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Długi taniec za kurtyną
Grzegorz Szymanik
„Pragniesz przeżyd przygodę swojego życia? Z nami zwiedzisz bunkry i poczujesz się jak Janek
z Czterech pancernych!” – krzyczy tandetna ulotka. Manewry wojskowe, military shows,
paintball dla znudzonych pracowników korporacji. Życie po życiu radzieckich poligonów,
paostwa w paostwie, które rozporządzało nie tylko czołgami, śmigłowcami i głowicami
atomowymi, ale prowadziło także szpitale, szkoły, kina i piekarnie. Po jednej stronie muru
tęskniący za domem żołnierze, często niezdyscyplinowani, niedożywieni i prowadzący
nielegalne biznesy, po drugiej – Polacy zbuntowani wobec agresji radzieckich sąsiadów, ale
też skłonni do romansów i przyjaźni ponad podziałami.
Julia Wizowska – urodzona w Kazachstanie i wychowana w duchu szacunku dla sowieckich
wojskowych, oraz Grzegorz Szymanik – Polak, wyrosły w pogardzie do armii radzieckiej,
przybliżają historie bohaterów zza obu stron muru. Opisują życie w radzieckich bazach
wojskowych i pokazują, w jaki sposób koszary „nieproszonej armii” przez dekady były
codziennym elementem otaczającego nas krajobrazu. W ten sposób powstała reporterska
opowieśd o tym, co wrasta w człowieka niezauważone i potrafi byd trwalsze niż beton i
wieczne imperia.

1919.Pierwszy rok wolności
Andrzej Chwalba
W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległośd, ale o jej kształcie w znacznej mierze
zdecydowały wydarzenia następnych miesięcy. Listopadowa euforia szybko minęła, a Polacy
musieli stawid czoła nie tylko wyzwaniom wynikającym z wielkiej polityki, ale także kłopotom
dnia codziennego. Na pierwszy rzut oka mogło się wydawad, że nie podołają wyjątkowemu
zadaniu, jakim była budowa nowego paostwa. Następstwa wojny, dezorganizacja życia
społecznego, bieda, różnice wynikające z porozbiorowego dziedzictwa były trudnym
sprawdzianem dla całego społeczeostwa.
A jednak się udało! Powołano organy władzy, przeprowadzono wybory do Sejmu
Ustawodawczego, utworzono policję paostwową oraz terenowe oddziały administracji
i sądownictwa. Zorganizowano armię, która już w kolejnym roku miała przejśd próbę
decydującą o byd albo nie byd młodego paostwa.
Profesor Andrzej Chwalba przygląda się zagadnieniom politycznym i procesom społecznym
w roku, który – chod pozostaje w cieniu podręcznikowego 1918 – w znacznej mierze
przesądził o rzeczywistym kształcie II Rzeczpospolitej.

Dwie twarze Ioany
Katarzyna Archimowicz
Nowa powieśd autorki bestsellerów: „Miłośd w Burzanach”, „W kolejce po życie” oraz
„Nadwiślaoskie serca”!
„Słuchał jej z zapartym tchem i pojąd mu było trudno, że tak się mogły pleśd ludzkie losy. Toż
to opowieśd na scenariusz filmowy. I ucieczka z okupowanego kraju, i ratunek na obczyźnie,
pożar i śmierd w płomieniach, narzeczeostwo i zdrada, śmierd kochanki, wyobcowanie,
odrzucenie, brak tożsamości…”
Pewnego dnia życie Ioany znacząco zmienia swój bieg. Zdradzona, nieakceptowana,
pogardliwie nazywana polską dziedziczką, opuszcza rodzinną wieś w Rumunii, by poszukad
własnego miejsca na ziemi. Los prowadzi ją do Polski, kraju przodków, który nie przyjmuje jej
jednak gościnnie. Bezdomna, bezrobotna i okradziona, wszelkimi siłami walczy o przetrwanie
na emigracji. Czy uda jej się odbudowad swoje życie? Ile uprzedzeo będzie musiała pokonad,
by pośród obcych ludzi znaleźd przyjaźo, a może nawet miłośd? I jak odpowie na
najważniejsze życiowe pytanie – czy jej dusza jest rumuoska, czy polska?
Wspaniała powieśd o życiowych zakrętach i rodzącym się uczuciu. Mądra, wzruszająca,
miejscami zabawna, a przede wszystkim porywająca historia bohaterki, którą pokocha każda
czytelniczka.

Piękna rupieciarnia
Bohumil Hrabal
Bohumil Hrabal to pisarz legenda, niedościgniony gawędziarz, mistyk codzienności i – o czym
mało kto wie – mistrz kamuflażu. W swoim pisarstwie stworzył galerię niezwykłych postaci,
w których on sam wydaje się odbijad niczym w zwierciadle. Czyż bowiem spod rozgadania
stryjka Pepiego, szaleostwa czułego barbarzyocy Boudnika lub niedojrzałości kelnera Jana
Dziecięcia nie wyziera twarz samego Hrabala?
W „Pięknej rupieciarni” pisarz wreszcie opowiada o sobie bezpośrednio. W zebranych tu
esejach, wywiadach, relacjach z podróży i listach poznajemy Hrabala filozofa, człowieka
zafascynowanego sztuką, autoironicznego i krytycznego intelektualistę. Praskiego „pana
doktora”, spędzającego czas w towarzystwie Pounda, Schopenhauera, Eliota i Pollocka. To
także zapis pięknego zdziwienia światem i głos epoki, która skooczyła się na bruku, pod
oknami szpitala na Bulovce wraz z samobójczą śmiercią pisarza.
„[...] w miarę czytania zostałem uwiedziony przez orgię gadulstwa. Z orgią bywa tak, że ona
nam się nie podoba, gdy jesteśmy w niej pominięci. Kiedy jednak nas do niej wciągną, traci
się zahamowania i miarę. Uległem.” Mariusz Szczygieł, „Gazeta Wyborcza”

Roztopy
Jędrzej Pasierski
Joanna Pascho zostawia swoje poukładane warszawskie życie – odchodzi z pracy, sprzedaje
mieszkanie i przenosi się do Bukowców, malutkiej wioski w Beskidzie Niskim. W pobliskich
Gorlicach otwiera gabinet dermatologiczny. Zaczyna remont domu. Szybko jednak nadchodzi
zima, a z pozoru idylliczna wioska odsłania mroczne sekrety…
Wkrótce do Bukowców przybywa komisarz Nina Warwiłow. Próbuje dotrzed do prawdy o
losie przyjaciółki. Niebawem zorientuje się, jak wielu rzeczy o niej nie wiedziała. Śledztwo
utrudnia śnieg, odcinający Bukowce od świata, wszyscy czekają na roztopy. Kiedy nadchodzą,
policja dokonuje makabrycznego odkrycia.
Po świetnie przyjętym debiutanckim „Domu bez klamek” Jędrzej Pasierski powraca z kolejną
książką o Ninie Warwiłow.

Granica
Na krawędzi Europy
Kapka Kassabova
Bułgarsko-turecko-greckie pogranicze to jeden z najdzikszych zakątków Europy, fascynujący
monumentalną przyrodą, w której cieniu przetasowują się karty historii. Sto lat temu, kiedy
rozpadało się imperium osmaoskie, na południe wędrowały tysiące muzułmanów
przesiedlanych do Turcji, na północ – tysiące chrześcijan zmuszonych do jej opuszczenia. W
czasach zimnej wojny mieszkaocy bloku wschodniego przez bułgarskie zasieki uciekali od
koszmaru komunizmu, dziś lasami Strandży przemykają uchodźcy, którzy rozpaczliwie walczą
o szansę na lepsze życie.
Nad tą krawędzią Europy, pociętą starymi rzymskimi drogami, wciąż unoszą się duchy
dawnych epok, przepastne lasy skrywają trackie grobowce, na leśnych polanach można
spotkad chodzących po rozżarzonych węgielkach czcicieli ognia, a miejscowe znachorki
potrafią odczynid urok i zdjąd czary. Jednak Kassabovą najbardziej fascynują ludzie:
niejednoznaczni, doświadczeni przez los, przytłoczeni ciężarem dawnych win. To oni są
przewodnikami autorki w tej podróży – dawni i obecni pogranicznicy, przemytnicy,
poszukiwacze skarbów, strażnicy leśni, mieszkaocy wymierających wiosek, uchodźcy.
„Kassabova z poetycką gracją przywraca pamięd o tragicznych losach europejskiego
pogranicza, a jej spotkania z jego mieszkaocami dają ogromną moc tej poruszającej
opowieści.” Colin Thubron
„Książka Kassabovej to wciągająca historia podróży przez dzikie, zalesione i naznaczone
tragicznym losem pogranicza Bułgarii, Grecji i Turcji. Autorka oddaje niuanse otaczającej ją
rzeczywistości, nadając opowieści poetycką i emocjonalną surowośd. I co najważniejsze, jak
mało kto potrafi opisad relacje spotkanych ludźmi. Piękna lektura.” James McConnachie,
„The Sunday Times”
„Kassabova ma niezwykły dar opowiadania. Dzięki historiom z pogranicza pokazuje skutki
ogromnych zmian, które dotknęły opisywane przez nią tereny. Imponująca i poruszająca
książka.” Sara Wheeler, „Observer”
„Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy autorka potrafi mistrzowsko spleśd ze sobą
opowieści mieszkaoców pogranicza, również tych sprzed dziesiątek lat. Kassabova to też
poetka – jej delikatny styl porusza do głębi. W coraz bardziej podzielonym świecie, w którym
buduje się mury na granicach, paszporty i wizy wydaje coraz mniej chętnie, a każdy zamyka
się w skorupie bezpieczeostwa, potrzebujemy właśnie takich książek, dzięki którym oswoimy
lęki przed tym, co nieznane.” Alev Scott, „Financial Times”
„Kassabova, zafascynowana pograniczem Europy, napisała książkę, której sercem jest
tajemnica kryjąca się w tej części świata. To nie jest zwykła opowieśd podróżnicza – to
prawdziwe dzieło sztuki.” Teddy Jamieson, „Herald”

„Wspaniała książka o magicznej części Europy. Kassabova nowatorsko opisuje, co tak
naprawdę oznacza życie na pograniczu światów. Niczym poetka, lirycznie i delikatnie, oddaje
piękno tego regionu, odtwarza jego historię i sprawia, że czytelnik pozostaje oczarowany
długo po skooczeniu lektury.” Mark Mazower, „Guardian”
„Erudycyjna, poetycka, piękna książka Kassabovej rzuca nowe światło na ukrytą do tej pory
historię europejskiego pogranicza. Autorka barwnie opisuje dzieje regionu, wplatając w nie
własne spostrzeżenia i doświadczenia. Nikt inny nie mógł napisad tak wspaniałej książki.”
„Economist”

