których 

autorka użyła poczucia humoru, momentów wzruszeń oraz odpowiednio dobraną 

czcionkę.  

Elementem dodatkowym są tutaj zamieszczone tłumaczenia z języka włoskiego 

oraz główna oprawa książki. 

Wydawnictwu Dolnośląskiemu dziękuję za przekazany mi egzemplarz książki do 

zrecenzowania. 

To książka, w której każdy z nas odnajdzie swoje indywidualne miejsce, kunszt 

kultury zabytków smaku, do którego zapraszam, poznając losy Liny na każdą 

porę roku. 


