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czyli co warto przeczytać w wolnym czasie...czyli co warto przeczytać w wolnym czasie...



Wielu ma rywalów książka w naszych czasach - i przez to właśnie może staje się
niemodna. Radio, telewizja, kino - lwią część zabrały te wynalazki z uroku książki!
Jednej rzeczy nie mogą zabrać: jej ciszy, jej milczenia. 

Milczenie książki jest tym elementem, który na nas najwyraźniej działa. 
Milczenie to - to czara, którą możemy napełnić własną treścią, własną wyobraźnią.
Kino, telewizja narzucają nam obraz, nie pozwalają go uzupełnić na swój sposób. 

Książka utwierdza naszą indywidualność, wybrania naszą osobowość przed atakiem
wszystkiego, co brutalne, napastliwe w naszej dzisiejszej kulturze. 

 
Jarosław Iwaszkiewicz
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W wieku ośmiu lat Beth Harmon trafia do sierocińca. Tam wkrótce odkrywa swoje dwie największe miłości: grę w szachy 
i środki odurzające. Szachów uczy się w piwnicy, pod okiem gburowatego woźnego, który szybko poznaje się na jej niezwykłym
talencie. Małe zielone pigułki są podawane jej i innym maluchom, żeby w domu dziecka łatwiej było utrzymać spokój.

Obie obsesje będą towarzyszyć Beth, kiedy opuści dom dziecka, przeniesie się do rodziny adopcyjnej i spróbuje zbudować dla
siebie nowe życie. Wspinając się na szczyty amerykańskich, a potem światowych rankingów szachowych, będzie się
równocześnie mierzyć z własnym pragnieniem samozniszczenia.

"Gambit królowej" to przepiękna książka o samotności i przyjaźni, rywalizacji i współpracy, zagubieniu i poszukiwaniu sensu
życia.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy. 

Źródło: www.empik.com



Czy człowiek może zmienić się w jednej chwili o 180
stopni? Co takiego kryje się w ludzkiej psychice, że
niektórzy są w stanie z zimną krwią pozbawiać życia
innych? Dowiedz się tego z thrilleru psychologicznego –
„Pacjentka” autorstwa Alexa Michaelidesa.

MICHAELIDES ALEX:MICHAELIDES ALEX:MICHAELIDES ALEX:
PACJENTKAPACJENTKAPACJENTKA

Główną bohaterką książki „Pacjentka” jest Alicia Berenson.
Poznasz ją jako cenioną w środowisku malarkę i fotografkę,
która jest spełniona zawodowo. Ma dobrą sytuację finansową,
dom i kochającego męża Gabriela. Wydawać by się mogło, że
tak naprawdę niczego jej do szczęścia nie brakuje.

Wszystko zmienia się pewnego wieczora. Uwierzysz, że ta
sama artystka – Alicia, potrafiła oddać bez wahania pięć
strzałów wprost w głowę swojego męża, który właśnie wrócił
do domu? A jednak właśnie tak potoczyła się historia opisana
w książce „Pacjentka”.

 Otóż Alicia jest w szoku. Traci zdolność mówienia i
komunikowania się z otoczeniem. Nie odpowiada na pytania
przesłuchujących ją policjantów. Milczy w trakcie procesu. Sąd
decyduje o zamknięciu jej w ośrodku psychiatrycznym o
zaostrzonym rygorze.

Źródło: www.empik.com



"Zabić drozda" to powieść polityczna należąca do klasyki, której nie sposób
nie znać. Porusza problem rasizmu i społecznego przyzwolenia na nie.
Głównymi bohaterami są: Atticus Finch oraz dwójka jego dzieci (Jeremy
 i Jean Louis). Mieszkają oni w fikcyjnym miasteczku Maycomb w stanie
Alabama. Atticus, po śmierci żony, wychowuje dzieci samotnie, a jest
ojcem niemal idealnym i stanowi dla swoich pociech autorytet i wzór do
naśladowania. Z zawodu jest prawnikiem i to właśnie sprawa, którą
przychodzi mu się zająć, stanowi główny wątek powieści.

Atticus podejmuje się obrony Toma Robinsona, afroamerykanina
oskarżonego o zgwałcenie białej dziewczyny, Mayelli Ewell. I choć
wszystko wskazuje na to, że chłopak jest niewinny i padł ofiarą
rasistowskich uprzedzeń, to jednak małomiasteczkowa społeczność woli
wierzyć białemu ojcu dziewczyny, który bynajmniej nie ma
nieposzlakowanej opinii. Wszystkie wydarzenia poznajemy z relacji córki
Atticusa, Jean Louis, która na początku powieści ma zaledwie sześć lat.
Świat widziany oczyma dziecka wolny jest od stereotypów, przepełniony
pytaniami i wątpliwościami, a jednak uderza celnością wyciąganych
wniosków.

źródło: www.taniaksiazka.pl

   HARPER LEE:HARPER LEE:HARPER LEE:
ZABIĆ DROZDAZABIĆ DROZDAZABIĆ DROZDA
Ponadczasowa opowieść o prześladowaniach na tle rasowym,

które doprowadziły do niejednej tragedii. Poznaj wyjątkowe
dzieło Harper Lee, poszerzając własne horyzonty.
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W letni świt 1945 roku dziesięcioletni Daniel Sempere zostaje
zaprowadzony przez ojca, księgarza i antykwariusza, do niezwykłego
miejsca w sercu starej Barcelony, które wtajemniczonym znane jest jako
Cmentarz Zapomnianych Książek. Zgodnie ze zwyczajem Daniel ma
wybrać, kierując się właściwie jedynie intuicją, książkę swego życia.
Spośród setek tysięcy tomów wybiera nieznaną sobie powieść "Cień
wiatru" niejakiego Juliana Caraxa.

Zauroczony powieścią i zafascynowany jej autorem Daniel usiłuje
odnaleźć inne jego książki i odkryć tajemnicę pisarza, nie podejrzewając
nawet, iż zaczyna się największa i najbardziej niebezpieczna przygoda
jego życia, która da również początek niezwykłym opowieściom, wielkim
namiętnościom, przeklętym i tragicznym miłościom rozgrywającym się
w cudownej scenerii Barcelony gotyckiej i renesansowej, secesyjnej 
i powojennej.

źródło: www.taniaksiazka.pl



"Miłość w czasach zarazy", napisana przez Gabriela Garcię Marqueza z ogromną
czułością, humorem i wyrozumiałością, to niezwykła powieść o miłości, która okazuje
się silniejsza od samotności, od fatum i od śmierci. Jest to historia uczucia
niewydarzonego bękarta i poety Florentino Arizy oraz trzeźwej, rozsądnej Ferminy
Dazy, spełniającego się po półwieczu oczekiwania.
Oboje przechodzą przez wszystkie kręgi miłości - młodzieńcze zadurzenie,
małżeństwo z rozsądku, szalone namiętności, miłości idealizowane i ulotne pragnienia
cielesne.
Ta niespotykana w dotychczasowej twórczości Garcii Marqueza tematyka i tonacja
przysporzyła pisarzowi miliony nowych czytelników na całym świecie.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
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Czytanie książki jest, przynajmniej dla mnie, jak podróż po świecie drugiego
człowieka.

Jeżeli książka jest dobra, czytelnik czuje się w niej jak u siebie, a jednocześnie
intryguje go,co mu się tam przydarzy, co znajdzie za następnym zakrętem.

Jonathan Carroll "Kraina Chichów"
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Mimo że w dorobku Johna Irvinga znajdziemy wiele
fenomenalnych powieści, to jednak "Świat według Garpa" jest

utworem uznawanym za najlepszy, jaki napisał. 
Po mistrzowsku opisano tu, co tak niewielu potrafi ująć w

słowa - żywioł codziennego, często przerastającego nas życia.

Źródło: www.businessinsider.com.pl



Liesel Meminger to złodziejka książek. Po raz pierwszy kradnie książkę na
pogrzebie swojego brata. Później kradnie je przy najróżniejszych okazjach,
np. ze stosu przygotowanego do spalenia przez nazistów.

Rok 1939. Dziesięcioletnia Liesel mieszka u rodziny zastępczej w Molching
koło Monachium. Jej życie jest naznaczone piętnem ciężkich czasów, w
jakich dorasta. A jednak odkrywa jego piękno - dzięki wyjątkowym ludziom,
których spotyka, oraz dzięki książkom, które kradnie.

Od momentu wydania powieść znajduje się na szczycie listy bestsellerów
 "The New York Timesa". Zyskała również ogromne uznanie krytyki literackiej.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
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Jest upalny letni poranek, a Nick i Amy Dunne obchodzą właśnie piątą rocznicę ślubu.
Jednak nim zdążą ją uczcić, mądra i piękna Amy znika z ich wielkiego domu nad rzeką
Missisipi. Podejrzenia padają na męża. Nick coraz więcej kłamie i szokuje niewłaściwym
zachowaniem. Najwyraźniej coś kręci i bez wątpienia ma w sobie wiele goryczy – ale czy 
rzeczywiście jest zabójcą? Z siostrą Margo u boku próbuje udowodnić swoją niewinność.
Jednak jeśli Nick nie popełnił zbrodni, gdzie w takim razie podziewa się jego cudowna
żona?
„Zaginiona dziewczyna" to wartki, piekielnie mroczny thriller z wyrafinowaną intrygą.
Gillian Flynn z właściwą sobie znajomością ludzkiej psychiki stworzyła powieść o
małżeństwie, w którym bardzo, ale to bardzo źle się dzieje. Książka natychmiast podbiła
serca krytyków i czytelników i przeniesiono ją na ekran w reżyserii Davida Finchera.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.
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Wzruszająca powieść dla młodzieży, która mogłaby być sentymentalna i mogłaby
spłaszczać naprawdę ważne sprawy, a jednak tego nie robi. 
Historia umierającej nastolatki, która chwilę przed śmiercią poznaje jeszcze smak
prawdziwej miłości, jest nieoczekiwanie mądra i piękna...

Hazel choruje na raka i mimo cudownej terapii dającej perspektywę kilku lat więcej,
wydaje się, że ostatni rozdział jej życia został spisany już podczas stawiania
diagnozy. Lecz gdy na spotkaniu grupy wsparcia bohaterka powieści poznaje
niezwykłego młodzieńca Augustusa Watersa, następuje nagły zwrot akcji i okazuje
się, że jej historia być może zostanie napisana całkowicie na nowo. Wnikliwa,
odważna, humorystyczna i ostra książka to najambitniejsza i najbardziej
wzruszająca powieść Johna Greena, zdobywcy wielu nagród literackich. Autor 
w błyskotliwy sposób zgłębia ekscytującą, zabawną, a równocześnie tragiczną
kwestię życia i miłości.
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Brutalna i bezkompromisowa trylogia ukazująca antyutopijne społeczeństwo
stworzone na gruzach zniszczonych katastrofą USA. Sprawująca w tym
państwie władzę grupa utrzymuje porządek w dwunastu dystryktach, dzięki
stosowaniu terroru.

Raz w roku każdy z dystryktów musi wysłać dwoje dzieci obydwu płci na tzw.
Głodowe Igrzyska, podczas których grupa młodzieży będzie walczyć ze sobą
o przetrwanie, aż żywe zostanie wśród nich tylko jedno,które później będzie
pupilkiem Kapitolu.

Źródło: www.businessinsider.com.pl
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Są książki, które stają się bestsellerami wszechczasów. Tak właśnie
dzieje się w przypadku thrillera “Lśnienie”. Historia od lat dostarcza
Czytelnikom niezapomniane chwile grozy i dreszcz emocji.

To jeden z najlepszych współczesnych horrorów. Nastrój grozy i napięcia 
potęguje się w niej z każdą minutą. Pięcioletni chłopiec Danny znalazł 
się z rodzicami w opustoszałym na zimie hotelu. Wrażliwe, obdarzone 
zdolnościami wizjonerskimi dziecko odbiera fluidy czające się w jego 
murach były one świadkami krwawych porachunków świata
rzestępczego i milionerów. Straszliwe zdarzenia, które kończą fabułę, są
jednak niczym w porównaniu z przejściami psychicznymi bohaterów.

Źródło: www.lubimyczytac.pl



Życie tworzy książkę – książka
tworzy życie.

 
Wanda Dąbrowska
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