Dobitnice knjige "Gdje pripadamo"
Kultna spisateljica Emily Giffin poznata među čitateljicama po svom istančanom i
prepoznatljivom, pravom ženskom stilu pisanja, u svom romanu "Gdje pripadamo"
potencijalno tešku temu obrađuje na sebi svojstven način: oštroumna zapažanja, britki
komentari, teške životne odluke i posljedice koje iz njih proizlaze samo su neka od
njezinih upečatljivih obilježja. Uz, naravno, puno, puno romantike. Prijevod potpisuje
Martina Pranić, a nježne boje ilustracije satkala je Kristina Musić
Dvije čitateljice koje na poklon dobivaju bestseler Emily Giffin "Gdje
pripadamo", su:
%%IGRA%%
Marian Caldwell ima život koji kao da blješti s naslovnica glamuroznih časopisa:
producentica je uspješne TV serije, s prebivalištem na Manhattanu i dečkom koji je
direktor televizijske mreže, zgodan i sofisticiran jednako koliko je uspješan. S
karijerom u usponu i stabilnom vezom ispunjenom večerama u prestižnim restoranima
i ljetovanjima na it mjestima, uvjerila je sve, uključujući i samu sebe, da joj je život baš
kakav je oduvijek priželjkivala.
No, jedne će se večeri na njenim vratima naći Kirby Rose, osamnaestogodišnja
djevojka koja predstavlja utjelovljenje prošlosti za koju je Marian uvjerena kako ju je
zauvijek ostavila iza sebe. Od trenutka kad će se Kirby (ponovno) naći u njenom
životu, Marianin će pažljivo osmišljeni svijet – uključujući pritom i vlastiti identitet – biti
protresen do srži. Duhovi prošlosti i sjećanja među kojima posebno mjesto zauzima
strastvena mladenačka veza od prije osamnaest godina počet će prijetiti rušenjem
svega što je još donedavno smatrala najvažnijim na svijetu. Za mladu i odlučnu Kirby
taj će susret potaknuti otkrića koja će je lakše provesti kroz zamke odrastanja te je
natjerati da drugačije vidi svoju obitelj i međusobne odnose, ovaj put u mudrijem,
slatko-gorkom svjetlu.
Kad se dvije žene upute pronaći posljednju kariku koja im nedostaje, svaka će za sebe
spoznati kako ponekad pripadamo na mjesta na kojima bismo se najmanje mogli
zamisliti. Na mjesta koja nam je um možda bio prisiljen zaboraviti, no koja srce
zauvijek pamti.
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