
 

 

 

Serhij Żadan powraca jako poeta z wyjątkowym tomem Antena. Ten 

poetycki reportaż z ostatnich lat, które dla Ukrainy okazały się niezwykle 

trudne, przynosi niejedno zaskoczenie. Żadan nigdy nie stronił od 

tematyki społeczno -politycznej i religijnej – nowa „antena” wyczula jego 

wrażliwość, a tym samym poezję na wiele mniej oczywistych kwestii. 

 

 

Zdobywca Pen/Faulkner Award za najlepszą amerykańską książkę 

prozatorską. Niezwykła opowieść o rodzinie i przyjaźni! 

Arystoteles jest krnąbrnym nastolatkiem, którego brat siedzi w 

więzieniu. Dante to wszystkowiedzący chłopak patrzący na świat w 

niezwykły sposób. Kiedy spotykają się na basenie, wydaje się, że nie 

mają ze sobą nic wspólnego. Ale gdy ci samotnicy zaczynają spędzać 

czas razem, odkrywają, że łączy ich szczególna więź – taka, która 

wszystko zmienia i trwa przez całe życie. To dzięki tej przyjaźni Ari i 

Dante poznają najważniejsze prawdy o sobie i odkrywają, jakimi ludźmi 

chcą być. 

 

 

 

 

 

Liryczna powieść złożona z rozdziałów, z których każdy jest odrębną całością. 

Podróżujemy samochodem, pociągami i autostopem. spacerujemy ulicami 

starych europejskich miast. Pomiędzy haustami piwa i dymu słyszymy słowa, 

które zdradzają poetycką wrażliwość mówiącego. Jednocześnie brzmią szczerze 

i zwyczajnie. Historie z życia autsajderów opowiedziane niemal slangową gadką. 

 

 

 

 

 



Czy wiecie, w jaki sposób wasze dzieciństwo wpływa na wasze postrzeganie 

siebie i związki z innymi? Jak szkoła, bycie ofiarą nękania, oczekiwania 

związane z płcią, reklamy, a nawet media, z którymi stykacie się na co 

dzień, oddziałują na wasze samopoczucie? Czy chcecie dowiedzieć się, 

czym tak naprawdę są emocje, skąd się biorą i jak sobie z nimi radzić, gdy 

boicie się, że was przytłoczą? 

Psycholożka kliniczna Sophie Mort, znana w internecie jako dr Soph, 

pomoże ci uporządkować trudne emocje i rozprawić się z błędnymi 

przekonaniami na swój temat. Rzeczowo tłumaczy, skąd biorą się 

największe problemy współczesnych ludzi: strach przed oceną, 

odrzuceniem, wikłanie się w toksyczne relacje, sabotowanie własnych 

działań i dokonań. Wskazuje, co nas hamuje i nie pozwala nam rozłożyć 

skrzydeł, pomaga rozpoznać szkodliwe schematy zachowania i negatywne 

nawyki, które nie dają nam ruszyć do przodu, oraz radzi, co możemy zrobić, 

aby rozwijać nasz potencjał i w pełni cieszyć się życiem. 

 

 

Margido nie żyje. Torunn przejęła Biuro Pogrzebowe Neshov i jednocześnie 

próbuje uczynić stare, zaniedbane gospodarstwo swoim domem. Dla dziadka 

najważniejsze jest, aby nad Neshov w różnych wyjątkowych okolicznościach 

powiewała flaga, zawsze w zgodzie z przepisami, postanowił więc zafundować 

Torunn nowy maszt, chorągiewkę i flagę. Po postawieniu masztu podwórko 

nabiera innego charakteru i po raz pierwszy w życiu Torunn zaczyna odczuwać 

prawdziwe zobowiązanie. Ale kiedy postanawia dopełnić dzieła i przyjmuje 

nazwisko Neshov, dla jej matki jest to cios w samo serce i budowany mozolnie 

przez lata dobry kontakt między nimi zostaje w jednej chwili zerwany… 

 

 

Są przyjazne i urocze miasta alternatywne. I jest Wars – szalony i brutalny – oraz 

Sawa – uzbrojona w kły i pazury. Pokochasz je i znienawidzisz, całkiem jak ich 

mieszkańcy. 

 

Jak ona. Nikita. To tylko jedno z jej imion, jedna z jej tajemnic. Jako córka 

zabójczyni i szaleńca chce od życia jednego – nie pójść ścieżką żadnego z 

rodziców. Choć na to może być już za późno. 

 

Z Dzielnicy Cudów – części miasta, która w wyniku magicznych perturbacji 

utknęła w latach 30. ubiegłego wieku – zostaje uprowadzona jedna z piosenkarek 

renomowanego klubu Pozytywka. Sprawą zajmuje się Nikita. Trop szybko 

zaprowadzi ją tam, gdzie nigdy nie chciałaby się znaleźć. Na szczęście jej pleców 

pilnuje Robin. Czy na pewno? Kim on właściwie jest? 

 

 



 

Nadia była tylko jedenastoletnim dzieckiem, kiedy młody mężczyzna porwał ją z 

przyczepy kempingowej, stojącej na tyłach domu rodziców, i wywiózł na pustkowie 

w górach, do chaty położonej w rozległych lasach, gdzie nie docierały dźwięki 

cywilizacji, żadna droga nie prowadziła do innych zabudowań, a nocami pojawiały 

się wilki. Sama ze swoim porywaczem dziewczynka musiała nauczyć się nie tylko 

życia w lesie, ale też zrozumieć, kim jest ten mężczyzna i dlaczego to właśnie ją 

skazał na taki los. Odkrycie tajemnicy zmieniło wszystko. 

 

Po latach porwanie Nadii pozostaje nierozwiązaną sprawą w policyjnych   

kartotekach. Tymczasem młoda kobieta w górach prosi przypadkowego kierowcę o 

pomoc. Sprawa Nadii może zyskać nowe oblicze. Dlaczego dopiero po tylu latach? 

 

 

 

Ofiara porwania, Nadia, po wielu latach decyduje się ujawnić policji swoją 

tożsamość. W wyniku tego następuje ciąg dramatycznych zdarzeń. 

 

Śnieżna burza pogrąża w chaosie górskie miasteczko, utrudniając prowadzenie 

śledztwa, a w tym czasie wychowywana poza światem Nadia wraca do cywilizacji. 

Tam musi stawić czoła mediom i policji. Pojawiają się wątpliwości, czy jest ofiarą 

porwania, czy może od lat świadomie kieruje własnym losem.   

 

Porywacz pozostaje nieuchwytny. Pojawiające się tropy sugerują jego śmierć, ale 

czy Jakub na pewno nie żyje? I kim właściwie jest? Przestępcą czy może 

człowiekiem, który w końcu nauczył się kochać? 

 

Z pozoru oczywiste oceny przestają być jednoznaczne, a ludzkie emocje zdają się 

nie podlegać zasadom winy i kary.  

 

 

Długo wyczekiwana nowa powieść Markusa Zusaka, autora światowego 

fenomenu – „Złodziejki książek”. 

Pięciu braci Dunbar mieszka w pogrążonym w chaosie domu bez dorosłych. 

Pewnego dnia nagle pojawia się ojciec, który porzucił ich po śmierci matki 

chłopców. Teraz chce, żeby jeden z nich wybudował z nim most. 

Niespodziewaną propozycję przyjmuje Clay, dręczony skrywaną od dawna 

tajemnicą. Dlaczego jest tak zdruzgotany? I dlaczego musi podjąć się tego 

niezwykłego wyzwania? 

Ta poetycka, wielowarstwowa, pełna zwrotów akcji i retrospekcji saga 

rodzinna to popis charakterystycznego dla Markusa Zusaka stylu. 

 

 

 



 

U Żadana koniec świata okazuje się początkiem niebezpiecznej przygody, 

wstępem do naprawdę długiego koszmaru. Pasza – trzydziestopięcioletni 

nauczyciel, mruk, idealista, przegryw – musi odnaleźć swojego siostrzeńca, a 

potem wrócić z nim do domu. Byłoby to może łatwe, gdyby nie wojna. Jakoś 

rok temu przywieźli ją ze sobą ci dziwni ludzie, od których czuć prochem, 

tytoniem i smarem. Mówią w języku Paszy, ale i w tym, który Pasza rozumie. 

Oni zmienili tu wszystko. Najpierw widywano ich w telewizji, potem na 

ulicach. W rezultacie ojczyzna Paszy została anulowana, a na jej miejsce 

podstawiono zrujnowane industrialne przedmieścia, opustoszałe wioski i 

miasto widmo, w którym grasują okupanci, płoną bloki i trwa kanonada. Z tej 

pułapki można się wymknąć tylko cudem lub za cenę ogromnego 

upokorzenia. Albo w trumnie. 

Wyobraźcie sobie Drogę Cormaca McCarthy’ego, tyle że osadzoną w 

zimowym wojennym Donbasie. To jest właśnie Internat. 

 

 

 

 

Niniejszy poradnik, napisany lekkim i bezpośrednim językiem, jest naszpikowany 

ćwiczeniami, przykładami i wskazówkami. Pomoże ci odkryć twoją wrodzoną 

wartość, wzmocnić poczucie własnej wartości i uwierzyć w siebie. W rezultacie 

będziesz podejmować racjonalne decyzje, zbudujesz zdrową samoocenę, nauczysz 

się akceptować swoje słabości oraz doceniać mocne strony. Zrozumiesz, że jesteś 

wyjątkową i wartościową osobą dokładnie taki, jaki jesteś.  

 

 

 

 

 

 

„Koleje losu” to frapująca, wielowątkowa powieść przedstawiająca ponad sto lat 

śląskiej rodziny na tle wojennej zawieruchy i zmieniającej się obyczajowości. To 

również historia o poszukiwaniu swojego miejsca w świecie, próbach zachowania 

godności i rodzinnej jedności w czasach, gdy trudno odróżnić przyjaciół od wrogów, 

a dobre chęci od obłudy. 

 

 



Arrakis, zwana Diuną, to jedyne we wszechświecie źródło melanżu. Z 

rozkazu Padyszacha Imperatora planetę przejmują Atrydzi, zaciekli 

wrogowie władających nią dotychczas Harkonnenów. Zwycięstwo księcia 

Leto Atrydy jest jednak pozorne – przejęcie planety ukartowano. W 

odpowiedzi na atak Imperium i Harkonnenów dziedzic rodu Atrydów Paul 

staje na czele rdzennych mieszkańców Diuny i sięga po imperialny tron. 

Oszałamiające połączenie przygody i mistycyzmu, ekologii i polityki. 

"Diuna" otrzymała dwie najbardziej prestiżowe nagrody SF: Nebula i Hugo. 

Dom Wydawniczy REBIS oddaje czytelnikom nowe, poprawione wydanie 

cyklu "Kroniki Diuny", który tworzą: Diuna, Mesjasz Diuny, Dzieci Diuny, 

Bóg Imperator Diuny, Heretycy Diuny i Kapitularz Diuną. 

 

 

Dzięki niej dokonał się jeden z największych przełomów w historii 

współczesnej nauki – choć ona sama nigdy się o tym nie dowiedziała. 

Nazywała się Henrietta Lacks, ale naukowcy znają ją jako HeLa. Większość 

swojego życia spędziła na plantacji tytoniu w stanie Wirginia. Mimo że 

zmarła w 1951 roku, stała się nieśmiertelna. Fragment jej guza dał początek 

pierwszej w historii linii komórkowej, która ma zdolność namnażania się 

poza ludzkim ciałem. Został pobrany bez jej zgody. 

Koncerny zbiły na linii HeLa fortunę, ale rodziny Henrietty nie stać było 

nawet na wizytę u lekarza. Życie Lacksów zmieniła dopiero ta książka, którą 

Rebecca Skloot pisała przez 10 lat. 

Nieśmiertelne życie Henrietty Lacks natychmiast stało się bestsellerem. 

Zostało okrzyknięte „książką roku” przez ponad 60 najważniejszych 

światowych mediów, trafiło też na listy lektur. 

 

 

Wszystko, w co wierzyła, okazało się kłamstwem. Nie wie już, kim jest ani czemu 

przez większość życia karmiono ją bredniami. Była mistrzynią fałszywych 

tożsamości, a teraz na niczym nie zależy jej tak mocno, jak na poznaniu tej 

prawdziwej. Zdradzona przez najbliższych, ścigana przez płatnych zabójców i 

nękana przez domagające się uwagi duchy przeszłości, rusza do kolebki wszystkich 

strachów – do magicznej Norwegii, gdzie wszystko się zaczęło. 

 

Tam czekać będą na Nikitę ludożercze trolle, boskie pszczoły, niespuszczające jej z 

oka kruki i tajemniczy Akuszer Bogów. Odpowiedzi oczywiście też – ale czy takie, 

jakich oczekuje? Jedno jest pewne: nie będzie to spokojna i sentymentalna 

wyprawa do źródeł. 

 



Ujmujące osobiste wspomnienie o Stephenie Hawkingu jako człowieku, 

przyjacielu i fizyku. 

Stephen Hawking pozostawił trwały ślad w naszej kulturze, oddziaływając 

na życie milionów ludzi. Jego książki zainspirowały niezliczoną rzeszę 

przyszłych naukowców, a teoria czarnych dziur i dociekania dotyczące 

początków Wszechświata wytyczyły nowe kierunki badawcze. 

W obejmujących prawie dwie dekady wspomnieniach amerykański fizyk 

Leonard Mlodinow, przyjaciel i współpracownik Stephena Hawkinga, 

skupia uwagę nie tylko na sferze naukowej, ale też na bogatej osobowości 

słynnego badacza. Poznajemy Hawkinga jako przyjaciela, nawiązującego 

tak doskonały kontakt z bliskimi mu ludźmi, że potrafił efektywnie 

komunikować się z nimi poprzez podniesienie brwi. Jesteśmy też 

świadkami rozwoju naukowego Hawkinga, który na przekór wszystkiemu 

znacznie przyspiesza po zdiagnozowaniu u niego stwardnienia zanikowego 

bocznego, gdy angażuje swój genialny umysł w odsłanianie tajemnic 

Wszechświata. 

 

 

No tak. Trzydzieści lat. Wiedźmin do wynajęcia za trzy tysiące orenów. Gdy 

pojawił się w Wyzimie, w karczmie „Pod Lisem” nie był młodzieniaszkiem. 

Pobielałe włosy, szrama na twarzy i ten charakterystyczny, paskudny 

uśmiech. 

Zaczął od górnego C: trzech oprychów, potem strzyga i kolejne stwory – 

ludzkie bądź nieludzkie – niegodne żyć w świecie, który został nam dany. 

A potem Biały Wilk poszedł własną drogą. Ciernistą, tak bym to ujął, ale 

cóż, każdy uczy się na błędach. Gdzieś w oddali łypie do mnie znacząco 

Hollywood, ale na razie cieszmy się tym, co wyłowiła z wiedźmińskiego 

konkursu „Nowa Fantastyka” i superNOWA: jedenaście opowieści 

zainspirowanych losami Geralta oraz jego przyjaciółek i kamratów. 

 

 

 

Tove Ditlevsen w trzech tomach opisuje dzieciństwo, młodość, cztery 

małżeństwa i uzależnienie od opiatowego środka przeciwbólowego. W opisie 

róznorodoności kobiecego doświadczenia jest bezkomproimsowo szczera, a 

jednocześnie nieuchwytna, jakby pomimo całego talentu nie wierzyła, że 

kartka wystarczy, by przekazać prawdę o własnym życiu. 

Ta wybitna duńska poetka i pisarka na wiele lat przed Eleną Ferrante 

stworzyła epicki memuar o awansie, porzuceniu swoich korzeni, o miłości, 

która kosztuje zbyt drogo, by była tego warta. Jednak podczas gdy autorka 

Genialnej przyjaciółki potrzebowała dwóch głównych bohaterek, duńskiej 

pisarce wystarczy tylko jedna – ona sama. 

 



 

Londyński finansista zmagający się z uzależnieniami odwiedza swojego 

ojca na farmie węży w Afryce. Czy uda im się naprawić trudne relacje? 

Naukowiec, który opracował środek na nieśmiertelność, zamierza 

skasować swoją pamięć. Czy uda mu się usunąć niebezpieczne 

wspomnienia, zanim będzie za późno? 

Podczas gdy zamożne elity czekają na ewakuację, zwykli obywatele 

walczą na ulicach o przetrwanie. Tak prezentuje się Ameryka po 

wyniszczającej pandemii. Czy w tym świecie ktoś przestrzega jeszcze 

prawa? 

Bohaterowie zbioru opowiadań "Zemsta" stają przed niezwykle 

trudnymi wyborami. Autor z wirtuozerią odmalowuje mroczne wizje 

przyszłości, w których sprawiedliwość rządzi się swoimi zasadami. 

 

 

 

Drodzy Nauczyciele! 

Przygotowaliśmy do oddania w Wasze ręce publikację, dzięki której 

możecie prowadzić ciekawe godziny wychowawcze. 

 

Zapewnicie swoim uczniom nie tylko spotkanie z barwną postacią – 

Agnieszką Osiecką – ale również pogłębioną refleksję na wiele trudnych 

w XXI wieku tematów. 

 

 

 

 

W książce (Nie)zwykłe spotkania. Wokół godzin wychowawczych 

autorka dzieli się m.in. pomysłami na niezwykłe lekcje 

wychowawcze. Przy wprowadzeniu do każdego z 32 

scenariuszy znajdziemy opis narzędzi, metod i celów lekcji. 

Publikacja otrzymała patronat Instytutu Praw Dziecka oraz 

Międzynarodowego Stowarzyszenia im Janusza Korczaka i została już 

doceniona przez wielu wychowawców. 

 

 

 

 



 

 

Prezentowana publikacja to zbiór scenariuszy na lekcję wychowawczą, 

odpowiadającą oczekiwaniom współczesnej młodzieży. Poruszane są tutaj 

zagadnienia bardzo ważne, a jednocześnie trudne: bliższe poznanie uczniów, 

nawiązanie z nimi więzi i zbudowanie relacji pozwalającej na rozmowę na każdy 

temat. 

 

Patronat nad wydaniem objęło Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. 

 

 

 

 

 

Książka stanowi propozycję 40 zajęć prowadzonych metodami 

aktywizującymi, w tym metodą dramy. Znakomita pomoc metodyczna 

dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów ze szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych. 

To praktyczny przewodnik po wartościach i problemach współczesnej 

młodzieży, który może stanowić pomoc w rozwiązywaniu problemów. 

Scenariusze dotyczą różnorodnej tematyki, takiej jak konflikty, agresja, 

zaniżona samoocena ucznia, odrzucenie, wybór drogi, mobbing, 

tolerancja, rozbita rodzina, patriotyzm, wiara. Wykorzystano w nich 

teksty piosenek, filmy, literaturę. Scenariusze mogą być realizowane na 

godzinach wychowawczych, lekcjach przygotowujących do życia w 

rodzinie, na języku polskim, historii czy warsztatach pozaszkolnych. 

 

 

"KAN - Karty Aktywności Nastolatków" są przeznaczone na zajęcia 

terapeutyczne z młodzieżą w wieku od 10 lat. Zaprojektowano je z myślą o 

zajęciach indywidualnych i grupowych, zapewniając terapeucie znakomite 

narzędzie, ułatwiające prowadzenie planu terapeutycznego. Mogą być również 

używane podczas zajęć z dorosłymi osobami. Dzięki tym kartom przeprowadzisz 

ciekawą rozmowę z młodzieżą, a także zaplanujesz przebieg spotkań z 

uczestnikami terapii. 

"KAN - Karty Aktywności Nastolatków" są polecane psychologom, 

psychoterapeutom, nauczycielom, pedagogom i doradcom zawodowym. 

Ich głównym zadaniem jest wsparcie podczas analizowania 

zainteresowań młodzieży oraz odkrywania, co zaspokaja potrzeby 

młodych ludzi. Karty ułatwiają zrównoważenie czasu poświęconego na 

naukę, obowiązki i odpoczynek. Ponadto ułatwiają nawiązywanie relacji 

międzyludzkich oraz planowanie zajęć. Mogą być również używane 

podczas rozmów o emocjach i problemach młodzieży. 

 



 

Nowoczesny podręcznik dla nauczycieli i wychowawców, pełny pomysłów 

na zajęcia rozwijające kompetencje miękkie. Kreatywne scenariusze lekcji 

wychowawczych, dzięki którym uczniowie będą mogli zacząć przygodę z 

rozwojem osobistym. Pomysły na lekcje wychowawcze zostały 

przygotowane w taki sposób, aby inspiracje i praktyczne rozwiązania mógł 

z nich czerpać nauczyciel zarówno szkoły podstawowej, jak i szkoły 

średniej. To książka dla każdego, który chce: - być asertywnym 

nauczycielem; - stać się mądrym przywódcą; - zostać liderem, nawet w 

przestrzeni werbalnej potrafiącym grać w szachy; - po każdym swoim 

wystąpieniu publicznym zostać zapamiętanym; - mądrze inspirować swoich 

uczniów do ustawicznego rozwoju. W serii ukazała się książka 

Wychowanie do osobistego rozwoju. 

 

 

Potęga podświadomości to jeden z najlepszych i najskuteczniejszych 

poradników, jakie kiedykolwiek napisano. Ta książka pomogła milionom 

ludzi na całym świecie osiągnąć upragnione cele jedynie dzięki zmianie 

sposobu myślenia. Teraz do rąk czytelników trafia nowe wydanie 

uzupełnione komentarzami z nigdy nie publikowanych prac Autora. 

Rewolucyjne techniki doktora Murphy’ego opierają się na sprawdzonej 

zasadzie: Jeśli uwierzysz w coś bez zastrzeżeń i możesz to zobrazować w 

swoim umyśle, usuniesz podświadome przeszkody, które powstrzymują 

cię przed osiągnięciem upragnionego celu, a twoja wiara stanie się 

rzeczywistością. 

Ten niezwykły poradnik pomoże ci uwolnić umysł i przekaże praktyczne 

wskazówki, dzięki którym osiągniesz sukces, prestiż i dobrobyt, 

zdobędziesz przyjaciół, umocnisz szczęśliwe małżeństwo, pokonasz lęki, 

pozbędziesz się złych nawyków i nałogów. 

 

 

This box set of the 50 books in the new Penguin Modern 

series celebrates the pioneering spirit of the Penguin Modern 

Classics list and its iconic authors. Including avant-garde 

essays, radical polemics, newly translated poetry and great 

fiction, here are brilliant and diverse voices from across the 

globe. Ground-breaking and original in their day, their words 

still have the power to move, challenge and inspire. 

 

 



Bestseller „New York Timesa”. Debiut, który trzeba przeczytać! 

Elizabeth Zott jest chemiczką i kobietą daleką od przeciętności. Byłaby 

zresztą gotowa jako pierwsza wytknąć rozmówcy, że coś takiego jak 

„przeciętna kobieta” nie istnieje. Ale jest połowa lat 50. i jej koledzy z 

całkowicie męskoosobowego zespołu naukowców w Instytucie 

Badawczym Hastings prezentują bardzo nienaukowe podejście do 

kwestii równouprawnienia płci. Wszyscy z wyjątkiem jednego: to 

Calvin Evans, nominowany do Nagrody Nobla i słynący z 

pamiętliwości samotny geniusz, który zakochuje w umyśle Elizabeth. 

Co skutkuje autentyczną chemią. 

Śmieszne do rozpuku, przenikliwie trafne i wzbogacone gwiazdorską 

obsadą postaci drugoplanowych, "Lekcje chemii" są równie oryginalne 

i dynamiczne jak ich protagonistka. 

 

Pierwsza powieść o życiu eurosierot. Brakujący fragment narracji o 

współczesnej Polsce. 

Było ich czworo, a ich drogi co rusz się przecinały. Przed laty wszystko 

wydawało się prostsze – Robert i Alina, Janek i Marca. Teraz jest Dorotka, 

rozwód, kredyt, wróżby z kart, chwilówki i zdrapki. 

W najnowszej powieści Anna Cieplak opowiada o ludziach, których mijamy 

każdego dnia. Choć metrykalnie dorośli, z powodu osierocenia, którego 

doświadczyli w okresie nastoletnim, wciąż zadają sobie trudne pytania. Czy 

jestem wystarczająco dobry? Czy nie zostanę porzucona? Czy powinnam 

starać się bardziej? 

Mocna, wyrazista i aktualna powieść o Polsce w Unii Europejskiej i 

osieroconym pokoleniu – młodych osobach, zmuszonych dorastać bez 

dorosłych, którzy za chlebem wyjechali na Zachód. Uciążliwie szczera, 

rozbrajająco zabawna i boleśnie życiowa. 

Czarodziej to intymny i subtelny, a jednocześnie pełen humoru portret 

Thomasa Manna, wybitnego pisarza, laureata Literackiej Nagrody Nobla, 

autora Czarodziejskiej góry. 

 

To opowieść o życiu artysty tułacza, a jednocześnie człowieka skrzętnie 

chroniącego swoją prywatność i najskrytsze pragnienia, o jego relacji z 

bratem Heinrichem, również pisarzem, z fascynującą żoną Katią i 

ekscentrycznymi dziećmi na tle dramatycznych wydarzeń XX wieku: 

dwóch wojen światowych, triumfu i upadku Hitlera i zimnej wojny. 

 

Tóibín, po mistrzowsku balansując na granicy między zmyśleniem a 

prawdą, fenomenalnie opisując intrygujący i misterny proces twórczy. 

 

Lektura obowiązkowa dla wielbicieli prozy Manna, dla tych zaś, którzy 

dopiero zamierzają się z nią zapoznać – doskonałe wprowadzenie. 

                             Powyższe opisy pochodzą od wydawców. 


