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KONKURS

Drodzy Czytelnicy!
W tym niecodziennym czasie oddajemy w Państwa ręce nowy numer kwartalnika
„Twoja Księgarnia”. Mimo otaczających nas zmian i trudności w funkcjonowaniu
branży wydawniczej, tradycyjnie prezentujemy wybór książkowych nowości dla
Czytelników w każdym wieku.
W numerze znajdą Państwo zapowiedź nowej powieści Wojciecha Chmielarza
zatytułowanej „Wyrwa”, rozmowę ze znanym dziennikarzem opisującym mafijny
świat – Arturem Górskim, artykuł o najsłynniejszej rudej dziewczynce – Pippi, oraz
nowości literatury beletrystycznej, popularnonaukowej, kryminalnej i sensacyjnej,
poezji oraz literatury dziecięcej.
Ograniczenia związane z epidemią sprawiły, że nasze działania w dużym stopniu
przenosimy do świata wirtualnego. My także zapraszamy Państwa do odwiedzenia
nowej strony kwartalnika www.twojaksiegarnia.pl oraz naszych profili w mediach
społecznościowych, na Facebooku www.facebook.com/twojaksiegarnia.magazyn
i Instagramie www.instagram.com/twoja.ksiegarnia, gdzie znajda Państwo artykuły
o książkach, przeglądy i zestawienia, propozycje wydawnicze i konkursy.
Z życzeniami zdrowia i wytrwałości.
Agnieszka Wilczek

Jaki ma kolor magiczny
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książki Agnieszki Lis
pt. Alek i Pan Parasol:
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Philippa Perry

Szkoda, że twoi rodzice nie
przeczytali tej książki
Agora
przekład:
Janusz Ochab
oprawa: miękka
liczba stron: 320
luty 2020
e-book: tak
Jedyna książka, której potrzebujesz, aby
być dobrym rodzicem.
Trudno być rodzicem w naszych czasach. Toniemy
w zalewie, często sprzecznych ze sobą, rad. Karne
jeżyki, punkty dodatnie i ujemne, komunikaty ja,
rodzicielstwo bliskości... Philippa Perry, brytyjska
psychoterapeutka z ponad 20-letnim stażem,
a także mama, pokazuje w swojej książce zupełnie
inną perspektywę. Proponuje powrót do tego,
co w rodzicielstwie kluczowe, a więc do relacji
rodzic-dziecko. Inaczej: mały człowiek – duży
człowiek. Z takim spojrzeniem, bez użycia skomplikowanych technik, rozwiązywanie tzw. problemów

wychowawczych staje się prostsze. I w ogóle
jakoś lżej się robi na strapionym matczynym czy
ojcowskim sercu.
To książka dla rodziców, którzy nie tylko
kochają swoje dzieci, ale chcą je także
lubić. Jej lektura sprawi, że:
•przestaniesz być zamartwiającym się, zestresowanym rodzicem
•zrozumiesz, że to, jak cię wychowano, decyduje, jakim jesteś rodzicem
•zaakceptujesz błędy, które nieuchronnie popełniasz i będziesz wiedział, co możesz z nimi zrobić
zerwiesz z negatywnymi wzorcami macierzyństwa
i ojcostwa
•poradzisz sobie i z własnymi emocjami, i z emocjami dziecka
•dostrzeżesz, co twoje dziecko próbuje powiedzieć ci swoim zachowaniem
•twoja więź z dzieckiem stanie się silna i głęboka

To jest książka bardzo osobista. Autorka odwołuje
się do współczesnych teorii i badań nad relacjami
między rodzicami a dziećmi, ale przede wszystkim
opisuje swoje doświadczenia jako psychoterapeutki, a także dzieli się refleksjami o relacji z własną
córką.
Niby wiemy, że dziecko potrzebuje miłości. Ale
często nie dostrzegamy, że współczesne pułapki
ze smartfonem na czele, mogą tę miłość dewastować. Niby wiemy, że rozwód rodziców jest
traumą dla dziecka. Ale nie zauważamy, że walka
o dziecko może rujnować jego autoportret.
Bo nie wystarczy kochać. Trzeba jeszcze mądrze
i wrażliwie dziecko rozumieć i być z nim w relacji.
Trzeba jeszcze rozumieć własne, często ambiwalentne, uczucia. Philippa Perry pokazuje, że to
może być pasjonująca i piękna droga zmierzająca
do poznawania siebie i własnego dziecka.
„Piękne, wszechstronne spojrzenie na to, co może
oznaczać bycie zdrowym i inteligentnym emocjonalnie rodzicem; ogromnie ciepłe, mądre, pełne
nadziei i dodające otuchy, że przy odrobinie
refleksji i wnikliwości, możemy zyskać wiedzę
i oszczędzić przyszłym pokoleniom kilku naszych
własnych problemów”.
Alain de Botton

Michał Komar

Skrywane
Czuły
Barbarzyńca
Press
posłowie:
Zbigniew Mikołejko
oprawa: twarda
liczba stron: 284
marzec 2020
Losy bohaterów nowej powieści SKRYWANE
Michała Komara osadzone zostały w mrocznym i brutalnym pejzażu religijnych, militarnych
i politycznych zmagań szesnastowiecznej Europy.
Fascynująca, ironiczna, wielowarstwowa proza
o cechach przewrotnego thrillera historycznego obfituje w wizje z pogranicza szyderczego
karnawału i tańca śmierci, którym patronują Pieter
Bruegel starszy i Hieronim Bosch.
„Skrywane jest odkrywcze. Nieskończona prostota, rozkosz pychy, sprytna wiara, zwarcia antonimów, przyciąganie przeciwieństw, ich wzajemne
przeistoczenia są źrenicą tego oka na świat, które
Michał Komar nam tu otwiera.
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Wewnętrzny rytm tej prozy, potoczny i wyszukany
zarazem, dialogowy i precyzyjny, dyskretny, lecz
sugestywny, wciąga czytelnika niepostrzeżenie
w tę opowieść o państwie i papiestwie, Rzeczypospolitej i Kościele, Polsce i Europie. Ale wszystkie
określenia ogólne, których w nocie trudno uniknąć,
muszą zostać zawieszone, kiedy przeczyta się
pierwsze kartki tej powieści, ponieważ opowiada
ją osoba z krwi i kości, absolutnie indywidualna i konkretna w swoim doświadczeniu świata,
które pisarz przejrzyście uobecnia w jej mowie
szczególnej. I tak jest ze wszystkimi postaciami
tej powieści – pulsują one w czytaniu, ponieważ
poprzez nie widzimy na nowo tamten renesansowy świat potężnych osobowości i misternych
intryg, wyrafinowanych umysłów i zwyrodniałych
pragnień, mistycznych nawiedzeń i politykierskich
manipulacji. Świat rozległych przestrzeni i przemienionego czasu, z którego przychodzimy i który
ciągle jest w nas”.
Andrzej Mencwel

Twoja Księgarnia

„W powieści przywołuje Komar czas szczególny.
Spazmatyczny, drastyczny czas przesilenia, apokaliptycznych nastrojów. Czas zmagania się ludzi
i monstrów, wiary i rozumu, wiedzy i magii, jawy
i snu, katolickiego Kościoła i wielogłowej heretyckiej subwersji, demonii i świętości. Czas podstępu
i nieufności, sztyletu i trucizny. Czas zbrodni bez
kary oraz kary bez zbrodni. I fantazmatów obciętych głów. Czas z tą przerażającą ówczesnych
dziesięciodniową «wyrwą» w kalendarzu, jaką
przyniosła jego gregoriańska reforma z 1582 roku.
Zatem druga połowa XVI stulecia. Zatem jej
ruchliwość. Niesłychana, gorączkowa, mrówcza
ruchliwość – krążenie elit, idei i rzezimieszków.
I książek. Takich także, które poświadczały, jak
czytamy o tym u Komara, że każdy z ich łowców
i pożeraczy ma w tej krytycznej i przeczuwającej
Apokalipsę epoce swoje Patmos, każdy na swój
sposób idzie, prowadzony nieubłaganą dłonią
Fortuny, drogą świętego Jana (…)”.
z posłowia Zbigniewa Mikołejki
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Jerzy Bander

Urodzony na Gestapo
Rozpisani.pl
oprawa: miękka
liczba stron: 160
czerwiec 2019
e-book: tak
Książka URODZONY NA GESTAPO jest opisem
losu jednego z Dzieci Holocaustu ocalonych
z Zagłady. W Polsce żyje ich jeszcze kilkuset, lecz
są skazani na zagładę, tym razem ostateczną i nieodwołalną, ponieważ większość z nich ma ponad
osiemdziesiąt lat. Odchodzą ostatni Ocaleni, wraz
z nimi znika prawda, a miejsce prawdy zajmuje
kłamstwo. Za kilka lat nikt nie będzie pamiętał
o tym, że wśród 6 milionów ofiar niemieckiego
przemysłu zabijania, jedną czwartą stanowiły
dzieci. Statystyka zbrodni przeraża – na każde

dwadzieścioro żydowskich dzieci, ocalało jedno.
Autor część prawdy o swoim losie poznał, gdy
miał czterdzieści pięć lat. Dowiedział się, że matka
urodziła go w więzieniu Gestapo w Samborze
koło Lwowa w sierpniu 1942 roku, że z najbliższej
rodziny ocalał tylko on i jego ojciec. Ocalenie
zawdzięczają polskiej rodzinie i polskim siostrom
zakonnym, którzy każdego dnia ryzykowali życie
swoje i najbliższych, by ocalić żydowskie dziecko.
W książce URODZONY NA GESTAPO autor opisuje wędrówkę po śladach przeszłości. Pojedyncze
zdarzenia jak puzzle układają się w całość historii
jego i rodziny. W książce znajdziemy 15 opowiadań z Polski, Ukrainy i Izraela.
„W ostatnią sobotę września 2006 roku wybrałem
się na plażę do Akko.[…] Po prawej i po lewej

Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee

Wyścig z maszynami

Jak cyfrowa rewolucja napędza innowacje,
zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób
zmienia rynek pracy?
PWN
przekład:
Maksymilian Sielicki
oprawa: miękka
liczba stron: 102
marzec 2020
Za każdym razem, gdy pobieramy gotówkę
z bankomatu zamiast od kasjera bankowego, albo
korzystamy z automatycznej budki do odprawienia
się na lot samolotem, przed oczyma stają nam
dowody na to, jak technologia zastępuje ludzką
pracę.
Erik Brynjolfsson i Andrew McAfee, naukowcy
z Instytutu Technologii w Massachusetts (MIT),
przyglądają się amerykańskiemu kryzysowi na
rynku pracy i stawiają pytania: czy na obecnym
poziomie rozwoju technologii potrzebujemy
coraz mniej pracowników, by wyprodukować
dobra i usługi dla całej ludzkości? W jaki sposób
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technologia wpływa na to, jakimi ludzie dysponują
umiejętnościami, ile zarabiają i jaki jest poziom
bezrobocia?
Czy mamy do czynienia ze zjawiskiem „końca
pracy”?
Co możemy zrobić, by zmienić wyścig z maszynami we wspólny sprint?
Postęp technologiczny jest tak szybki i zaskakujący, że nie nadążają za nim nie tylko ludzie – w tyle
pozostaje nasze prawo, mentalność, organizacje
i instytucje. Jednak nawet dzisiaj, w dobie niezwykle potężnych i użytecznych technologii cyfrowych,
pewne ludzkie umiejętności są cenione wyżej
niż kiedykolwiek wcześniej. Jest bardzo ważne,
abyśmy zrozumieli te zjawiska, rozważyli ich
konsekwencje i potrafili opracować strategie, które
pozwolą ludziom stawić czoła wyzwaniu, jakim
jest wysokie bezrobocie, i innym negatywnym
konsekwencjom wyścigu z maszynami.

rozsiadły się matki pilnujące swoich pociech – były
wysokie i opalone. To były te wyśnione, wyśpiewane jidysze mame. Gdy któreś z dzieci weszło
dalej w morze, czujna matka chwytała je za
rączkę i, nie zwracając uwagi na wrzask malucha,
ciągnęła go na piasek. Przypomniałem sobie
niedawno zasłyszany dowcip, może nieco okrutny,
o żydowskiej matce. Znacie? Nie? To posłuchajcie:
Czym się różni rotwailer od żydowskiej matki?
A oto odpowiedź: Rotwailer kiedyś wreszcie puści
dziecko, żydowska matka nigdy. Już miałem się
roześmiać, gdy nagle coś chwyciło mnie za gardło.
Przypomniałem sobie, że ja także miałem żydowską matkę – mam jej zdjęcie zrobione przed wojną
nad rzeką w Samborze. Była wysoka i zgrabna.
Zabili ją Niemcy, kiedy miała trzydzieści lat. Nigdy
nie zaznała radości macierzyństwa; zaraz po porodzie odebrano jej dziecko i wrzucono jak kawał
mięsa do jednej z cel, w której trzymano żydowskie kobiety. To byłem ja, a starsza pani, która jako
ośmioletnia dziewczynka była w tej celi i wszystko
widziała, mieszka od lat w Antwerpii”.

Ekonomiczne aspekty technologii, produktywności
oraz rynku pracy wydają się pełne paradoksów
i coraz częściej stają się tematem debat. Jak to
możliwe, że jednocześnie może powstawać tyle
dóbr, i zachodzić tak dużo ekonomicznych niepowodzeń? Dlaczego rozwój technologiczny pędzi
naprzód, a poziom zarobków stoi w miejscu? Te
jawne paradoksy można wyjaśnić dzięki połączeniu pewnych dobrze poznanych zasad ekonomii
z obserwacją, że zachodzi coraz większy rozdźwięk między szybko postępującymi technologiami
cyfrowymi i nienadążającymi za nimi ludźmi.
z tekstu
Erik Brynjolfsson jest wykładowcą na MIT Sloan
School of Management, dyrektorem Ośrodka
Cyfrowego Biznesu na MIT, prezesem „Sloan
Management Review”, pracownikiem naukowym
w Narodowym Biurze Badań Ekonomicznych oraz
współautorem Wired for Innovation: How IT is
Reshaping the Economy. Jest absolwentem Uniwersytetu Harvarda oraz MIT.
Andrew McAfee jest kierownikiem zespołu
badawczego oraz zastępcą dyrektora w Ośrodku
Cyfrowego Biznesu na MIT. Jest autorem Enterprise
2.0: New Collaborative Tools for Your Organization’s Toughest Challenges. Jest absolwentem MIT
oraz Uniwersytetu Harvarda.
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Jędrzej Pasierski

Czerwony świt
Czarne
oprawa: miękka
liczba stron: 304
luty 2020
e-book: tak

Warszawska komisarz Nina Warwiłow wkroczyła
na polską scenę kryminalną niespełna dwa lata
temu jako bohaterka debiutanckiej powieści Jędrzeja Pasierskiego i przebojem zdobyła sympatię
czytelników. W „Domu bez klamek” udało jej się
rozwiązać sięgającą głęboko w przeszłość sprawę
morderstwa pacjenta szpitala psychiatrycznego.
Jej kolejna sprawa, opisana w książce „Roztopy”,
rozgrywała się w małej wsi Bukowce w Beskidzie
Niskim, gdzie przeprowadziła się jej przyjaciółka
Joanna Pascho. Teraz Nina powraca do stolicy, by
w „Czerwonym świcie” rozwikłać zagadkę śmierci
Sary Kosowskiej, młodej, popularnej aktorki, która

w czasie, gdy cała Polska wpatruje się w niebo
i podziwia zaćmienie słońca, wypija podaną przez
przyjaciela kawę, a potem zasypia, by nigdy się
już nie obudzić. Policja podejrzewa morderstwo.
Warwiłow, która niedawno wróciła do pracy po
urlopie macierzyńskim, przejmuje sprawę. Nie
będzie jednak miała łatwego zadania. Przyjaciele
ofiary plączą się w zeznaniach, jakby celowo
chcieli zmylić tropy. Nina musi też odnaleźć
tajemniczą nieznajomą, która w chwili śmierci Sary
była w jej mieszkaniu. A wszystko to w błyskach
fleszy, bo media śledzą każdy krok policji. Nie
trzeba chyba dodawać, że również życie prywatne przebojowej policjantki obfituje w dramatyczne
wydarzenia, kryzysy i niespodzianki, co nie
ułatwia jej prowadzenia śledztwa.
„Dla czytelników wiadomość bardzo dobra jest
taka, że każda kolejna książka z cyklu o Ninie
Warwiłow jest lepsza od poprzedniej” – chwali

Kanoko Okamoto

Gorączka złotych rybek
Tajfuny
przekład:
Anna Wołcyrz
oprawa: miękka
liczba stron: 88
luty 2020
e-book: tak
Opowieść o obsesji i poszukiwaniu idealnego
piękna pióra Kanoko Okamoto, niezwykle interesującej osobowości przedwojennej Japonii. Hodowca, owładnięty wspomnieniem pierwszej miłości,
usiłuje czar swojej ukochanej zakląć w nowym
gatunku złotej rybki, a marzenie to niczym gorączka pcha go głębiej i głębiej w objęcia obłędu.
Poetycka i melancholijna, romantyczna i wyzwolona, oprócz przejmującej historii miłosnej, opowieść
doskonale obrazuje zmieniającą się na przełomie
epok obyczajowość Japonii.
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Ciemniało, gdy schodził z klifu; co jakiś czas
odzywał się wieczorny słowik, a złotlin gubił na
wietrze płatki. Wrócił pamięcią do dnia, gdy Masako obrzuciła go płatkami wiśni i nieświadomie
dotknął językiem tyłu podniebienia. Kochał ją, to
nie podlegało dyskusji. Ale jego miłość zboczyła
z drogi i tkwiła zawieszona w przestworzach. Było
za późno, żeby wyjawić Masako, co czuje, ale nie
mógł też pogrzebać tego uczucia gdzieś głęboko
w sercu. Nie było innego wyjścia — musiał stworzyć ją na nowo, jako złotą rybkę, jedyną istotę,
którą znał i rozumiał.
„Gorączka złotych rybek” to pierwsza książka
z serii Tajfuny Mini, prezentującej dzieła pisarzy
i pisarek z pierwszej połowy XX wieku, którzy nie
byli wcześniej tłumaczeni na język polski, a zdecydowanie na to zasługują. Sylwetkę autorki i kon-

Twoja Księgarnia

w „Newsweeku” nową powieść Pasierskiego Piotr
Bratkowski, zaś Maria Fredro-Boniecka jest pod
wrażeniem, jak wiarygodna jest postać głównej
bohaterki. „Jędrzejowi Paiserskiemu udało się
wejść w skórę kobiety twardej i słabej równocześnie, nieugiętej i wrażliwej” – pisze w „Vogue.pl”.
Z tą opinią zgadza się też popularna powieściopisarka Marta Guzowska: „Nina Warwiłow to moja
ulubiona bohaterka – pisze. – Rzadko facet potrafi
nakreślić tak trafiony portret kobiety!”. Nikogo nie
zdziwi zatem, że za kreację tej postaci Pasierski otrzymał II wyróżnienie w konkursie Czarny
Kapelusz 2019 organizowanym przez Poznański
Festiwal Kryminału „Granda”.
Jędrzej Pasierski (ur. 1984) jest z wykształcenia
prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w organizacjach zajmujących się
prawną ochroną środowiska, międzynarodową
pomocą rozwojową oraz współpracą państw
Europy Środkowo-Wschodniej. Oprócz cyklu
powieści kryminalnych o warszawskiej policjantce Ninie Warwiłow napisał również thriller
„W Imię Natury”.

tekst utworu doskonale przybliża wstęp Karoliny
Bednarz. Książka niewielkich rozmiarów, w pięknej
klasycznej szacie graficznej i odsłoniętym szytym
grzbietem zachwyci każdego miłośnika pięknych
historii w pięknym opakowaniu.
Kanoko Okamoto (1889-1939) – powieściopisarka i poetka japońska, żyjąca na przełomie
okresów Taishō i Shōwa. Karierę literacką zaczęła
od wierszy tanka, które publikowała między innymi
w feministycznym magazynie Seitō, by pod koniec
życia przerzucić się wyłącznie na prozę i eseistykę.
Do jej najbardziej znanych dzieł należą krótkie
powieści Tsuru wa yamiki (Żuraw jest chory) czy
Rōgishō (Portret starej gejszy). Od najmłodszych
lat blisko związana z ówczesnym literackim
światem (Jun’ichirō Tanizaki był szkolnym kolegą
jej starszego brata), była często krytykowana za
awangardowy styl życia.

nowości
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Anna Przybyll

Obietnice składane
przez życie
Rozpisani.pl
oprawa: miękka
liczba stron: 62
marzec 2020
e-book: tak

Anna Przybyll urodziła się jesienią 1984 r.
w Warszawie, gdzie nadal mieszka. Od dzieciństwa jest zakochana w literach. Patrzeć na świat
oczami poety nauczyła się od ks. Jana Twardowskiego, u którego pobierała nauki religii w okresie
szkoły podstawowej. Jako nastolatka uczestniczyła
w warsztatach poetyckich w Staromiejskim Domu
Kultury. Później uczęszczała na zajęcia Stajni

Literackiej SPP i udzielała się na Portalu Pisarskim.
Jej ulubieni poeci to Juliusz Słowacki, John Keats,
Friedrich Hölderlin, Philip Larkin i Harry Martinson.
W tomiku Obietnice składane przez życie znajdują
się wiersze z lat 1999–2019. Dotyczą one triady
tematów, które fascynują autorkę: podróży, miłości
i wojny. Wątki osobiste przeplatają się z literackimi
i zasłyszanymi w komunikacji miejskiej. Zbiór wierszy przedstawia stan ducha osoby rozczarowanej,
ale pełnej nadziei. Pośród tego, co pod ręką lub za
oknem, autorka odnajduje zaczarowane zjawiska.
Tomik zamyka okres młodzieńczej twórczości
i wyprowadza ją z szuflady.

Magdalena Kulus

Raptus
Wydawnictwo
Literatura
ilustracje:
Marta Kurczewska
oprawa: twarda
liczba stron: 56
marzec 2020
Magdalena Kulus debiutowała w Wydawnictwie Literatura w 2015 roku uroczą książką dla
dzieci Cykor. Ta sensacyjna opowiastka o zaginionym kotku, który zadziera ze starym kocurem,
a następnie z całym gangiem kotów podwórkowych, zachwyciła czytelników. Każde zdanie tej
emocjonującej historii zdradza głęboką sympatię
autorki do braci mniejszych.
Przebija ona także w najnowszej książce autorki
– Raptus. Tego szorstkowłosego, z lekka przekarmionego jamnika poznajemy już jako sędziwego

TK

pieska. Jest on pieszczochem losu – to pewne.
Przygarnięty w pierwszym dniu emerytury Halinki,
pozostaje jej wiernym kompanem podczas każdej
codziennej czynności – od porannego spacerku,
po nocne oglądanie telewizji. Beztroska psia
codzienność, osładzana karesami i serdelkami na
ciepło – doskonale trafia do małego czytelnika.
Podczas lektury po prostu czuje się, że nie może
być lepiej.
Z myślą o dziecku autorka łagodnie przeprowadza nieuchronny zwrot akcji – Halinka czuje się
gorzej i o własnych siłach udaje się do szpitala.
Raptus czeka na nią w domu, nie rozumie, że już
nigdy się nie spotkają. Dramatyczna odmiana
losu dociera do niego dopiero w schronisku dla
psów. Przyjazność większości jego mieszkańców
nie osładza smutnej prawdy – jak oni zostanie tu
już na zawsze. Zrezygnowany Raptus podupada

Ona wie(czorem)
gdy wieczór zamyka drzwi
rzęsy spowija ciekłotkliwość
wersy wyśnione na sześć ósmych
szukają praktycznego zastosowania
nocą skulona i przeważnie na lewym boku
od kiedy serce jest na bakier z grawitacją
Po latach
zagramy w tu-patrz jutro z rana
gdy już niemłody jarmuż z dynią
skoczą do gardła i obwinią
żeś słodki jest jak oranżada
zagramy w nie-patrz tuż pod wieczór
farsa na oddech za trzy grosze
łuk warg łuk łez i tak po trosze
w cichym pokoju czarny ugór

na zdrowiu. W szpitaliku dla psów znów zaznaje
nieco ciepła i uwagi, ale wszyscy wiedzą, i Raptus
też, że to chwilowy uśmiech losu.
Ta historia kończy się dobrze i nic w tym wyjątkowego, biorąc pod uwagę wiek czytelników. Co
zatem stanowi o jej unikalności?
Otóż z każdego zdania tej historii bije empatia do
zwierząt. Autorka doskonale oddaje nie blaski,
typowe człowiekowi, ale BLASKI – właściwe tylko
psiej egzystencji. I – ewentualnie – dziecięcej.
Sympatią autorki obdarzona jest także Halinka,
starsza pani. Przykre i zastanawiające jest, czemu
spędzający u niej wakacje wnukowie tak otwarcie
ją ignorują, zajęci swoimi elektronicznymi zabawkami. Historia ta niepozbawiona jest zatem i cieni.
Są nimi także tułaczka Raptusa po domach, gdzie
nikt go nie chce, czy opowieści mieszkańców
schroniska. Ale to właśnie dzięki tym cieniom mały
czytelnik rozumie, dlaczego wymarzonego psa
warto poszukać w schronisku. I dlaczego czworonożnemu przyjacielowi należy się potem dwa razy
więcej serca, niż ludzkiemu sercu się wydaje.

felieton
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R O B E R T K A S P R Z YC K I

Zombi zombi zombi
P

iszę te słowa na przełomie marca
i kwietnia Roku Pańskiego 2020,
zatem Wy, Drodzy Czytelnicy,
wiedzieć będziecie więcej niż ja, co się
za tydzień, miesiąc, kwartał, zdarzy.
Gdyby więc wszystko czas zatarł i niepamięć, niechże choć tyle po mnie,
kronikarzu nieśmiałym, skrybie, co po
książkach skrobie, pozostanie.
Zaczęło się zatem od tego, że remont
postanowiliśmy zrobić. Co znaczy
– Żona postanowiła, a że to ona jest
domu naszego Sun Tzy i Clausewitzem – toteż wszelkie postanowienia
strategiczne spod jej pióra wypływają.
Remont, który miał mieć zrazu wymiar
lokalny – delikatne szpachlowanie
ubytków, malowanie sufitu, ewentualne cyklinowanie podłóg – zmienił
się rychło w klasyczny armageddon,
związany z burzeniem mej krypty,
defenestracją księgozbioru, rwaniem
elektryki i hydrauliki, forsownym przestawianiem ścian, toteż ze względu na
skromne możliwości lokalowe dość
długo jedliśmy gorzki chleb wygnania,
najpierw przemieszkując u Przyjaciela,
później zaś u dzielnej Teściowej. Dlaczego dzielnej? Bo mojej.
Wbrew Państwa obawom, felieton ten
nie zmieni się w epopeję „Zięć kontra
Teściowa”. Ot, miesiąc pomieszkalim,
zapasy wyjedlim, nalewki wypilim, kot
nasz pozbawił był Teściową połowy domowej flory, po czym dnia 31 grudnia
zdołaliśmy przenieść się na własne,
nomen omen, śmieci – ba, nawet późnowieczorne mycia okien (tak, znaliśmy stary przesąd głoszący „co robisz
w Sylwestra będziesz robić cały rok”)
zgrało się perfekcyjnie z happenin-
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giem patriotycznej młodzieży, która za
oknem naszym rozpalała race i poważniejszą artylerię, umilając sobie zabawy
wykrzykiwaniem obelg skierowanych
pod adresem największej z polskich
rzek.
Początek roku zdawał się być zatem współgrać z banalną konstatacją „Święta, święta i po świętach”, ba,
udało się nawet odbębnić czas feryjny, w Krynicy sypnęło śniegiem aż
po relingi auta, a że nowe regały na
książki były dopiero w planach, nasze
far niente było zaiste dolce. Spokoju
tego nie mąciła nawet perspektywa
wniesienia z garażu dwudziestu pudeł
z IKEI – udało mi się bowiem ze starego futerału gitarowego i dwóch pasków
sporządzić coś w rodzaju egzoszkieletu, na którym wniesienie dwudziestu
kilogramów książek za jednym razem
wydawało się betką.
Zajęło nas zwyczajne „żyćko”, zakupy,
pluskanie się w basenie nudy, snucie

jakichś planów na majowe wycieczki, planowanie lata. Ech, tacy ładni
byliśmy i mili, tacy zbudowani przyszłością, co słała nam się pod nogi,
tacy byliśmy w siebie zapatrzeni, tacy
w biegu, tacy nie mający czasu na nic,
na namysł, na odpoczynek, na lekturę, a potem jakiś złośliwy Bóg jak na
tacy podał nam karteczkę z napisem
„no, to macie teraz mnóstwo czasu,
ba, macie dla siebie cały czas”, jakby
to z jego palcowskazania zdarzyło się
coś, co nie zdarzyło się od stu lat, a my
ani trochę nie mądrzejsi, wydawaliśmy
miliardy dolarów na brojenie, zbrojenia
i duperelne gadżety zamiast na badania
naukowe.
I nagle się okazało, że skoro od czasu epidemii grypy zwanej Hiszpanką,
czyli lat 1918-1920, inny mamy obieg
informacji, inne splątanie gospodarki,
inne więzi między krajami, wszystkie
wskaźniki zapłonęły na czerwono.
I nagle się okazało, że cała ta „martwa” literatura powszechna, com ją

Wbrew Państwa obawom,
felieton ten nie zmieni się
w epopeję „Zięć kontra
Teściowa”.
Twoja Księgarnia

felieton

wniósł pewnego dnia po schodach –
Boccaccio, Defoe, Camus, Marquez
– ożyła jak zombi, którymi nas straszono w telewizyjnych serialach. I oto
ów tłum zombi bez mózgu, zombie
wyżerających mózgi, zombie zarażających wyżeraniem mózgów ruszył
w tan – i wszystkie sceny: ludzie, którzy uciekają od zarazy by snuć sprośne opowieści Dekameronu, Robinsonowie z „Dziennika roku zarazy”
– Defoe, ekspresjonistyczni biedacy
z „Grypa szaleje w Naprawie” – Kurka, większe i mniejsze dzieła mówiące
o chorobach, które wycięły w pień całe
cywilizacje, stały się jakoś przerażająco bliskie. I nagle, jakimś mrocznym
cudem do ludzi dotarła informacja, że
Hiszpanka wybiła więcej ludzi niż wojna, którą w swej pysze nazywali Wielką, że cięła równo i bezlitośnie, że była
trochę jak ebola, tylko nie na ekranach
telewizorów
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naszego świata, a przynajmniej stylu
życia, opartego na wolności: bywania,
wychodzenia, czy choćby bycia blisko
– uzmysławiając naszym zmysłom, że,
kto wie, może przez dekady, czeka nas
cywilizacja intensywnej, paranoicznej
samoobserwacji, i nawet trudno będzie
przejawy tej nerwicy natręctw stygmatyzować, skoro uporczywe mycie rąk
pozwala przetrwać grozę kwarantanny.
A na paranoicznym podłożu indywidualnego lęku wyrastać będą paranoje
pomnożone: cui prodest, kto to zrobił,
jakimi metodami, w jakim celu? Byłbyż to wyłącznie niedogotowany nietoperz z Wuhan, czy niedogotowany
kurczak w cafeterii jakiegoś tajnego
laboratorium w Północnej Karolinie?
Amerykanie nasilający wojnę z Chinami? Rosjanie – bo tak? Chińczycy – bo
znudziło im się udawanie, że są drudzy
na świecie? Na pociechę rzec można, że
nigdy się tego nie dowiemy. Jeśli histo-

Bo nawet trudno pomyśleć, co
się za chwilę stanie, co stać się
może, skoro jednym podmuchem wiatr zachwiał gospodarką, zdmuchnął podstawy
bytu ludziom zajmujących się
nauką, kulturą, sztuką...
Bo nawet trudno pomyśleć, co się za
chwilę stanie, co stać się może, skoro
jednym podmuchem wiatr zachwiał
gospodarką, zdmuchnął podstawy
bytu ludziom zajmujących się nauką,
kulturą, sztuką, – w jednej chwili
uświadamiając, jak bardzo są nieważcy,
pokazując jak łatwo wpuścić za mury
naszej pewności siebie zwierzęce zwątpienie, jak znikąd przyjść może zagłada
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rię piszą zwycięzcy, nigdy nie powiedzą
prawdy, bo skoro oni zwyciężą to i ich
prawda będzie ze wszystkich prawd
najichsza.
Jak Państwo zauważyli czasami piszę
felietony, czy raczej czasami pisuję felietony, bo felieton powinno się pisać
raz w tygodniu, żeby temat się pojawiał
a mózg trzymał fason. Czasami zatem

Robert Kasprzycki – poeta,
piosenkarz, kompozytor.
Z wykształcenia – filolog polski,
z zamiłowania, przeznaczenia,
przymusu – nałogowy czytelnik.

pisuję felietony, a ten będzie ostatni,
w dodatku z bardzo smutnym przesłaniem, brzmiącym – mniej czytać.
Wiem, nareszcie jest czas nadrobić zaległości, jednak to my, czytający mamy
dziś znacznie gorzej – mniej czytać to
mniej wiedzieć, mniej pamiętać, mieć
mniejszą skalę porównawczą, nie mieć
się do czego odnieść i na czym oprzeć
skojarzeń, analogii, wniosków. Bo jeśli
potraktować to wszystko poważnie,
a nie jako kilkumiesięczną, informacyjną potyczkę hybrydową, próbną
walkę o dominację mocarstw, dojść
można tylko do jednego wniosku:
oto czas wykopać schron, kupić broń,
związać wiązkę granatów, popłynąć
wpław na jakąś wyspę bezludną. I za
Chiny nie brać tam książek.
A potem – oczywiście – to wszystko
opisać.

www.twojaksiegarnia.pl
facebook.com/twojaksiegarnia.magazyn
instagram.com/twoja.ksiegarnia

książka numeru

12

W Y D AW N I C T W O M A R G I N E S Y P O L E C A

„Jestem ciekaw, jak
zachowują się zwykli ludzie
w sytuacji ekstremalnej”.
„

W

yrwa” to najnowszy thriller psychologiczny Wojciecha Chmielarza, który
ukaże się 6 maja nakładem wydawnictwa Marginesy. To opowieść
o tym, jak daleko zwykły człowiek
może się posunąć w sytuacji ekstremalnej. To książka o poczuciu straty
i głuchej rozpaczy zmieniającej się
w gniew, który szuka ujścia. To także historia o splątanych uczuciach,
o trudnej przyjaźni i o konsekwencjach życiowych błędów.
„Po raz pierwszy dotarło do mnie, że
Janina naprawdę odeszła w chwili, kiedy stanąłem przed bramą przedszkola
i zastanawiałem się, jak powiedzieć
córce, że jej mama nie żyje” – tak zaczyna się ta historia. Maciej Tomski
otrzymuje wiadomość, że jego żona
zginęła w wypadku samochodowym.
Świat mu się wali. Tymczasem okazuje się, że to dopiero początek kłopotów. Janina wjechała pod pędzącą
z naprzeciwka ciężarówkę pod Mrągowem. Przed wyjazdem poinformowała męża, że wyjeżdża służbowo do
Krakowa… Co robiła w tym miejscu?
Czy jej śmierć nastąpiła w skutek nieszczęśliwego wypadku?

przekonuje się, że tak naprawdę nie
znał kobiety, z którą spędził ostatnie
dwanaście lat życia.
Niespodziewana śmierć partnera
i poradzenie sobie z konsekwencjami
utraty bliskich – to jeden z naszych
najczęstszych lęków. Z tymi emocjami
musi zmierzyć się bohater „Wyrwy”.
Jak zadbać o codzienność, gdy człowiek
nie radzi sobie z emocjami, a każda
czynność czy przedmiot w otoczeniu
przypominają o stracie? Jak powiedzieć
o tym dzieciom, odbierając im beztroskie dzieciństwo? Wojciech Chmielarz
zapytany o to, czy pisząc próbuje poradzić sobie z własnym niepokojem związanym z rodzicielstwem, odpowiada:
„Staram się mocno rozgraniczać moje
prywatne życie od historii, które opisuję w swoich powieściach. Ale wiadomo,
że nie da się tego zrobić na sto procent.
Przecież te opowieści są wynikiem pracy mojej wyobraźni, wynikają z mojej
wrażliwości, doświadczeń życiowych,
światopoglądu. Na pewno taka sytuacja, którą opisałem na początku książki to koszmar każdego rodzica. Także
mój”.

Maciej stopniowo odkrywa, że jego
żona miała wiele sekretów… Pytania się mnożą, a tragedia zmienia się
w skomplikowaną zagadkę. Wkrótce

Podobnie jak w swojej wcześniejszej
powieści „Żmijowisko”, Chmielarz na
bohaterów wybiera swoich rówieśników – trzydziestolatków, zwyczajnych
ludzi, którzy wychowują dzieci, pracują w korporacjach, urządzają swoje
mieszkania kupione na kredyt… Okazuje się, że zdobywanie życiowej stabilizacji wcale nie przynosi spokoju, pojawiają się nowe problemy, bo zajmując
się codziennością, przestajemy ze sobą
rozmawiać, tracimy kontakt z najbliższymi.
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Twoja Księgarnia

Na pogrzebie Janiny pojawia się mężczyzna, którego znają wszyscy – to
popularny, choć obecnie nieco zapomniany aktor. Był bohaterem jednego
z wywiadów, które Janina przygotowywała dla redakcji czasopisma. Co
łączyło ją z tym człowiekiem?

„Czy ta rodzina była szczęśliwa?” –
zastanawia się Wojciech Chmielarz.
– „Przede wszystkim przygniotły ich
problemy finansowe i zawodowe. Nie
udało im się zrealizować swoich marzeń i to się położyło koszmarnym
cieniem na całe ich małżeństwo. Nie
potrafili o tym rozmawiać, nie potrafili
się z tym pogodzić, co zatruło wszystkie strefy życia. Innymi słowy, można
powiedzieć, że pokonała ich codzienność”.
Akcja powieści skupia się na postaci
zaginionej Janiny, przy czym kobieta
cały czas pozostaje w cieniu, odkrywamy ją dopiero wraz z postępami w prywatnym śledztwie prowadzonym przez
męża. „Chciałem, żebyśmy poznali tę
bohaterkę, być może najważniejszą
postać, która pojawia się w tej książce,
tylko poprzez opowieści innych osób.
Chciałem zobaczyć, co się stanie, kiedy
te opowieści się ze sobą zderzą i okaże
się, że każdy, kto znał Janinę, tak naprawdę opisuje inną osobę”.
Próba pogodzenia się ze śmiercią żony
i ustalenia, kim tak naprawdę była,
prowadzi Macieja do miejsca wypadku, czyli na Mazury. Jak się okazuje,
w tej okolicy mieszka aktor spotkany
na pogrzebie i on także nie może poradzić sobie ze śmiercią Niny – była mu
bliską osobą.
Wkrótce tych dwóch obcych mężczyzn
połączy znacznie więcej niż mogliby
się spodziewać. „Pierwotny pomysł na
tę powieść był taki, żeby o bohaterce
– kobiecie opowiedziało trzech mężczyzn: jej ojciec, mąż i kochanek” –
opowiada Wojciech Chmielarz o swojej
pracy nad książką. „Każdy przedstawia
trochę inną wersję historii, ale ich opowieści zaczynają się zazębiać i koniec
końców czytelnik poznaje prawdę. Fascynowała mnie twórczo sama ta konstrukcja. Myśl, że każdy człowiek ma
wiele twarzy, ale nie znamy ich wszystkich. Inaczej zachowujemy się w pracy,
inaczej w domu. Ba! Inaczej zachowujemy się w towarzystwie kogoś, kto zna
nas od lat, a inaczej w towarzystwie
kogoś, kogo dopiero spotkaliśmy. To
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nie znaczy, że kogoś oszukujemy, zakładamy maski. Ale po prostu na nasze
relacje z innymi ludźmi wpływa bagaż
wspólnie przeżytych doświadczeń.
Ostatecznie zamiast trzech mężczyzn
mamy tylko dwóch: męża i kochanka.
Obaj kochali tę samą kobietę, ale każdy
znał ją z innej strony”.
Chmielarz często stawia swoich bohaterów w trudnych okolicznościach:
„To truizm, ale nikt z nas nie wie, jak
zachowa się w sytuacji granicznej. Są
osoby, które stają się bohaterami, choć
się tego po nich nie spodziewaliśmy.
Inni wręcz przeciwnie, zawodzą. Człowiek to zaskakująca i skomplikowana
istota. Jestem ciekaw, jak zachowują
się zwykli ludzie w sytuacji ekstremalnej. Co są w stanie zrobić, jak daleko
się posunąć, co się z nimi dzieje, jakie
emocje nimi targają. Niektórzy z tej
próby wychodzą zwycięsko. Inni niestety przegrywają” – opowiada.
Wojciech Chmielarz dzięki kolejnym
powieściom, zyskał już tytuł „mistrza
thrillera psychologicznego”. Ale w najnowszej „Wyrwie” odnajdziemy także
wątki znane z powieści obyczajowej,
kryminału, dramatu… Autor opowiada: „Gatunek to pewien zestaw reguł,
które pomagają i autorowi, i czytelnikowi. Ten pierwszy wie, co ma napisać
i jak. Czytelnik natomiast łatwiej może

artykuł sponsorowany
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zatopić się w opowieści, bo zna zasady,
które rządzą światem w książce. Ale
nie każda opowieść pasuje do tego zestawu reguł. Chociaż ja osobiście uważam, że nie tyle łamię konwencję, co ją
poszerzam”.
Prawa do ekranizacji wszystkich powieści Wojciecha Chmielarza już zostały sprzedane, a na podstawie bestsellerowego „Żmijowiska” – powstał
siedmioodcinkowy serial dla Canal +
w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Sam
Chmielarz jest autorem scenariusza filmowego – napisanego we współpracy
z Daną Łukasińską. Jest tylko kwestią
czasu, kiedy doczekamy się ekranizacji
tego tytułu. Na razie będzie ona dostępna – obok tradycyjnej wydrukowanej wersji – także w formie ebooka
i audiobooka.
Fragment książki:
– Janina miała wypadek samochodowy
– powiedziałem szeptem, nachylając
się do Renaty. – Muszę do niej jechać.
Zajmiesz się dziećmi, dobrze?
Pobladła. W jej oczach momentalnie
zalśniły łzy.
– Tak. Oczywiście.
– Świetnie.
Puściła mnie. Zbiegłem na dół, jednak
zatrzymałem się na półpiętrze, kiedy

przypomniałem sobie, że mamy jeden
samochód i zabrała go właśnie Janina. Wróciłem do Renaty wciąż stojącej
w półotwartych drzwiach.
– Pożyczysz mi wóz? – zapytałem. – Jutro oddam.
Kiwnęła głową. Zniknęła na moment
w środku i wróciła z kluczykami. Wcisnęła mi je do ręki, zawahała się, a potem mocno mnie przytuliła.
Do Mrągowa dojechałem w trzy godziny. Radio grało na cały regulator,
dźwięki muzyki odbijały się od dachu
i szyb, jednak i tak w głowie słyszałem
tylko echo własnych słów: „Przyciśnij.
Po prostu przyciśnij”.
Myślałem, że wraca z Krakowa, że
wskoczy szybko na trasę ekspresową,
dwa pasy w każdą stronę, a nie będzie
krążyć po wąskich i niebezpiecznych
mazurskich dróżkach. Tak właśnie mogłem się teraz tłumaczyć, ale to byłoby
kłamstwo. Chciałem jej po prostu sprawić przykrość. Dać wyraźnie do zrozumienia, że mnie zawiodła, że jeśli i tym
razem nie dostanę mojej wymarzonej
pracy, będzie to wyłącznie jej wina.
„Przyciśnij. Po prostu przyciśnij”.
To były ostatnie słowa, które ode mnie
usłyszała. Ostatnie słowa, jakie do niej
powiedziałem.
I w ten sposób zabiłem własną żonę.

Wydawnictwo Marginesy

14

PREZENTUJE
Lisa Taddeo

Zośka Papużanka

Trzy kobiety

Przez

przekład: Aga Zano
oprawa: miękka
liczba stron: 368
luty 2020
e-book: tak

oprawa: twarda
liczba stron: 296
kwiecień 2020
e-book: tak

Uwodzi nas i dręczy. Kontroluje myśli, niszczy życie lub nadaje sens egzystencji.
A mimo to prawie nigdy o nim nie rozmawiamy. Pożądanie – ukryta siła napędowa naszego istnienia – dotąd pozostawało prawie nieodkryte.
Maggie zwierza się ze swojego nastoletniego romansu z nauczycielem. Niespodziewane zerwanie wpłynęło na całej jej późniejsze życie. Dopiero podczas
procesu sądowego zrozumiała, że tak naprawdę została wykorzystana. Solane
opowiada o tym, co skłoniło ją i jej męża do otwarcia związku, jak te praktyki wpływają na ich relację i jak pomogły żonie zrozumieć, gdzie kończy się
pożądanie męża, a zaczyna jej własne. Z kolei Linie dopiero romans pozwolił
odkryć, jak ważna jest dla niej czułość, której brakowało jej w długoletnim
małżeństwie.
Autorka z niepotykaną dotąd głębią spostrzeżeń i siłą emocjonalnego wyrazu
kreśli portret kobiecej erotycznej tęsknoty, obrazując jednocześnie kruchość,
złożoność i nierówność pożądania. To wybitne osiągnięcie dziennikarskie
i narracyjny triumf, przedstawiony szczerze i bezpretensjonalnie – książka pełna
niuansów, różnorodnych punktów widzenia, a przede wszystkim nieprzebranej
tolerancji i empatii.

Katarzyna Jasiołek

Asteroid
i półkotapczan
O polskim wzornictwie
powojennym
oprawa: twarda
liczba stron: 416
marzec 2020
Jak żyło się w czasach, gdy w sklepach brakowało wszystkiego, a do kawalerek, zamieszkałych przez całe rodziny, kupowało się na raty komplety mebli,
którymi można by obdzielić kilka mieszkań? W czasach, gdy co drugie mieszkanie wyglądało identycznie i można było się pomylić, czy jest się u siebie, czy
w gościach? Albo który polski projektant grał w filmie, co tworzono w oparach
alkoholu, kto wiódł prym w „Biurze Niewyżytych Erotycznie Panien” i czyje
ciepłe majtki uratowały polskie wzornictwo?
Chociaż popularność wzornictwa od kilku lat przybiera na sile, wciąż trudno
zdobyć informacje na temat jego twórców.
To opowieść o tym, w jakich okolicznościach powstawały meble, szkło, ceramika, tkaniny, oświetlenie dostępne – czy raczej wiecznie niedostępne –
w polskich sklepach po 1945 roku, ale także o tym, kto tworzył te, które nigdy
nie trafiły na sklepowe półki. Wciągająca historia, przywołująca filmy, w których
grają ikony designu, i mówiąca o wydarzeniach, bez których wiele wspaniałych
obiektów nigdy by nie powstało.
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Mężczyzna wynajmuje mieszkanie, rozstawia sprzęt i zaczyna przez okno
podglądać i fotografować mieszkańców sąsiedniego bloku. Nie wychodzi,
zakupy robi przez internet, nie kontaktuje się z nikim. Kiedyś mieszkał naprzeciwko, a teraz aparatem poluje na żonę, którą porzucił kilka lat wcześniej. Jak
się poznali? Dlaczego rozstali? Kim jest mężczyzna? Czy zjawia się dlatego, że
chce wrócić? A może chce jej i sobie coś udowodnić?
Wyraźnie widać w nim ślady choroby psychicznej, potrzebę odizolowania się,
a jednocześnie konieczność dominacji. Pragnie być zbrodniarzem doskonałym,
choć nie popełnia żadnej zbrodni. Wszystko ma przemyślane i zorganizowane.
Ale czy panuje nad rzeczywistością?
To książka o obsesji, o wielopłaszczyznowości ludzkiego myślenia. O fascynującym problemie linearnej koncepcji czasu. O pamięci funkcjonującej w osobowości zaburzonej.
I wreszcie bohater najważniejszy – fotografia. Amatorskie próby utrwalenia
świata, by nad nim zapanować.

Clive Wynne

Pies jest miłością

Dlaczego i jak twój
pies cię kocha
przekład: Dorota Kozińska
oprawa: miękka
liczba stron: 300
marzec 2020
e-book: tak

Czy twój pies cię kocha?
Każdy miłośnik psów zna to uczucie. Wilgoć wszędobylskiego psiego nosa, ciepło leżące u naszych stóp, nie mówiąc o piskach, gdy chcą wskoczyć na łóżko
albo cieszą się na nasz widok. Wydaje się to oczywiste, że nasze psy naprawdę
nas kochają. Ale od lat naukowcy opierają się temu wnioskowi, ostrzegając
przed antropomorfizacją naszych zwierząt.
Oto jednak nadchodzi Clive Wynne, pionierski psi behawiorysta, którego badania pomagają zapoczątkować nową erę: taką, w której miłość, a nie inteligencja
czy uległość, stanowią sedno relacji człowiek–pies. Czerpiąc z najnowocześniejszych badań przeprowadzanych w swoim laboratorium i innych ośrodkach
na całym świecie, Wynne pokazuje, że sednem każdego psa są uczucia,
wypełniające je od pyszczków i ogonów przez ich mózgi, hormony, aż po
DNA. Ta naukowa rewolucja mówi więcej o unikalnym pochodzeniu psów, ich
zachowaniu, potrzebach i ukrytych głębiach, niż moglibyśmy sobie wyobrazić.
Jak choćby to, że psy zwyczajnie lubią szwendać się w naszym towarzystwie,
a gdy nie mają się do kogo przytulić, stają się osowiałe i dziczeją.

sylwetka autorki
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Magdalena Majcher zaprasza
na Osiedle Pogodne

L

uksus, pieniądze, wysoki status społeczny i… tajemnice.
To wszystko łączy mieszkańców Osiedla Pogodnego. Magdalena
Majcher kolejno otwiera przed nami
drzwi ekskluzywnych willi i odkrywa sekrety ich domowników.
Magdalena Majcher ma na swoim koncie wiele poczytnych książek dla kobiet, wśród nich między innymi Cud
grudniowej nocy, Dzień, w którym Cię
poznałam, W cieniu tamtych dni oraz
dwie bestsellerowe serie: Wszystkie
pory uczuć i Saga nadmorska. W publikacjach porusza ważne problemy
społeczne, takie jak niepełnosprawność, depresja poporodowa, trauma
dziedziczona. Jej najnowsza książka
rozpoczynająca serię Osiedle Pogodne: Prawda przychodzi nieproszona
czytelników nieco zaskoczyła. Autorka zaserwowała swoim fanom mocną
powieść psychologiczno-obyczajową,
w której zagląda do ludzkiej głowy
i zastanawia się, jakie mroczne sekrety
może skrywać pamięć.
Wyparte wspomnienia i emocje, na
których przeżycie sobie nie pozwalamy, objawiają się w ciele.
Bohaterka książki Prawda przychodzi nieproszona boryka się z powracającymi bolesnymi wspomnieniami
z dzieciństwa. Mimo idealnego życia,

R O Z M AW I A Ł A M A G D A L E N A J A K U B O W S K A

przeszłość nie daje o sobie zapomnieć.
Pogarszający się stan psychiczny
i napady lękowe rzutują na jej karierę,
związek i relacje z ludźmi. Kobieta,
zmuszona do walki o siebie i swoje życie, postanawia rozprawić się z traumami dzieciństwa i dowiedzieć się,
co tak naprawdę wydarzyło się w jej
rodzinnym domu.
– Zaczęłam się zastanawiać jaki
wpływ na dorosłe życie może mieć
przeżyta w dzieciństwie trauma, jak to
człowieka kształtuje – mówi Magdalena Majcher. – To niesamowite jak wyparte wspomnienia i emocje, na których
przeżycie sobie nie pozwalamy, mogą
oddziaływać na nasze ciało.
Autorka w swojej książce porusza temat postrzegania osób chorych psychicznie w Polsce. Przygotowania do
jej napisania trwały bardzo długo,
a ważnym elementem były konsultacje
z psychiatrą, psychoterapeutą i osobami cierpiącymi na zespół lęku napadowego.
– Psychiatra przez wielu Polaków wciąż
nie jest postrzegany jak lekarz taki jak
dermatolog czy okulista. – mówi Majcher. – Z pomocy innych specjalistów
korzystamy kiedy tylko dostrzeżemy
niepokojące nas objawy, do psychiatry
zgłaszamy się, gdy zostaniemy postawieni pod ścianą.

Jeśli wierzyć statystykom nawet co
trzeci gej żeni się z kobietą.
Kolejny tom serii Życie oparte na
kłamstwach zapowiada się nie mniej
emocjonująco. Poznajemy w nim rodzinę, w której kłamstwo i udawanie
jest na porządku dziennym. Judyta
udaje, że jest szczęśliwa w związku
i nie ma problemu z alkoholem, Julka
udaje, że nie widzi problemów swoich
rodziców, a Dominik udaje, że interesują go kobiety.
– Historia Judyty i Dominika dojrzewała we mnie powoli, można powiedzieć,
że latami – opowiada autorka. – Jej
zamysł pojawił się zupełnie przypadkiem. Przygotowywałam wtedy tekst
dla jednego z kobiecych pism o kobiecie,
która zakochała się w geju. Zaczęłam
się zastanawiać, czy homoseksualiści,
z różnych względów, wchodzą w związki z kobietami. A jeśli tak, dlaczego? Co
ich do tego skłania?
Pomysł w końcu ujrzał światło dzienne,
choć, jak relacjonuje autorka, pisanie
tej powieści nie było łatwe. – Musiałam wejść w skórę kobiety niepożądanej, niechcianej, niekochanej – opowiada Magdalena Majcher. – Kobiety,
która rozpaczliwie poszukuje w spojrzeniu męża chociaż błysku zainteresowania. A przy okazji musiałam wniknąć
w psychikę mężczyzny, który zdając sobie sprawę ze swojej orientacji, założył
rodzinę z kobietą.
Premiera drugiej części serii Osiedle
Pogodne: Życie oparte na kłamstwach
będzie 15 kwietnia 2020 roku.
www.twojaksiegarnia.pl
facebook.com/twojaksiegarnia.magazyn
instagram.com/twoja.ksiegarnia
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Poznajcie Bulbesa
i Hanię Papierek!
Seria Anny Onichimowskiej „Bulbes i Hania Papierek”
to proza, w której najważniejsze są emocje.
codziennych i tych wynikających z wyjątkowej wrażliwości młodych bohaterów.
Książka zdobyła Wyróżnienie liter ack ie Pol sk iej S ekc ji I BBY
w konkursie „Książka Roku 2016”.
Fragment laudacji Danuty Świerczyńskiej-Jelonek:
„Lektura przekonuje, że te emocje
[strach, lęk] można przełamać. Jeśli
obok jest ktoś bliski, kochany, wtedy
nawet w najgorszych chwilach boimy
się bardzo mało, „prawie wcale”. Ta
proza mistrzowsko „mówi dzieckiem”,
szanuje jego uczucia i wyobraźnię
oraz sposób przeżywania trudnych
sytuacji”.

A

nna Onichimowska, znana pisarka dla dzieci i młodzieży,
autorka ponad pięćdziesięciu
książek, w 2016 r. zapoczątkowała
nowy cykl opowiadań „Bulbes i Hania
Papierek” bogato zilustrowanych przez
Olę Woldańską-Płocińską. Bohaterami
serii są Olaf, zwany Bulbesem, i Hania,
zwana Papierkiem – szkolni przyjaciele, którzy dzielą ze sobą smutki i radości związane ze szkołą i rodzinnym
domem. Dzieci mierzą się z nowymi
dla nich emocjami, takimi jak strach,
wstyd czy złość. Odkrywają, co oznacza i z czym wiąże się lojalność, szczerość i prywatność. W ich codziennych
zmaganiach towarzyszą im rodzice. Anna Onichimowska portretuje
świat bohaterów w sposób uważny
i empatyczny, dlatego opowiadania
te tak bardzo podobają się młodym

Czytelnikom.Olaf i Hania mogliby
przecież chodzić z nimi do jednej klasy. Seria zwraca także uwagę rodziców.
Dynamiczny język, wartka, niemal filmowa akcja, piękne ilustracje i staranna typografia wspierają emocjonalny
rozwój dziecka. Do tej pory nakładem
Wydawnictwa EZOP ukazały się cztery
książki o Bulbesie i Hani.
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„Prawię się nie boję…” – czyli,

jak oswoić strach…
Wszyscy się czegoś boimy, niezależnie
od wieku. I wszyscy staramy się jakoś
ze swoim strachem uporać. Czego boi
się Olaf, jak ze strachem radzi sobie
jego mama, a jakie potwory straszą Hanię? Anna Onichimowska przedstawia
historię z różnych punktów widzenia,
wprowadzając Czytelnika w świat dziecięcych marzeń, uczuć i lęków, tych

„Z głową pod dywanem” – czyli
nie wstydźmy się swoich marzeń…
Na spotkaniu z Panią Pisarką dzieci
opowiadają, kim chciałyby zostać, jak
dorosną. Bulbes i Hania też zabierają
głos. Jedno z nich nie boi się przyznać
do swoich marzeń, drugie nie tylko się

seria wydawnicza

ich wstydzi, ale dołącza do chóru szyderców. Wzajemne relacje obojga zdają
się nie przetrwać tej próby. Gdzie jest
granica między kłamstwem a pominięciem prawdy? Jak ważna jest lojalność?
I jaką rolę w całej historii odegra tajemniczy mieszkaniec przestrzeni pod
dywanem?
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Bulbes uczy się trudnej sztuki mówienia „nie”.

„List do Ronaldo” – czyli każdy

ma prawo do własnych tajemnic…
… ale czasami czujemy się źle, kiedy
ktoś coś przed nami ukrywa. Szczególnie, gdy jest to przyjaciel. Przekonają
się o tym Bulbes i Hania. Mimo że są
przyjaciółmi, mają własne światy, którymi niełatwo się dzielić. Jak odnajdą
się w tej nowej dla siebie sytuacji i czy
uda im się ocalić przyjaźń?
Jesienią 2020 r. ukaże się ostatnia, piąta część cyklu pt. „Kocham ciebie
też”. Anna Onichimowska opowie
nam wzruszającą historię o różnych
rodzajach miłości i tęsknoty, przekonamy się, jak z takimi uczuciami radzi
sobie Bulbes, a jak Hania, a także, jak
wygląda to w przypadku dorosłych.

„Afera nie z tej ziemi” – czyli, jak

pokonać złość…
„Co się robi, jak się nie wie co?” – pyta
Bulbes. Chłopiec czuje się bezradny
wobec swojej przyjaciółki Hani, która
ostatnio bardzo się zmieniła. Nikt nie
może sobie z nią poradzić, nawet ona
sama. Co zrobić, aby wyrzucić z siebie
złość? Czy powinno się ustępować kochanej osobie, która mam złe intencje?

artykuł sponsorowany

Seria „Bulbes i Hania Papierek” to
szczerość i autentyzm, tak bardzo
dziś potrzebne młodym Czytelnikom.
W postaciach Olafa i Hani niejedno
dziecko odnajdzie siebie. Ich na pozór
zwyczajne przygody, sprawiają, że Czytelnik czuje się raźniej, pewniej, uczy
się dzielić emocje, te dobre i te złe, ze
swoimi bliskimi. Zupełnie jak bohaterowie w książce.
Serię „Bubles i Hania Papierek” polecamy Czytelnikom w wieku 6-9 lat.

autor numeru
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HARPERCOLLINS POLSKA POLECA

F O T. T O M A S Z ST E I N D E L

Kazimierz Kyrcz Jr.

P

olicjant pisarzem czy pisarz
policjantem?

Raczej to drugie. Twórczość literacka
sprawia mi znacznie więcej satysfakcji.
Słyszałam opinię, że pana kryminały
są w starym stylu, à la PRL. Co pan
na to?
Trochę mnie to dziwi, choć domyślam
się, skąd wzięła się taka opinia. Biorąc
pod uwagę to, jak obecnie wyglądają
metody walki z przestępczością, wierne przedstawianie realiów tej pracy byłoby przysłowiowym strzałem w stopę.
Po prostu nie dałoby się tego czytać.
Na komisariatach, gdzie pracuje zdecydowana większość policjantów, praca
wykrywcza jest fikcją, ograniczającą
się do generowania stert papieru, które mają uprawdopodobnić potrzebę
wydania – pożądanego przez prokuratorów – postanowienia o umorzeniu
dochodzenia.
Czy jest w tym coś ciekawego? Skąd!
Z kolei przy rozwiązywaniu prestiżowych spraw, czyli takich, o których
głośno w mediach, pracują nieraz
nawet setki funkcjonariuszy, ale zazwyczaj jest to żmudna robota, której
atrakcyjność fabularna oscyluje wokół
zera.
Z punktu widzenia autora kryminałów,
który miałby ambicję trzymać się rzeczywistości, sytuacja wydawałaby się
beznadziejna. Na szczęście mogłem
wykorzystać swoje doświadczenia z nie
tak znów odległej przeszłości. Otóż
kiedyś włączono mnie do kilkuosobowej grupy zadaniowej i stąd pomysł,
by policjanci z moich powieści także
działali w podobnej grupie. Dzięki
temu mogłem pokazać ich relacje i styl
pracy, który pod pewnymi względami
może kojarzyć z tym, jaki obowiązywał
właśnie za czasów PRL-u.
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Dla niektórych czytelników pana
sposób przedstawiania polskich policjantów śledczych jest, powiedzmy,
kontrowersyjny. Czy koledzy z komendy wojewódzkiej czytają pana
książki? Nie doszukują się w nich
siebie? Nie mają panu za złe, że ktoś
może pomyśleć, że właśnie tacy są?
Zwłaszcza, że fabuła jest mocno zakorzeniona we współczesnym Krakowie.
Koleżanki i koledzy z cyrku – jak nie
bez powodów nazywam komendę wojewódzką – nigdy nie dali mi odczuć,
że mają pretensje o takie, a nie inne
ukazanie warunków ich pracy czy
panujących w naszej firmie układów.
Przeciwnie, wiele osób chwaliło mnie
za odwagę pisania o pewnych rzeczach
wprost. Zdarzały się też bardzo sympatyczne sytuacje, gdy ktoś zaczepiał
mnie na korytarzu i mówił „Słuchaj,
miałem taką super akcję… musisz ją
wykorzystać w swojej następnej książce!”.
Ile jest prawdy w pana kryminałach?
Większość pisarzy opisuje zbrodnie, które są czystą fikcją, pan ma ze
zbrodnią styczność w pracy. Czy to
ułatwia pisanie kryminałów?
Na szczęście pracę w tak zwanym terenie, gdzie ma się kontakt z przejawami
zła różnego kalibru, mam już za sobą.
Pewnych rzeczy jednak nie da się zapomnieć, po prostu stoją człowiekowi
przed oczami, wgryzają się w psychikę.
Zabójstwa, gwałty, porwania, pedofilia… Te doświadczenia uwierają jak
gwoździe w bucie, więc to, że mogę
o nich pisać, traktuję trochę jak autoterapię. Czy opisuję wprost rzeczywiste zbrodnie? Nie. Czy w moich powieściach jest wiele prawdy? Wszystko
jest prawdą – jeśli nie fabularną, to
emocjonalną.
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Wielu miłośników kryminałów fascynują postaci seryjnych morderców. W pana serii mamy do czynienia z Kubą Szpikulcem. Jak buduje
się taką postać? Zgaduję, że w praktyce nieczęsto spotyka pan seryjnego
mordercę.
Amerykańscy naukowcy przeprowadzili ponoć badania, wedle których
każdy człowiek w życiu spotyka seryjnego zabójcę trzydzieści sześć razy.
Rzecz jasna w przypadku kogoś, kto
sam jest seryjnym zabójcą, ta liczba
rośnie (śmiech). Zdarzało mi się rozmawiać z zabójcami i psychopatami,
więc w pewnym sensie stanowiło to
ułatwienie. Jednak przy tworzeniu
Kuby Szpikulca popuściłem wodze
fantazji. Cieszę się, że skutecznie. Niemniej rodził się on znacznie dłużej, niż
mogłoby się wydawać.
Czy odnajdziemy choć trochę pana
w którymś z pańskich bohaterów
(optymistycznie zakładam – policjantów, a nie seryjnych ;-) )?
Pamiętam, że jedna z redaktorek, które
pomagały mi oszlifować „Dziewczyny,
które miał na myśli”, starała się przekonać mnie do złagodzenia pewnej sceny,
argumentując, że jako kobieta nie będzie już mogła lubić Kuby Szpikulca.
Uparłem się, że ta scena musi być drastyczna, żebyśmy nie zapomnieli, kim
jest Kuba. Owszem, momentami może
wzbudzać sympatię, ale tak czy inaczej
pozostaje potworem.
Ech, chyba to nie jest odpowiedź na
Pani pytanie… Tak na serio, jakąś
cząstkę mnie można znaleźć w wielu

autor numeru

bohaterach cyklu o Bednarskim i spółce… Nawet w postaciach kobiecych
(śmiech).
Czy można powiedzieć, że jacyś pisarze ukształtowali pana gust, styl?
Od drugiej klasy podstawówki wręcz
pożerałem książki. Najpierw fantastyczne, później było trochę horrorów i dzieł egzystencjalistów, jeszcze
później kryminały i thrillery. Do tego
wiersze i teksty piosenek takich zespołów jak The Cure czy Republika.
Gdzieś po drodze przyswoiłem sporo
literatury rosyjskiej, czytanej w oryginale podczas studiów. Z pewnością
niezatarte piętno odcisnął na mnie
Michał Bułhakow, o którego „Mistrzu
i Małgorzacie” pisałem pracę magisterską. Rzecz jasna było też wielu innych
pisarzy, których twórczość wywarła na
mnie wpływ. Jednak moim numerem
jeden od ponad dwudziestu lat jest –
i zapewne pozostanie – amerykańska
pisarka Kathe Koja, do której „Urazów
mózgu” czy „Zera” zawsze wracam
z przyjemnością.
Dla jakiego czytelnika pisze pan
książki? Komu rekomendowałby pan
swoją serię kryminalną?
Nad tym akurat nigdy się nie zastanawiałem. Mam tak różnych czytelników, że wrzucenie ich do jednego
worka raczej nie jest możliwe… Co
ciekawe, kiedy rozmawiam z osobami,
które czytały moje powieści, zdarza się,
że ktoś zachwyca się czymś, co kogoś
innego irytuje. Nie da się zadowolić
wszystkich, myślę jednak, że moja seria
ma wiele atutów. Warto przekonać się
o tym samemu.
Gdyby miał pan w dwóch zdaniach
streścić cykl?
Z przekory zrobię to w jednym zdaniu:
zabawna, a zarazem przygnębiająca
opowieść o kondycji polskiej policji
i jej klienteli.

artykuł sponsorowany
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Fortuna omiotła wzrokiem śmieci rozsypane wokół ciała, kątem oka wyłapując jakiś ruch od strony bramy. To
nadciągał, w całej swej potędze i wątpliwym majestacie, prokurator Piotr
Niedzielski.
– Uwaga, zbliża się prorok – burknęła
ostrzegawczo, przygotowując mięśnie
twarzy do wymuszonych okolicznościami grymasów, i ruszyła mu na spotkanie.
– Dzień dobry. – Zaprezentowała
pierwszy z quasi-uśmiechów.
Niedzielski skrzywił się, odchrząknął,
przełknął i skrzywił się ponownie.
– Średnio dobry, raczej gówniany. Nie
lubię poniedziałków.
– Nikt nie lubi.
– Znamy tożsamość ofiary?
– Tak. Za życia nazywała się Ilona Bogusławska. – Edyta odczytała nazwisko
z prawa jazdy opakowanego w przezroczystą kopertę na dowody rzeczowe, po
czym dodała wyjaśniająco: – Sprawdziliśmy, notowana.
– To, co myślę?
– Zgadza się, kolejna galerianka. Nazwisko bogobojne, profesja niekoniecznie.
– Galerianka czy cichodajka, jeden
chuj – podsumował prokurator. –
Dziwka pozostanie dziwką, niezależnie
od tego, jak się ją nazywa.
– Proszę nie dzielić się tym spostrzeżeniem z dziennikarzami.

– No pewnie. Zamówiliście pieska?
– Powinien dotrzeć do kwadransa.
Może podejmie trop, choć nie liczyłabym na zbyt wiele.
– Ja też nie. – Westchnął z rozgoryczeniem. – Chodźmy zobaczyć ciało.
Bogusławska, nie dość, że zmieniona
w mięsne puzzle, była sztywna jak kłoda. Mimo to technik wyciągnął z walizki elektroniczny termometr.
– Ile? – spytał po chwili Niedzielski,
chyba wyłącznie po to, żeby zaznaczyć
swoją obecność.
– Mało – odparł Krzysiek Maciej. –
Zgon nastąpił przynajmniej dwadzieścia cztery godziny temu.
– Znowu Kuba?
– Najwyraźniej. – Edyta kucnąwszy,
podniosła skrawek okrywającej ciało
folii i pokazała sygnaturę Szpikulca. –
Choć odkąd w szmatławcach opublikowano zdjęcia poprzednich ofiar, niczego
nie można być pewnym.
– Fakt – potwierdził technik. – Taką
zetkę nawet dziecko dałoby radę wyciąć.
– Co za syfiasta robota. – Niedzielski
ścisnął palcami nasadę nosa, jakby liczył, że tym cudownym sposobem wymaże zarówno ćmiący pod sklepieniem
czaszki ból, jak i cały beznadziejny poranek. Nie udało się, więc marudził dalej: – Robię się za stary na takie akcje.
Kurwa, chyba pora na emeryturę.
fragment książki

wydawca poleca

20

Pippi Pończoszanka
obchodzi 75 urodziny
Przeszło 60 milionów książek w 77 językach i ponad
60 krajach – oto jak piegowata dziewczynka z rudymi
warkoczykami podbiła świat. A mało brakowało, by
historie o Pippi Pończoszance pozostały prywatną
rozrywką autorki, jej córki i znajomych dzieci.

W

szystko zaczęło się od chorobowej… „kwarantanny”
– najpierw córki Astrid
Lindgren, a potem jej samej. Mała
Karin, nudząc się w łóżku podczas
choroby, prosiła mamę w kółko o opowiadanie różnych historii. Kiedy mamie zabrakło pomysłów, Karin zaproponowała jej, by opowiedziała o Pippi
Pończoszance. To imię wymyśliła na
poczekaniu. Astrid zaczęła opowiadać. A że imię było niezwykłe, to i jego
właścicielka musiała być nietuzinkowa.
Drugi przymusowy pobyt w domu
– tym razem samej Astrid Lindgren,
która skręciła nogę – pozwolił jej na
spisanie wymyślonych historii. Pisała
na maszynie, przez kalkę. Jedną kopię
ofiarowała Karin na 10 urodziny, a drugą – wysłała do wydawnictwa Bonnier.
Niestety powieść nie została przyjęta.
Najwyraźniej redaktorom nie przypadła do gustu historia o dziewczynce,
która mieszka bez mamy i taty, trzyma
konia na werandzie, śpi z nogami na
poduszce i wszystko robi po swojemu.
Rok później, po pewnych przeróbkach,
Lindgren zgłosiła tekst do konkursu
na książkę dla dzieci wydawnictwa
Rabén&Sjögren. Tym razem poznano
się na jej talencie – konkurs wygrała
i z końcem 1945 roku Pippi Pończoszanka trafiła do szwedzkich księgarń.

© INGRID VANG NYMAN / THE ASTRID LINDGREN COMPANY

W Y D AW N I C T W O Z A K A M A R K I P O L E C A

falą krytyki. Nie przeszkodziło to jednak w wydaniu już rok później drugiego tomu: Pippi Pończoszanka wchodzi
na pokład, a w 1948 roku trzeciego:
Pippi na Południowym Pacyfiku.

no jego szwedzkie brzmienie. W tym
samym roku ilustracje Zbigniewa Piotrowskiego zastąpione zostały oryginalnymi rysunkami Ingrid Vang Nyman.

„Nie martwcie
się o mnie.
Zawsze dam
sobie radę!”

Warto jednak pamiętać, że oprócz tych
trzech tomów powstało też kilka książek obrazkowych o Pippi, które z powodzeniem możemy czytać młodszym
dzieciom. Mowa tu np. o Czy znasz
Pippi Pończoszankę? Wydawnictwa
Zakamarki, która w przystępnej przedszkolakom formie opowiada najważniejsze przygody Pippi z pierwszego
tomu. Astrid Lindgren wraz z ilustratorką Ingrid Vang Nyman stworzyły
tę książkę dwa lata po opublikowaniu
Pippi Pończoszanki.

Tym, którzy książce o Pippi zarzucali
zgubny wpływ na charakter dzieci oraz
grzmieli, że żadne normalne dziecko
nie zjada na przyjęciu całego tortu,
Astrid Lindgren odpowiadała, że nie
sądzi, by dzieci automatycznie identyfikowały się z Pippi ponieważ „większość
dzieci rozumie, że dziewczynka, która
podnosi konia i zjada cały tort naraz,
musi być bardzo wyjątkowa”.

Powieść szybko zdobyła całą rzeszę entuzjastów, ale spotkała się też z dużą

Pierwszy tom doczekał się polskiego
wydania w 1961 roku, w tłumaczeniu
Ireny Szuch-Wyszomirskiej. Kolejne
dwa, w tłumaczeniu Teresy Chłapowskiej, ukazały się 23 lata później. Pierwotnie polskie imię bohaterki brzmiało
Fizia, dopiero w 1992 roku przywróco-
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„No, ale skoro są moje
urodziny, to mogę chyba i wam
dać prezenty urodzinowe?”
W maju w Zakamarkach ukaże się nieznana jeszcze w Polsce książka obrazkowa Pippi w parku, stworzona z okazji
obchodów Dnia Dziecka dla jednego
ze sztokholmskich parków. Pippi rozprawia się w niej z opryszkami, którzy
grasują w alejkach i nie dają spokoju
spacerowiczom.

na maj 2020 premiera Pippi nie chce
być duża i inne komiksy, podobnie
jak książki obrazkowe w tłumaczeniu
Anny Węgleńskiej.

Inną ciekawą pozycją dostępną polskim czytelnikom jest Ucieczka Pippi
– książka, która powstała w oparciu
o scenariusz filmu pełnometrażowego
z niezapomnianą Inger Nilsson w roli
głównej. Znajdziemy w niej fotosy
z filmu, które dla wielu dorosłych będą
z pewnością podróżą sentymentalną
do czasów dzieciństwa, kiedy to każdego niedzielnego poranka czekało się
na nowy odcinek serialu o Pippi emitowanego po Teleranku.

Dzięki drukowanym literom komiksy
mogą być świetną propozycją dla dzieci, które zaczynają się uczyć czytać.
Dla jednych będą pierwszym spotkaniem z Pippi, dla innych – spotkaniem
z dobrą znajomą. Autorkom udało się,
pomimo zwięzłej formy, zachować humor oryginalnych historii i wspaniale
oddać niepokorny charakter Pippi.

„To jest na pewno
lepsze dla małych
dzieci. Powinny
mieć życie trochę
uporządkowane.
A już najlepiej,
jak mogą je
uporządkować
same!”
artykuł sponsorowany

Katarzyna Skalska
w w w.zakamarki.pl

W latach 1957-1959 Astrid Lindgren
wraz z Ingrid Vang Nyman tworzyły
historyjki komiksowe o Pippi, które
ukazywały się w kolejnych numerach
miesięcznika dla dzieci, a w latach
1969-1971 zostały wydane w Szwecji
w wersji książkowej. Część z nich wydano w Polsce w latach 90. w formie
dwóch broszur. W 2015 roku Wydawnictwo Zakamarki zapoczątkowało
cykl trzech książek, które obejmują
wszystkie 36 przygód po 12 na tom.
Są to Pippi się wprowadza i inne
komiksy, Pippi zawsze sobie poradzi i inne komiksy oraz przewidziana

„Byłam kiedyś
w szkole przez
cały jeden dzień
i tak nasiąknęłam
wiedzą, że jeszcze
teraz mózg mi
chlupocze”.
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Pięć genialnych tytułów
na piąte urodziny
Konkursu Literackiego
im. Astrid Lindgren

W

piątej, jubileuszowej edycji konkursu do siedziby
Fundacji ABCXXI – Cała
Polska czyta dzieciom napłynęły 384
prace. Czego jury konkursu szukało
pośród nich? Jak co edycja – dobrej literatury dla dzieci, czyli takiej, której
czytanie daje czystą przyjemność, która się podoba, która bawi, skłania do
refleksji, dodaje otuchy, jest budująca
i stawia na dobro.

niesympatycznym zbirom, doskonale
się uzupełniając – Zosia jest sprytna
i energiczna, a Stolko – silny i posiada… talent aktorski.

Wybór najlepszych tekstów nie był
trudny. Dobry tekst poznaje się szybko, a potem – można się cieszyć doskonałą narracją, fascynującymi bohaterami i planować, jak przygotować
pod względem edytorskim to literackie
cacko.
Nakładem Wydawnictwa Literatura
ukazało się aż pięć nowych tytułów,
nagrodzonych w kategorii wiekowej
od sześciu do dziesięciu lat.
Selfie ze stolemem, laureata pierwszej
nagrody, napisał ceniony przez dorosłych czytelników „Nowej Fantastyki”
Krzysztof Kochański. Opisał on historię współczesnej dziewczynki, autorki tytułowego selfie, która uciekając
przed parszywymi porywaczami, natyka się w wielkim kaszubskim lesie
na stolemie dziecko. Stolko jest inny
– ogromny, włochaty, niezbyt przyjemnie pachnący, przerażający, o przekrwionych oczyskach. Ale w środku –
tak jak Zosia – jest dobry, obdarzony
ciepłym poczuciem humoru i żądny
przygód. Razem stawiają czoła dwóm
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„Świetna, dynamiczna fabuła, doskonałe postacie i dialogi, w tajemniczej
i atrakcyjnej scenerii. Jednocześnie –
jest to filozoficzna metafora spotkania
z obcym, towarzyszących jej lęków
i uprzedzeń” – chwali Selfie ze stolemem przewodnicząca jury, profesor
Joanna Papuzińska.
Książkę zilustrowała Zosia Dzierżawska. Ilustracje utrzymane w ziemistych
kolorach pomagają wczuć się w nastrój
powieści.
Gwiazda z pierwszego piętra Barbary
Kosmowskiej to zdobywczyni drugiej
nagrody w kategorii do dziesiątego
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roku życia. To historia dwójki samotników, którzy wypatrują się przez okno
przy okazji obserwacji nieba. Helena
walczy o uwagę rodziców, próbując
dorównać zmarłej niespełna rok wcześniej siostrze. To trudne, bo Lenka była
naprawdę gwiazdą, a Helena jest… niepozorna, zupełnie przeciętna. Z kolei
Mikołaj, którego hobby jest właśnie
obserwacja nieba, musi odnaleźć się
w dużym mieście i nowej szkole po
tym, jak razem z mamą przeprowadza
się do jej partnera. Chłopiec czuje się
nielojalny względem ojca, bo zaczyna
mu się podobać ta nowa sytuacja, a ojczym okazuje się naprawdę w porządku. Dwójka głównych bohaterów zbliża
się do siebie i odkrywa moc przyjaźni,
a Barbara Kosmowska z właściwą sobie
delikatnością pokazuje siłę, jaka drzemie w każdym „przeciętnym” dziecku,
po mistrzowsku nakreślając psychologiczne portrety Helenki i Mikołaja.

wydawca poleca

Trzecia nagroda przypadła w tym roku
Ewie Martynkien za doskonałą powieść obyczajową Mój kumpel Jeremi.
Oskar, jej główny bohater, ma wszystko, czego potrzebuje czwartoklasista:
ciepły dom, troskliwych rodziców i wysoce irytującą siostrę nastolatkę, a także najlepszego kumpla i pasję – trenuje
wyczynową jazdę na rowerze. Mimo to,
kiedy pada ofiarą prześladowania ze
strony trójki szkolnych bandziorów –
nikomu nie mówi o swoim problemie.
Jego nielogiczne zachowanie oparte na
wstydzie i strachu jest bardzo typowe
– pisze otwarcie w tekście Martynkien.
Autorka swoją powieścią próbuje wybić z inercji każde dziecko, które widzi analogiczną sytuację wokół siebie
lub samo jest prześladowane. Pomimo
ciężkiego tematu, narracja utworu jest
zaskakująco lekko prowadzona, co ułatwia śledzenie niełatwego, bardzo aktualnego problemu opisywanego przez
autorkę.

23

na urodziny Majki, na które wybiera
się cała klasa. I to właśnie ta trójka
przykuwa uwagę autorki. Odrzucone
przez najpopularniejszą dziewczynkę
w klasie dzieci – zbyt bogata i mądra Jessica, biedny Morus w wytartych ubraniach i wciąż coś dojadający
Gruby – zaprzyjaźniają się ze sobą.
Zakładają też nietypową firmę, która za „co łaska” organizuje pogrzeby
ukochanych zwierzątek malców. Ale
przede wszystkim – początkowo mimochodem, a z czasem coraz bardziej
świadomie, planują odwet na koleżance. Autorka brawurowo opisuje wojnę
emocji, ukazuje problem z wielu perspektyw, do końca pozostawiając czytelnika w niepewności, jak rozwiąże się
ta niejednoznaczna moralnie sytuacja.

wody ze źródła życia. Podczas wyprawy spotyka Tito z wrogiego plemienia
i staje przed dylematem: wybrać dobro
plemienia czy dobro nowego przyjaciela?

Książka została bajecznie i bogato zilustrowana przez Annę Łazowską.

Mój kumpel Jeremi to ciepła, pełna
humoru opowieść o tym, co w bliskich
relacjach jest najważniejsze. Nie tylko
dla chłopców. Dowcipne ilustracje do
książki stworzył Artur Nowicki.
Wśród wyróżnień znalazła się powieść
Joanny Jagiełło Urodziny. Akcja utworu
rozpoczyna się przykrym wydarzeniem
– trójka dzieci nie zostaje zaproszona

artykuł sponsorowany

Książka o tym, że ostatni będą pierwszymi. I że kto mieczem wojuje, ten od
miecza ginie. I o tym, że to my decydujemy, jaki jest świat wokół nas. Nawet
mając zaledwie kilkanaście lat. Powieść
zilustrowała Małgorzata Kwapińska.
Drugie wyróżnienie otrzymała powieść
fantasy Ewy Matery Emi i źródło Ekry.
Jest to barwna opowiastka o małej
członkini plemienia kalijów, która musi
ocalić swój lud i wyspę przed wojną
i głodem. Wybiera się więc na szczyt
góry, zwanej cudowną, po łyżeczkę

Piąta edycja Konkursu Literackiego
im. Astrid Lindgren to aż pięć nowych, doskonałych tytułów dla najmłodszych. Są starannie opracowane
graficznie i wydane w przyjaznej dla
młodego czytelnika formie. Zadbało o to Wydawnictwo Literatura,
współorganizator konkursu. Książki
podejmują ważne, aktualne tematy,
kształtują dobry smak literacki młodych czytelników. Przede wszystkim
jednak – czyta się je z przyjemnością, przeżywa jak historie z własnego życia. A czy nie o to chodzi w naprawdę dobrej literaturze?

www.twojaksiegarnia.pl
facebook.com/twojaksiegarnia.magazyn
instagram.com/twoja.ksiegarnia

wywiad

24
F O T. PAW E Ł K R Z Y W I C K I

W Y D AW N I C T W O B L A C K O N E M E D I A P O L E C A

Świat mafii okiem
jej spowiednika
Z Arturem Górskim rozmawiała Agnieszka Wilczek

C

zy czuje się Pan bardziej
dziennikarzem, czy pisarzem? Czy w ogóle możliwe
jest rozgraniczenie tych zawodów?
A jednak! Ja się zdecydowanie czuję
dziennikarzem, a ilekroć przy moim
nazwisku pojawia się słowo pisarz
(czy to w wywiadzie telewizyjnym,
czy na spotkaniu autorskim), zawsze
się staram się, aby zniknęło i zostało
zastąpione przez dziennikarza. Czasami godzę się na kompromis w postaci „autora”. Kiedyś pewien krytyk
literacki (po lekturze jakiegoś mojego
tekstu literackiego), powiedział mi, że
z dziennikarza, choćby dobrego, nigdy
nie będzie pisarza, choćby przeciętnego. Uważam, że to nieprawda, bo pisanie książek to nie tylko zgrabna żonglerka słowami, ale także znajomość
tematu, doświadczenie, umiejętność
patrzenia na życie i problemy pod różnych kątami. I w tym widzę przewagę
dziennikarza nad pisarzem, który tworzy za biurkiem i wymyśla sobie życie.
Rzecz w tym, że coraz rzadziej mówi
się o mnie dziennikarz, a coraz częściej
pisarz…
Proszę opowiedzieć naszym Czytelnikom, w jaki sposób zetknął się Pan
ze „światem mafii”?

szukali swojego miejsca w tym niespokojnym czasie. Wielu z nich znalazło go w przestępczym półświatku,
choć na wojnie trudno odróżnić działalność zacną od godnej potępienia.
Poznałem wielu przemytników, dla
których wojna stała się może nie eldorado, ale środowiskiem naturalnym
do zarabiania większych pieniędzy
niż w warunkach pokoju. To dzięki
ich opowieściom, a także dzięki prasie i rozmaitym raportom ekspertów,
uświadomiłem sobie istnienie wielkich
struktur przestępczych, które zarabiają
fortuny na takich kryzysach jak wojny czy kataklizmy. Dotychczas mafię
znałem głównie z filmów, teraz – na
konkretnych przykładach z życia –
zacząłem rozumieć, na czym polega.
Po kilku latach stworzyłem magazyn
kryminalny „Focus Śledczy” – pismo,
które zdobyło bardzo dużą rzeszę czytelników, zainteresowanych tematami
kryminalnymi. Jednym z czytelników
okazał się najsłynniejszy polski świadek koronny Masa. Zaproponowałem
mu współpracę. Stąd już było bardzo
blisko do sukcesu naszej serii wydawniczej „Masa o polskiej mafii”.
W jakiś sposób praca z tak trudnymi
tematami, wpływa na Autora?

Moja fascynacja (ale nie uwielbienie!)
tematem zaczęła się wiele lat temu,
gdy byłem korespondentem z wojny
w byłej Jugosławii. O wiele bardziej
od działań zbrojnych, międzynarodowych interwencji, geopolityki czy
pertraktacji pokojowych interesowały mnie losy zwykłych ludzi, którzy

Każdy temat wpływa na autora – jeśli
pisze on o przyrodzie, z pewnością jego
myśli zaprzątają góry i lasy, a śnią mu
się stada baranów na bezkresnych łąkach. Jeśli jednak pisze o mafii, to przebywa w określonym środowisku (mam
na myśli nie tylko gangsterów, ale także policjantów czy prokuratorów), żyje
problemami tego środowiska, czasami
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Artur Górski, dziennikarz, pisarz,
twórca magazynu „Focus Śledczy”,
autor bestsellerowej serii „Masa
o polskiej mafii” (ponad półtora
miliona sprzedanych egzemplarzy).
Laureat nagrody Bestseller Empiku
za 2014 rok w kategorii Literatura
Faktu. Oprócz serii z Masą, ma
na koncie wiele innych głośnych
książek, między innymi „Majami,
zły pies”, „Słowikowa o więzieniach dla kobiet” czy „Po prostu
zabijałem”. Prawa do jego książki
„Ruscy Narcos” zostały wykupione
przez angielskiego producenta
filmowego.

odbiera anonimowe telefony od osób,
którym się nie podoba jego pisanina,
a śnią mu się mafijne egzekucje. Kiedy ogląda serial kryminalny, traktuje
go z krytyczną pobłażliwością, bo wie,
że sytuacje wymyślone przez filmowców mają się nijak do rzeczywistości
i są w gruncie rzeczy wyssane z palca.
Pamiętam Wielkanoc, kiedy dostałem
życzenia wyłącznie od byłych gangsterów i ani jednego z tak zwanego porządnego świata. Może ten porządny
świat przestał mnie uważać za „swojego”? Niestety, tematyką mafijną nie da
się zajmować „na pół gwizdka” – albo
w to wchodzisz z butami, albo w ogóle
cię tam nie ma.

wywiad

W filmie i literaturze często mafijni
bossowie przedstawiani są jako bohaterowie szlachetni, czasem nawet
wzbudzający sympatię – to jednak
kreacje. W świecie, który Pan opisuje
bohaterowie są tacy jaka otaczająca
ich rzeczywistość – brutalni, często
bezwzględni. Czy trudno było Panu
było zachować dystans do opisywanych osób, tematów?
Kreowanie mafijnych bossów czy nawet zabójców jako fajnych, charakternych chłopaków, których życie wypchnęło na drogę romantycznej, choć
niebezpiecznej przygody w półświatku,
jest bardzo szkodliwe. Niestety, kino
i literatura lubią takich bohaterów, bo
są wbrew obiegowej opinii, że bandzior
to zły człowiek i tyle. Poznałem ich
bardzo wielu, z niektórymi naprawdę
miło spędzało się czas, ale zaznaczam,
że nie znałem ich w czasach, gdy budzili strach na mieście. Pewnie wtedy
miłe spędzanie czasu nie byłoby możliwe. Nigdy nie utraciłem dystansu do
tego, kim byli i nie starałem się relatywizować ich wyborów. Owszem,
wiem, że nic nie jest tak czarne jak się
wydaje, i nic nie jest tak białe, jak byśmy chcieli, żeby było – zawsze, kiedy
opisuję czyjeś losy, staram się dotrzeć
do korzeni określonych decyzji i błędnych wyborów. Jak spowiednik, który
jednak nie może dać rozgrzeszenia.
Ale nie róbmy z gangsterów błędnych
rycerzy, bo to jest po prostu szkodliwe.
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Czy pamięta Pan co było dla Pana
największym odkryciem podczas
prac nad pierwszymi materiałami
o tematyce mafijnej? Czy coś Pana
szczególnie zaskoczyło?
Nie jestem w stanie podać jednego,
konkretnego zaskoczenia. Gdy zacząłem współpracę z Masą i wkroczyłem
– oczywiście w jakimś sensie – do
tego świata, gdy poznałem jego przedstawicieli i wysłuchałem setek godzin
zwierzeń, miałem wrażenie, że otworzyłem Sezam, w którym jednak nie
ma złota, a coś, co może zaszkodzić,
jeśli się z tego skorzysta nieumiejętnie.
Tak naprawdę każda rozmowa, każda
nowa wersja zdarzenia, o którym niby
już wszystko wiadomo, a tak naprawdę,
nic nie wiadomo, były dla mnie kolejnym otwarciem.
Czy miewał Pan momenty, w których
rozmyślał pan nad porzuceniem tematyki gangsterskiej? Czy może
przeciwnie, świat ten okazywał się
coraz bardziej wciągający?
O tak, ten świat okazał się bardzo
wciągający, tym bardziej, że z biegiem
czasu moja osoba zaczęła budzić zainteresowanie nie tylko byłych środowisk
przestępczych, ale także służb, odpowiedzialnych za walkę z półświatkiem.
Mówiąc krótko, co jakiś czas pojawiały
się propozycje, aby wykorzystać moje
„umiejscowienie” pomiędzy światem

dobrych i złych do rozmaitych celów,
także jak najbardziej pożytecznych.
Nie będę rozwijał tego wątku, powiem
tylko, że cały czas musiałem analizować, do jakiego momentu można dojść
i jakiej linii nie wolno mi przekroczyć.
I chyba nabrałem w tym sporej wprawy. Uznałem też, że muszę mieć jakąś
odskocznię od tematyki mafijnej, bo
inaczej zwariuję. Mój wybór padł na
muzykę poważną – nawet po spotkaniu z Masą czy po wizycie w Zakładzie
Karnym zawsze starałem się, aby wieczór kończył się albo w operze, albo
w filharmonii. Na szczęście, w wielu
miastach, gdzie są zakłady karne, znajdują się też placówki kulturalne. Ponoć
Al Capone bardzo kochał operę. Ciekawe, jakiego kompozytora najbardziej?
Czy może Pan zdradzić, jaka literatura Pana interesuje? Czy może ma
Pan ulubionych autorów do których
wraca?
Na pewno nie czytam kryminałów –
ani polskich, ani zagranicznych. Uznałem, że skoro kryminał, i to naprawdę
mocny, mam na co dzień, powinienem
czytać książki zupełnie innego gatunku. Nie jestem w stanie podać ulubionego autora, tak samo jak nie jestem
w stanie podać ukochanego kompozytora – za dużo czytam, i za dużo
słucham, żebym mógł opowiedzieć się
za jednym twórcą. Ostatnio dużą frajdę sprawia mi lektura książek Jaume
Cabre – tam jest i muzyka, i teologia
i chłodna arystokratyczna elegancja,
i erudycja podana w sposób strawny.
To wszystko mi odpowiada. Choć,
kiedy czytałem opowiadanie Cabre
o mafijnym kilerze, to moja czujność
wzrosła i od razu przed oczyma stanęli mi ludzie, którzy naprawdę zabijali.
Z takiego podejścia do literatury już się
nigdy nie wyleczę.
Dziękuję za rozmowę.

www.twojaksiegarnia.pl
facebook.com/twojaksiegarnia.magazyn
instagram.com/twoja.ksiegarnia
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Andrew McStay

Reklama cyfrowa
Podręcznik

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
oprawa: miękka
liczba stron: 306
marzec 2020
e-book: tak
W czasach, kiedy przeciętny użytkownik telefonu
sprawdza go ponad sto razy dziennie, umiejętność
sprawnego poruszania się w świecie mediów
cyfrowych jest kluczowa. Ciągła ich ewolucja
wymaga, by wciąż aktualizować swoją wiedzę.
W tym celu warto sięgnąć po prezentowaną

książkę, w której Andrew McStay z pasją analizuje
działania reklamowe największych światowych
firm medialnych i przedstawia szeroki zakres
bieżących zmian.
Autor podkreśla rolę kreatywności, ale docenia też
wkład sztucznej inteligencji w reklamę; komentuje

John L. Schellenberg

Religia ewolucyjna
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
oprawa: miękka
liczba stron: 276
luty 2020
e-book: tak

CZY RELIGIA EWOLUUJE RAZEM Z NAMI?
JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ RELIGIA PRZYSZŁOŚCI?
CZY MOŻLIWY JEST SOJUSZ MIĘDZY SCEPTYCYZMEM A WIARĄ?
John L. Schellenberg wychodzi z założenia, że
teorię ewolucji można pogodzić z wierzeniami
religijnymi. Uważa, że religia przyszłości powinna

mieć charakter sceptycki i zawierać jak najmniej
twierdzeń o otaczającej nas rzeczywistości. Spójność tych zaskakujących wniosków autor utrzymuje
dzięki pojęciu „czasu głębokiego”, za pomocą
którego obrazuje nasze miejsce na linii rozwoju
ewolucyjnego i nową perspektywę dla myślenia
religijnego.

Michael Huemer

Porozmawiajmy
o jedzeniu zwierząt
Etyka wegetarianizmu
PWN
przekład: Włodzimierz Gogłoza
oprawa: miękka
liczba stron: 184
styczeń 2020
e-book: tak
Dlaczego postulaty obrońców praw zwierząt
wydają się szalone?
Skoro zwierzęta zjadają się nawzajem, dlaczego
ludzie mieliby robić inaczej?
Jaki jest związek między inteligencją a zdolnością
do przeżywania cierpienia?

TK

Czy decyzja pojedynczej osoby o niejedzeniu
mięsa ma znaczenie?
Dlaczego ci, którzy popierają wegetarianizm,
często sami jedzą mięso?
Czy lepiej żyć na fermie przemysłowej, niż nigdy
się nie urodzić?

pozorny podział między technikami i artystami
w reklamie; omawia zjawiska gromadzenia przez
analityków informacji na temat naszego życia;
porusza kwestię etyki i praktyk reklamowych
adresowanych do dzieci w środowisku cyfrowym.
Uwzględniając dynamikę zmian, ukazuje praktyczne działania, w których łączy perspektywy
branżowe i naukowe z inspirującymi przykładami.
Dużą zaletą książki jest jej przejrzysty układ –
czytelnik może szybko przejść do interesujących
go zagadnień i pominąć znane mu treści. Nie jest
też ona zamkniętą wykładnią wiedzy, ale zachęca
do rozważań i realizacji własnych pomysłów. To
niezbędne źródło informacji dla praktyków, a także idealny podręcznik dla studentów kierunków
z takich dziedzin, jak: reklama, media, komunikacja, marketing czy biznes.

„Idea wczesnych kartografów, że kraniec kontynentu i Pacyfik znajdują się zaraz za Appalachami
musiała upaść, gdy odkryto Wielkie Równiny
i leżące za nimi Góry Skaliste. Równie naiwne
wydaje się myślenie, że kres naszych projektów
intelektualnych widać wyraźnie z intelektualnych
szczytów, na które udało nam się wspiąć do tej
pory. Jeśli rzeczywiście dopiero rozpoczęliśmy
proces dociekań intelektualnych, a czeka nas być
może nawet kolejny miliard lat takich badań, to
czyż nie powinniśmy uznać, że niektóre z naszych
problemów da się rozwiązać za kilkaset czy
kilka tysięcy pokoleń, a nie za naszego życia czy
w przeciągu najbliższych stu lat? Czyż na niektóre
z najbardziej głębokich projektów ludzkich eksploracji intelektualnych nie powinno się raczej patrzeć
jako na projekty gatunku jako całości?”
fragment książki

To tylko wybrane wątki zaciekłej dyskusji, którą na
kartach tej książki toczą mięsożerca i wegetarianin.
Napisane przystępnym językiem, angażujące dialogi pokazują, jak prowadzić rzeczową rozmowę
na te kontrowersyjne tematy, jakich myślowych
błędów i retorycznych pułapek unikać oraz jakie
wnioski wydają się nieuchronne. Opisowa bibliografia na końcu książki zawiera streszczenia najważniejszych publikacji na temat etyki wegetarianizmu i weganizmu, a posłowie tłumacza przybliża
praktyczne realia tego zagadnienia w Polsce.
Jeśli zaczynasz podejrzewać, że jedzenie mięsa
jest moralnie wątpliwe, ta książka stanowi doskonałe wprowadzenie do tematu i kompendium
argumentów po obu stronach debaty. Jeśli z kolei
uważasz, że wegetarianie są przewrażliwieni,
a jedzenie mięsa można obronić, stanowi ona
fascynujące intelektualne wyzwanie.
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Klementyna Suchanow

To jest wojna

Kobiety, fundamentaliści
i nowe średniowiecze
Agora
oprawa: miękka
liczba stron: 640
luty 2020
e-book: tak
Czujesz się zagubiona, zagubiony w tym, co się
dzieje z naszą rzeczywistością? Zaskakuje cię to,
jak bardzo się upodabnia do świata „podręcznych” z powieści Margaret Atwood? Masz rację,
od kilku lat dzieje się coś bez precedensu. Czytasz
wiadomości z Polski, Argentyny, ze Stanów Zjednoczonych czy Włoch i widzisz te same średnio-

wieczne pomysły, krążące niebezpiecznie szybko
po całym globie. Ktoś chce ci odebrać prawo do
decydowania o intymności, o twoim ciele, o tym,
jak kochać i kogo, i w ogóle jak żyć.
Ta książka opowiada o źródłach tego ciemnego,
fundamentalistycznego nurtu, śledzi, kto za nim
stoi. Klementyna Suchanow, autorka m.in. głośnej

Marek M. Dziekan,
Krzysztof Zdulski, Radosław Bania

Arabska wiosna

i świat arabski u progu XXI wieku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
oprawa: miękka
liczba stron: 296
luty 2020
e-book: tak
Od protestów społecznych i konfliktów zbrojnych
w latach 2010–2012, które w dziejach zapisały się
pod nazwą Arabskiej Wiosny, dzieli nas niespełna
dekada. Dystans kilku lat, jakie upłynęły od rozpo-

częcia tych zdarzeń, pozwala na przedstawienie
ich przyczyn oraz określenie konsekwencji.
Jak przebiegały wydarzenia Arabskiej Wiosny w Tunezji, Egipcie, Libii i innych państwach
regionu?

Mario Praz

Wspaniałości Rzymu
słowo/obraz terytoria
przekład: Joanna Ugniewska
oprawa: miękka
liczba stron: 160
luty 2020

Pod bezlitosnym rzymskim słońcem, dla kogoś, kto
potrafi je dostrzec, kamienie żyją z taką intensywnością, że zakrawa to na halucynację.
Za sprawą „Carceri” Piranesi staje się jedynym
Włochem spoglądającym w otchłań chaosu –
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owego chaosu, który w coraz większym stopniu
będzie wyróżnikiem świata nowoczesnego. „Carceri”, podobnie jak „Capricci”, gdzie przedmioty,
tabliczki, tarcze, kartusze, muszle, kapitele, hermy,
tambury kolumn, palmy, sfinksy, czaszki leżą
pomieszane niczym resztki zatopionej cywilizacji
na dnie morza; przypadkowe warstwy zaginionego świata.
Mario Praz

biografii Witolda Gombrowicza, dowodzi, że tu
nic nie dzieje się przypadkiem, a kobiece ciała
stały się dziś przedmiotem wielkiej politycznej
rozgrywki o losy świata. Równolegle „To jest wojna” opowiada historię międzynarodowego buntu
kobiet. To pisany na gorąco dziennik protestów,
najnowsza historia feminizmu, który narodził się
na nowo w Czarny Poniedziałek 3 października
2016, kiedy Polki, przerażone pomysłem karania
za aborcję, wyszły na deszczowe ulice, by walczyć o swoje prawa. A potem szybko okazało się,
że muszą tak naprawdę walczyć o wszystko.
„Mówią: „to jest wojna”. Ale kto ją wygra? Im
dłużej się przyglądam temu zjawisku, tym bardziej
rośnie we mnie przekonanie, że wygra wolność.
Dbajcie o siebie i nie dawajcie się ani cudacznym
rycerzom zła, ani zwątpieniu.
Do zobaczenia na ulicy”.
Klementyna Suchanow

Jaką rolę w tych procesach odegrały Unia Europejska, Rosja i Stany Zjednoczone?
Co doprowadziło do kryzysu imigracyjnego
i wzrostu zagrożenia terrorystycznego w Europie?
Stałym elementem sytuacji politycznej na Bliskim
Wschodzie jest nieprzewidywalność. Konflikty
lokalne, panarabizm, wojna USA z terroryzmem,
idea powstania tzw. Państwa Islamskiego, ale też
rola literatury i kobiet w tytułowych wydarzeniach
– to tylko niektóre zagadnienia tej wielowątkowej
publikacji. Arabska Wiosna nie przyczyniła się do
stabilizacji i demokratyzacji Bliskiego Wschodu,
ale echa tych wydarzeń absorbują uwagę światowej opinii publicznej do dziś.

„Le Magnificenze di Roma – Wspaniałości Rzymu”
to Rzym okiem Mario Praza (1896–1982), wielkiej
postaci kultury włoskiej XX wieku, eseisty, krytyka
i pisarza, profesora literatury angielskiej rzymskiego uniwersytetu La Sapienza, autora klasycznej
książki „La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica” (Rzym 1930; wyd. angielskie: „The
Romantic Agony”, Oxford University Press 1933;
wyd. polskie: „Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze
romantycznej”, PIW 1974, kolejne wydanie: słowo/obraz terytoria 2010), protagonisty późnego
filmu Luchino Viscontiego „Portret rodzinny we
wnętrzu”.
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Roman Klasa

Operator 112
Relacja z centrum
ratowania życia
Mova
oprawa: miękka
liczba stron: 264
maj 2020
e-book: tak
Poruszające opowieści operatora numeru
alarmowego.
Wybierasz numer alarmowy 112. Twoje zgłoszenie
odbiera ktoś, kto takich zgłoszeń otrzymuje dziennie dziesiątki. Czy operatora czeka dziesięć minut
wysłuchiwania wyzwisk od pijanego mężczyzny?
A może właśnie dzwoni zrozpaczona matka, której

dziecko odchodzi w jej ramionach? Lub po drugiej
stronie jest samobójca, który za moment targnie się
na swoje życie? Prawie każdy odebrany telefon
to lawina słów napędzanych przez nerwy, złość
i strach. Ktoś, kto z zawodu postanowił pomagać
innym, staje się bezbronny wobec ludzi i systemowych absurdów.

Wojciech Cejrowski

Piechotą do źródeł
Orinoko
Bernardinum
oprawa: twarda
liczba stron: 408
październik 2019
e-book: tak

Duża wyprawa w poprzek Wenezueli, która
zaczyna się w Kolumbii. Autor prowadzi nas przez
niebezpieczne pogranicze opanowane przez gangi przemytników. Potem spędzamy trochę czasu na
wenezuelskiej sawannie, czyli ziemi tamtejszych

kowbojów, gdzie żyje się trochę jak w westernie… Wreszcie docieramy do miasta w dżungli,
gdzie Autor organizuje wyprawę w górę rzeki
Orinoko; na tereny strzeżone i zamknięte. Do tej
roboty wynajmuje sobie przemytników szmarag-

Irena Kamińska-Radomska

Kultura biznesu
Normy i formy
PWN
oprawa: miękka
liczba stron: 384
styczeń 2020
e-book: tak

Od pierwszego wydania Kultury biznesu minęło
prawie 10 lat. Choć podstawowe zasady zachowań ludzkich w sytuacjach służbowych nie uległy
zmianie, to jednak konieczna jest aktualizacja
uwzględniająca współczesne zachowania w świecie biznesu. W nowym wydaniu omówione zostały
m.in. najczęściej popełniane błędy w oficjalnej

TK

korespondencji mailowej, zagadnienia związane
z komunikowaniem się w mediach społecznościowych, różnice kulturowe w których trzeba pamiętać, szczególnie w kontaktach międzynarodowych.
Przykłady zawarte w książce dotyczą przede
wszystkim sytuacji służbowych. Odwołania do
sfery towarzyskiej znalazły się jednak wszędzie

Roman Klasa po sześciu latach pracy na
stanowisku operatora numeru alarmowego
zdradza światu kulisy tego wymagającego i mało
docenianego zawodu. Część z nich przedstawił
w popularnym internetowym talk-show „7 metrów pod ziemią”. W książce zakreśla szerszy
kontekst i szczegółowo rozprawia się ze swoją
zawodową przeszłością.
Snuje opowieść o swoim życiu: do momentu,
w którym decyduje się na to, aby zostać operatorem numeru alarmowego, oraz przede wszystkim
od dnia, w którym operatorem zostaje. Mimo że
nie przepada za ludźmi i walczy z niską samooceną, decyduje się na to, aby swoje życie zawodowe związać z niesieniem pomocy i ratowaniem
życia.

dów, gdyż ci mają swoje tajne przejścia i sposoby
oraz odpowiedni sprzęt.
Płyniemy wielką rzeką, spotykamy kolejnych
Indian, żyjących tak jak ich przodkowie lub trochę
ucywilizowanych, aż wreszcie skręcamy w mniejszą rzekę i znajdujemy się na terytorium Indian
Yanomami – plemienia dzikiego i niebezpiecznego. Ich sportem narodowym jest okładanie się
maczugami po głowach.
„Piechotą do źródeł Orinoko” to najbardziej
bogata w przygody książka Wojciecha Cejrowskiego. Tak jak pozostałe, pełna humoru. Żaden
antropolog tak nie pisze – duża wiedza o dzikich
plemionach, a jednocześnie podana tak, że wciąga jak kryminał.
Kilkaset stron wciągającej lektury. Książka przygodowa, sensacyjna, podróżnicza i egzotyczna.

tam, gdzie wymagała tego konfrontacja sytuacji
służbowych i prywatnych.
Publikacja ma charakter normatywny, choć niektóre zagadnienia o większym znaczeniu kulturowym niepozbawione są podejścia opisowego,
co pozostawia Czytelnika z własnymi wyborami
odpowiednich zachowań w zależności od sytuacji,
w której się znajdzie.
Dr Irena Kamińska-Radomska – wykładowca i trener; założycielka firmy szkoleniowej The
Protocol School of Poland. Wiedzę z zakresu międzynarodowego protokołu i etykiety biznesu oraz
wystąpień publicznych zdobywała w The Protocol
School of Washington w Waszyngtonie pod okiem
największych ekspertów, m.in. u Jonatana Mollera – szefa protokołu Białego Domu, uzyskując
certyfikat i międzynarodową licencję.
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PREZENTUJE
Dr Joseph Murphy

Dale Carnegie

Jak wieść wspaniałe
życie i cieszyć się
każdym dniem

Sztuka afirmacji

oprawa: miękka
liczba stron: 208
grudzień 2019

oprawa: miękka
liczba stron: 296
grudzień 2019

Być może znasz osoby, którym się zawsze wiedzie. Są szczęśliwe, żyją dostatnio, realizują się w pracy, która jest ich pasją, a do tego są otoczone przyjaźnią
i życzliwością. Wydaje się, że na loterii życia wygrywają los za losem. Jeśli nie
zaliczasz się do tych szczęśliwców i często zaznajesz niepowodzeń, mam dla
Ciebie świetne wieści: możesz to zmienić! Masz w sobie moc, aby odzyskać
własne istnienie. Masz siłę, aby pokonywać przeszkody, wzbogacić swoją egzystencję, osiągnąć harmonię, dobre zdrowie i dobrobyt. Na pewno nie jest za
późno, aby poprawić swoją przyszłość i uczynić ją satysfakcjonującą i wspaniałą! W tej inspirującej książce znajdziesz niezawodne zasady Dale’a Carnegie’ego, dzięki którym – podobnie jak miliony innych ludzi – odzyskasz swoje
życie, nauczysz się kierować własnym nastawieniem wobec różnych sytuacji
i dowiesz się, w jaki sposób kształtować swoje nawyki.

Ludka Skrzydlewska

Sentymentalna
bzdura
oprawa: miękka
liczba stron: 576
grudzień 2019

Gorący romans z wątkiem sensacyjnym w tle.
Veronica, dziewczyna z niewielkiego angielskiego miasteczka, od pięciu lat
mieszka w Londynie. Trenuje krav magę, pracuje w różnych firmach, zmienia
korporacje jak rękawiczki. Dokładnie tak jak niektórzy ludzie zmieniają partnerów. Tyle że Veronica nie ma nikogo, kim byłaby zainteresowana. Za plecami
nazywana „królową śniegu”, ma uzasadnione powody, by odczuwać niechęć
do mężczyzn, szczególnie tych, którym się podoba. Dziewczyna została zaproszona na ślub starszej siostry – i ma poważny kłopot. Wizyta w rodzinnych stronach to powrót do historii, o której od pięciu lat próbuje zapomnieć. Za smutną
przeszłością Veroniki stoi konkretna osoba, niejaki Carter, drapieżca seksualny
z rodu o szerokich koneksjach. Niestety, także brat pana młodego. Rodzice
Veroniki marzą, by wyswatać ją z Carterem. Aby tego uniknąć, dziewczyna
postanawia pojawić się na weselu w towarzystwie jakiegokolwiek mężczyzny,
którego będzie mogła przedstawić jako swojego narzeczonego.

1 / 2020

Twoja Księgarnia

Uwolniona potęga
podświadomości

Dlaczego niektórzy ludzie wiodą szczęśliwe i dostatnie życie, a inni cierpią
ubóstwo i są nieszczęśliwi? Dlaczego niektórzy są pełni niepokoju i obaw,
a inni pełni wiary i pewności siebie? Dlaczego niektórzy mieszkają w pięknych,
luksusowych domach, a inni ledwo wiążą koniec z końcem? Odpowiedź jest
jedna: podświadomość. Zaproś magię do swojego życia – Joseph Murphy,
autor światowego bestselleru Potęga podświadomości, od lat udowadnia, że
za nasze sukcesy lub porażki odpowiada nasz umysł. Twoja podświadomość
jest źródłem Twoich emocji i posiada zdolność kreacji. Wykorzystując swój
świadomy umysł, możesz tak zaprogramować swoją podświadomość, aby
była zdolna do pozytywnego myślenia i kreowania rzeczywistości, którą sobie
wymarzyłeś. Zaprzęgnij swoją podświadomość do pracy. Masz niesamowity
potencjał, aby być, kim chcesz, robić, co chcesz, i otrzymywać wszystko, na
co zasługujesz. Niestety, tylko niewielka liczba ludzi potrafi to wykorzystać. Ta
książka to zmieni!

K. N. Haner

Złe miejsce
oprawa: miękka
liczba stron: 344
styczeń 2020

Znalazła się w złym miejscu i czasie, a tam był On. Człowiek, który ją zniewolił.
I pokochał. Był jak senny koszmar, przerażał mnie, karał, manipulował mną, ale
sprawił, że czułam się potrzebna. Mimo że nosił maskę, dostrzegłam w nim coś
ludzkiego. Chciałam uciec, ale nie miałam dokąd wracać. Moje życie przed nim
było piekłem. Przez chwilę żyłam złudzeniami, że uwolniłam się od przeszłości,
ale prawda okazała się szokująca. Byłam kimś innym, niż myślałam. I nie uciekłam z piekła. Trafiłam w sam jego środek.
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Kallia Papadaki

Dendryty
Wyszukane
przekład: Ewa T. Szyler
oprawa: twarda
liczba stron: 272
maj 2020
e-book: tak

Camden leży w stanie New Jersey, naprzeciw
Filadelfii. Oba miasta dzieli rzeka Delaware,
a łączą je dwa mosty: Benjamina Franklina i Walta
Whitmana. Camden było etnicznym tyglem,
rozwinięty przemysł oferował pracę imigrantom.
Wszystko zmieniło się po drugiej wojnie światowej.
Zakłady przemysłowe przeniesiono do stanów
zachodnich i do Meksyku. Zabrakło pracy, lecz

miasto zalała nowa fala portorykańskich i afroamerykańskich emigrantów szukających lepszego
życia. We wrześniu 1949 roku weteran wojenny
Howard Unruh zabił w East Camden trzynaście
osób w ciągu dwunastu minut. Był pierwszym masowym mordercą w historii Stanów Zjednoczonych.
W następnych latach trzech burmistrzów Camden
osądzono i skazano na karę więzienia za korupcję. W roku 2012 miasto miało najwyższy wskaźnik przestępczości w Stanach Zjednoczonych.
Obecnie około 40% mieszkańców żyje poniżej

Emilie Pine

O tym się nie mówi
Cyranka
przekład: Joanna Figiel
oprawa: miękka
liczba stron: 192
luty 2020
e-book: tak

Bestsellerowe i nagradzane eseje, a właściwie
pamiętnik. Autoreportaż. Spowiedź. Emilie Pine
otwarcie mówi o sprawach, o których kobiety
rzekomo powinny milczeć. Świadomie i bezkompromisowo narusza tabu. Rzuca wyzwanie prze-

sądom o kobiecości, a jej bronią jest bezwarunkowa i rozbrajająca szczerość, z jaką opowiada
o swoim życiu. O alkoholizmie egoistycznego ojca,
który potrafił nazwać ją dziwką, co było dla niego
zarówno zniewagą, jak i komplementem. O dojrzewaniu w mrocznym, imprezowym Londynie

Joanna Winiarska

Chodź, opowiem
Ci o Laurin...
Rozpisani.pl
oprawa: miękka
liczba stron: 78
luty 2020

Laurin to piękna, młoda dziewczyna dotknięta
najgorszym rodzajem przemocy. Molestowana
w dzieciństwie stwarza sobie odrębny świat,
w którym jest wolna od cierpienia. Zakłada maskę.
Jest przebojowa i uwodzicielska. Problem w tym,
że największym jej wrogiem staje się miłość. Gdy
ją spotyka, misternie budowany świat za szybą jest
zagrożony…

TK

Marcin jest ofiarą fizycznej przemocy, buntuje się
i ucieka od swojego oprawcy. Na pozór wolny
i odważny, walczy z narastającym lękiem i emocjonalnym bólem.
Nieoczekiwanie dla siebie spotyka Laurin. Porażony jej urodą i wdziękiem zakochuje się bez pamięci. Dziewczyna, choć bardzo zagadkowa, wydaje
się podzielać te uczucia. Wkrótce po tym planują

granicy ubóstwa. Takie są twarde fakty. Poza nimi,
jakiekolwiek podobieństwo do osób, nazwisk i sytuacji jest przypadkowe i nie ma żadnego związku
z rzeczywistością.
Powieść Dendryty Kallii Papadaki, wyróżniona
w 2017 roku Literacką Nagrodą Unii Europejskiej
to jedna z najlepszych greckich powieści ostatnich lat. Przedstawia losy kilkorga imigrantów
w pierwszym, drugim i trzecim pokoleniu, osiadłych w mieście Camden. Ich losy pokazane są
w wahadle czasu oscylującym od 1919 do 1982
roku. Powieść stanowi poruszające studium trudu
istnienia na uchodźstwie. Pokazuje zależność między losami jednostek a losem miasta oraz wpływ
polityki – tej wielkiej i tej lokalnej – na koleje życia
prostych ludzi.
Czy „amerykański sen” i wiara w „mogę wszystko”
to iluzja? Drogi Czytelniku rozstrzygnij sam.
Projekt współfinansowany w
ramach programu Unii Europejskiej
„Kreatywna Europa”

pełnym seksualnych drapieżników. O seksizmie,
toksycznych uwagach, nieustannych dyskredytacjach i milczeniu ofiar. O gwałcie, i o tym
jak pewnego razu uderzyły ją jej własne słowa:
Nigdy nie zostałam zgwałcona. O kobiecej krwi,
przelewaniu krwi na papier, wykrwawianiu się,
chowaniu krwi. O empatii i o jej braku, do którego
autorka potrafi się przyznać. O miłości do dzieci
i o pragnieniu ich posiadania oraz o niepłodności,
która wikła kobiety w poczucie winy.
Nie jest łatwo mówić o skrywanych słabościach,
sekretach, traumach. Trudno się mierzyć z własną
przeszłością. Emilie Pine mierzy się z nią w sposób
nie tylko odważny, ale też przemyślany. Tworzy
manifest przeciw milczeniu. Odzyskuje głos. Mówi
donośnie, ale nie tylko w swoim imieniu.
ucieczkę, ale ona nieoczekiwanie zrywa więź i nie
przychodzi na umówione spotkanie…
Joanna Winiarska: pisarka, nauczycielka,
dziennikarka, wreszcie rodowita płocczanka,
wykształcona w toruńskiej uczelni.
Zaprasza Czytelnika do podróży w głąb siebie, do
takiej krainy, gdzie jawa miesza się ze snem, gdzie
dobro miesza się ze złem, gdzie życie i śmierć
stają na równi.
Autorka opowieści lirycznej „Bajki dla dorosłych”.
„Chodź opowiem ci...” to efekt pracy kilkunastu lat,
zamykający w klamrę tematyczną utwory powstałe
dawno temu, jak i zupełnie nowe, zaledwie sprzed
paru tygodni. Każdy z ich opowiada swoją historię
i przedziwnie łączy się w całość. To opowieść
prawdziwa, jak rodzinna pożółkła ze starości
fotografia...
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Beata Pawlikowska

Blondynka
na Hawajach
Edipresse Książki
oprawa: twarda
liczba stron: 420
maj 2020

Przez wulkany, czarne plaże i wodospady
Big Island, słynną drogę do Hany na wyspie Maui, magiczny las na prawie bezludnej wyspie Molokai i plażę Waiki w Honolulu na wyspie Oahu… Szlakiem starożytnej

wiedzy ho’opono’pono, huny, hawajskich
legend i polinezyjskiej przeszłości…
Kolejna niezwykła podróż z Beatą Pawlikowską
odkrywa przed czytelnikami różne oblicza Hawajów. Czy przypominają raj z kolorowych przewodników i turystycznych folderów? Na pewno
nie rozczarują. Blondynka na Hawajach to lektura

Marcin Kydryński

Dal

Listy z Afryki minionej
Edipresse Książki
oprawa: twarda
liczba stron: 640
maj 2020

Dal. Listy z Afryki minionej to prequel wydanej w 2016 roku Bieli. W nowej książce
Marcin Kydryński prezentuje kolekcję
niezwykłych archiwalnych pocztówek-fotografii z czasów kolonialnych i przywraca pamięć o Afryce z przełomu XIX i XX
wieku.
Dal jest jednak czymś więcej niż wędrówką śladami afrykańskiej historii. Jest manifestem, aktem
oskarżenia dla przeszłych pokoleń i zarazem
hołdem złożonym ofiarom europejskiego koloniali-

zmu. Dyskursem filozoficznym, w którym wnikliwej
analizie poddane jest człowieczeństwo wraz
z jego niezmiennymi od tysiącleci aspektami, jakimi są skłonność do okrucieństwa, śmierć i… miłość.
Jest też wspaniałym albumem fotograficznym, który w połączeniu z przytaczanymi faktami dotyczącymi rozwoju fotografii, fragmentami życiorysów
pierwszych fotografów Afryki i poetycką analizą
uwiecznionych obrazów otwiera dyskusję o istocie
fotografii jako dziedziny sztuki.
Marcin Kydryński jest erudytą. Prezentowanym

obowiązkowa dla tych, którzy wybierają się
w tamte strony. Dla nich i dla tych, którzy póki co
oddają się tylko marzeniom, podróżniczka nagrała
wiele filmów, dzięki którym będą mogli zobaczyć
opisywane miejsca i posłuchać, jak warto żyć,
żeby poczuć wewnętrzne szczęście.
Marzyłam o tym od czasów szkoły średniej, kiedy
po raz pierwszy usłyszałam nazwę Mauna Kea. Te
dwa słowa brzmiały dla mnie magicznie. Mauna Kea – Biała Góra, najwyższy szczyt świata
o wysokości ponad 10 000 metrów [licząc od
podnóża góry, które znajduje się pod powierzchnią oceanu]. Tajemniczy wulkan wyrastający z dna
oceanu, święty dla rdzennych Hawajczyków
– tymi słowami autorka rozpoczyna opowieść
o podróży-marzeniu, które zrealizowała 30 lat po
opuszczeniu szkolnej ławki na zawsze.
obrazom i ich bohaterom przygląda się z uwagą
i miłością. Sięga do archiwów, dzieł literackich,
obrazów starych mistrzów, a potem słowami
z niezwykłą wrażliwością i namiętnością maluje
świat, którego już nie ma. Dal jest ucztą. Wzrusza,
szokuje, zmusza do refleksji, ale przede wszystkim
rozbudza wyobraźnię czytelnika i pozwala zobaczyć dawne serce Afryki.
Pretekstem do powstania książki stała się bogata
kolekcja archiwalnych kolonialnych pocztówek,
zdjęć, rycin i map, która znajduje się w rękach
autora. Spośród blisko tysiąca egzemplarzy
w książce
Jaką historię pokazują zdjęcia na pocztówkach?
Wstrząsającą. Próżno na nich szukać romantycznych pejzaży. Fotografie na dawnych pocztówkach w odróżnieniu od współczesnych dokumentują nieomal wszystkie aspekty życia, również
śmierć. Każda z nich jest świadectwem barbarzyństwa, z każdej, nawet z najpiękniejszego portretu,
wyziera oskarżenie o pogardę i wyzysk.

Wydawnictwo Kobiece
oprawa: miękka
liczba stron: 392
maj 2020
e-book: tak

czuje, że to właśnie z Izą może ułożyć sobie życie
po tragicznej śmierci swojej partnerki.
Jednak ktoś chce pokrzyżować ich plany. Iza
dostaje na Facebooku dziwne wiadomości. Pod
drzwiami znajduje róże. Czuje, że jest obserwowana, i zaczyna mieć pewność, że śmierć byłej
dziewczyny Arka wcale nie była jedynie nieszczęśliwym wypadkiem. Czy jej też grozi niebezpieczeństwo? Kto taki bacznie się jej przygląda?

Patrz, nie odwracaj wzroku. Zobacz, co kryje
mrok. Nowy kobiecy dreszczowiec Alicji Sinickiej,
autorki bestsellerowej Stażystki. Do czego może
doprowadzić obsesyjne pragnienie bliskości?
Iza i Arek kiedyś byli przyjaciółmi. Wychowali się
na tym samym oławskim osiedlu. Ona w ubóstwie,

on w pięknym domu z dużymi oknami. Zawsze ją
fascynował, ale miała wrażenie, że są z innych
światów, które do siebie nie pasują.
Po latach spotykają się na izbie przyjęć szpitala
w Oławie. Doktor Arkadiusz Milski z trudem rozpoznaje w pobitej dziewczynie dawną znajomą. Ich
relacja odżywa i budzi namiętne uczucia. Arek

Alicja Sinicka rozpoczęła swoją karierę pisarską
od powieści romantycznych z elementem sensacji. Na początku 2020 roku zaskoczyła fanów
kobiecym psychologicznym thrillerem Stażystka,
zyskując jeszcze szersze grono czytelników.
W swoich powieściach koncentruje się na ludzkich
obsesjach i wstydliwych tajemnicach, a to wszystko
z zagadkową zbrodnią w tle.
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Alicja Sinicka

Obserwatorka
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Maria Adolfsson

Doggerland
Podstęp. Tom 1

W.A.B.
przekład: Agata Teperek
oprawa: miękka
liczba stron: 480
marzec 2020
e-book: tak

Będą szukać prawdy, choćby mieli dokopać się do
samego piekła. Najlepszy szwedzki kryminał, jaki
powstał w ostatnich latach.
Doggerland to fikcyjny archipelag rozciągający
się między Wielką Brytanią a Skandynawią. Na
jednej z wysp – Heimö – jest właśnie poranek.

Zawieszona nad lądem wieczna mgła zdaje się
przykrywać jednak coś więcej niż tylko dachy
domów.
Gdzieś w głębi Heimö znaleziona zostaje martwa
kobieta. Śledztwo ma poprowadzić komisarz
Karen Eiken Hornby. Sytuacja komplikuje się, gdy

Alek Rogodziński

Miłość Ci nic
nie wybaczy
Edipresse Książki
oprawa: miękka
liczba stron: 304
luty 2020

Karolina pewnego dnia dowiaduje się, że jej
mąż jednak nie jest chodzącym ideałem. Kobieta
przyłapuje go na zdradzie. I o tym w zasadzie
mogłaby być każda książka, ale nie ta spod pióra
Alka Rogozińskiego. W jego najnowszej powieści
„Miłość Ci nic nie wybaczy” okazuje się bowiem,
że mąż Karoliny jest nie tylko zdrajcą, ale i...
mordercą.

A przynajmniej potencjalnym mordercą, tak
bowiem podejrzewa policja. Jak zachowa się Karolina? Jedno jest pewne, ta powieść ma w sobie
niewiele z typowego love story!
Alek Rogoziński jako autor, w tym roku, świętuje
swoje piąte urodziny. „Miłość Ci nic nie wybaczy”
to w jego dorobku trzynasta komedia kryminalna.
Od początku kariery znakiem rozpoznawczym
powieści Rogozińskiego jest wartka akcja, dobry

Chris Carter

Polowanie na zło
Sonia Draga
przekład: Mikołaj Kluza
oprawa: miękka
liczba stron: 384
kwiecień 2020
e-book: tak

Polowanie na zło to dziesiąta książka z cyklu thrillerów o detektywie Hunterze. To również pierwsza
kontynuacją, jaką napisał Chris Carter. Ukazuje
dalsze wydarzenia przedstawione w Geniuszu
zbrodni. Do tej pory wszystkie książki można było

TK

czytać w dowolnej kolejności, ponieważ fabuła
nie zależała od poprzedniej części, ale w tym
wypadku jest inaczej.
Warto sięgnąć najpierw po Geniusza zbrodni,
aby w pełni zrozumieć historię łączącą Huntera
i Luciena.

ofiarą okazuje się była żona aroganckiego szefa
wydziału, z którym Karen spędziła ostatnią noc.
Odkrycie prawdy nie będzie proste, mieszkańcy
odciętej od świata wyspy skrywają niejeden sekret.
Śledztwo prowadzi aż do lat 70., kiedy na Heimö
powstała tajemnicza komuna, i utyka w martwym
punkcie. Czy klucz do rozwiązania zagadki może
tkwić w przeszłości i plotkach krążących w wiejskim pubie?
Maria Adolfsson (ur. 1958) – urodziła się i mieszka
w Sztokholmie. Przez lata pracowała jako specjalistka PR, była m.in. rzeczniczką prasową w SL,
sztokholmskim zarządzie transportu miejskiego.
Obecnie zajmuje się wyłącznie pisaniem. Jej
debiutancka książka – wydany w 2018 roku Podstęp – to pierwszy tom serii powieści kryminalnych
o komisarz Karen Eiken Hornby z Doggerlandu.
W przygotowaniu druga część.

humor i zagadki kryminalne, które Czytelnicy
rozwiązują wraz z bohaterami.
Alek Rogoziński jako wnikliwy obserwator i dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem lubi brać na
tapetę w swoich powieściach wszelkie medialne
środowiska. Po świecie filmu, mody i innych
showbiznesowych obszarach przyszła pora na
świat (brudnej) polityki. Tradycyjnie, nie lada
gratką dla czytelników, będzie plejada bohaterów
których autor we wstępie przedstawia Czytelnikom.
Ponieważ Rogoziński wielokrotnie był podejrzewany o ukrywanie rozpoznawalnych postaci
pod nowymi nazwiskami, w książce znalazło się
oświadczenie autora:
Uroczyście przyrzekam, że wszyscy bohaterowie
niniejszej powieści (tradycyjnie – poza Tomkiem
Ciachorowskim) są przeze mnie wymyśleni. Jeśli
dopatrzycie się w nich jakichkolwiek podobieństw
do znanych wam z – jak to się mówi w dobie Internetu – „realu” postaci, to już nie moja wina.
Poznali się na studiach, dzielili pokój w akademiku. Dwaj spośród najzdolniejszych absolwentów
Uniwersytetu Stanforda.
Po latach spotkali się ponownie w Quantico w Wirginii – tym razem jako przeciwnicy. Robert Hunter
dowodzi sekcją SO wydziału zabójstw w Los
Angeles. Lucien Folter jest jednym z najbardziej
niebezpiecznych seryjnych morderców, z jakimi
mieli do czynienia agenci FBI.
Po trzech i pół roku odsiadki Lucien uciekł z więzienia, przebywa na wolności i jest wściekły.
Przez cały ten czas myślał tylko i wyłącznie o zemście. Osoba odpowiedzialna za jego aresztowanie mu zapłacić. Musi cierpieć.
Tą osobą jest... Robert Hunter.
A teraz nadszedł czas na wprowadzenie tego
planu w życie.
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Janina Bąk

Statystycznie rzecz
biorąc,
czyli ile trzeba zjeść czekolady,
żeby dostać Nobla
W.A.B.
oprawa: miękka
liczba stron: 320
marzec 2020
e-book: tak
Statystycznie rzecz biorąc to książka o statystyce
(tak, o statystyce!), której lektura przyprawia o ból
przepony (ze śmiechu. Nie trzeba od razu biec do
lekarza). No i nawet można zrozumieć o co w niej
(statystyce) chodzi. Wszystko dzięki Janinie Bąk,
pandze biznesu, komendancie komedii, charyzmatycznej liderce ortodoksyjnej grupy #DrużynaJanina.
Ile trzeba zjeść czekolady, by dostać Nobla?
Dlaczego koń i szop pracz nigdy nie dostali
doktoratu? Czy język angielski powoduje zawały
serca, a masło przedłuża życie? Czego statystyka
nauczyła się od martwego łososia? A przede
wszystkim: czy naukowcy są jak żony i nigdy się
nie mylą? Dzięki setkom ciekawostek zobaczycie,
że statystyka potrafi zmierzyć wszystko i – wbrew

pozorom – przydaje się do wszystkiego. Pozwala
nawet oszacować matematyczny wzór na miłość!
Janina Bąk – o taką statystkę nic nie robiliśmy.
Autorka bloga Janina Daily, panga biznesu, wirtuoz matematycznej zabawy, komendant komedii,
polędwica sopocka małżeństwa, whatever. Jej
warsztaty DIY z wyplatania koszyków z kabanosów obejrzano już 65.000 razy, TEDx o statystyce
był przez chwilę popularniejszy niż teledysk Zenka
Martyniuka. Jeżeli ma gdzieś dotrzeć, to wyjedzie we wtorek zamiast w czwartek, miesiąc za
wcześnie lub za późno, w dodatku w złą stronę.
Uważa, że poprzeczkę należy sobie zawsze zawieszać wysoko, bo wtedy przechodząc pod nią,
nie trzeba się schylać.

Piotr Marecki

Polska przydrożna
Czarne
oprawa: miękka
liczba stron: 200
kwiecień 2020
e-book: tak

Piotr Marecki wychował się na Podkarpaciu, ale
od lat mieszka w Krakowie. Pracuje jako profesor
na UJ, gdzie zajmuje się mediami cyfrowymi. Był
profesorem wizytującym na amerykańskich uczelniach. Jest także redaktorem naczelnym wydawnictwa Korporacja Ha!art.
I nagle pewnego dnia na początku piekielnie gorącego lata 2019 wykładowca akademicki i bywalec
literackich knajp zniknął z Krakowa. Omijając duże
miasta, zabytki, kościoły, muzea, pojechał przed
siebie. Przemierzał kolejne powiaty, gminy, wsie
i wioski, gubiąc się na leśnych żwirówkach i polnych szutrówkach. Z premedytacją jednak nie uży-
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wał GPS-u. Często błądził i nierzadko wracał do
miejscowości, w których już był. I tak, nie wiadomo
kiedy, upłynęło piętnaście dni i tylko 4872 kilometry na liczniku były potwierdzeniem dalekiej drogi,
którą w tym czasie przemierzył. Za sobą zostawił
setki miasteczek, wsi, wiosek i przysiółków, krainy
kebabów, pizzerii i nieczynnych barów. Kilometry
dróg i bezdroży. Wydawać by się mogło, że tylko
skwar lał się z nieba i nic się nie działo, ale autor
z kronikarską skrupulatnością zapisywał, gdzie
był, co zobaczył i kogo spotkał. Fotografował
przydrożne osobliwości: szyldy, małą gastronomię, geesy, cepeeny, ogródkowe instalacje. O tej
Polsce opowiadał też w rozmowach telefonicznych
swojej narzeczonej, która razem z kotami została
w Krakowie.

Wydawnictwo HarperCollins
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POLECA
Rainbow Rowell

Zbłąkany syn
przekład: Dorota Stadnik
oprawa: miękka
liczba stron: 368
marzec 2020
e-book: tak

To miał być koniec opowieści.
Simon Snow zrobił wszystko, co powinien. Pokonał złoczyńcę. Wygrał wojnę.
A nawet się zakochał… W tym miejscu powinien nastąpić happy end, prawda?
Coś w stylu „I żyli długo i szczęśliwie…”.
Dlaczego więc Simon Snow popadł w apatię i nie może zejść z kanapy?
Zdaniem najlepszego przyjaciela potrzebuje zmiany. Nowych bodźców, które
sprawią, że ujrzy siebie w innym świetle i odzyska chęć do życia.
Przyjaciele ze szkoły dla czarodziejów wpadają na genialny pomysł: wyjazd
do Ameryki jest tym, czego potrzeba Simonowi. Przy okazji odwiedzą starą
znajomą.
Zabytkowym kabrioletem jeżdżą po zachodnich stanach w poszukiwaniu przygód. Oczywiście dopadają ich też kłopoty – smoki, wampiry, śmiercionośne
indywidua… Stawiają im czoła, ale w pewnym momencie się gubią. Gubią się
tak bardzo, że zaczynają się zastanawiać, czy kiedykolwiek w ogóle wiedzieli,
dokąd zmierzają…

Daniel Silva

Nowa dziewczyna
przekład: Alina Patkowska
oprawa: miękka
liczba stron: 400
listopad 2019
e-book: tak

Powieść o intrydze, zdradzie i zemście.
W ekskluzywnej prywatnej szkole w Szwajcarii pojawia się śliczna dziewczynka
o kruczoczarnych włosach. Codziennie eskortuje ją ochrona, a jej tożsamość
spowija tajemnica. Oficjalnie to córka bogatego międzynarodowego biznesmena. W rzeczywistości jej ojcem jest książę Chalid, koronowany następca tronu
Arabii Saudyjskiej. Kiedyś uznawany za śmiałego reformatora, okrył się złą
sławą po zamordowaniu dziennikarza dysydenta. Gdy jego ukochane dziecko
zostaje brutalnie porwane, książę Chalid zwraca się do jedynego człowieka,
któremu może zaufać, by odnaleźć córkę, zanim będzie za późno. W zamian
obiecuje ostateczne zerwanie więzi łączącej Królestwo z radykalnym islamem.
Allon i książę Chalid zostają sojusznikami w śmiertelnej, tajnej wojnie o kontrolę
nad Bliskim Wschodem. Życie dziecka i tron Arabii Saudyjskiej wiszą na włosku.
Obaj mężczyźni ryzykują i obaj mogą stracić wszystko.

TK

Trent Dalton

Chłopiec pochłania
wszechświat
przekład: Dorota Stadnik
oprawa: miękka
liczba stron: 480
luty 2020
e-book: tak
Przedmieścia Brisbane, 1983: nieobecny ojciec, uzdolniony niemy brat, matka
narkomanka, handlarz heroiną w roli ojczyma... Czy życie dwunastoletniego
Elego mogłoby być bardziej skomplikowane?
Dorastając w zaniedbanej dzielnicy, zamieszkałej przez polskich i wietnamskich
uchodźców, Eli próbuje iść za głosem serca, żeby dowiedzieć się, co to znaczy
być dobrym człowiekiem. Heroicznie próbuje ratować matkę przed pewną
zgubą. Los ciągle jednak rzuca mu pod nogi nowe przeszkody.
Najbardziej niezawodnym dorosłym w życiu Elego okazuje się Slim Halliday,
czuwający nad nim recydywista i za życia owiany legendą rekordzista udanych
ucieczek z więzienia Boggo Road Gaol.
Ta pełna oryginalności i uroku historia, osadzona w Australii lat 80. XX wieku, stanowi wielowymiarową opowieść o braterstwie, prawdziwej
miłości i nieprawdopodobnej przyjaźni, a także o zbrodni i magicznej sile
umysłu, o rodzinie i przeznaczeniu – jest hipnotyzująca i poruszająca, poetycko
przepiękna.

Don Winslow

Granica
przekład: Barbara Budzianowska-Budrecka
oprawa: miękka
liczba stron: 872
październik 2019
e-book: tak

Wojna przyszła do domu.
Przez ponad 40 lat Art Keller był na pierwszej linii frontu najdłużej trwającego
konfliktu Ameryki. Wojny Narkotykowej. Jego obsesja pokonania ojca chrzestnego kartelu Sinaloi – Adana Barrery – kosztowała go ludzi, których kochał,
a nawet zabrała część jego duszy.
Teraz Keller wyniesiony do najwyższej rangi DEA odkrywa, że zniszczenie
jednego potwora skutkuje pojawieniem się w jego miejsce trzydziestu innych,
siejących chaos zniszczenia w jego ukochanym Meksyku. I nie tylko tam.
Od slumsów w Gwatemali do marmurowych korytarzy Waszyngtonu, Winslow
podąża za nowym pokoleniem narcos, glin, ćpunów, polityków i dzieciaków
uciekających od przemocy do szansy lepszego życia w nowym kraju.
Rozdzierająca opowieść o zemście, korupcji i sprawiedliwości.
Granica jest bezkompromisowym portretem nowoczesnej Ameryki, opowieści
o – i dla – naszych czasów.

NOWOŚĆ

◆ Zobacz spektakularne zdjęcia uzyskane dzięki
najnowszym technologiom
◆ Dotknij reprodukcji fresków w skali 1:1.
Takich szczegółów nie zobaczysz będąc w kaplicy
◆ Śledź profesjonalny komentarz przybliżający
historię Sykstyny
◆ Przenieś się do miejsca, które codziennie
odwiedza 25 tys. osób
oprawa twarda z obwolutą
format 240x295 mm, stron 360

Spotkaj się z fascynującymi
dziełami mistrza baroku

Poznaj arcydzieła
geniusza renesansu

oprawa twarda z obwolutą
format 178x239 mm, stron 440

oprawa twarda z obwolutą
format 240x325 mm, stron 224

NOWOŚĆ

Daj się poprowadzić przez wszystkie kolekcje
Muzeów Watykańskich i zobacz to, co najcenniejsze w zbiorach: egipskie, greckie i rzymskie
starożytności, rzeźby, sarkofagi i inskrypcje,
arrasy, Pinakotekę, stanze Rafaela, skarby
Biblioteki Watykańskiej, lapidaria, zbiory
etnograficzne i wiele, wiele innych.
oprawa twarda z obwolutą, etui
format 240x340 mm, stron 488

Zgłębiaj artystyczną i architektoniczną
historię wyjątkowej budowli

Odkryj historię powstawania
kompleksu watykańskiego

oprawa twarda z obwolutą
format 240x325 mm, stron 352

oprawa twarda z obwolutą
format 240x325 mm, stron 352
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Karolina Staszak

Endometrioza
Kobiecość nie musi boleć

Jeśli co miesiąc nie jesteś w stanie wyjść do pracy,
bo ból jest nie do wytrzymania, wszystko cię drażni, a niektóre pozycje w trakcie seksu są dla ciebie
bolesne, nie bój się sięgnąć po tę książkę.

Rozdziały napisane przez m.in. ginekologa, seksuologa, psychoterapeutę i dietoterapeutę pomogą
zrozumieć etapy choroby, a zastosowanie się do
wskazówek specjalistów może przynieść ulgę, byś
mogła w pełni cieszyć się zdrowiem. W książce
znajdziesz też odsyłacze do filmów z ćwiczeniami przygotowanymi przez fizjoterapeutki. Proste
techniki autoterapii pozwolą ci lepiej zadbać
o zdrowie.

Endometrioza. Kobiecość nie musi boleć to osobista historia kobiety, która borykała się z takimi
problemami. Autorka tłumaczy, jak doszło do
rozpoznania endometriozy, jakie miała objawy

Endometrioza to choroba, która dotyka nas,
kobiety. Ta książka jest dla ciebie, twojej siostry,
mamy, przyjaciółki. Po przeczytaniu poczujesz się
bezpieczniej. I odzyskasz nadzieję.

Uz Afzal

praktykować, książka jest skonstruowana tak, by
pomóc zajętym rodzicom wspierać dzieci przez
cały dzień, od pobudki – przez posiłki, kryzysy,
naukę (w tym stres towarzyszący egzaminom),
wyzwania związane z czasem spędzanym przed
ekranem i komunikacją – do dobranocki.

Mando
oprawa: miękka
liczba stron: 240
marzec 2020
e-book: tak

Endoporadnik dla każdej kobiety
•bolesne miesiączki
•bóle pleców
•dyskomfort w czasie stosunku
•trudności z zajściem w ciążę
•depresja
•nerwowość

Mindfulness
dla dzieci
Studio Koloru
przekład: Magdalena Ryżewska
oprawa: miękka
liczba stron: 176
kwiecień 2020

Pomóż swojemu dziecku osiągnąć spokój
i zadowolenie od śniadania do dobranocki.

i jak to się stało, że mimo choroby jest dziś matką.
W osobistym dzienniku dzieli się przeżyciami
i pokazuje pracę nad sobą, jaką podjęła, aby
odzyskać zdrowie i zrozumieć swoje emocje.

Ten inspirujący i aktualny przewodnik oferuje
praktyczne ćwiczenia, które dzieci w wieku 4-11
lat mogą wykonywać wraz z rodzicami. Zaczynając od wyjaśnienia, co to jest mindfulness i jak ją

Sylvie Fabre, Isabelle Louet

EKOsprzątanie
Cudowne środki czystości
Jedność
oprawa: miękka
liczba stron: 224
styczeń 2020

W tej książce znajdziecie porady dotyczące
EKOsprzątania, dezynfekowania oraz usuwania
plam i nieprzyjemnych zapachów, a także liczne
receptury na środki do czyszczenia wnętrz, mebli
i sprzętów domowych.
Sprzątanie z użyciem domowych EKO środków jest
tanie, przyjemne i ekologiczne!
Już nasze babcie sięgały po ocet spirytusowy,

sodę oczyszczoną, cytrynę i glinki, aby zadbać
o czystość w domu. Do dzisiaj wszystkie opisane w książce produkty są wyjątkowo skuteczne
i jednocześnie nietoksyczne. Poznaj ich zalety.
Dowiedz się, jak je stosować i zacznij wymyślać
własne przepisy na tanie EKOlogiczne produkty.
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Soda oczyszczona, ocet spirytusowy, mydło marsylskie, czarne mydło, cytryna były już używane

Te proste zadania nauczą dzieci w pozytywny
sposób radzić sobie z emocjami, zwiększą ich
pewność siebie i koncentrację, jak również pomogą im w przechodzeniu z klasy do klasy.
Oczywiście, nasze ćwiczenia są równie korzystne
dla dorosłych, ponieważ pomagają złagodzić
codzienny stres związany z byciem rodzicem.

w przeszłości. Wymienione produkty są biodegradowalne i generują umiarkowane ilości dwutlenku
węgla, również z tego powodu, że sprzedawane
są w niewielkich, zazwyczaj kartonowych opakowaniach albo dostępne są luzem, jak cytryny.
EKOskładniki są tańsze niż przemysłowy proszek
do prania, płyn zmiękczający, płyn do szyb i do
mycia naczyń, odkamieniacz, produkt udrażniający kanalizację czy środek odświeżający powietrze.
Z powodzeniem mogą je zastąpić. Nie trzeba
długo liczyć, żeby zobaczyć oszczędności.
Pomyśl EKOśrodkach i dokonaj wyboru. Sięgając
po sklepowe środki czystości pamiętaj, że zostały one stworzone na bazie rozpuszczalników,
z użyciem składników powierzchniowo czynnych,
byle tylko były coraz skuteczniejsze. Składniki
przemysłowych środków czystości są szkodliwe dla
naszego zdrowia i jeszcze bardziej dla środowiska
naturalnego.
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PREZENTUJE
Miguel Gouveia

Kocyk

Miasto Potwór

przekład: Monika Świda
ilustracje: Raquel Catalina
oprawa: twarda
liczba stron: 32
maj 2020

oprawa: twarda
liczba stron: 40
maj 2020

Gdy Józef przyszedł na świat, dziadek podarował mu piękny kocyk, który przez
wiele miesięcy szył do kołyski pierwszego wnuka.
Tak rozpoczyna się wzruszająca, wywodząca się z tradycji żydowskiej, historia.
Kochający i zaradny dziadek wykorzystuje tkaninę do uszycia rozmaitych części
garderoby wnuka, aż do momentu, kiedy wystarcza jej jedynie na obleczenie
guzika, dzięki czemu kocyk towarzyszy Józefowi w dorastaniu. Kiedy w końcu
i guzik przepada, wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu dziadek po raz
kolejny zaskakuje chłopca, tworząc coś z niczego i sprawiając, że pamiątkowy
kocyk jednak nie zniknie.
Wspaniała opowieść o miłości, czułości, dzieciństwie i upływie czasu, a także
o mocy opowieści, która jak stary kocyk może trwać wiecznie…
Czułość: uczucie, które ujawnia się między osobami, które są sobie bliskie,
i które nieustannie się o siebie troszczą. Kocyk jest czułością.
Blog Deus me Livro

Potworrrna opowieść o przyjaznej przestrzeni miejskiej…
Zaraz, zaraz! Kto tu tak naprawdę jest potworem? Miasto wygląda potwornie.
Potwór to ekspert od spraw miast. Kiedy pojawia się w Miastoszewie, mieszkańcy zaczynają sporo rozumieć. Tylko kto kogo zje w finale tej historii?
Przeczytajcie książkę, a być może odnajdziecie w niej swoje własne miasta
i potwory, a nawet nauczycie się o nich czegoś nowego?
Przystępny język i atrakcyjne ilustracje, których wspólnym mianownikiem jest humor, pokazują dzieciom, że każdy jest odpowiedzialny za swoje miasto i może
mieć wpływ na to, czy jest to przestrzeń przyjazna i ładna. Uczymy podstaw
estetyki i poczucia wspólnoty za pomocą zabawnej historii i bardzo prostych
zasad podsumowanych na końcu książki.

Véronique Cauchy

Ed Emberley

przekład: Paulina Błaszczykiewicz
opracowanie graficzne: Laurent Simon
oprawa: twarda
liczba stron: 28
marzec 2020

adaptacja: Anna Czech
opracowanie graficzne: Ed Emberley
oprawa: twarda
liczba stron: 32
kwiecień 2020

Kropka i kreska

„Kropka i kreska” to prosta i urocza opowieść dla najmłodszych
o tolerancji, przyjaźni, lepszym świecie, o który zawsze warto walczyć, i o świetnej zabawie!
Pewnego dnia kropka spotkała kreskę. Od razu przypadły sobie do gustu
i rozpoczęły pyszną zabawę. Wspólnie stworzyły huśtawkę, ślimaka, śmigło,
a nawet banjo! Zabawa okazała się jeszcze lepsza, gdy dołączyły do nich inne
zaprzyjaźnione kropki i kreski z dalekich krain. A było ich mnóstwo – małe,
duże, pękate, chudziutkie, młodsze i starsze. Wszystkie bardzo szybko doszły
do wniosku, że razem można więcej, a siła tkwi w różnorodności!
I w prostocie! Bo wcale nie potrzeba wielu słów, by przekazać to, co najważniejsze. „Kropka i kreska” Véronique Cauchy z ilustracjami Laurenta Simona, dla
dzieci w wieku od trzech do pięciu lat, jest tego świetnym przykładem. Trudno
o bardziej uniwersalny i potrzebny w dzisiejszym świecie przekaz i ubranie go
w bardziej przyjazną formę.

TK

Joanna Guszta, Przemek Liput

Zgadnij, co to?

Co to za książka? Co to za zwierzę?
Spójrz na strony książki pod światło, a sam się przekonasz!
Zwykle patrzysz NA stronę, żeby zobaczyć ilustrację, w przypadku tej książki
jest inaczej! Aby sprawdzić, jakie zwierzę kryje się na obrazku i upewnić się, że
dobrze rozwiązałeś zagadkę, musisz spojrzeć pod światło PRZEZ poszczególne
strony.
Ta sprytna i zabawna książka została wymyślona przez Eda Emberleya pod
koniec lat siedemdziesiątych XX wieku. Po dziś dzień ani sam pomysł, ani szata
graficzna książki nie straciły nic ze swej oryginalności i świeżości.
„Zgadnij, co to?” jest dowodem na to, że papier może być interaktywny i zaskakuje nawet w dobie powszechnej cyfryzacji.
Świetna zabawa gwarantowana! (tak długo aż wyładują się baterie w latarce…).
ED EMBERLEY
ur. 19 października 1931 w Malden – amerykański artysta, ilustrator książek dla
dzieci. Emberley studiował malarstwo i ilustrację w Massachusetts School of Art
w Bostonie, a także w Rhode Island School of Design.
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Gen-ichiro Yagyu

Włosy

TAKO
ilustracje: Gen-ichiro Yagyu
przekład: Henryk Lipszyc
oprawa: twarda
liczba stron: 28
marzec 2020

Po co nam włosy na głowie? Czy to kłopot,
gdy się ich nie ma? Do czego się przydają brwi
i rzęsy? Co się stanie, gdy spływający z czoła pot
zatrzyma się na połączonych ze sobą brwiach?
Co to jest meszek? Czy rzeczywiście rośnie na

całym ciele? Kiedy włosy zaczynają rosnąć
w miejscach intymnych? Czy włosy pod pachami
trzeba golić? Czy zarost na twarzy przydaje się
do czegoś? Kto zapuszcza włosy w nosie? Siódmy
tom edukacyjnej serii Moje Ciało, jak zwykle po
brzegi wypełniony humorem i zabawą, przybliża
wiedzę na temat włosów i włosków rosnących

Anna Höglund

Misia i Kostek
Zakamarki
tekst i ilustracje: Anna Höglund
przekład: Katarzyna Skalska
oprawa: twarda
liczba stron: 64
listopad 2019

Misia i Kostek mieszkają razem w jednym domu.
Zwykle przed południem piją kawę. Robią
tak od zawsze. Aż pewnego dnia Kostek oświadcza, że wyjeżdża w daleką podróż. Nawet nie

pyta, czy Misia chciałaby pojechać z nim. Misia
zostaje sama. Targają nią silne emocje. Złość.
Tęsknota. Poczucie odrzucenia. Smutek. Rozpacz.
W końcu jednak Misia próbuje odbudować swoją
codzienność. Co będzie, jak Kostek wróci?

Susanna Isern

Idealna chwila
TAKO
ilustracje: Marco Somà
przekład: Tomasz Pindel
oprawa: twarda
liczba stron: 28
luty 2020

Kiedy Wiewiórka się budzi, dzień trwa już w najlepsze. W naczyniu z orzeszkami laskowymi znajduje tajemniczą kopertę. Czyta list... i po chwili pędem wybiega z domu. Mknie ile sił w łapkach, ale
w drodze przez łąki i las, co chwilę zatrzymują ją
przyjaciele, którzy potrzebują pomocy. Co robić?

1 / 2020

Mimo pośpiechu Wiewiórka nikomu nie odmawia.
Zastanawia się tylko, czy zdąży na czas, czy aby
nie zjawi się w nieodpowiednim momencie.
Gdy w końcu dociera na miejsce, coś sobie przypomina i zamiera jak sparaliżowana: zapomniała
o prezencie! Wsadza łapkę do plecaka, choć wie,

Twoja Księgarnia

na ciele człowieka. Książki serii Moje Ciało są
dziełem japońskiego autora i ilustratora książek
obrazkowych Gen-ichiro Yagyu. O sukcesie serii
oraz jej wyjątkowości przesądza metoda twórcza
autora: z jednej strony, spojrzenie na sprawy
ciała ludzkiego z perspektywy dziecka, z drugiej
strony, proste wyjaśnienia złożonych procesów
zachodzących w ciele człowieka oraz przystępne
przedstawienie faktów dotyczących anatomii
i fizjologii. W każdym tomie serii możemy znaleźć
mnóstwo zabawnych rozmów dzieci, zapis ich autentycznych pytań i szczerych trosk uchwyconych
w swobodnych i wyrazistych rysunkach, którym
towarzyszy mądry, lecz nie dydaktyczny, głos
dorosłej osoby. Naturalność, bezpretensjonalność,
autentyzm i humor to nieodłączne cechy książek
Gen-ichiro Yagyu.

Pierwsza część kilkutomowego cyklu o Misi i Kostku niezwykle cenionej szwedzkiej autorki
i ilustratorki Anny Höglund. Te obrazkowo-słowne
historie to lustro relacji – przede wszystkim napięcia pomiędzy pragnieniem bycia razem i potrzebą
osobności. Opisane w nich emocje rozpoznają
zarówno dzieci, jak i dorośli, przy czym każdy będzie mógł je odnieść do siebie na miarę własnych
doświadczeń.
Annę Höglund znamy w Polsce z przejmującej
książki obrazkowej dla nastolatków O tym można
rozmawiać tylko z królikami, a także z ilustracji do
książek Ulfa Starka: Czy umiesz gwizdać, Joanno?
i Chłopiec, dziewczynka i mur.

że przecież niczego tam nie znajdzie. Ku jej zaskoczeniu z plecaka wysypują się jednak: kwiaty, szalik, brzoskwinia...Wiewiórka aż podskakuje z radości. Przez cały dzień przyjaciele z wdzięczności
za pomoc wsuwali jej do plecaka różne cudeńka,
a ona, zabiegana, nawet tego nie zauważyła. Ale
dokąd właściwie zmierza Wiewiórka? Dlaczego
się tak spieszy? I dla kogo ten prezent?
Piękna i wzruszająca opowieść o przyjaźni,
wdzięczności i bezinteresownej pomocy. Nowa
książka Susanny Isern i Marca Somy, autorów innych uwielbianych przez dorosłych i dzieci tytułów
kolekcji OQO – Siedem łóżek malutkiej Popielicy,
Nie trzeba słów, Najlepsza zupa na świecie,
Niedźwiedź łowca motyli.

no
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Agnieszka Chylińska

Zezia, miłość
i bunt na statku
Pascal
ilustracje: Suren Vardanian
oprawa: twarda
liczba stron: 136
maj 2019
e-book: tak
Zezia dorasta. Jest zwykłą nastolatką, chodzi
do szkoły, spotyka się z koleżankami. Jednak jej
życie wcale nie jest proste. W szkole zaczyna
mieć problemy z matmą, a w każdej wolnej chwili
marzy o megaprzystojnym chłopaku. Chciałaby też
wreszcie móc zacząć się malować, a jej rodzice

najwyraźniej mają kłopoty. Czy Zezia da sobie
z tym wszystkim radę?
„Zezia, miłość i bunt na statku” to czwarta część
przygód Zezi i jej brata Gilera. To opowieść
o dojrzewającej nastolatce, która musi się zmierzyć z ważnymi problemami: pierwszą miłością,

Krystyna Chołoniewska

W cudzych ogrodach
EZOP
ilustracje: Anna Jamróz
oprawa: miękka
liczba stron: 172
październik 2019
e-book: tak

Zuzia ma jedenaście lat i dwóch starszych braci.
Przeprowadzka do domu z ogrodem to spełnienie
marzeń rodziców, nie jej. Wkrótce okazuje się, że
ich nowe miejsce zamieszkania ma swoje tajemnice. Znaleziony w ogrodzie skarb skłania Zuzię do
rozmyślań – kim byli poprzedni mieszkańcy? Dla-

czego się wyprowadzili? Dziewczynka w sekrecie
przed wszystkimi rozpoczyna prywatne śledztwo.
Nie jest to łatwe – najbliższa sąsiadka nazwana
przez dzieci Jędzą, woli milczeć o przeszłości, inni
też nie są chętni do rozmowy. Jednak Zuzia nie
rezygnuje i w końcu znajduje odpowiedzi na swoje
pytania.
Krystyna Chołoniewska w sposób niezwykle delikatny, nie wprost nawiązuje do trudnych wydarzeń

Anna Czerwińska-Rydel

Jaśnie Pan Pichon

Rzecz o Fryderyku Chopinie

Czy Fryderyk Chopin był grzecznym chłopcem?
Co robił, kiedy nie grał na fortepianie? Kim był dla
niego dziwaczny bezzębny mężczyzna noszący
perukę? Czym Frycek rozśmieszył do łez swojego ojca? Za co uwielbiali go szkolni koledzy?
I wreszcie co kryje się pod tajemniczym słowem
eolimelodikon? Odpowiedzi na te i wiele innych
pytań dotyczących życia genialnego pianisty

1 / 2020

Buka / seria: Mistrzowie wyobraźni
czyta: Jan Englert
muzyka: Fryderyk Chopin
w wyk. Krzysztofa Trzaskowskiego
projekt graficzny: Grażka Lange
format: 2 CD audio + książeczka
czas trwania: 1 godz. 43 min
marzec 2020
i kompozytora Fryderyka Chopina znajdziesz
w dwupłytowym wydawnictwie z serii MISTRZOWIE WYOBRAŹNI, które zostaje wznowione

Twoja Księgarnia

dorastaniem, trudnościami w szkole, rozstaniem
rodziców. To ważna i potrzebna książka; nie
tylko dla dzieci, ale również dla rodziców, którzy
chcieliby wiedzieć, co kłębi się pod zbuntowaną
nastoletnią czupryną.
Agnieszka Chylińska, wokalistka i rockmenka
z dziesięcioma płytami na koncie, osobowość
telewizyjna, matka trójki dzieci i autorka literatury
dziecięcej. „Zezia, miłość i bunt na statku” to jej
piąta książka po bestsellerowych tytułach „Zezia
i Giler”, „Zezia, Giler i Oczak”, „Zezia i wszystkie
problemy świata” oraz „Labirynt Lukrecji”. Ich łączny nakład przekroczył pół miliona egzemplarzy.
Książka „Zezia i Giler” sprzedała się w nakładzie
ponad 100 000 egz. zdobywając nagrodę Bestseller Empiku za najlepiej sprzedającą się książkę
dziecięcą. W listopadzie 2019 roku ukazała się
kolejna książka z serii: „Giler, trampolina i reszta
świata”.

w Polsce sprzed pół wieku, prowokując młodych
Czytelników do własnych przemyśleń i refleksji.
Było cicho, nawet żaden pies w okolicy nie
zaszczekał, kiedy powoli podnosiłam wieczko.
Najpierw wyjęłam złożoną kilka razy kartkę,
a potem… wzięłam głęboki oddech, zanim sięgnęłam głębiej. Pod grubą warstwą waty, zawinięty
w niebieską szmatkę leżał szklany konik, obok
dwie kredki: czerwona i niebieska, oraz prześliczny pędzelek – w bambusowej oprawce, z jasnego
włosia, chyba nieużywany. Rozłożyłam kartkę. Był
na niej rysunek; kobieta w długiej sukni trzymała
za rękę dziewczynkę z warkoczami i mniejszego
od niej chłopca. Chłopiec dotykał drzewa, które
wyrysowane było ze szczególną starannością;
widać było każdy nerw na listkach. Kto to narysował? I po co włożył rysunek, szklanego konika,
kredki i pędzelek do skrzynki, a potem zakopał to
wszystko w ogrodzie?

w związku z 210. rocznicą urodzin wielkiego
kompozytora. Publikacja zawiera 2 CD audio oraz
książeczkę pełną ciekawostek o fortepianie wraz
z mini słownikiem muzycznych terminów.
Seria MISTRZOWIE WYOBRAŹNI przybliża życie
i dzieło wybitnych postaci, przedstawiając je
w sposób, który fascynuje i zachęca do własnych
poszukiwań i wędrówek śladami nauki, sztuki
i sportu. W serii ukazały się dotychczas audiobooki, których bohaterami byli: Maria Skłodowska-Curie, Jan Heweliusz, Daniel Gabriel Farenhait,
Janusz Korczak, Julian Tuwim, Jerzy Kukuczka. Ich
niezwykłe życiorysy stają się okazją do odkrywania talentów, rozwijania pasji i otwierania się
na świat, w którym wiele jeszcze pozostało do
odkrycia.

Michał Kleszcz

Profesor Józio
w świecie dorosłych
ilustracje: Aleksandra Adamska-Rzepka
oprawa: twarda
liczba stron: 96
kwiecień 2020

Opowieść o siedmiolatku, który „naukowo zajmuje się badaniem tematyki
dorosłości i dorastania”. Jest pełna humoru, niezwykle celnych spostrzeżeń
i uniwersalnych prawd.
Poznajemy codzienność Józia, jego dylematy i rozterki, zabawy i przygody,
obserwujemy także relacje z rówieśnikami i ze starszymi. Perypetie grupki
przyjaciół przeplatane są zapiskami chłopca (Z notatek Profesora Józia), które –
przypominając nieco dziennik Rzeckiego – są refleksją o otaczającym świecie.
Pisane „naukowym i poważnym” językiem (nie pozbawionym dzięki temu
zabawnych gier słownych, kontaminacji i przejęzyczeń) wywody dają bezkompromisową diagnozę świata dorosłych: „Wraz z posuwaniem się w chorobie
(i latach) następuje zanikanie wyobraźni, jej miejsce zajmuje przewidywalność
i nuda – zwane przez chorych doświadczeniem”.
Józio, z racji wieku, postrzega rzeczywistość w skali jeden do jednego i opisuje
ją dosłownie, przez co bez taryfy ulgowej zauważa i punktuje przywary
dorosłych, począwszy od ich braku konsekwencji, poprzez różnego typu
konformistyczne zachowania, po paradoks „typowo dorosłego” stosunku do
pracy. Chłopiec jest świetnym obserwatorem, uważnym i spostrzegawczym,
a że jest przy tym prostolinijny i dowcipny – zapiski bezbłędnie demaskują świat
dorosłych.

Michał Andrzej Kleszcz, ur. w 1990 roku w Ozimku. Absolwent pedagogiki
na Uniwersytecie Opolskim. Ojciec dwóch córek – Jadwigi i Antoniny. Zakochany w żonie i dzieciach. Mieszkający w mieście, lecz wciąż tęskniący za wsią.
Fan chorału gregoriańskiego i dobrej literatury.
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Ulf Stark

Mój przyjaciel Percy,
Buffalo Bill i ja
Zakamarki
ilustracje: Magdalena Kucharska
przekład: Katarzyna Skalska
oprawa: twarda
liczba stron: 244
kwiecień 2020
Jak każdego lata Ulf wybiera się z rodzicami
i bratem do dziadków na wyspę. Tym razem dołącza do nich Percy, dla którego są to pierwsze takie
wakacje. Chce spróbować wszystkiego, co robi
się latem na wyspie – od prostowania gwoździ po
zabawę w Indian. Ulf nie jest zachwycony jego

obecnością. Planował w tym roku zdobyć serce
Pii, która jednak zdaje się zabiegać o względy
Percy’ego. Co z tego wyniknie? Miłosne cierpienia Ulfa dobrze rozumie dziadek. Bo czyż to nie
z miłości przeobraża się w Buffalo Billa, bohatera
Dzikiego Zachodu?

Jeff Kinney

Dziennik
cwaniaczka
Totalna demolka
Nasza Księgarnia
ilustracje: Jeff Kinney
przekład: Joanna Wajs
oprawa: miękka
liczba stron: 224
marzec 2020
Remont domu?! To chyba najgorszy pomysł, na jaki
kiedykolwiek wpadła mama. Poznajcie głównych
bohaterów tej pięknej katastrofy: koty grzęznące
w świeżutkim betonie, trującą pleśń, osy kloaczne,
myszy w ścianach, latającą wannę i dyszących
żądzą zemsty sąsiadów. Czy Heffleyowie prze-

trwają totalną demolkę, czy będą musieli zacząć
od zera w innym mieście, najlepiej pod zmienionym nazwiskiem?
W serii: „Dziennik cwaniaczka”, „Rodrick rządzi”,
„Szczyt wszystkiego”, „Ubaw po pachy”, „Przykra
prawda”, „Biała gorączka”, „Trzeci do pary”,

Jarosław Pietras

Karolina Marchewka, Piotrek
Pietruszka, Tomek Pomidor

Wakacje

Rozpisani.pl
ilustracje: Grupa „Des Ronces” w składzie:
Jarosław Pietras, Amelia Pietras (lat 11), Julianna
Pietras (lat 9) i Michalina Pietras (lat 22)
oprawa: miękka
liczba stron: 172
Świetna książka o wakacjach – do wakacyjnego
czytania.
Może to być trochę śmieszne, gdy się ma na
nazwisko Marchewka albo Pietruszka czy Pomidor.
Ale dla tytułowych postaci tej książki, Karoliny,
Piotrka i Tomka, nie ma to większego znaczenia.
Może nawet z powodu swych nazwisk łatwiej się
zaprzyjaźnili. Spędzają razem wakacje w swojej

okolicy, nie wyjeżdżając gdzieś dalej. Mają różne
charaktery, ale właśnie dlatego wspólnie przeżyty
czas jest ciekawszy.
To raczej oni, a nie ich rodzice, muszą wymyślać
w co się bawić. Czasem nawet robili coś, czego
rodzice się nie spodziewali. Na przykład wybrali
się w tajemnicy przed nimi na biwak w rogu
ogrodu, i choć może nie wszystko przebiegło, jak
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Trzecia część trylogii opartej na wspomnieniach
Ulfa Starka z dzieciństwa spędzonego w Stureby
oraz z wakacyjnych wyjazdów na wyspę Möję.
Autor doskonale przeplata humor z powagą,
wywołując u czytelnika zarówno uśmiech, jak
i wzruszenie.
Wcześniejsze przygody bohaterów znajdziemy
w książkach Magiczne tenisówki mojego
przyjaciela Percy’ego oraz Mój przyjaciel
szejk w Stureby. Każdy tom można czytać
niezależnie od pozostałych.
Ulfa, jego rodziców i dziadków czytelnicy mogą
także pamiętać z popularnych i lubianych książek
obrazkowych Jak tata pokazał mi wszechświat i
Jak mama została Indianką.

„Zezowate szczęście”, „Droga przez mękę”,
„Stara bieda”, „Ryzyk-fizyk”, „No to lecimy”,
„Jak po lodzie”, „Totalna demolka”, „Dziennik
cwaniaczka. Zrób to sam!”, „Dziennik Rowleya.
Zapiski chłopca o złotym sercu”.
Jeff Kinney jest twórcą internetowych gier
komputerowych oraz serii książek „Dziennik
cwaniaczka”, numeru jeden na liście bestsellerów
„New York Timesa”. W 2009 roku czasopismo
„Time” umieściło go wśród Stu Najbardziej
Wpływowych Ludzi Świata. Jeff Kinney stworzył
też www.poptropica.com, jeden z Pięćdziesięciu
Najlepszych Portali Internetowych według „Time”.
Dzieciństwo spędził w Waszyngtonie, a w 1995
roku przeniósł się do Nowej Anglii. Obecnie
z żoną i dwoma synami mieszka w Massachusetts,
gdzie razem z rodziną prowadzi księgarnię An
Unlikely Story.
zaplanowali, to jednak była to przednia zabawa. Podobnie wyjście do lasu zakończone dość
nieoczekiwaną zemstą mrówek. Zorganizowali
któregoś dnia muzeum zabawek, gdy ich mamy
chciały wyrzucić te stare i nieużywane. Innego
razu urządzili prawdziwą szkołę dla ślimaków, by
się przekonać, że trenowanie dzikich zwierząt jest
chyba prostsze niż nauczenie czegokolwiek tych
małych ogrodowych stworzeń. Każdy dzień wakacji przynosił coraz to nowe wydarzenia. Nawet
proste pomysły okazywały się bardzo ciekawym
sposobem spędzenia czasu.
Wszystkie wakacyjne przygody wymagały od bohaterów tej książki rezolutnego działania. Dlatego
pozostawiają oni czytelnikowi, na końcu każdego
z czternastu rozdziałów, proste i trudniejsze zadania do wykonania, nawiązujące bezpośrednio do
treści każdej części tej książki. Trzeba coś pomalować, odnaleźć, zauważyć, czy nawet wyciąć.
Jarosław Pietras, autor

Wydawnictwo
Druganoga
POLECA

Fundacja
Instytut Carla
Mengera

49

POLECA
Zuzanna Kisielewska

12 Półtonów
Książka o muzyce
ilustracje: Jurek Grochot,
Wojtek Koss
oprawa: twarda
liczba stron: 128
kwiecień 2020

Czy trzeba słyszeć, żeby cieszyć się muzyką?
Kiedy powstał najstarszy muzyczny hit?
Dlaczego smutne piosenki poprawiają humor?

Stworzona z myślą o czytelnikach od 9 lat wzwyż publikacja „12 półtonów.
Książka o muzyce” Zuzanny Kisielewskiej w fascynujący sposób przybliża
młodym czytelnikom jedną z najbardziej inspirujących dziedzin sztuki, jaką jest
muzyka i jak od najdawniejszych czasów towarzyszyła ona człowiekowi.
Książka pęka w szwach od zaskakujących pytań i równie zadziwiających
odpowiedzi. Składają się one na pasjonującą opowieść, która zaczyna się od
klaśnięcia w dłonie i przyjrzenia się temu, czym są dźwięki, by później wnikać
w rozmaite, często mało oczywiste oblicza muzyki. W rezultacie ta naszpikowana ciekawostkami książka to porządna dawka wiedzy nie tylko z teorii muzyki,
ale także z historii, psychologii, a nawet neurobiologii. Na próżno jednak szukać w niej sztywnych definicji i formułek. Zamiast nich w książce królują anegdoty i barwne przykłady, które pozwalają czytelnikowi wyrobić sobie abstrakcyjne
wyobrażenie o muzyce. Ta ostatnia, mimo że rozłożona na części pierwsze,
wciąż pozostaje tajemnicza i magiczna.
„12 Półtonów. Książka o muzyce” to wznowienie doskonale przyjętej publikacji.
Książka zdobyła wyróżnienie graficzne Polskiej Sekcji IBBY za rok 2017 i ukazała się w Czechach, Korei, a niebawem pojawi się także w Argentynie.

TK

Ewa Nowak

Złoto Johnny'ego

Akademia Młodych Milionerów
przekład: Jan M. Fijor
ilustracje: Milana Popkova, Michael Schultz
oprawa: twarda
liczba stron: 68
marzec 2020

Historyjka zatytułowana Złoto Johnny’ego to druga z trzech opowieści o przemianach, jakim ulegał Kimor dzięki osiedleniu się na planecie Johnny’ego
Profita, a także jak zmiany te wpłynęły na życie następnych pokoleń. Książka
Złoto Johnny’ego ma zasadniczo jeden cel, a mianowicie pragnie przekonać
młodych ludzi, że uczciwe osiąganie zysku jest czymś dobrym i nauczyć jednocześnie podstawowych pojęć wolnego rynku. Autor posługując się prostym
językiem, opisując z wdziękiem i lekkością fikcyjne życie planety Kimor przekazuje młodemu Czytelnikowi proste zasady kapitalizmu, pochodzenie i znaczenie
pieniądza, działanie mechanizmów ekonomicznych oraz tłumaczy, dlaczego
właśnie złoto jest dla ludzi najlepszym pieniądzem.
(…) Na końcu długiej, stromej i krętej drogi, na szczycie wzgórza porośniętego strzelistymi drzewami stał potężny zamek Czarnoksiężnika z Kimoru. Zły
Czarodziej spoglądał na wioskę leżącą poniżej zamkowej góry. Przez potężne
i skrzypiące zamkowe wrota wchodzili na teren gmaszyska przerażeni wieśniacy, by w głębokim pokłonie złożyć hołd okrutnemu władcy.
(…) Bezwzględny i okrutny czarnoksiężnik był kiedyś zwykłym mieszkańcem
Kimoru. Wzbogacił się na ciężkiej pracy i cierpieniach współbraci. W miarę
upływu lat traktował ich coraz gorzej; wszyscy się go bali i lękali. Ludzie uważali
bowiem, że ma w sobie jakąś magiczną moc czynienia zła (…)
(…) Na szczęście, pewnego słonecznego dnia, pojawił się w Kimorze, Johnny. To on, jego zapał, pomysłowość i niezwykłe wynalazki ulżyły ciężkiej doli
mieszkańców, budując ich niezależność i dobrobyt, uwalniając w ten sposób od
łaski i niełaski Złego Czarodzieja (…)
Jak do tego doszło opowiada historyjka o złocie Johnny'ego, którą
oddajemy w Wasze ręce.
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Andy Griffiths, Terry Denton

117-piętrowy domek
na drzewie
Nasza Księgarnia
ilustracje: Terry Denton
przekład: Maciejka Mazan
oprawa: miękka
liczba stron: 384
kwiecień 2020

Dziewiąty tom najśmieszniejszej serii od
czasów „Dziennika cwaniaczka”!
Andy i Terry mieszkają w stusiedemnastopiętrowym
domku na drzewie (mieli stuczteropiętrowy, ale się
rozbudowali). A ten domek jest najfajniejszy na
świecie! Znajdziecie tu między innymi: treserów
krzeseł, wszystkozakrywające majtki dinozaura,
budkę fotograficzną dla mistrzów drugiego planu,
arenę bojowych gigarobotów, Kanał Zżerański
oraz piętro Zjedz, Ile Możesz (Tak, Meble Też).
No, na co czekacie? Właźcie!
Terry Denton urodził się w Melbourne jako jeden
z pięciu braci. Zaczął studiować architekturę, ale
zorientował się, że go to unieszczęśliwia, więc
rzucił uniwersytet i zajął się innymi sprawami. Próbował prawie wszystkiego – parał się teatrem, ma-

larstwem, rzeźbą, zaklinaniem koni, budowaniem
gór lodowych i doradzaniem pterodaktylom, aż
odkrył, że chce ilustrować książki dla dzieci. Dziś
ma ich na koncie ponad czterdzieści, z których
wiele stworzył wraz z Andym Griffithsem.
Andy Griffiths też pochodzi z Melbourne. Jego
ulubione kolory to niebieski, fioletowy, żółty, zielony, pomarańczowy, czerwony oraz czarny. Uwielbia zwierzęta, toteż jego kot został sportretowany
w serii „Domek na drzewie”. Pracował przez jakiś
czas jako taksówkarz i nauczyciel angielskiego,
ale zawsze chciał zostać gwiazdą rocka (nawet
mu się nie śniło, że będzie znanym pisarzem).
Zaczął pisać na poważnie, kiedy jego uczniowie
powiedzieli mu, że książki są okropnie nudne.

Arkadiusz Błażyca

Kot Biznesik
Fundacja Instytut Carla Mengera
ilustracje: Popkova Milana
oprawa: twarda
liczba stron: 84
listopad 2019

Na odpowiedzi czekamy
pod adresem:
konkurs@twojaksiegarnia.pl
do dnia 30 czerwca 2020 r.

Jest to książka skierowana głównie do dzieci,
ale i dorośli mogą z niej wyciągnąć wiele wartościowych treści i zaimplementować je w swoim
działaniu. Opowieść ma za zadanie promowanie przedsiębiorczości zamiast biernej postawy
etatowca. W tekście książki zostały zawarte złote
myśli takich osobistości jak: Warren Buffett, Henry
Ford, John D Rockefeller, Thomas Edison czy
Robert Kiyosaki.
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Bohaterem książki jest Kot Biznesik, który zaraz po
zakończeniu szkolnej edukacji, udaje się do pracy
na łowisku Pana Etata. Jak szybko zauważa, nie
jest łatwo utrzymać się ze zgromadzonych w ten
sposób ryb. Dzięki pomocy Rysia Roberta wyrusza
w podróż za jezioro gdzie poznaje czterech kocich
przedsiębiorców.
Młody Kot wyruszył w poszukiwaniu narzędzi do
osiągnięcia niezależności, w myśl zasady – nie
dawaj głodnemu ryby – daj wędkę i naucz go
łowić... jednak czy ktokolwiek podarował Biznesikowi wędkę? Przekonaj się sam!

dla młodych czytelników

52

Katarzyna Ryrych
RECENZUJE
Robert
Kasprzycki

Robert Kasprzycki – poeta,

piosenkarz, kompozytor.
Z wykształcenia – filolog polski,
z zamiłowania, przeznaczenia,
przymusu – nałogowy czytelnik.

Katarzyna Ryrych

Lato na Rodos
Nasza
Księgarnia
oprawa: twarda
liczba stron: 176
marzec 2020
e-book: tak

Lato na Rodos
Badacz „owadzich nogów” napisałby zapewne,
iż „Lato na Rodos” to powieść świetnie napisana,
mądra, gorzka i bezlitośnie przenikliwa. A ja powiem po prostu, że od dawna nie czytałem książki
tak pięknej, mądrej i dobrej. I dodałbym – innej.
Niech cię bowiem Drogi Czytelniku nie zwiedzie
jej pozorna niewinność: obietnica śródziemnomorskiej przygody, tytuł jak z Pagaczewskiego czy
„niziurskie” pseudonimy bohaterów: Porszaka,
Tureta, Wuja Kukułki, Szmirabelli, Gabaryta i Pandy: w powieści Katarzyny Ryrych nic nie jest takim,
jakim się zdaje.

„Lato na Rodos” nie jest także kolejną apoteozą
ogrodów dzieciństwa, bo choć opisuje świat z perspektywy dziecka, nie przynależy do konwencjonalnej literatury dziecięcej – to raczej książka
dla dzieci, znużonych książkami „dla dzieci” i dla
dorosłych znudzonych książkami o dorosłych,
którzy zachowują się jak dzieci. To piękna książka
o samotności, przyjaźni, tolerancji i inności – inności naszych demonów, inności naszych światów,
inności naszych losów.
To książka, która wciąga i nie puszcza od pierwszej do ostatniej strony.

Nina Lussa

Katarzyna Ryrych

Stella, Pikuś i skarby
Literatura
ilustracje:
Beata Zdęba
oprawa: twarda
liczba stron: 36
marzec 2020

Nagroda główna w 5. Konkursie Literackim
im. Astrid Lindgren na współczesną książkę
dla dzieci i młodzieży.
Turet wymachuje rękami i zaczyna każde zdanie
od: „Uh-duh-duh”. Porszak nie lubi się przytulać
i układa kamienie od największego do najmniejszego. Został tak nazwany przez Tureta, który
kiedyś usłyszał, że jego przyjaciel „ma auto”. To
jeszcze nie wszyscy mieszkańcy RODOS, czyli Rodzinnych Ogródków Działkowych. W Dziczy, czyli
najbardziej niedostępnym i zarośniętym zakątku
ogródków, chłopcy spędzają lato w towarzystwie
Gabaryta, Pandy, Szmirabelli oraz pracującego
nad eliksirem szczęścia Wuja Kukułki. To dzięki nim
mogą wreszcie poczuć się „normalnie”. Chociaż
czy normalność w ogóle istnieje? Może została
wymyślona przez ludzi, którzy nie potrafią dostrzec
sensu w układaniu kamieni?

Niezaśmiecony, niezadeptany las i woda są
tematem krótkiej książki Niny Lussy skierowanej
do najmłodszych czytelników. W prosty, zabawny, ale też bardzo konkretny sposób tłumaczy
małej Stelli i jej pupilowi Pikusiowi, a tym samym
każdemu dziecku, dlaczego właściwe postępowanie każdego z nas ma znaczenie. Przemyca przy
okazji wiele podstawowych informacji i ciekawostek, tłumaczy mechanizmy, dzięki którym, często
bezwiednie, chronimy środowisko.
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Ta beztroska, wesoła książka jest najlepszą reklamą ekologii. Ekologii codziennej,
najprostszej, takiej, którą każde dziecko
zrozumie w mig.

Maneki-neko

EZOP
ilustracje:
Marta Krzywicka
seria:
Lepiej w to uwierz!
oprawa: miękka
liczba stron: 192
marzec 2020
e-book: tak
Jest w Japonii takie miejsce – las u podnóża góry
Fudżi. Aokigahara. Las śmierci. Eryka, Iwo i Igor,
zapisując się na letni kurs anime, nie przypuszczają, że znajdą się w samym sercu najdziwniejszej z historii. Gęsty las o uderzającym zapachu
pleśni zaczyna śnić się Eryce i napełnia ją lękiem.
Wkrótce okazuje się, że podobnie śnią Iwo i Igor,
a mroczny las z ich snów w przedziwny sposób
wkracza do świata realnego. Jak to jest możliwe?
Czy kluczem do zagadki jest figurka maneki-neko,
kota powitalnego, z intrygującą inskrypcją „miłość-śmierć-odwaga”? A może rozwiązanie tajemnicy
tkwi w miniaturowym drzewku bonsai? Czy Eryce
uda się znaleźć odpowiedzi, zanim las pochłonie
ich bez reszty?
Niepokojąca powieść grozy odwołująca się
do japońskiej sztuki mangi.
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Bjørn F. Rørvik, Per Dybvig
RECENZUJE
Grzegorz
Leszczyński

Bieg z zagadkami

Prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
– historyk literatury, badacz i krytyk
literatury dla dzieci i młodzieży, prodziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego, zastępca dyrektora
Redakcji Dziecięcej Telewizji Polskiej w latach 1994–2000. Od 2002 do 2005 roku
przewodniczący kapituły nagrody „Sztuka
Młodym” przyznawanej za twórczość
dla dzieci i młodzieży. Stale współpracuje
z radiem i telewizją. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Napisał kilkanaście
książek, opracował wiele antologii poezji
i prozy dla dzieci.

Duet pisarsko-graficzny Bjørn F. Rørvik i Per Dybvig
stworzył niezwykłą serię książek. Ich forma jest
szalona, jak szalone i nieobliczalne są dzieci;
kreacje bohaterów – przezabawne, bo i dzieci
potrafią być przezabawne; pomysły fabularne
– zdumiewające, bo i dzieci wiecznie zaskakują
nie tylko nas dorosłych, ale nawet... same siebie.
Skojarzenie rysunków, postaci i fabuły z właściwościami dziecięcego wieku, emocji i umysłu nie
jest przypadkowe. Wszystko jest tu „podszyte
dzieckiem”. Rysunki, dowcipne, skrótowe, jakby
niedokończone, wykonane ze śmieszną nieporadnością, niemal prowokują do tego, by coś dodać
i uzupełnić. Skrojone na miarę dziecięcej wyobraź-

Bjørn F. Rørvik

Emma Adbåge

Dołek

Bieg z zagadkami

Druganoga
ilustracje:
Per Dybvig
oprawa: twarda
liczba stron: 44
marzec 2020

Lisek i Prosiaczek z niezakręconym ogonkiem biorą
udział w biegu z zagadkami i muszą sobie poradzić z trudnymi pytaniami. Czy na drzewie mieszka
sowosójka? Czy w lesie rosną margaryniaki? Jak
odróżnić zajęczy bobek od czekoladki? Na zwycięzców czeka wyjątkowa nagroda. Przekonajcie
się, czy Liskowi i Prosiaczkowi uda się ją zdobyć!
Bieg z zagadkami to kolejna – po Leśnej gazecie
i Kawiarence pod Ptasim Ogonem – książka norweskiej serii o Lisku i Prosiaczku z niezakręconym
ogonkiem. Pełne łobuzerskiego humoru historie
napisane przez Bjørna F. Rørvika współgrają ze
śmiesznymi ilustracjami Pera Dybviga.

TK

Zakamarki
tekst i ilustracje:
Emma Adbåge
przekład:
Katarzyna Skalska
oprawa: twarda
liczba stron: 36
luty 2020
Dołek leży za salą gimnastyczną. Ktoś kiedyś
wybrał stamtąd ziemię i teraz w Dołku rosną krzaki,
i sterczą pieńki, i można się w nim bawić bez
końca w najlepsze zabawy. Wszyscy uwielbiamy
Dołek, wszyscy z wyjątkiem dorosłych. Oni go
nienawidzą!
Autorska książka obrazkowa Emmy Adbåge uhonorowana w 2018 roku Nagrodą Augusta – najważniejszym szwedzkim wyróżnieniem dla książki
dziecięcej. Pean na cześć dziecięcej zabawy jako
przestrzeni wolności i wyobraźni.
Emmę Adbåge znamy z ilustracji do książek Joanny Thydell Okropny rysunek! oraz Ulfa Nilssona
Hurra, są Święta!, a także z autorskiej książki
Liczymy na spacerze. Matematyka na każdą
pogodę.

ni są pomysły dwójki bohaterów – Liska i Prosiaczka; na przykład by zdobyć główną nagrodę
w zawodach, wykazać się wiedzą istot leśnych:
umieć odróżnić orzeszek od zajęczego bobka
i czekolady, rozpoznawać zwierzęta zwyczajne
i rzadkie (jak rekin rzodkiewkowy)... Książka bawi
i czaruje, wzrusza i śmieszy, zaraża może naiwną,
ale jakże piękną wiarą, że wszystko można zrobić
w świecie wielkiej zabawy i jeszcze większej wyobraźni, trzeba tylko mieć przyjaciela i wolną od
trosk, za to pełną pomysłów głowę. Może właśnie
na tym polega piękno dziecięcego życia, że jest
ono utkane z naszych tęsknot i marzeń?

Magdalena Młodnicka

Strach ma wielkie oczy
Z serii: Wielkie problemy
małych ludzi

Jedność
ilustracje:
Beata Pękalska
oprawa: twarda
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Z serii: Wielkie problemy małych ludzi
Wszyscy znamy powiedzenie „strach ma wielkie
oczy”. Ta książka w przystępny i pełen humoru
sposób dotyka tematu strachu. Przedstawia typowe
sytuacje z życia dzieci, w których odczuwają one
lęk. Opisuje je dziecięcym językiem i proponuje
mnóstwo praktycznych porad. Wszystko po to, by
w łatwy sposób „rozbroić strach” i sprawić, by już
dłużej nie miał nad małym człowiekiem władzy.
Jak się zachować, kiedy ktoś opowiada nam
o czymś strasznym? Jak nie wpadać w panikę,
gdy czeka nas wizyta u lekarza? Co zrobić, by
spokojnie zasnąć w ciemnym pokoju? Jak radzić
sobie z paraliżującym strachem dopadającym
nas podczas szkolnych akademii? Na te pytania
odpowiada ta książka, po którą warto sięgnąć, by
skutecznie rozwiązywać wielkie problemy małych
ludzi!
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Cześć, mam na imię Marcja, a to jest mój kanał na YouTubie. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wygląda moje życie i z jakimi demonami zmagam się każdego dnia,
to subskrybujcie mój kanał.
Wiem, że ten filmik trafi do uczniów w mojej szkole i, szczerze, mam to głęboko
gdzieś. I tak od dawna wszyscy patrzą na mnie jak na wariatkę, bo nią poniekąd jestem. Nikt normalny, o zdrowych zmysłach, nie rozmawia z kimś, kogo nie
widać, i nie próbuje kilkakrotnie odebrać sobie życia, prawda?
Jeśli więc macie podobne schizy, to lepiej znajdźcie sobie dobrego lekarza.
Ja mam swojego psychiatrę, i psychologa… i mam też Kofiego. Kofi jest moim
najlepszym przyjacielem, niesamowitym człowiekiem i facetem, dzięki któremu
zaznałam najwspanialszych chwil w moim popapranym siedemnastoletnim
życiu.
Subskrybujcie. Czekam na sto tysięcy subów, by raz na zawsze skończyć z tym
piekłem i zdradzić Wam brutalną prawdę. Chcę zatrzymać to błędne koło. Życie
powinno być przyjemne, nie sądzicie?
Dajcie znać w komentarzach, jak waszym zdaniem rozwinie się moja historia.
Jestem pewna, że żadne z Was nie domyśli się jej finału.

Melissa Darwood – polska pisarka wydająca pod pseudonimem. Pochodzi
z urokliwej leśnej miejscowości w okolicach Łodzi. Tworzy powieści zarówno dla
młodzieży (Young Adult, fantasy), jak i dla kobiet (romans, erotyk, New Adult).
Oficjalne strony i profile autorki: www.melissadarwood.com,
www.facebook.com/melissa.darwood, www.instagram.com/melissadarwood.
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Twoja Księgarnia

Szesnastoletni Borys Orkan cierpi na depresję. Środowisko, w którym żyje,
dostarcza mu wiele miłości, ale i cierpienia. Choroba sprawia, że chłopiec
zaczyna widzieć swoje życie jedynie jako pasmo niekończącej się udręki.
Samobójcza śmierć sąsiada i toksyczna znajomość z poznanym na oddziale psychiatrycznym Miszą prowadzą Borysa do fascynacji samobójstwem.
Otoczony rodziną, znajomymi i serdeczną miłością dziewczyny, Borys odpycha
wszystkich i z wolna pogrąża się w samotności. Udręczony chorobą, nie widzi
już dla siebie wyjścia...
Autorka zna świat młodych ludzi, czuje ten wewnętrzny ból człowieka podczas
transformacji dojrzewania, a jednocześnie chce wyraźnie pokazać, że na tym
pograniczu dzieciństwa i dorosłości, życiowe decyzje, a już na pewno decyzje
o śmierci, mają swoje bardzo konkretne konsekwencje. To bardzo ważny temat.
Ewa Brzóska, psycholog w oddziale psychiatrycznym dzieci i młodzieży
w Instytucje Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

OD WYDAWCY
Historia z powieści Orkan. Depresja to fikcja, ale zbyt wiele podobnych zdarzyło się naprawdę. Być może i Ty masz wśród znajomych kogoś, kto cierpi na
depresję lub próbował targnąć się na swoje życie. Może i Tobie zdarzyło się
o tym myśleć…
Ważne, abyśmy o własnych emocjach, uczuciach i lękach rozmawiali. Nie
pozwólmy, żeby choroba, jaką jest depresja, była tematem tabu czy stała się
przedmiotem błahych żartów. Być może ta książka stanie się dla Ciebie pretekstem do rozmowy. W szkole, w domu, wśród znajomych...
Ta opowieść nie jest łatwa ani pokrzepiająca, uzmysławia jednak coś bardzo
istotnego – śmierć nie rozwiązuje wszystkich problemów, nie jest lekka, piękna
ani „romantyczna”, a chorym na depresję można pomóc.
Na końcu książki zamieściliśmy numery telefonów zaufania, pod którymi możesz
szukać fachowego wsparcia. Dyżurujący przy telefonach specjaliści wiedzą,
z czym boryka się chory na depresję człowiek i znają odpowiednie narzędzia,
aby mu pomóc, a także wysłuchają, nie będą oceniać, okażą empatię.
Posłowie do powieści napisała suicydolog Halszka Witkowska, która wyjaśnia
w nim skomplikowaną etiologię tej choroby.
Polska od lat jest w czołówce krajów, w których odnotowuje się najwyższy
odsetek samobójstw wśród młodzieży. Ostatnie takie zestawienie przygotował
Eurostat w 2014 roku – wtedy Polska zajęła niechlubną drugą pozycję. To
bardzo ważny temat, od którego nie można uciekać.
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