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NOWOŚCI DLA DOROSŁYCH
Tajemnica zaginionej ślicznotki Eduardo
Mendozy jest tym, co mogliby stworzyć po społu Agatha Christie, Arthur Conan Doyle i Pedro Almodovar i
to ponoć po dużej porcji ponczu. Wesoło, tragicznie,
kusząco, przekomarzająco i zaskakująco. Piękna modelka pada ofiarą mordu, a w zbrodnie wrobiona zostaje Bogu ducha winny fryzjer. Jak biedak ma się
wydostać z pułapki, skoro jego przeciwnikami są
świetnie zorganizowane grupy
przestępcze i ten półświatek
Hiszpanii, z którym turyści nie
mają do czynienia? Pełna zwrotów akcji książka sensacyjna z
domieszką historii i polityki, a
wszystko podane w takiej formie, jakiej nie powstydziłby się
pisarski Ritz. Znakomita lektura
dla pań i panów.

Awiatorzy Jarosława Sokoła to wspaniała powieść
historyczna, która zachwyci zarówno mężczyzn jak
i kobiety. Akcja zaczyna się w Warszawie pod koniec XVIII wieku, gdy Polacy (z państwa, którego
nie ma na mapie) odbywają pierwsze loty balonem.
W XIX wieku zaczynają marzenia o „prawdziwym”
lataniu, a w czasie powstania wielkopolskiego bombardują Frankfurt. Historyczne tło wzmacnia przekonanie bohaterów, że marzenia
są po to, by je spełniać, a każdy
człowiek może zmienić choć
cząstkę świata. Piątka młodych
ludzi dojrzewa, włącza się w
życie polityczne Europy, stara
się odzyskać wolność dla Polski
a jednocześnie przeżywa typowe dla swojego wieku rozterki,
smutki i radości.

WESOŁYCH ŚWIĄT
I SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU!!!
NOWOŚCI DLA MŁODZIEŻY
Są serie, których po prostu nie pozwalamy autorom
zakończyć. A jak się uprą, to czytelnicy zmuszają ich
do pisania prequeli. Tak stało się również z ukochaną
dla wielu serią Cassandry Claire Dary Anioła. Trylogia Diabelskie maszyny, którą specjalnie przed świętami zakupiłyśmy dla nastolatków i dorosłych fanów
fantasty. Główną bohaterką trylogii jest Tessa Grey,
znana z Darów Anioła. Miejsce akcji: Londyn 200 lat
temu. Jeszcze jakieś znajome nazwiska? Magnus Bane, Ragnor Fell, wampirzyca Camille—dla tych, co znają powieści C. Claire nie potrzeba więcej rekomendacji. Mamy tez dla Was drugą część serii Magisterium
- Miedzianą rękawicę C. Clair i H.
Black. Callum jest już po Próbie Żelaza
i jedzie na wakacje do domu, gdzie
odkrywa, ze… ojciec chce go zabić.
Próbuje więc schronić się w Magisterium, ale i tam potrzebuje pomocy
przyjaciół, by przetrwać. Skrzy od
akcji!

NOWOŚCI DLA DZIECI
Maleńkie pieski i kotki rozczulają, zwłaszcza dzieci. I dobrze, bo to budzi instynkty opiekuńcze. Serię Molly Webb Zaopiekuj się mną dzieci wprost
uwielbiają. W dodatku książeczki napisane są tak,
że dorosłym też przyjemnie je czytać. Dlatego tuż
przed świętami zakupiłyśmy Kto przygarnie Nut-

kę? Ciepła opowieść o miłości i przyjaźni.
Wspaniałą propozycją dla dzieci i całej rodziny będą Teatrzyki z morałami M. Strzałkowskiej. W
pięknie ilustrowanej książce 14 bajek w postaci
sztuk teatralnych
do wystawienia z
ro dzic ami

lub

przyjaciółmi. Idealne

na

święta.

Wszystko w naszej bibliotece!
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BOŻE NARODZENIE, GWIAZDKA, ŚWIĘTA
Święta powinny być cudownym czasem wypoczynku, ale
wszyscy doskonale wiemy, że tak nie jest. Nagle spotyka się cała rodzina, także ci, co na co dzień ze sobą
nie rozmawiają, i zasiadają przy wspólnym stole. I co?
I czujemy, jak atmosfera, gęstnieje, gęstnieje, aż w
końcu… wybucha bomba. Jak przetrwać święta, albo
wręcz zamienić je na prawdziwa przyjemność?
Mnóstwo książek psychologicznych podpowiada, jak
odciąć się od stresu i zachować dobry nastrój, nawet,
gdy babcia po raz setny mówi „Masz już 30 lat! Kiedy
znajdziesz sobie męża?” a ciotki narzekają na artretyzm. Można z uśmiechem zaproponować zmianę tematu i powiedzieć „Ciociu, nie grzesz w święta! Wyglądasz młodziutko i w porównaniu z rówieśnikami jesteś
okazem zdrowia!”, a babci rzucić „Jak tylko znajdę,
będziesz pierwszą, która go pozna!” Poczucie humoru
czyni cuda, a niedopuszczanie do siebie złych emocji
innych, chroni nasze dobre samopoczucie. Nie oszukujmy się: nie zmienimy kogoś, kto nie chce się zmienić,
ale z całą pewnością
możemy zmienić swój
stosunek do tego, co
mówią. A to jest zdolność, która pomoże
nam w każdej sytuacji.
Także wybaczenie sobie i innym oczyszcza.

Boże Narodzenie to jeden z ulubionych tematów powieściopisarzy. I nie, nie będziemy moralizować i
proponować Dickensowskiej klasyki. W święta należy
odpocząć, więc sięgnijmy po historie podnoszące na
duchu. Najcenniejszy dar R.P. Evansa wprowadzi w
dobry nastrój każdego. Tuż przed świętami Richard
z żoną wprowadza się do starego domu by opiekować
się staruszką Mary. Jednego wieczoru, podążając za
śladem tajemniczej melodii, Richard trafia na
strych i odnajduje stare listy miłosne ze śladami łez.
Chcąc odnaleźć ich autora, wyrusza w podróż w
przeszłość. Musi też znaleźć odpowiedź na pytanie
Mary: co było pierwszym darem ofiarowanym na Boże Narodzenie? Piękna, podnosząca na duchu historia. A jeśli ktoś ma ochotę na książkę w stylu amerykańskich filmów gwiazdkowych, to Najdłuższa noc
M.H. Clark jest właśnie taką książką. Porzucone
dziecko, tajemniczy puchar i złodzieje, którzy chcą
go ukraść, do tego zakonnice opiekujące się dziećmi.
A porzucona dziewczynka ? Oczywiście
odegra rolę w wyjaśnieniu
tajemnicy
pucharu. Dobry, lekki relaks na zimowe
wieczory.
Agnieszka Podolecka

CZYTELNICY POLECAJĄ
Wiedźmikołaj Terry’ego Pratchett’a jest idealną lekturą na święta. Autor opowiada nam jak powstały różne
istoty, poczynając od Goblina Kurzajki, a kończąc na
Wiedźmikołaju (odpowiedniku Świętego Mikołaja w
Świecie Dysku). Podczas przygody z tą książką spotkamy się z takimi postaciami jak Śmierć z misją ratowania świata, jego wnuczką z misją ratowania samego
Śmierci, magami z Niewidocznego Uniwersytetu, którzy muszą sobie poradzić z nadmiarem magicznej
energii, która wytwarza
coraz to nowe kreatury
oraz zgrają bezdomnych,
których największym marzeniem na noc Strzyżenia Wiedźm jest zjeść
coś innego niż zasmażane
buty.
Poleca Wiktoria Podolecka

Dzieci zazwyczaj kochają święta. Choinka, światełka, radość oczekiwania na pierwszą gwiazdkę i
Świętego Mikołaja… to wszystko sprawia, że te kilka dni jest zupełnie inne niż reszta roku. W naszym
domku z bajkami Disneya znalazłam książki przeznaczone dla przedszkolaków, których czytanie
sprawi przyjemność także rodzicom. Wesołych
świąt to zbiór opowiadań, w których znani z innych
bajek bohaterowie przeżywają świąteczne przygody. Czy Kaczor Donald nawet w święta musi wpakować się w kabałę? A zrobi Piotruś Pan, gdy dowie
się, że Kapitan Hak postanowił porwać Świętego Mikołaja? Śnieżka i
krasnoludki też wpadną
na szalony pomysł? Przekonajcie się sami! Ta
książka poprawi Wam
humor :-)
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BIBLIOTEKARKI I CZYTELNICY POLECAJĄ
Zastanawialiście się kiedyś nad definicją
słowa ,,leming’’? Według Wikipedii lemingi
to: ,,plemię gryzoni z podrodziny karczowni-

tkać można najczęściej w Warszawie i to w
dodatku w wielkich korporacjach? Odpowiedź znajdziecie w książkach Lemingi. Młodzi, wykształceni
i z wielkich ośrodków raz Lemingi 2.0 Schodzimy
do podziemia. Opowieść o osobach, które nie mogą
żyć bez kawy ze ,,Starbunia’’ i kiełków sushi. Dla nich
kotoosoba czy żaboosoba ma takie same prawa jak
każdy obywatel a Kaczafi to diabeł wcielony, który
wprowadził do Polski ciemnogród i zacofanie w postaci Ojca Dyrektora i Radia Maryja. Lemingi podejmują walkę z ,,fashyzmem’’ i Nowym z Tarnowa, albowiem w Tarnowie znajduje się zagłębie wąsatych
Januszów. Jeśli mało wam będzie jakże wspaniałych
opowieści z życia w korpo to polecam również książkę Larsa Bergena Korponinja.

Powieść dla nastolatków
autorstwa V.
Dixena Fobos wciąga od pierwszych chwil
także dorosłych fanów fantastyki. Fascynująca historia o nowym starcie opartym na
kolonizacji Marsa. Powieść pełna emocji,
ukazująca blaski i cienie dzisiejszego społeczeństwa. Napisana łatwym i lekkim językiem dotrze
do każdego czytelnika. Dwunastu wybranych wyrusza
na podbój kosmosu a ich misji przyglądają się wszyscy ludzie na Ziemi. Radość towarzysząca wylotowi
kończy się jednak szybciej, niż
można by przypuszczać. Ciemna
strona każdego człowieka przeplatana mnóstwem dodatkowych
tajemnic oraz koniecznością
wybrania przez każdego z
uczestników swojego życiowego
partnera powodują, że od książki nie sposób się oderwać. A to
dopiero pierwsza część trylogii.

Poleca Katarzyna Kielar

Poleca Magdalena Różyc

ków zamieszkujące Azję, Europę oraz Amerykę Północną’”. Skąd zatem ,,lemingi’’ spo-

ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI, AUDIO-KSIĄŻKI I E-BOOKI
(HTTP://BIBLIOTEKAKONSTANCIN.PL/INDEX.PHP/
EBOOKI/FORMULARZ-ZAMOWIENIA-EBOOKOW)
Marcin Wicha, Jak przestałem kochać design
Ta książka powstała, ponieważ czasu tak mało, a
śmiesznych kotków tak dużo, bo Nic nie jest proste
i Wszystko jest skomplikowane. Miliard rzeczy wokół. Pięknie i niekoniecznie użytecznie. Powstała, bo
Autor (z zawodu grafik) ma literacki talent, który na
szczęście czasem objawia pisząc książki dla dorosłych. Spodziewałam się kolejnych gorzko sarkastycznych słów o polskiej wszech-brzydocie, o bezmyślności projektantów i pastelowych gustach klientów. Jak
jest, każdy widzi, a jeśli nie widzi to może sobie poczytać Springera. U Marcina Wichy jest inaczej. Podziwiamy polską szkołę plakatu, zanurzamy się we
wspomnieniach o ojcu architekcie-estecie i o domu,
do którego tandeta nie miała wstępu. Jest o legen-

Jak przestałem kochać design to zbiór krótkich tekstów o estetycznym wizerunku Polski. Tekstów pełnych erudycji i świetnego poczucia humoru. Z osobistych opowieści, okraszonych dialogami i anegdotami
z życia projektanta (jest naprawdę zabawnie) płynie
refleksja już nie taka śmieszna. Czytając Wichę trafiamy Ze Złudzeń rodem z PRL-u w zachłanne lata 90
-te, na koniec zaś wpadamy do Sklepu z designem,
aby zakochać się w fikuśnym stoliku albo wyciskarce
do cytrusów, gdzie design ma już tylko jedno zadanie.
Uzasadniać cenę produktu. I nawet jeśli ją zapłacimy
to raczej bez gwarancji,
że świat jest dobrze
urządzony, a my do tej
przestrzeni pasujemy.
Poleca Iza Chramiec

dach polskiego marketingu, rzeczach nawet
ładnych, nawet do zniesienia.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
www.bibliotekakonstancin.pl
www.facebook.com/biblioteka.konstancin
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Randka w ciemno z... Książką trwa!
I ma się Świetnie! Tylu czytelników postanowiło przygodę z nieznajoma (nieznajomym) autorem, że ciągle
dokładamy nowe pozycje na półki. W Bibliotece Głównej
na Świetlicowej, w filii Grapa i Skolimów znajdą Państwo półki z książkami oprawionymi w szary papier…
Bez tytułów. Bez możliwości podglądania. Niespodzianki! Na opakowaniu kilka słów charakteryzujących to, co
w środku, np. tajemnica, radość, bogowie. Wybierając
pakunek nie wie się, co jest w nim ukryte! Każdy czytelnik może dopisać kilka słów od siebie, by zachęcić
lub zniechęcić inne osoby. Życzymy wspaniałej zabawy!
Randka potrwa do końca roku albo… tak długo jak będzie nas bawić :-)

Świątecznie w filii Skolimów
6 grudnia zapraszamy dzieci na Mikołajki w Bibliotece. Od 8 rano do wieczora przedszkolakom i młodziakom z podstawówki będziemy czytać bajki, oglądać
baśniowy teatrzyk i organizować konkursy plastycznoliterackie dla najmłodszych czytelników. Serdecznie
zapraszamy!
7 grudnia proponujemy Mikołajkowe spotkanie z aktorem- Michałem Tomalą pt. "Książki, które odegrały
ważną rolę w moim życiu". Porozmawiamy o ważnych
dla pana Michała powieściach, inspiracji twórczej i życiowej.
12 grudnia odbędzie się spotkanie DKK. Tym razem
będziemy się "delektować" książką Wendy Welch
Księgarenka w Big Stone Gap, piękną
powieścią o przyjaźni, wspólnocie i nadzwyczajnej przyjemności płynącej z obcowania z dobrą książką :-)

ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI DRUKOWANE, AUDIO-KSIĄŻKI I E-BOOKI
(HTTP://BIBLIOTEKAKONSTANCIN.PL/INDEX.PHP/EBOOKI/FORMULARZ
-ZAMOWIENIA-EBOOKOW)

Życzy Państwu wesołych Świąt,
zdrowia i szczodrego Mikołaja
oraz samych radosnych
niespodzianek
w Nowym Roku!

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
www.bibliotekakonstancin.pl

oraz

https://www.facebook.com/Biblioteka.Konstancin/
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CO SIĘ WYDARZYŁO?
W czwartek 17 listopada Filia Skolimów miała okazję
gościć znanego pisarza i scenarzystę Dominika Rettingera, autora powieści jak: Elita, Sokół, Klasa, Wiara i
tron. Pan Dominik ma sporo wielbicieli wśród konstancińskich (i nie tylko) czytelników. Autor czytał fragmenty swojej ostatniej książki o Św. Wojciechu, podzielił się z czytelnikami refleksją na temat głównej
postaci Adalberta czyli
św. Wojciecha, opowiadał
o swojej fascynacji tą postacią. Uczestnicy spotkania mogli się również zapoznać z konspektem scenariusza tego utworu jako
interesującego przykładu
pracy adaptacyjnej prowadzącej od scenariusza do
powieści. Postać Adalberta była początkiem dyskusji o Świętości, ludziach

oświeconych i szczęściu, o tym jaki wpływ mieli i mają
świat i innych ludzi.
W dalszej części spotkania, przy okazji omawiania powieści Sokół i Klasa autor zaciekawił słuchaczy tematem wydobywania tytanu w Suwałkach – być może powstanie film dokumentalny na ten temat. Dominik Rettinger zapowiedział swoją nową powieść - ma to być
niespodzianka dla
kobiet… I poddając się prośbie
czytelników obiecał, że po jej wydaniu spotkamy
się jeszcze raz.
Wszyscy z niecierpliwością
czekamy
na
książkę i spotkanie!

ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI, AUDIO-KSIĄŻKI I E-BOOKI
(HTTP://BIBLIOTEKAKONSTANCIN.PL/INDEX.PHP/EBOOKI/
FORMULARZ-ZAMOWIENIA-EBOOKOW)
NIETYPOWE KSIĄŻKI POD CHOINKĘ
Poddaję się: życie muzułmanek w Polsce Anna J. Du-

pozwalają na chwilę wkroczyć w świat muzułmańskich

dek. Niektóre mieszkają w Polsce od urodzenia, inne

społeczności emigrantów, konwertytów czy polskich Ta-

przyjechały tu z zagranicy i postanowiły zostać. Jedne

tarów. Stawiają niełatwe pytania o wolność, wiarę, toż-

wyznają islam od zawsze, inne przyjęły wiarę już jako

samość kulturową i tolerancję. Książkę wzbogacają ko-

dorosłe osoby. Jedne zakrywają głowy hidżabem, inne

mentarze islamskich duchownych, cytaty z Koranu i

nie. Każda z opisanych w książce historii to osobista i

liczne ciekawostki. Tę pozycję polecam zarówno miłośni-

niepowtarzalna opowieść o życiu kobiety. Bohaterki re-

kom historii z życia wziętych, jak i osobom zaintereso-

portaży szczerze rozmawiają o miłości,

wanym islamem i tematyką społeczną –

małżeństwie, feminizmie, pracy i religii.

i to niezależnie od płci. Również Arab-

Nie stronią od trudnych tematów, ta-

ski świat Emire Khidayer pokazuje

kich jak wojna, terroryzm i uprzedze-

pozytywne oblicze islamu, wspaniałości

nia. Ich wyznania umożliwiają bliższe

tej starej kultury, zwyczajów ślubnych

spojrzenie na spowity złowrogą aurą

i codziennych. To niezwykła wyprawa

islam, obalają wiele mitów,

do

nieznanego

nam
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