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Dwie książki do odkrycia Olgi Tokarczuk (@olgatokarczuk_official): #LosErrantes, Man International Award 2018 i finalista National Book Award w kategorii przetłumaczonych książek: Piękna książka o potrzebie przekraczania granic, aby dowiedzieć się więcej o sobie (Rafael Narbbona, El Mundo). W tej
niewyczerpalnej, #UnLugarLlamadoAntaño niesamowite i olśniewające pracy znaleźć i w obliczu starych i nowych, męskich i kobiecych, życia i śmierci.  Magiczna powieść: historia ludzi i jego ekscentrycznych mieszkańców, która jest zarówno historią stulecia, jak i kraju. Kiedyś było to miejsce w centrum
wszechświata: to zdanie zaczyna tę powieść. To był kiedyś mityczny naród, znajduje się w samym sercu Polski, mikrokosmos zamieszkany przez unikalne i ekscentryczne postacie: Genovefa, Espiga, Misia, Bad Man, Pan Popilski, Iyah?, Old Boschi, Izidore, Florentine, Ruta, Pani Papug, rabin, który rozdaje dziwną grę,
inwazyjne thingshs, dusze w smutku, którzy myślą, że żyją, konie, konie, krowy, a nawet to samo. Miejsce zwane Antanyo, trzecią powieścią Olgi Tokarczuk, consagro jako autorka przepełnionej wyobraźni i fundamentalnego głosu współczesnej polskiej literatury , a ja lanzo to na arenie międzynarodowej, w ważnym
pierwszym kroku, który doprowadzi do dwóch nagród przyznanych w 2018 roku: Man Booker International, a zwłaszcza Nobel.Możemy zdefiniować tę powieść jako coś pomiędzy. Ma realizm, magię i magiczny realizm. Dwie wojny światowe, obozy koncentracyjne... i kilka pokoleń ludzi dotkniętych namiętnościami,
tonikami, wątpliwościami i lękami. Jest narodziny, teorie, przyjaźń, przemoc, godność, zdrada, starzenie się i śmierć. Istnieje tysiąc i jedna historia, która mówi i przecina się w krótkich rozdziałach, suscia opowieści, które składają się na chóralne i ogólne powieści, w których serca człowieka, historii, świata i życia są
zdumiony i wstrząśnięty. Miejsce zwane Antanyo, trzecią powieścią Olgi Tokarczuk, I consagre jako autor przepełnionej wyobraźni i podstawowego głosu współczesnej literatury polskiej, i mogę zdefiniować go na arenie międzynarodowej, w ważnym pierwszym kroku, który doprowadzi do dwóch nagród przyznanych w
2018 roku: International Man Booker, a zwłaszcza Nobel.Moglibyśmy zdefiniować tę powieść jako skrzyżowanie stu lat samotności i obrazu Chagalla. Jest w tym realizm, i magiczny realizm. Na swoich stronach dwie wojny światowe, obozy koncentracyjne i kilka pokoleń ludzi dotkniętych namiętnościami, tonikami,
wątpliwościami i obawami mogą być chronione przez jej strony. Jest narodziny, teorie, przyjaźń, przemoc, godność, zdrada, starzenie się i śmierć. Istnieje tysiąc i jedna historia, które mówią i przecinają się w krótkich rozdziałach, sukces narracji, które tworzą powieść chóralną i ogólną, w której serca człowieka, historia,
Pokój i życie kiwnął głową, niesamowite i olśniewające są i szok stare i nowe, mężczyzna i kobieta, życie i śmierć 10/10/2019 14:04 - Aktualizacja: 10/10/2019 16:30A jego 57 urodziny, Olga Tokarczuk (1962) była wielką nadzieją polskiego tekstu, Javier Marias z Europejskiego Kraju Środkowego. Jest prawie w tym
samym wieku, co Gabriel Garcia Marquez zabrał do domu jackpot piosenki i w swoim kraju już wygrał to wszystko. W zeszłym roku jest Man Booker International z jego powieści Flight, który nie został jeszcze przetłumaczony na język hiszpański. Olga Tokarchuk jest pisarzem niezwykłego poignancy, wyobraźni i stylu
literackiego, powiedziała Lisa Appignanesi, przewodnicząca jury. Noblistka lekkomyślność: za wcześnie (Tokarczuk) i zbyt kontrowersyjnie (Hanke) Tak polski minister kultury otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Olga Tokarczuk i Peter Hanke otrzymali Literacką Nagrodę Nobla (Anagram)Dziś Tokarczuk jest
zatwierdzony przez jednego z najważniejszych współczesnych pisarzy z zarządu Szwedzkiej Akademii. Jednak jego praca jest prawie obecna w naszym kraju. Wędrowcy, który Anagram wyda w listopadzie, jest niespokojną i niepokojącą książką składającą się z niekompletnych historii, opowieści z marzeniami
rozmazanych w ważce w notatniku podróżniczym opartym na dawnych rasach, notatkach, narracjach i wspomnieniach, które często mają samą podróż jako temat. Wśród nich, zainspirowany prawdziwym faktem, jak serce Chopina przybyło do Polski, ukryte w spódnicach siostry.'Miejsce kiedyś nazywane' (Lumen) To
również przekłada się na miejsce zwane przeszłością (Lumen, 2001), przegląd historii Polski od I wojny światowej do przełomu tysiącleci przez trzy pokolenia rodziny chłopów z małego miasteczka o nazwie Prawiek. Nowsza jest On the Bones of the Dead (Lumen, 2016), powieść policyjna o środowisku, Tokarchuk
znakomicie przedstawia lokalne społeczeństwo, dyskretnie kwestionując zarówno brak szacunku dla przyrody, jak i radykalizm środowiskowy, w jednym z najpotężniejszych i najbardziej oryginalnych dzieł dzisiejszej literatury europejskiej. Unikalna powieść, lekka i głęboka w tym samym czasie, która w zdolności seksu
do mówienia o ciele, świecie i wszystkich nieodpowiednich strategiach, za pomocą których staramy się je porównywać.  Na początku Wędrowców, narrator określa autoportret, który jest również poetycki: Do ... Unikalna powieść, światło i wnikliwe w tym samym czasie, że zagłębia się w możliwości gatunku, że tak
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