Marina - Carlos Ruiz Zafón

Similariamente como otras novelas de Carlos Ruiz Zafón Marina también presenta una historia
que tiene lugar en Barcelona. Todo sucede en los años 1979-1980 cuando un jóven Óscar Drai
(que estudia en un internado) conoce a Marina y de primera vista se enamora de ella. Un día
Óscar decide escaparse del colegio y experimentar las aventuras con dicha chica.

A lo largo del tiempo ellos se adentran en una historia peligrosa sobre los acontecimientos que
ocurrieron muchos años atrás. Esta aventura les lleva a investigar, a ver gente muerta y a ver
como la muerte les persigue a ellos también por intentar descubrir el pasado, que al final solo
ellos conocen y no lo desvelan jamás.

Podobnie jak inne powieści Carlosa Ruiza Zafóna, Marina również przedstawia historię mającą
miejsce w Barcelonie. Wszystko dzieje się w latach 1979-1980 kiedy młody Óscar Drai (uczący
się w internacie) poznaje Marinę i zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Pewnego dnia
Óscar decyduje się uciec ze szkoły i doświadczyć przygód ze wspomnianą dziewczyną. Z
biegiem czasu oboje zagłębiają się w niebezpieczną historię dotyczącą wydarzeń sprzed wielu
lat. Ta przygoda prowadzi ich do pewnego odkrycia, do ujrzenia ludzi martwych i dostrzeżenia
jak śmierć ściga ich wraz z próbą odkrycia przeszłości, którą ostatecznie tylko oni poznają i
nigdy jej nie wyjawią.

Citas / Cytaty:
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1)
"A veces, las cosas más reales sólo suceden en la imaginación, Óscar -Dijo ella-. Sólo
recordamos lo que nunca sucedió."

Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co
nigdy się nie wydarzyło.

2)

"No se puede entender la vida hasta que no se entiende la muerte."

Dopóki nie zrozumiesz śmierci, nie zrozumiesz życia.

3)
"La juventud es una novia caprichosa. No sabemos entenderla ni valorarla hasta que se
va con otro para no volver jamás."

Młodość to kapryśna kochanka. Zaczynamy ją rozumieć i doceniać dopiero wtedy, gdy
odchodzi z innymi, by nigdy nie wrócić.

4)
"El tiempo hace con el cuerpo lo que la estupidez hace con el alma -Dijo, señalándose a
sí mismo. Lo pudre."

Czas robi z ciałem to samo co głupota z duszą. Rozkłada je.
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