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RECENZJA PRZEDPREMIEROWA

 

Najnowsza książka pt. ''Srebrna Zatoka'' autorstwa Jojo 

której została zaprezentowana historia życia oparta o wspomnienia bohaterów, 

jak wyglądało ich życie przed wprowadzanymi zmianami w momencie 

przekroczenia ku proga do przeżycia wczesnej dorosłości, podejmowanymi 

decyzjami, które wpłyną na dalszy przebieg ich losu.

 

Nie ukrywam, że w trakcie poznawania każdego z osobna bohaterów 

towarzyszyły mi zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje.

 

Opisywane przez autorkę życie

Lizy zróżnicowane jest pod wieloma względami, gdyż tak naprawdę są oni 

spragnieni ciepła, zaznania poczucia bezpieczeństwa, miłości, a żyją w ciągłym 

stresie, kłamstwie w pogoni za stanowiskiem władzy, prow

negatywnymi w odbiorze konwersacjami tłumiły w sobie niepotrzebną nienawiść 

przechodzącą z jedną na drugą osobę.

 

 

Między Słowami 
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PRZEDPREMIEROWA 

Najnowsza książka pt. ''Srebrna Zatoka'' autorstwa Jojo Moyes to powieść, w 

której została zaprezentowana historia życia oparta o wspomnienia bohaterów, 

jak wyglądało ich życie przed wprowadzanymi zmianami w momencie 

do przeżycia wczesnej dorosłości, podejmowanymi 

decyzjami, które wpłyną na dalszy przebieg ich losu. 

Nie ukrywam, że w trakcie poznawania każdego z osobna bohaterów 

towarzyszyły mi zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje. 

Opisywane przez autorkę życie bohaterów zarówno dorosłych, jak i dzieci

Lizy zróżnicowane jest pod wieloma względami, gdyż tak naprawdę są oni 

spragnieni ciepła, zaznania poczucia bezpieczeństwa, miłości, a żyją w ciągłym 

stresie, kłamstwie w pogoni za stanowiskiem władzy, prowadzonymi z 

negatywnymi w odbiorze konwersacjami tłumiły w sobie niepotrzebną nienawiść 

przechodzącą z jedną na drugą osobę. 

to powieść, w 

której została zaprezentowana historia życia oparta o wspomnienia bohaterów, 

jak wyglądało ich życie przed wprowadzanymi zmianami w momencie 

do przeżycia wczesnej dorosłości, podejmowanymi 

Nie ukrywam, że w trakcie poznawania każdego z osobna bohaterów 

bohaterów zarówno dorosłych, jak i dzieci- córki 

Lizy zróżnicowane jest pod wieloma względami, gdyż tak naprawdę są oni 

spragnieni ciepła, zaznania poczucia bezpieczeństwa, miłości, a żyją w ciągłym 

adzonymi z 

negatywnymi w odbiorze konwersacjami tłumiły w sobie niepotrzebną nienawiść 



Główną bohaterką jest tutaj Liza, której od początku los nie jest przychylny, ale 

za to z chwilą utraty mamy jej życie uległo zmianom. Nigdy nie miała i nie czuła 

pretensji do mamy, że opuściła ją w młodym wieku. Uczy, się życia będąc, przy 

tym jest odważna i czujna na dalszym kolejnym etapie swojego życia. Szuka 

swojego bezpiecznego miejsca, aby móc zapomnieć o swoim dotychczasowym 

życiu, które straciło sens dzięki krzywdom wyrządzonym przez męża Stevena, 

który nie spełnia się w tej roli. 

 

Na szczęście nie jest sama, ponieważ są przy niej córki, z którymi dzieli się nie 

tylko miłością, ale wielką troską o nie. 

 

W obecności mężczyzn nadal czuje do nich dystans, ale nie dziwię się jej z tego 

powodu. 

 

Mike jeden z pasażerów w delikatny sposób skradł serce cioci Kathleen oraz jej 

siostrzenicy Hannah swoją delikatnością, uśmiechem, poczuciem humoru, 

pozytywnym nastawieniem do życia pomimo sporego ogromu pracy zawodowej. 

 

Odniosłam chwilami takie wrażenie, że bohaterowie chcieliby, abyśmy ich 

odkrywali i częściowo z nimi się utożsamiali się z nimi w ich codziennym życiu. 

 

Wielu z Czytelników zada, sobie pytanie, co tak naprawdę kryje ze sobą świat 

klasycznego biznesu, z którym związany jest co dzień Mike? 

 

Poznając, Lizę poczułam do niej sympatię, gdyż mogłam przyjrzeć się z bliska jej 

postawie w relacjach damsko- męskich. Miała momenty słabości, ale dzięki 

miłości do obu córek przetrwała. 

 

Autorka zadbała o to, aby nie zabrakło chwil smutnych, ale równie pozytywnych, 

które powinny nauczyć czerpać siły, nawet kiedy sytuacja nie układa się po 

naszej myśli. 

 

Pozytywnym aspektem są tutaj ujęty i opisany bardzo dokładnie zarys obserwacji 

zachowań delfinów, gdyż Czytelnik będzie mógł, z łatwością wyobrazić sobie jak 

może wyglądać kreatywny ich pokaz delfinów, które zachwycają, jak i sprawiają 

nam wiele radości. 

 

Klimatyczny morski świat potrafi zachwycić oraz atmosfera towarzysząca podczas 

podróży i chętnie się do niej ponownie powraca. 

 

 

 

Nie zabraknie w tekstach dialogowych poczucia humoru, który został 

odpowiednio doprany do rozmów Mike z Hannah uświadamiających nam, że 



dotychczasowe życie ulega zmianom i o ile chcemy je odkryć na nowo pod 

wpływem decyzji podejmowanych w podróży lub podczas wykonywanej pracy. 

 

Elementem, który stanowił jedyny minus w trakcie czytania to zamieszczona w 

tekście numeracja rozdziałów oraz tekst powinien być napisany większą czcionką. 

 

Wydawnictwu Znak- Między Słowami dziękuje za podarowanie mi egzemplarza 

książki przedpremierowego do zrecenzowania. 

 

Polecam przeczytać tę książkę. 

 

 


