Червона сукня моєї тітки
Опис
«Вона вірить у любов до своєї справи, бесідує про поезії Ліни Костенко
зі студентами, їздить на ровері парком, густим від дитячого сміху,
плаває серед фіолетово-жовтих смугастих риб, виполює бур’ян, що
дратує пудрові троянди в саду». А ще вона вдягає червону сукню і
поводиться так, ніби завтра не існує. Для неї це справді так. Тому вона
насолоджується красою світу і проживає кожну мить відважно і
яскраво, у творчості, любові й радості.
Її останні дні — безцінний урок для тих, хто залишається.
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За словами Таїс Золотковської, «цей текст, додумана біографія»,
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прийшов до неї сам собою, коли від раку молочної залози померла
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Аня Сільвер, його головна героїня. Попри трагічність ситуації, що
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лягла в її основу, ця вишукано й водночас зворушливо ілюстрована

Іллюстратор: Маргарита Вінклер

поезія у прозі — не про мужність у боротьбі зі смертельною недугою
(хоча і про це теж), а про красу та жіночність, здатність проживати
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Перші сторінки:
переглянути тут

кожну мить яскраво й творчо, з любов’ю і радістю.
Ця книжка надихає на життя, вчить приймати всі його прояви, навіть
біль і втрати, навіть те, що нам не підвладне. Проживати кожен день,
мов останній, не втрачаючи жодної дорогоцінної миті. Адже кращий
час для того, щоб бути щасливим, — зараз.
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надзвичайно проникливі ілюстрації. Вони влучно передають настрій
зворушливої історії та заглиблюють у неї читача.

Про автора
Таіс Золотковська — сучасна українська письменниця, організаторка і
натхненна керівниця «Клубу Анонімних Авторів», що об’єднує та підтримує
людей, які роблять перші кроки у письменництві. На засіданнях клубу вона
заохочує учасників до літературної творчості, виступає з пізнавальними
лекціями та проводить уроки креативного письма.
Коло її творчих зацікавлень широке: Таіс пише романи, нон-фікшн та книжки
для дітей.

Промо


Передпоказ книги та автограф-сесія автора Таіс Золотковської 24 травня у Києві на
Книжковому Арсеналі.
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