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Coś ciekawego dla dorosłych i dla dzieci (92)
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Odwiedziłem w tym tygodniu skoczowską bibliotekę i wypożyczyłem pięć audiobooków,
które zostały w ostatnim czasie zakupione. Cztery z nich chciałbym przybliżyć i
zaproponować wypożyczenie ich w Państwa bibliotekach, które jeszcze działają.
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Pierwsza książka to wydany w 2018 roku biograficzny pamiętnik Sławomira Kopera „Zbrodnie z namiętności”.
Zbrodnia z miłością w tle. Uczucia wymagają wyłączności i wzajemności, w innym przypadku każdy związek może
zamienić się w piekło. Od miłości jest bowiem całkiem blisko do nienawiści. Wówczas już łatwo o tragedię. Gertruda
Komorowska, Maria Wisnowska, Dagny Przybyszewska, Zyta Woronecka, Rita Gorgonowa, Iga Korczyńska, Andrzej
Zaucha. Historie najsłynniejszych zbrodni z szaleńczym uczuciem w tle.
Anna Potyra to autorka thrillera, który przypadnie do gustu każdemu miłośnikowi współczesnego kryminałów.
Pod koniec 2020 roku na księgarskich pułkach pojawiły się jej "Potwory". W warszawskim lasku miejskim zostają
odnalezione zwłoki kobiety. To wschodząca gwiazda polskiej sceny operowej. Piękna, młoda i utalentowana. I…
poliamorystka. Uważała, że można kochać więcej niż jedną osobę, że pozostawanie w związkach otwartych może je
wzbogacać. Nie miała wrogów, wszyscy mówią o niej dobrze. A jednak została brutalnie zamordowana… Obraz
miejsca zbrodni nie pozostawia wątpliwości. Takiego czynu mogła dokonać jedynie osoba ogarnięta szałem
nienawiści. Tylko do kogo była ona skierowana? Do zamordowanej kobiety, dlatego że jej talent był dla kogoś
zagrożeniem? Dlatego że była wyznawczynią poliamorii, czy do kobiet w ogóle? Czy odkrycie sekretów życia
śpiewaczki pozwoli wyjaśnić tajemnicę jej śmierci? A może w Warszawie zaczęła grasować bestia, dla której zabicie
drugiego człowieka nie znaczy nic w obliczu zaspokojeniu chorych popędów?
Początkiem 2020 roku miał natomiast premierę sensacyjno-kryminalny thriller Bartosza Szczygielskiego „Krok
trzeci”. Magda ma idealne życie. Przystojnego męża, świetną pracę i piękne mieszkanie, ale za drzwiami sypialni czai
się mrok. Niewypowiedziane słowa i skrywane tajemnice w końcu dają o sobie znać. Jej idealny świat rozsypuje się
niczym domek z kart w ciągu jednej nocy. Ta noc obudziła demony, pozostawiając Magdę z kłamstwami, które nie
przestają boleć, i pytaniami, na które nie zna odpowiedzi... i jest też ona…
Dla młodszej grupy czytelników polecam książkę, która wciągnęła mnie i przesłuchałem ją w ciągu jednego dnia, a o
tym, że jest to gatunek „dla dzieci” dowiedziałem się dopiero po jej przeczytaniu. Mówię o książce Anny
Czerwińskiej-Rydel "Zdobyć koronę. Opowieść o Jerzym Kukuczce". W czasie lektury tej książki będziecie
towarzyszyć Jerzemu Kukuczce w przygodach i wyprawach górskich. Razem z nim będziecie cieszyć się ze
zdobywania szczytów i znosić trudne doświadczenia porażki. Staniecie na szczycie każdego z czternastu
ośmiotysięczników Korony Himalajów!
Przyjazna narracja oraz barwne ilustracje, w przystępny dla młodego czytelnika sposób, ukazują najlepsze czasy
Polskiego Himalaizmu. Książka fascynuje, trzyma w napięciu i uczy najmłodszych jak podążać za własnymi
marzeniami nie zważając na przeciwności losu. „Messner wygrał. Wszedł na wszystkie szczyty klasycznymi drogami,
nie szukał nowych sposobów i wyjątkowo trudnych miejsc. Wszedł, zaliczył i był pierwszy. Czułem żal. Ale też i ulgę.
Przecież ja mam własny cel. Kto mi przeszkodzi w jego realizacji?” – fragment książki.
Pomimo dwucyfrowych temperatur w ciągu dnia na pewno można znaleźć trochę czasu wieczorem i poświęcić go
na dobrą lekturę niekoniecznie polecanych przez nas książek. Każda biblioteka ma na pewno wiele ciekawych,
interesujących tytułów, które na Państwa czekają.
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