
23.09.2021



Джоді Піколт – американська письменниця, лауреат престижних літературних премій, у тому

числі спеціальної премії Американської асоціації бібліотекарів за позитивний вплив творів на

читачів.

Письменниця ретельно готується до написання кожного свого твору: розуміється в медичних,

наукових, юридичних, історичних і етичних питаннях. Кожний із її бестселерів – неймовірно

прискіпливе і глибоке вивчення теми.

«Я обіцяю: якщо ви читаєте один із моїх романів, то

побачите проблему зі всіх сторін. Неважливо, якої точки

зору ви притримуєтеся – ваші погляди всерівно будуть

відображені в книзі. Але можливо вперше ви зіткнетеся і з

іншою думкою». Дж. Піколт

Піколт Дж. – авторка романів, які подобаються нашим читачам. Кожна історія наповнена душею,

яка доносить до читача всю її глибину, захоплює з першого рядка і не відпускає до самого кінця.

Описані історії здаються реальними, а фінал завжди виявляється несподіваний.

Якщо ви ще не читали книг цієї письменниці, то обов’язково прочитайте. 



«Ты – это больше, чем цвет твоей кожи».

Дж. Пиколт «Цвет жизни»

Головна героїня книги «Цвет жизни» медсестра з двадцятирічним досвідом роботи,

яку звинуватили у смерті новонародженної дитини. Через деякий час виявляється що

її «провина» – колір шкіри. Чи зможе вона доказати свою невинуватість?

В книзі Дж. Піколт «Забрать любовь» – цікавий погляд на декілька

психічних розладів, зокрема, біполярних, та післяпологову депресію.

У творі «Последнее правило» – розкрита доволі рідкісна для художньої літератури

тема – дитячий аутизм. Автор прекрасно розуміється в цій проблемі і такою ж

прекрасною мовою викладає свої думки в книзі.

«Нет ничего постоянного, все может измениться любую секунду…»
Дж. Пиколт «Забрать любовь»

«Жизнь невозможно запланировать, ее можно только прожить.» 

«Когда ты вынужден пытаться быть нормальным, это доказывает, что ты 

ненормален.»   

Дж. Пиколт «Последнее правило»



.

Для написання “Искра надежды” Джоді Піколт провела інтерв’ю зі 151 жінкою, які

зробили аборт. І лише для того, щоб відобразити факти з різних точок зору як лікарів,

так і пацієнтів.

За словами письменниці, більш за все їй сподобалось працювати над романом

«Второй взгляд». Саме для цієї книги їй довелося провести саме незвичайне

розслідування...

Книга «Ангел для сестри» – про вибір, про жертовність, про чесність, про любов і

про цінності життя. Дві сестри – старша, хвора лейкемією, інша народжена, щоб

врятувати її від смерті – стати її донором…

«Как заставить слепца увидеть то, что видишь сам? Уж точно этого не

может случиться, если ты стоишь по ту сторону стены».

Дж. Пиколт «Искра надежды»

«Жизнь – это постоянный выбор. Совершив ошибку, уже невозможно ничего

исправить, и в этом состоит главная проблема».

«Нам не дано знать, что нас ожидает. Ты плотно закроешь дверь, а из окна

потянет сквозняком». Дж. Пиколт «Второй взгляд»

«Очень трудно шутить о том, что так больно ранит».

«... судьба – это глина, и еѐ форму можно изменить в любой момент. Но

изменить можно только своѐ будущее, а не чьѐ-то».

Дж. Пиколт «Ангел для сестры»


