
Aby zamówić proszę kliknąć w pozycję: 

 

1. Nie ma/ Mariusz Szczygieł.- Warszawa: „Dowody na Istnienie”, 2018 

Już sam tytuł książki Mariusza Szczygła jest intrygujący. Zastanawiasz się,        

co autor miał na myśli? Zawsze przecież czegoś lub kogoś może brakować.     

Ta nieobecność stała się osią zainteresowania w kolejnych rozmowach, jakie 

prowadził twórca dzieła. Dowiedz się, czego brakuje jego ojcu, izraelskiej 

pisarce, czeskiej poetce oraz czego nie mają ukraiński żołnierz i polska 

księgowa.                                                                                                                       

W jednej książce pod tytułem „Nie ma” Mariusz Szczygieł połączył esej              

z reportażem, napisał opowieść w formie tabeli, a także użył 

niekonwencjonalnego zabiegu artystycznego, opowiadając historię za pomocą 

niemal pustej kartki, na której widnieją jedynie skrawki tekstu.  

2. Człowiek z Sankt Petersburga/ Ken Follett.- Warszawa: Wydawnictwo 

Albatros, 2017 

Rok 1914. Nad Europą wisi groźba wojny...  Na imię miał Feliks. Przybył do 

Londynu, aby popełnić morderstwo,  które zmieni historię świata.       

Przeciwko niemu postawiono na nogi całą angielską policję, zaangażowano 

pewnego przebiegłego i wpływowego lorda, a także młodego Winstona 

Churchilla. Takie siły powstrzymałyby każdego – oprócz człowieka z Sankt 

Petersburga… 

3. Głębia/ Arne Dahl.- Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2019 

„Głębia" jest trzecim tomem kryminalnej serii cyklu o Samie Bergerze   i Molly 

Bloom. 

Tym razem sytuacja bohaterów nie nastraja pozytywnie. Właściwie jest gorzej 

niż źle. Sama oskarżono o zbrodnię, której nie dokonał, tymczasem Molly 

pozostaje w śpiączce i nie ma z nią żadnego kontaktu. Trudno powiedzieć,    

czy uda się ją wyprowadzić z tego stanu i czy cokolwiek będzie jeszcze takie 
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jak dawniej. Sam dociera na archipelag. Tam pozostaje mu już tylko czekać na 

rozkazy   od szefa policji bezpieczeństwa Sapo. Tymczasem wszystko wskazuje 

na to, że w Sztokholmie będzie miał miejsce atak terrorystyczny. Czy uda się 

zapobiec tragedii? I jaki udział w całej misji będzie miał były detektyw? 

4. Król/ Szczepan Twardoch.-Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2016 

Warszawa, rok 1937. Polskie piekło i żydowski gangster. 

Pewnego dnia, w pełnej ludzi sali Kina Miejskiego, pełen emocji tłum 

ogląda walkę bokserską. O tytuł walczą Andrzej Ziembiński, przedstawiciel 

Legii oraz Jakub Szapiro, reprezentant klubu Makabi Warszawa. Wygrywa ten 

drugi, a jego zwycięstwo w spokoju oglądają Mojżesz Bernsztajn i Kum Kaplica 

(stary bojownik PPS, socjalista i król warszawskiego półświatka). 

Książka świetnie przedstawia realia Warszawy lat trzydziestych XX wieku. 

Konflikty, emocje, zaskakujące zwroty akcji, drogie samochody, boks, 

luksusowe burdele i dzielnice nędzy. Obraz żydowskiego bohatera, Polacy, 

getto, różnice etniczne i światopoglądowe. Siła - zasada, którą rządzi się 

gangsterski świat.  

5. Unothodoks: jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów/ Deborah 

Feldman.- Warszawa: Wydawnictwo Poradnia K, cop. 2020 

Niezwykła historia o cenie wolności i groźbie fundamentalizmu. Nowy Jork, 

Brooklyn - chasydzka dziewczyna uwięziona w jednym z najbardziej otwartych 

miast świata. Poddana opresyjnej tradycji i religii ortodoksyjnej społeczności. 

Trudno sobie wyobrazić świat nastoletniej Deborah, zmuszonej do 

małżeństwa, ogolonej na łyso w dniu ślubu i poddanej przyśpieszonej lekcji 

dojrzewania seksualnego. Trudno uwierzyć, że w XXI wieku dziewczyna 

mieszkająca w Nowym Jorku nie może posługiwać się angielskim, bo to język 

zepsucia i zła, i jest więziona w domu. Feldman wpuszcza nas do 

hermetycznego świata, którego grzechy są starannie ukrywane i wypierane. 

Autorka w przejmujący sposób relacjonuje, jak wyglądało jej życie, pełne 
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nakazów i zakazów. Życie, które opierało się na milczącym przyzwoleniu na 

cierpienie, zniewolenie i przemoc. Przypłaca je ciężką nerwicą. 

      
 Na podstawie recenzji wydawców przygotowała L. Zabrońska 

 

 

 

 

 


