Asher Jay. 13 powodów
Pewnego dnia Clay Jensen otrzymuje tajemniczą przesyłkę. W środku znajduje siedem
kaset magnetofonowych, które zostały nagrane przez jego koleżankę ze szkoły,
Hannah. Dwa tygodnie wcześniej popełniła ona samobójstwo i Clay nigdy nie
przypuszczał, że jeszcze kiedyś usłyszy jej głos. Jednak to, co znajduje się na kasetach
już na zawsze zmieni jego życie. Hannah tuż przed śmiercią postanowiła zrealizować
pewien plan, którego częścią stał się i on. W swoich nagraniach podała dokładnie
trzynaście powodów, dla których odebrała sobie życie. Co byście zrobili, gdybyście
nagle dowiedzieli się, że jesteście jednym z nich?
biblionetka.pl

Wasson Sam. Piąta aleja, piąta rano
Błyskotliwa kronika powstawania filmu ,,Śniadanie u Tiffany'ego" i zarazem obraz
Ameryki późnych lat 50. Na kartach książki, w opowieści autora pojawiają się
znaczące postacie: pisarz Truman Capote, odtwarzająca główną rolę w filmie Audrey
Hepburn, reżyser Blake Edwards, kompozytor Henry Mancini a także drugoplanowo
Marylin Monroe, Billy Wilder, Akira Kurosawa.

lubimyczytac.pl

Vila-Matas Enrique. Dublineska
Samuel Riba, były wydawca, który całe swoje życie traktuje jak tekst literacki, źle
znosi przejście na emeryturę. Pewnego dnia, podczas wizyty u rodziców podejmuje
nagłą decyzję o wycieczce do Dublina. Data, którą podał pod wpływem impulsu,
okazuje się świętem Bloomsday, dniem, w którym przed laty została osadzona akcja
Ulissesa Joyce'a. Lawirując między melancholią a radością, marazmem
a entuzjazmem, byciem narratorem i aktorem, między Joycem a Beckettem, wraz
z cytatami duchów przeszłości, Riba próbuje odnaleźć sens, który stracił.

znak.com.pl

Zubrzycka Elżbieta. Za zasłoną złości
Każdy wie, że złość krzywdzi, niszczy związki i niczego nie rozwiązuje. Tak, ale… istnieje
też zdrowa złość – wspaniałe potężne uczucie, które zmienia umysł i ciało oraz zmusza
do działania. Pod jej wpływem można uczynić wiele dobrego lub wiele złego. Co
powoduje, że w tych samych okolicznościach jedni się złoszczą, a inni – nie? Dlaczego
niektórzy ludzie są ciągle wściekli i krzywdzą siebie oraz tych, których kochają? Co się
kryje za uczuciem złości? Dlaczego jej nadmiar świadczy o bezradności i słabości? Czy
złości się można oduczyć? Czy da się nad nią zapanować? Jak przestać się bać cudzej
złości?
elzbietazubrzycka.pl

Morgan Richard. Modyfikowany węgiel
Okropny ten świat, nawet jak już ktoś myśli, że umrze i ma święty spokój, to i tak go
wskrzeszą, na przesłuchania w sądzie. Świat oszalał, zmienił zasady funkcjonowania,
przesunął granicę moralności, nadął się i nie pękł. Każdy z ludzi posiada tzw. stos
korowy, w którym zapisana jest świadomość człowieka z całym jego zapleczem. Kiedy
człowiek umiera, tak czy inaczej, stos ląduje w nowym ciele, sztucznym-syntetycznym
bądź w nowej ludzkiej powłoce, zależy ile kto ma pieniędzy. Świat, a właściwie bardziej
miasto Bay City, w którym toczą się główne wątki powieści, to ciekawa, a i zarazem
ponura kreacja miasta przyszłości, jaką przedstawia autor. Świat manipulacji,
tabloidów, hologramów, neonów i wyuzdanej maski, która zakrywa prawdę na każdym kroku.
lubimyczytac.pl

Bułhakowie Michaił i Jelena. Dziennik Mistrza i Małgorzaty
Dziennik Michaiła Bułhakowa i jego żony Jeleny Siergiejewny, świadectwo tragicznego
losu artysty w państwie totalitarnym. Bogata dokumentacja życia geniusza literatury
XX wieku, uzupełniona listami pisarza do władz państwowych ZSRR oraz do przyjaciół
i rodziny, także historia życia zwyczajnych ludzi i obraz świata, który dziś jest już nie do
odtworzenia. Dodatkowym walorem są fotografie oraz komentarze Wiktora Łosiewa,
znawcy twórczości Bułhakowa. Tu również znajdują się przejmujące fragmenty
„dziennika choroby” prowadzonego przez Jelenę do ostatnich chwil życia męża.
znak.com.pl

Majcher J., Szybkowski B. Fotografowie Tatr 1859 – 1939
Książka przedstawia dzieje fotografii tatrzańskiej i sylwetki niemal wszystkich
fotografów (indeks zawiera 230 nazwisk), którzy w latach 1859-1939 przebywali pod
Giewontem lub Łomnicą. Obok życiorysów czytelnik znajdzie w książce również
rozdział o technice wykonywania zdjęć dawnymi laty oraz pozna sprzęt, jakim
dysponowali fotografowie Tatr w różnych epokach. Dowie się ponadto, jak wyglądał
negatyw sporządzony na szklanej kliszy oblanej mokrym kolodionem i w jakim stanie
zachowały się niektóre odbitki wykonywane niemal 150 lat temu.
znak.com.pl

Fedak Jerzy. Fotografia cyfrowa od A do Z
Książka zawiera wyczerpujące informacje o tym, jak poprawnie fotografować,
jak zrobić zdjęcie o dużych walorach artystycznych, jak ustawić optymalne
parametry wykonania zdjęcia. Możemy także dowiedzieć się o budowie
i zasadach działania aparatu fotograficznego, o wprowadzaniu do komputera
i drukowaniu zdjęć, o poprawianiu zdjęć i wprowadzaniu efektów specjalnych,
o stworzeniu własnej galerii zdjęć oraz ich prezentacji w mediach
elektronicznych.

muza.com.pl

100 Tańców
Prezentowana książka zawiera przegląd tańców, informacje na temat ich
powstania, środowiska kulturowego, elementów ruchowych, stroju i muzyki,
a także ciekawostki i fakty warte zapamiętania, bogactwo ciekawych zdjęć
przedstawiających niezwykły świat tańca. Znajduje się tu wszystko, co można
i należy wiedzieć o stu wybranych tańcach z różnych stron świata.
empik.com

Lessing Doris. Opowieści afrykańskie
Z pozoru niepowiązane ze sobą historie koncentrują się wokół relacji wewnątrz
społeczności białych mieszkańców południa Afryki i ich stosunku do czarnych
w połowie lat 50. XX wieku. Subtelnie rysowane portrety psychologiczne są jedynie
pretekstem do ogólniejszych refleksji: to nieprawda, że Czarny Ląd zwabił żądnych
przygód, odważnych ryzykantów - może w niewielkiej tylko części - gdyż
w rzeczywistości to ludzie bez szans na lepszą przyszłość we własnych ojczyznach
przenoszą na nowy grunt swoją wiarę, tradycję i zachowania. Te niewielkie
zamknięte społeczności stworzyły bardzo przewrotną moralność, która je tłumaczy,
ale jednocześnie piętnuje.
lubimyczytac.pl

