Proponujemy Państwu powieści Kazuro Ishiguro nagrodzonego Literacką
Nagrodą Nobla 2017 oraz książki nominowane do Literackiej Nagrody Nike 2017.

Niepocieszony / Kazuro Ishiguro.
Warszawa : Albatros, 2017.
Powieść napisana w konwencji kafkowskiej groteski,
w której czas i przestrzeń podlegają zniekształceniom jak
w koszmarze sennym. Utrzymana w niepokojącej, onirycznej
poetyce. Ryder, światowej sławy pianista, przybywa do
bezimiennego miasta gdzieś w Europie, by dać koncert
w tutejszej filharmonii. Napotkani mieszkańcy wydają się
czegoś po nim oczekiwać, choć zupełnie nie tego, czego mógłby
się spodziewać. Czy młoda kobieta z synkiem, z którą zgadza
się porozmawiać na prośbę jej ojca, boya hotelowego, jest
w rzeczywistości jego partnerką życiową? Żoną? Kimś, kogo
znał wcześniej? Ryder niewiele pamięta, a strzępki wspomnień
okazują się niezbyt wiarygodne...

Pogrzebany olbrzym / Kazuro Ishiguro.
Warszawa : Albatros, 2017.
Owiana tajemnica, głęboko poruszająca uniwersalna
przypowieść
o
potędze
pamięci,
miłości,
zdradzie,
okrucieństwie i przebaczaniu. I o pewnej podróży, której nie
można odkładać… Axl i Beatrice, para starszych Brytów,
wyrusza w świat z nadzieją na odnalezienie syna. Wędrują
przez kraj, w którym do niedawna trwała wojna, a ślady
poczynań króla Artura i jego rycerzy są wciąż obecne.
Niezmordowanie zmierzają do celu. Spodziewają się, że będą
musieli stawić czoła niebezpieczeństwom, rzeczom dziwnym,
nawet nie z tego świata, ale nie wiedza, że podróż ujawni
sekrety, które utonęły w niepamięci…

Żeby nie było śladów / Cezary Łazarewicz.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016.
Autor szczegółowo opisuje historię Grzegorza Przemyka –
od zatrzymania na placu Zamkowym po wydarzenia, które
nastąpiły później. Pokazuje cynizm władz komunistycznych,
zacierających ślady zbrodni, a także bezsilność władz III RP,
którym nie udało się znaleźć i ukarać winnych. W opowieść
o Przemyku autor wplata historie jego rodziców – poetki
Barbary Sadowskiej i ojca Leopolda, przyjaciół, świadków jego
pobicia czy sanitariuszy, niesłusznie oskarżanych o zabójstwo.
Jednocześnie odkrywa kulisy działań władz i wpływ, jaki na
tuszowanie sprawy wywarły...

Dwanaście srok za ogon / Stanisław Łubieński.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016.
Zbiór tekstów o przyrodniczych i okołoprzyrodniczych
zainteresowaniach, które mają swój początek w dziecięcej
ciekawości i pasji. Najpierw było samodzielne podglądanie
ptaków przez rosyjską lornetkę, potem coraz poważniejsze
obserwacje i lektury, wyjazdy na Węgry, do Skandynawii,
w deltę Dunaju. Później ornitologia stała się źródłem inspiracji
do pisania o sztuce, literaturze, filmie. Autor zabiera czytelnika
w
prozatorską
wyprawę
śladami
ptaków.
Obrazy
Chełmońskiego spotykają się tu osiedlowymi wróblami,
wypatrywanie puszczyka uralskiego z tropieniem historii
pruskiego ornitologa Friedricha Tischlera, a wszystko to razem
otwiera przed czytelnikiem bogaty świat dźwięków, barw
i znaczeń, wciągając go w poszukiwania nowego języka do
opisu przyrody.

Fałszerze pieprzu : historia rodzinna / Monika
Sznajderman.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016.
Niezwykła książka pokazująca splątane polskie losy
i zawikłane historie rodzinne. Autorka z czułością opisuje
rodzinę swojego ojca, pieczołowicie odtwarza losy żydowskich
przodków, odnajdując ślady ich istnienia w przedwojennej
prasie,
archiwach,
zapisach
hipotecznych,
książkach
telefonicznych. Analizuje stare fotografie i zbiera ślady
rozproszone pomiędzy Miedzeszynem, warszawskim gettem,
Radomiem, Złoczowem, Oświęcimiem i Australią, odtwarzając
światy ich życia i ich śmierci. Z taką samą troskliwością opisuje
przodków matki z malowniczej polsko-saksońskiej rodziny.
Wspomnienia i anegdoty o życiu kilku pokoleń Lachertów
towarzyszyły autorce od dzieciństwa: ojciec rodu, który wygrał
w karty karetę i spory majątek, sławny architekt, dyrektor
wielkiego koncernu w carskiej Rosji, prominentny działacz
Stronnictwa Narodowego.

Las nie uprzedza / Krzysztof Środa.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016.
Czeczenia - kraj przeorany okrutną wojną. Maroko - raj dla
turystów z Europy. W książce Krzysztofa Środy te dwie odległe
krainy stają się częścią jednej opowieści o naturze świata,
o przenikaniu się brutalności i delikatności, strachu i odurzenia.
To proza pełna historii, które chciałoby się zapomnieć zaraz po
przeczytaniu, oraz opowieści całkiem innych, jak choćby ta
o Janie Potockim, autorze "Rękopisu znalezionego w
Saragossie" i podróżniku, który pragnął zrozumieć ludzką
naturę, badając zwyczaje egzotycznych ludów i dzieje dawnych
cywilizacji.

Serce / Radka Franczak.
Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2016.
Młoda dziewczyna z Polski jedzie z chłopakiem do Szwajcarii
- chce poznać świat, zarobić pieniądze, wyrwać się z nijakości.
Wika trafia do podupadłej rezydencji nad Jeziorem Genewskim,
gdzie mieszkają tylko dwie kobiety - matka i córka. Ma pomóc
w pracach domowych i zaopiekować się starzejącą się Shirley.
Trzy kobiety spotykają się w momencie, kiedy ich życie
zmieniają wydarzenia, na które nie mogły być gotowe. Podróż
młodej Wiki okazuje się być podróżą w głąb siebie, wprost do
swojego serca i jego największych pragnień.
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