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1937 рік. Джордж Орвелл повертається до Великої Британії
з охопленої війною Іспанії, де він одержав серйозне
поранення в горло, та починає писати одні зі своїх
найкращих творів. В той самий час десь в іншому куточку
країни Вінстон Черчилль, який вже не раз за життя
одержував бойові рани, веде свою чергову боротьбу: проти
політики умиротворення агресора. Ці двоє ще не
здогадуються, що їх насправді об’єднує.
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Такі дві різні постаті — прем’єр-міністр, який гідно провів
Велику Британію крізь жахи Другої світової, та письменник,
автор культової антиутопії «1984». Вони ніколи не бачилися
та жили цілком різним життям, однак, у них більше
спільного, ніж здається. Обидва були авантюрними,
сміливими та сповненими ідей, які випереджають час, — і
обидва стали як ніколи актуальними в наші дні.
Журналіст Томас Рікс прослідкував, у чому полягає феномен
величності Черчилля й Орвелла, як вони прийшли до
визнання, яких помилок встигли наробити та про що
застерігали майбутні покоління. А також те, як, попри
політичні й світоглядні розбіжності, вони невпинно
захоплювалися один одним.

Про автора:
Томас Рікс — американський журналіст, двічі
лауреат Пулітцерівської премії. Працював
редактором видання Foreign Policy, де вів блог
«Найкраща оборона»; наразі в The New York
Times Book Review пише огляди книжок з воєнної
історії. У 1991 — 2008 рр. писав репортажі про
американських військових для Wall Street Journal
та The Washington Post. Є автором кількох книжок
на тему військової справи та національної
оборони.

Відгуки

...написана у надзвичайно жвавому стилі
книжка, від якої неможливо відірватися …
The New York Times

Книжка прекрасно ілюструє, як Черчилль і
Орвелл невтомно доводили необхідність
моральної і політичної стійкості перед
авторитаризмом.
Publishers Weekly

Чим хороша ця книжка:
- Показує, що люди з цілком протилежними позиціями в
житті можуть мати схожі цінності;
- Розповідає факти, які ви й не знали про цих двох.
Наприклад, як під час засідань уряду в часи Першої
світової Черчилль писав любовні листи. Чи як Орвелл
ховався в руїнах церкви, щоб втекти потім з охопленої
громадянською війною Іспанії.
- Її автор - двічі лауреат Пулітцера, тож усе розповів про
ці дві постаті в історії з прискіпливою журналістською
точністю.
- Читається як захопливий роман, бо постійно очікуєш
моментів, коли шляхи цих дуже схожих за долею людей
перетнуться (а таке кілька разів було), а також вболіваєш
за них, забуваючи, що це не вигадка, це біографії реальних
людей. Бо дуже вже фантастичні бувають події. Орвелл
виживає з простріленим горлом, Черчилль вночі
потемки вскакує в потяг на ходу... Справжній екшн.

