
Dół 
Andriej Płatonow  

Ze wstępem Andrzeja Stasiuka i posłowiem Adama Pomorskiego.Jeden 
z najwybitniejszych tekstów Płatonowa i w nowym znakomitym 
przekładzie Adama Pomorskiego.  

Andriej Płatonow jest dziś stawiany obok Tołstoja, Czechowa, 
Szołochowa czy Bułhakowa. Ale gdy powstawały jego książki – 
wywrotowe, ponuro prześmiewcze, obnażające absurd aparatu władzy 
i dogmatów – nie mogły się odbić szerokim echem. Sam Stalin 
doprowadził do zakazu ich publikacji. Z tego powodu ukończony w 1930 
roku Dół po raz pierwszy ukazał się w druku dopiero w emigracyjnym 

czasopiśmie niemal trzydzieści lat później, a do tego czasu powieść była znana wyłącznie 
z odpisów. Adam Pomorski sięgnął do uważanej za najwiarygodniejszą wersji powieści wydanej 
przez Rosyjską Akademię Nauk w 2000 roku. 

Dół to antyutopijna opowieść o budowie domu, który ma się stać fundamentem świetlanej 
przyszłości. Budowa zatrzymuje się jednak na etapie dziury w ziemi, wizja lepszego jutra rozpada 
się i umiera, a kopacze zaczynają dostrzegać bezsens swoich działań. Karykaturalny obraz świata 
zalanego ideologią planu pięcioletniego, kolektywizacji oraz bełkot nowomowy zostają 
doprowadzone do absurdu. Płatonow obnaża okrucieństwo systemu, który miał być zbawieniem 
dla mas, i podkreśla groteskowość kolejnych pomysłów władzy. 

Powieść jest obecnie uważana za jeden z najbardziej przenikliwych opisów totalitaryzmu. 

 

Świat bez Głowy. Portret Janusza Głowackiego 
Bartosz Iza 

Wysoki, przystojny, zawsze w białej koszuli rozpiętej niemal do pasa. Król 
życia, któremu wszystko przychodzi z łatwością – tak o Januszu 
Głowackim myśleli ci, którzy go nie znali. Ale przyjaciele wiedzieli, że 
każda jego książka powstawała w mozole, a ten z pozoru bon vivant był 
tak naprawdę delikatnym i nieśmiałym mężczyzną. Fascynujący portret 
pisarza i jego czasów. 

 

 

 

Rewizja 
Remigiusz Mróz  

Szary człowiek kontra wielka korporacja.  Dyskryminacja kontra 
tolerancja.  Chyłka kontra Oryński. Żona i córka robotnika z Ursynowa 
giną tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach. Ich polisa na życie jest 
tak duża, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie spieszy się z jej 
wypłaceniem. Pogrążony w żałobie mężczyzna spodziewa się 
problemów, ale to, co go spotyka, przechodzi jego najśmielsze obawy... 



Ubezpieczyciel odmawia wypłaty, twierdząc, że to robotnik zamordował rodzinę. Zaraz potem 
prokuratura stawia mu zarzuty, a on rozpoczyna walkę o uniewinnienie i własny honor. Pomaga 
mu prawniczka, która niedawno pogrzebała całą swoją karierę. 

Najnowszy (i świetny) zbiór jego drobnych próz, to właściwie list miłosny. Kto jest jego adresatem? 
Zapewne życie w całym jego pięknie i brzydocie. Pejzaże z wolna zanikające pod powiekami. Poezja 
zapomnianych peryferii. A także Polska – rozległa kraina, w której „mentalnie wydziedziczeni 
z uporem poszukują nowej tożsamości”. 

Piotr Kofta, wprost.pl  

 

Białe 

Zimna wyspa Spitsbergen 
Ilona Wiśniewska  

Spitsbergen to największa wyspa norweskiego archipelagu Svalbard 
w Arktyce i najbardziej na północ wysunięte siedlisko ludzkie na świecie. 
Mieszkają tu obywatele prawie pięćdziesięciu krajów, którzy przyjechali 
żyć i pracować w ciągłym zimnie, śniegu, ciemnościach nocy polarnej albo 
wiecznym słońcu dnia polarnego. Jedną z takich osób jest Polka – Ilona 
Wiśniewska, która z pasją odkrywcy i znajomością realiów 
pełnokrwistego mieszkańca opowiada historię niezwykłych miejsc 
Spitsbergenu. Opisuje opuszczone osady, kopalnie węgla, hotele, ale też 
międzynarodowy bank nasion czy Polską Stację Polarną w Hornsundzie. 

Białe to swoista kronika dalekiej Północy i zapis losów współczesnych osadników, a nade wszystko 
galeria barwnych postaci zamieszkujących lodowaty archipelag, których języki, tradycje 
i temperamenty tworzą niepowtarzalny tygiel kulturowy. 

 

Obsesyjna miłość 
Elena Ferrante 

Obsesyjna miłość ‒ pierwsza książka Eleny Ferrante ‒ to jedna 
z najważniejszych i najbardziej oryginalnych współczesnych włoskich 
powieści, która ujawniła talent autorki. 

Zrealizowany na podstawie książki film w reżyserii Maria Martonego 
odniósł wielki sukces. Historia opowiada o relacjach Amalii i Delii, matki i 
córki, którym autorka przygląda się bezlitosnym choć pełnym pasji 
wzrokiem. Moja matka utonęła w moje urodziny, nocą 23 maja, w morzu 

przy miejscowości zwanej Spaccavento… 

Tak zaczyna się powieść. Co spotkało Amalię? Kto był z nią tamtej nocy, 
gdy zginęła? Czy Amalia naprawdę była tak tajemniczą i niezaspokojoną kobietą, jak wyobrażała 
sobie jej córka? Delia próbuje to odkryć a jej śledztwo rozgrywa się w mrocznej scenerii Neapolu, 
w którym historia codziennych rodzinnych dramatów przemienia się w zapierający dech 
w piersiach thriller. 

„Najwybitniejsza włoska powieściopisarka od czasów Elsy Moranteˮ. Sette/Corriere della Sera 



Ostatni obraz Sary de Vos 

Dominic Smith  

W 1631 roku Sara de Vos zostaje przyjęta do cechu malarskiego – Gildii 
św. Łukasza – i jest w historii Niderlandów pierwszą kobietą, którą 
spotyka ten zaszczyt. Trzysta lat później Ellie Shipley, młoda, klepiąca 
biedę studentka godzi się skopiować Na skraju lasu, pejzaż przypisywany 
de Vos. 

Najnowsza powieść Smitha to elegancka proza nie tylko dla miłośników 
sztuki i suspensu, opowiadająca o zagadkach przeszłości i o tajemnicach, 
jakie skrywają ludzkie serca. 

 

Wróżąc z fusów 
Reportaże z Turcji 
Marcelina Szumer-Brysz  

Od zawsze w rozdarciu – między Europą i Azją, islamem i świeckością, 
tradycją i nowoczesnością – również dziś Turcja stoi na rozdrożu. Schedę 
po ojcu narodu, Mustafie Kemalu Atatürku, do niedawna niepodzielnie 
królującym w tureckich sercach, przejmuje Recep Tayyip Erdoğan, przez 
wielu porównywany do złego ojczyma, który rozprawiając się 
bezwzględnie z politycznymi oponentami, szybko trwoni cywilizacyjne 
zdobycze swoich poprzedników. Albo – jak uważają inni – przywraca 
wspaniałą osmańską tradycję i istotę tureckiego ducha, który bez religii 
i rodziny byłby pusty.  

Ale Turcja to nie tylko polityka. To również producent święcących międzynarodowe triumfy seriali 
telewizyjnych, nowy dom tysięcy syryjskich uchodźców, miejsce, w którym środowiska LGBT mają 
odwagę rozwinąć swoją tęczową flagę, ulubiony cel podróży spragnionych słońca i miłości, być 
może nowy potentat turystyki religijnej – to tu przecież kiełkowało chrześcijaństwo, tu mieszkali 
pierwsi święci, apostołowie, a nawet Maryja. 

Warto zatem wzorem autorki odrzucić stereotypy i spojrzeć w twarz prawdziwej Turcji, która wciąż 
przyciąga i odpycha, niepokoi i fascynuje. 

 

Pepiki 
Dramatyczne stulecie Czechów 
Mariusz Surosz  

Pepiki to książka o ludziach piszących historię, o zwycięzcach i o tych, 
którzy zapłacili najwyższą cenę za walkę o ideały. To opowieść 
o sławnych Czechach i nie mniej ważnych dla czeskiej historii postaciach 
drugiego planu: wybitnym pisarzu Karelu Čapku, urodzonym 
w Karlowych Warach Karlu Hermannie Franku, hitlerowskim zarządcy 
Protektoratu Czech i Moraw, amerykańskiej żonie pierwszego 
prezydenta Czechosłowacji, astronomie nawołującym do zjednoczenia 
kraju, księdzu-prezydencie oskarżonym o współudział w ludobójstwie, 
czeskim pilocie z Dywizjonu 303 i wielu, wielu innych. To błyskotliwe 



reportaże o czeskim człowieku, pozwalające otrząsnąć się ze stereotypów i uważniej spojrzeć na 
południowych sąsiadów. 

 

Nie ma ekspresów przy żółtych drogach 
Andrzej Stasiuk  

„…staje się co jakiś czas, żeby odpocząć, żeby się obejrzeć, żeby policzyć, 
ile już było, a ile jeszcze zostało. Taka jest ta książka: sprawdzam gdzie 
byłem, gdzie jestem, dokąd się wybieram. Oprócz tego oczywiście 
niezwykła ilość celnych spostrzeżeń, głębokich przemyśleń oraz barwnych 
opisów”. 

Z szacunkiem: Autor 

 

 

 

 

Poetka i książę 
Manuela Gretkowska 

Romans niemożliwy. 

Ona – dopiero wchodząca w życie, spontaniczna i radosna poetka. 

On – starszy o trzydzieści lat, intelektualista o smutnych oczach, książę 
emigracji. Połączy ich uczucie – tajemnicze i skomplikowane. 

W 1957 roku Agnieszka Osiecka jedzie do Paryża. W walizce przemyca 
opowiadanie narzeczonego, Marka Hłaski, by przekazać je szefowi 
paryskiej "Kultury". Jerzy Giedroyc jest olśniony – jednak nie tylko 
talentem młodego pisarza, ale przede wszystkim zjawiskową poetką. 
Jedzie za nią nawet do Londynu, choć nikt od dawna nie widział go poza 

Paryżem. Wszystko po to, by wręczyć jej fiołki. Agnieszka także czuje coś, czego nie doświadczyła 
nigdy wcześniej. Ale nawet ona – ekspertka od miłości – nie potrafi nazwać tego, co ich łączy.  

W opartej na faktach powieści Manuela Gretkowska mistrzowsko opowiada historię miłości 
niemożliwej, o której Osiecka milczała całe życie. 

"Osiecką kochamy i widzimy w niej ikonę słodkiej poetessy z warkoczem. A ona była pełna 
sprzeczności. Miała jak każdy swoje mroczne strony, być może mroczniejsze, na pewno bardziej 
niszczące." 

Manuela Gretkowska 

 

  



Ucho Igielne 

Wiesław Myśliwski  

„Ucho Igielne” to poruszająca medytacja nad ludzkim losem, pamięcią i 
historią, zagadkowością intymnych relacji, a przede wszystkim nad 
tajemnicą spotkania młodości i starości. W powieści Myśliwskiego jak w 
lustrze odbija się kawał polskiej historii ze wszystkim, co w niej 
dramatyczne, bolesne, przemilczane i niewypowiedziane. Przede 
wszystkim jednak jest to rzecz o tym, jak upływający czas odciska piętno 
na ludzkim doświadczaniu siebie i świata. Piękna, głęboka literatura, w 
której przenikliwość obserwacji i swoista czułość wobec człowieka 
splatają się z wymiarem symbolicznym. 

 

Manhattan Beach 

Jennifer Egan  

Najlepsza powieść roku zdaniem mieszkańców Nowego Jorku! 
Książka nominowana do National Book Award 2017. 

Jest rok 1943, dziewiętnastoletnia Anna Kerrigan nurkuje w okolicach 
Staten Island. Do tej pory, jako jedyna kobieta nurek, schodziła pod 
wodę, by naprawiać zniszczone statki, które walczyły na Pacyfiku. Teraz 
nurkuje w poszukiwaniu ciała swojego ojca. 

Kilka lat wcześniej Anna towarzyszyła ojcu podczas wizyty w posiadłości 
Dextera Stylesa, szemranego biznesmena, który dorobił się na czarnym 

rynku w czasach prohibicji. Spotkanie na Manhattan Beach trwało krótko, jednak losy tych trojga 
splotły się już na zawsze. 

Manhattan Beach, jak każda wielka powieść, ma wiele warstw i tajemnic. To nie tylko wciągająca 
historia z suspensem, rozgrywająca się na tle panoramy Nowego Jorku lat 30. i 40., ale przede 
wszystkim porywająca opowieść o dziewczynie, która na nowo zdefiniowała granice tego, co jest 
dopuszczalne dla kobiet. 


