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Nadszedł listopad i z nim coraz dłuższe i chłodne wieczory. Może zainteresuje Państwo
spędzenie tych wieczorów z szklanką gorącej herbaty i ciekawą książką w ręce?

Na początek reportaż obyczajowy korespondenta Polskiego Radia Marka Wałkuskiego „Wałkowanie Ameryki”.
Ameryka w oczach (i uszach) korespondenta Polskiego Radia Światowe supermocarstwo czy kolos na glinianych
nogach? Ostoja wolności i demokracji czy dżungla, w której ludzie sami wymierzają sprawiedliwość? Przystań dla
imigrantów czy miejsce, gdzie przybysze z zagranicy są obywatelami drugiej kategorii? Neutralne światopoglądowo
państwo czy kraj fanatyków religijnych? Jakie naprawdę są Stany Zjednoczone? I jacy są Amerykanie? Inteligentni,
życzliwi, otwarci, bezpośredni i optymistyczni? A może niedouczeni, zarozumiali, ograniczeni, nietolerancyjni i
aroganccy? Otwarci na świat czy zaściankowi? Pewni siebie czy zakompleksieni? Oddajemy w ręce Czytelnika książkę
Marka Wałkuskiego, dziennikarza radiowej "Trójki" i wieloletniego korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie.
W charakterystyczny dla siebie, dowcipny i przenikliwy sposób autor opowiada o życiu w Stanach Zjednoczonych i
specyfice tego wielkiego kraju, z jego ogromną powierzchnią, liczbą mieszkańców, różnorodnością kulturową,
kontrastami społecznymi i wyzwaniami, jakie Ameryka stawia przed przybyszem z Europy. Zamiast łatwego
krytykowania Stanów Zjednoczonych Marek Wałkuski stara się, aby czytelnik zrozumiał Amerykę. Pisze ciekawie, ale
nie ogranicza się do samych ciekawostek. Przełamuje stereotypy na temat Amerykanów i ich kraju. Patrzy na USA z
życzliwością i nie wierzy w ogłaszany przez wielu "mędrców" schyłek Ameryki.
Katarzyna Kołczewska jest autorką polskiego romansu obyczajowego „Wbrew sobie”. Nie da się uratować nikogo

siłą. Do przyjęcia pomocy też trzeba dojrzeć. Ewelina pragnie tylko jednego dziecka. Jest skupiona na sobie i własnych
przejściach, egoistycznie manipuluje bliskimi, nie dostrzega problemów innych ludzi, liczy się tylko ona i jej sprawy.
Zachowuje się jak rozkapryszony, rozpieszczony bachor. Zraża do siebie kochającego i oddanego męża, matkę, która
za wszelką cenę chce chronić córkę przed problemami i siostrę tę, która poświęciła dla Eweliny najwięcej. Kiedy
ujawnienie skrywanej rodzinnej przeszłości i konsekwencje własnych zaskakujących decyzji zachwieją wiarą Eweliny w
siebie i zburzą wygodne życie, zrozumie, jak bardzo musi się zmienić. Ale czy nie będzie już za późno?
Jeszcze jeden tytuł na listopadowe wieczory, a mianowicie współczesny sensacyjny kryminał Harris Charlaine
„Czyste sumienie”. Lily Bard znajduje w lesie ciało Deedry, którą męska część populacji miasteczka znała aż za
dobrze. Sytuacja wydaje się oczywista: Deedra zginęła po kłótni z którymś z licznych kochanków. Ale Lily, która jak
nikt inny znała zwyczaje swojej klientki, niepokoją szczegóły, na które policja nie zwróciła uwagi. Lily ma też inne
sprawy na głowie: jej chłopak ciągle musi podróżować, a ona sama zaczyna się czuć niepokojąco dobrze w miasteczku
i chciałaby tu zostać na dłużej. A to wróży same kłopoty
Dział dziecięco młodzieżowy skoczowskiej biblioteki proponuje czytelnikom książkę Jamesa Howe „Zajazd pod
psem”. Państwo Monroe'owie wyjechali na wakacje, zostawiając Harolda i Czesława wZamku Hauhau, przez
Czesława nazywanego Zajazdem pod psem. Dzieją się tam przedziwne rzeczy: upiorny głos, zakopane kości i obroża z
imieniem ,,Róża" sugerują, że do usług oferowanych w zajeździe zalicza się również morderstwo... Czesław i Harold
wraz z innymi mieszkańcami Zamku Hauhau starają się dowiedzieć co przydarzyło się Róży. Ale czy uda im się uciec
przed tym samym przeznaczeniem, które ją spotkało?
Serdecznie polecamy odwiedzenie bibliotek dopóki jest jeszcze taka możliwość. Koronawirus przybiera na sile i
możliwe, że ośrodki kultury znowu zostaną zamknięte.
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