»Odločen sem, da bom v času svojega življenja
raziskal kolikor mogoče veliko Sveta…«

Piranesi
Piranesi živi brez preteklosti in brez prihodnosti, tukaj in zdaj, vsak
dan sproti. Njegov svet so neskončno samotne Dvorane Hiše,
labirint, napolnjen s tisoči kipov osupljive lepote. Vsak je drugačen
od drugega. Stopnišča in dvorane preplavlja morje, prelivajoče se v
neskončnem oceanskem plimovanju Tokov, ki jih usmerjajo Zvezde,
Luna in Vetrovi. Kadar si Piranesi v morju ne išče hrane, beleži vse,
kar je in kar se spreminja v večnem svetu veličastne lepote. Rad bi ga
razumel. Piše, ker noče ničesar pozabiti. Vsega se hoče spominjati.
Poleg tega pa imata z Drugim, ki se v njegovem svetu pojavlja
občasno, kot da bi prišel od nikoder, velike načrte. Drugi je veliko
pametnejši. Morda zato Hiša, ki je neskočno dobrotna do Piranesija,
Drugega obdarja s še večjimi darovi. Piranesi je počaščen, da si ga je
izbral za pomočnika v iskanju Velikega znanja, skritega nekje na
svetu. Ko ga bo našel, bo premagal Smrt in postal nesmrten, preko
telepatije bo vedel, o čem razmišljajo drugi, podredil si bo lahko
voljo šibkejših umov… Lirični, poetični in filozofski roman ustvarja
neverjetno živ imaginarni svet. Bralca zaprede v pajčevino. Ustavi
čas. Besedilo učinkuje hipnotično, boleče lepo in živo kot sanje v
barvah oceana. Razplet romana je presenečenje, ki jemlje dih, bralca
pa nenehno postavlja pred vprašanje, kaj je res in kaj igra razuma. Je
Piranesi že vedel nekaj pomembnega, toda pozabil? Čemu? Se
pozabljeno skriva kje v njegovih dnevnikih? Kateri svet je bolj
resničen – ta, v katerem bralec bere roman, ali oni, v katerem se
roman odvija? Je mogoče prehajati med svetovi? Roman izziva k
samoizpraševanju, kje je naše mesto v življenju, kaj so resnični cilji in
kam nas vodi pot. Susanna Clarke je ustvarila nenavadno, redko
poslastico za sladokusce. Zelo toplo priporočam! Predstavitev:
Maja Črepinšek.
Sanje, 2021
Mehka vezava, 272 strani
Mere: 12,5 x 20,0 cm
ISBN: 9789612746667
Cena: 15,95 €

