Knjiga tjedna: "Prvi mraz"
Čarobni novi roman autorice bestselera s vrha ljestvice New York Timesa, u kojemu se
pojavljuju likovi iz njezine, čitateljima omiljene knjige, "Čarobni vrt"
U izdanju Mozaika knjiga izašao je "Prvi mraz", novi roman autorice Sare Addison
Allen. Riječ je o svojevrsnom nastavku bestselera "Čarobni vrt", koji se može čitati i
neovisno o prvom dijelu jer je ovo jedna sasvim nova priča. U središtu je radnje obitelj
Waverley o kojoj saznajemo i mnogo novih detalja. Svi se konci radnje lako mogu
povezati i kreće nova pustolovina u raskošnom vrtu u kojem još uvijek hrabro stoji
ćudljivo drvo jabuke koje sada čeka prvi mraz, vrijeme kad treba procvjetati. Autorica
stavlja obitelj na prvo mjesto i pokazuje nam kako je ljubav uvijek negdje tu oko nas,
samo čeka pravi trenutak. Priča je to o ljepoti zajedništva i odanosti, o velikoj
sestrinskoj ljubavi koja nema granica, a ponajviše je to priča o novim počecima gdje
prošlost ne mora biti zaboravljena, ali itekako mora biti prihvaćena. Dirljiva ljubavna
priča dvoje tinejdžera pokazat će i odraslima što znači čisto i iskreno voljeti, što znači
oprostiti i krenuti dalje. Stoga krenite dalje, oprostite i volite, zaboravite ružno i smjelo
se nasmiješite svojim snovima jer sve je moguće ako u to stvarno vjerujete.
Dok se temperatura u Bascomu u Sjevernoj Karolini spušta, a lišće počinje padati,
žene iz obitelji Waverley postaju nemirne. Prelako se zaljubljuju, pozornost im odvlače
neznanci sa srebrnim očima i čine zanimljive pogreške. Kad se pojavi neočekivani gost
i dirne u srce njihove obitelji, sve je teže ostati bistre glave. Sve bi se trebalo
poboljšati nakon prvog mraza. Onda će njihovo ćudljivo drvo jabuke napokon
procvjetati, a čarolija koja ga obavija napokon će doći na svoje mjesto. No dok su
sestre Claire i Sydney Waverley i Sydneyina petnaestogodišnja kći Bay primorane
suočiti se s izborima s kojima se do tada nisu suočavale, hoće li moći održati obitelj na
okupu dok ne dođe do tog iznimnog događaja? Ove godine prvi mraz ima mnogo toga
ponuditi…
O AUTORICI: Sarah Addison Allen popularna je američka spisateljica koju su naši
čitatelji upoznali kad je na hrvatski jezik preveden njezin veliki hit "Čarobni vrt". "Prvi
mraz" svojevrsni je nastavak romana "Čarobni vrt" premda se obje priče mogu čitati
neovisno jedna o drugoj.
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