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Пропонуємо познайомитися 
з новим романом 

Про що роман відомої aвторки, які теми вона порушує у

своєму творі?

Хто така Вірджинія і чому заради неї Свен залишив кохану

жінку? Хто чи що стало на заваді їхнього кохання?

Відповіді ви знайдете на сторінках книги…



“Жизнь в принципе сложная штука. Поэтому 
очень важно при возможности получать хотя бы 
немного радости”

Марджері, якій автор відводить багато сторінок свого твору, жінка

незвичайна. Вона очолює бібліотеку і згуртовує навколо себе таких самих

ентузіастів. Вона виросла у цій місцевості, тому знає жителів гір, їх

звичаї. Неодноразово ризикує життям, долаючи важкодоступні гірські

стежки.

Досить часто через свій незалежний характер попадає у непрості

ситуації та завдяки згуртованості та дружбі їх маленького жіночого

колективу долає всі перешкоди …



Роман в першу чергу про жіночу дружбу. На перший погляд жінки

різного віку нічим не схожі між собою, у них різні погляди, у них різний

соціальний.

Що ж їх об’єднує?

Сміливі та рішучі дівчата-бібліотекарі серед яких Марджері, Еліс, Бет

та Іззі верхи доставляють довгоочікувані книги у найвіддаленіші гірські

райони штату Кентуккі. Вони ведуть просвітницьку роботу серед

населення, своїм прикладом вчать людяності. У формуванні фонду книг

Кінної бібліотеки, які вони отримують від пожертв, їм допомагає

афроамериканка Софія.

⠀ Окрім популяризації грамотності роман торкається багатьох інших

гострих тем, а саме: расової дискримінації, домашнього насилля і ролі

жінки в сім’ї та суспільстві.

Сторінки роману викличуть у вас захоплення мужністю та відвагою

дівчат з Кінної бібліотеки, вас зачарують прекрасні гірські краєвиди.

Роман «Даруюший звезды» написано на основі реальної історії. В ньому

є додепні і трагічні моменти, зрада і справжнє кохання.

“… Из любой ситуации можно найти выход. Быть может, ужасно
неприятный. Быть может, тебе покажется, что земля начинает
уходить из под ног. Но… всегда можно найти выход…” (c.496.)



Джоджо Мойєс – англійська романістка,

журналістка народилася у Лондоні 1969 року.

У 2002 р. була видана її перша книга «Щасливі

кроки під дощем».

Вона є однією з небагатьох, хто двічі вигравав

премію у номінації “Романтична новела року”

(2004 р., 2011р.).

Джоджо Мойєс – авторка багато-чисельних

романів, які набули широкого визнання. Їх із

задоволенням зустрічають прихильники таланту

письменниці. Останній її роман – “Дарующий

звезды” вийшов у 2019 році.

Джоджо Мойєс [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна 

енцикл. – Електрон. дані. – Режим доступу : 

https://bit.ly/3nDHD3h – Дата перегляду: 12.ХІ.2020

“Мы, женщины, вынуждены противостоять 
многим вызовам, решившись перешагнуть

общепринятые границы ”(538с.)
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