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Książka „Ugly love” to dzieło autorstwa Colleen Hoover urodzonej 11 grudnia
1979 roku w Teksasie. Jest ona amerykańską pisarką, twórczynią powieści, które
wielokrotnie gościły na pierwszych miejscach prestiżowych list bestsellerów – w tym
w rankingu magazynu New York Times. Jej koronnym gatunkiem jest literatura
młodzieżowa. Hoover zadebiutowała w świecie literatury w 2012 roku. Od tego czasu
stale znajduje się na listach najpopularniejszych autorów w USA. Przez wiele lat była
nauczycielką, ale teraz zajmuje się tylko pisaniem. Za swoją twórczość była
wielokrotnie nominowana do nagrody Goodreads Choice Awards. Powieść opowiada
o związku młodej pielęgniarki Tate z pilotem samolotu Milesem. Lektura prezentuje
nam dwa oblicza miłości: tą piękną jak z bajki oraz jej niszczącą siłę. Powieść
pokazuje, jak traumatyczne wydarzenia z przeszłości mogą niszczyć teraźniejszość
i pozbawiać nadziei na lepszą przyszłość.
Narratorami lektury są główni bohaterowie. Swoją codzienność opisuje nam
Tate, natomiast sześć lat wstecz cofa się Miles i opowiada o wydarzeniach, które
zmieniły jego osobowość. Tate Collins to dwudziestotrzyletnia atrakcyjna studentka
ostatniego roku. Jest świadoma swojej urody, co czyni ją pewną siebie kobietą. Po
zakończeniu związku postanawia przeprowadzić się z San Diego do San Francisco
i zamieszkać ze swoim starszym bratem, dopóki nie znajdzie własnego mieszkania.
Dziewczyna postanawia nie angażować się w życie towarzyskie i skupić się na
egzaminach, ale to wszystko zmienia się, gdy poznaje swojego sąsiada i zarazem
przyjaciela brata Milesa Archera. Mężczyzna jest bardzo atrakcyjnym pilotem. Tate
jest zafascynowana tajemniczością chłopaka. Drugoplanowi bohaterowie to brat
głównej bohaterki Corbin, który pracuje razem z Milesem. Jest bardzo nadopiekuńczy
wobec Tate, co utrudnia jej relację z płcią przeciwną mimo swojego wieku. Ważną
rolę w życiu bohaterów odgrywa również emeryt Samuel – sąsiad, który całymi
dniami przesiaduje w holu budynku. To jemu Tate opowiada o każdym problemie.
Bohaterowie epizodyczni to Ian i Dillon – przyjaciele Milesa i Corbina.
Główni bohaterowie poznają się w dniu przeprowadzki dziewczyny, bowiem
kobieta zastaje pod drzwiami swojego mieszkania pijanego mężczyznę. Szybko
okazuje się, że jest to Miles – jej nowy sąsiad oraz przyjaciel brata. Tate jest
świadkiem załamania się chłopaka. Następnego dnia mężczyzna zachowuje się, jakby
wydarzenia z poprzedniego wieczoru nie miały miejsca. Dziewczyna, mimo
początkowej niechęci, jest coraz bardziej zafascynowana sąsiadem. Dla Milesa Tate
również nie jest obojętna, ale wydarzenia sprzed sześciu lat nie pozwalają mu na
stworzenie prawdziwego związku, więc proponuje jej relację bez zobowiązań opartą

na dwóch zasadach: nie pytaj o przeszłość oraz nie oczekuj przyszłości. Kobieta godzi
się na ten układ wiedząc, że reguły są sprzeczne z jej poglądem na świat. Z biegiem
czasu zasady przestają obowiązywać, a Tate postanawia dowiedzieć się, dlaczego
Miles cały czas ją rani i nie chce miłości.
Lektura „Ugly love” to powieść współczesna, ponieważ wydarzenia rozgrywają
się w czasach współczesnych autorki. Colleen Hoover posługuje się językiem
dosadnym, prostym, zrozumiałym dla czytelnika. Potwierdza to cytat: „Śmieje się, ale
chyba ma wyrzuty sumienia. Może boi się, że sobie z tym nie poradzę. I może mieć
rację, ale nie zamierzam mu o tym mówić. Jeśli tak myśli, wycofa wszystko, co
powiedział. Jeżeli to zrobi, nie pocałuje mnie już nigdy więcej”. Jest to romans, gdyż
główny wątek to miłość między głównymi bohaterami. Drugi wątek to opis życia
Milesa sprzed kilku lat. Dzięki niemu z każdym kolejnym rozdziałem wiemy więcej
o przyczynach zachowania mężczyzny wobec Tate. W powieści mamy wiele
motywów. Jednym z nich jest motyw przyjaźni. Czytając lekturę, jesteśmy świadkami
niezwykłej relacji między młodą pielęgniarką a emerytem. Autorka pokazuje, że wiek
nie ma znaczenia, a uprzedzenia istnieją tylko w naszych głowach. Występuje również
motyw przemiany bohatera. Miles jest przekonany, że miłość nie jest warta
cierpienia, a dzięki pojawieniu się w jego życiu Tate zaczyna rozumieć, że nie może
nadal rozpamiętywać przeszłości, a wydarzenia sprzed sześciu lat nie powinny
zabierać mu szansy na szczęśliwą przyszłość.
Powieść zawiera wiele wartości. Autorka bardzo dokładnie i szczegółowo
opisuje nam, na czym polega związek głównych bohaterów. W autentyczny sposób
przedstawia uczucia Tate, dzięki czemu możemy się z nią utożsamiać. Pisarka
pokazuje, że związek bez zobowiązań może niespodziewanie przerodzić się w coś
więcej, a wtedy miłość staje się toksyczna. Ponadto lektura mówi nam, że warto
walczyć o swoje marzenia i o ludzi, których się kocha.
„Ugly love” to bardzo emocjonująca lektura, przy której każdy z nas zazna
wiele chwil szczęścia jak i smutku oraz wzruszenia. Jest ona warta polecenia,
ponieważ porusza dużo tematów, których nie zawsze doświadczamy w codziennym
życiu. Kolejna zaleta tej powieści to świetny sposób pisania Colleen Hoover, która
umiejętnie połączyła teraźniejszość z przeszłością oraz stworzyła wiarygodnych
bohaterów. Walorem lektury jest również tytuł – „Ugly love”, czyli brzydka miłość. To
właśnie dlatego Miles nie chce się zakochać – bowiem zaznał już tego najgorszego
uczucia. Powieść jest adresowana nie tylko do młodzieży, ale także do dojrzałych
kobiet, które szukają wyjątkowej historii o miłości, ponieważ porusza wiele
poważnych tematów oraz zawiera wiarygodne sytuacje i poruszające dialogi.

