
Tę książkę polecam 

 

Po przeczytaniu krótkiego opisu na okładce, może się nam wydawać, że książka „Eleonora 

i Park” to jedynie ckliwa historia o miłości. Kolejne urojone problemy, nieskomplikowane relacje 

z rodzicami i sielankowe życie bohaterów roztrząsane jak najtrudniejsze zagadki 

matematyczne. Wbrew pozorom powieść Rainbow Rowell to nie kolejna historia o szczęśliwym 

życiu szesnastolatków. Choć ta słodko-gorzka opowieść dotyczy głównie miłości i nastoletnich 

problemów, na kartach tej książki spotykamy się z o wiele poważniejszymi zagadnieniami 

takimi jak: prześladowanie, przemoc w rodzinie czy alkoholizm. 

Bohaterami powieści, której akcja rozgrywa się w latach 80., są Eleonora i Park.  Park od 

zawsze wiedział, gdzie jest jego miejsce. Dobrze zdawał sobie sprawę z hierarchii panującej 

w jego szkole. Znany jako outsider, nigdy nie rozstawał się ze swoim walkmanem i komiksami. 

To właśnie komiksy sprawiły, że zwrócił uwagę na Eleonorą – rudowłosą dziwaczkę z kilkoma 

kilogramami nadwagi zawsze ubraną w niepasujące do siebie ubrania. Od momentu jej 

pojawienia się w szkolnym autobusie, wszystko zaczęło się zmieniać.  

Eleonora nie jest tradycyjną pięknością, a Park nie jest typem wysportowanego osiłka. Mimo to 

z czasem zbliżają się do siebie. Wspólnie uczą się dorosłości i cierpliwości, okazywania uczuć 

i dumy z wiedzy o tym, że jest się kochanym. Sytuacja rodzinna dziewczyny jest jednak 

ogromną przeszkodą w spotykaniu się z Parkiem. Coraz to nowe problemy sprawiają, 

że dziewczyna musi dokonywać trudnych wyborów. Czy warto poświęcić młodzieńcze 

zauroczenie dla rodziny? Jak nie złamać serca ukochanemu i sobie? Eleonora będzie musiała 

odpowiedzieć nie tylko na te, ale i na wiele innych pytań. 

„Eleonora i Park” porusza trudne kwestie, ale jest to również pełna humoru opowieść. Główni 

bohaterowie pokazują, jak iść przez życie z podniesioną głową mimo otaczającego świata, 

chcącego zabić w nich oryginalność. Autorka w przystępny sposób przekazuje czytelnikom 

treści dotyczące dosyć trudnych tematów. Książka ta pokazuje, jak wielką wartość ma 

obecność drugiej osoby, jak zbawienny wpływ na osobowość może mieć okres zauroczenia 

i wchodzenia w pierwsze związki. Jest to lekcja mówiąca o tym, że to wnętrze człowieka 

skrywa jego piękno.  

Powieść Rainbow Rowell to doskonała pozycja na kilka wieczorów. Jest dobrą propozycją 

zarówno dla nastolatków, jak i starszych czytelników. Postacie nie są wyidealizowane, a tematy 

błahe. Opowieść ta może stać się inspiracją dla niejednego młodego człowieka. 
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