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Wszystko zmienil jeden wiersz... To przez niego hrabia Rostow
musial zamienic przestronny apartament w Metropolu, najbardziej

ekskluzywnym hotelu Moskwy, na mikroskopijny pokoj na
poddaszu, z oknem wielkosci szachownicy. Dozywotnio. Taki wyrok
wydal bolszewicki sad.Rostow wie, ze jesli czlowiek nie jest panem
swojego losu, to z pewnoscia stanie sie jego sluga. Pozbawiony
majatku, wizyt w operze, wykwintnych kolacji i wszystkiego, co
dotychczas definiowalo jego status, stara sie odnalezc w nowej
rzeczywistosci. Z pomoca zaprzyjaznionego kucharza, pieknej

aktorki i niezwyklej dziewczynki na nowo buduje swoj swiat. Gdy za
murami hotelu rozgrywaja sie najwieksze tragedie dwudziestego

wieku, hrabia udowadnia, ze bez wzgledu na okolicznosci warto byc
przyzwoitym. A najwiekszego bogactwa nikt nam nie odbierze, bo
nosimy je w sobie.Dzentelmen w Moskwie to przede wszystkim hold
zlozony drugiemu czlowiekowi, ale tez piesn milosna o Rosji - kraju
wielkich artystow i szlachetnych ludzi. Powiesc uznana zostala za
jedna z najlepszych ksiazek 2016 roku przez najwazniejsze media

anglosaskie. Od dnia premiery ciagle znajduje sie na liscie
bestsellerow"New York Timesa".___________"Kto ocali Rostowa,
jesli nie szwaczki, kucharze, barman i portierzy? Majac ich obok



siebie, Rostow, skazany na dozywocie w pozlacanych wnetrzach
hotelu, stanie sie najszczesliwszym czlowiekiem w Rosji". "The New

York Times Book Review""Amor Towles pokazuje, jak zyc
naprawde w czasach, gdy juz samo przetrwanie jest sztuka. Jego

powiesc przepelniona jest nostalgia za zlota era Tolstoja i
Turgieniewa i przypomina czytelnikowi, ze choc teraz nadszedl czas

Putina, to Puszkina zapamietamy na zawsze". "O, The Oprah
Magazine""Przeczytaj te cudowna ksiazke w chwili, gdy naprawde
bedzie ci potrzebna ucieczka od rzeczywistosci..."Louise Erdrich,
laureatka m.in. National Book Award, National Book Critics Circle

Award"Powiesc pelna przygod, romansow, usmiechow losu i
zartow". "The Wall Street Journal" "Powiesc wspaniala pod kazdym
wzgledem, pelna uroku, zyciowej madrosci I filozoficznej zadumy
(...) to powiesc, w ktorej okrucienstwo epoki nie jest w stanie
zniszczyc potegi ludzkich relacji i wspomnien, jakie sie z nimi

wiaza". "Kirkus Reviews" "Areszt domowy nigdy nie byl tak pelen
uroku jak tutaj. Wciagajaca saga, rozgrywajaca sie na przestrzeni

trzydziestu lat i niemal w calosci osadzona w najbardziej
luksusowym hotelu w Moskwie. Przyjemnosc czytania i potezna

dawka empatii"."Publishers Weekly"
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