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Radek Rak – Baśń o wężowym sercu albo 

wtóre słowo o Jakóbie Szeli 
Z laudacji Pawła Próchniaka, Przewodniczącego Jury 

Nagrody Literackiej NIKE 2020 : 

"Ta książka to klechda. Jak każda klechda jest triumfem 

wyobraźni, ale zarazem dotyka twardej rzeczywistości, 

prawdziwego świata. Snuje historię nie z tej ziemi i 

jednocześnie opowiada o czymś, co drzemie w realnej historii, 

w naszej wspólnej podświadomości, w podglebiu języka, 

którym mówimy. W tym paśmie realności, z którym mierzy 

się "Baśń o wężowym sercu", jest coś poruszającego i 

okrutnego zarazem – coś, co powinno zostać opowiedziane i 

być może nie ma na to innego języka, niż dziwna, 

niedzisiejsza dykcja poetyckiej klechdy. (...)" 

W opisie Wydawcy czytamy: 

„Nie jest to powieść historyczna, bo choć napisana z dużym 

szacunkiem dla ówczesnych realiów społecznych, 

obyczajowych i politycznych, to zawieszona pozostaje między 

historią a mitem. Śledzimy losy młodego Kóby Szeli, wzrusza 

nas miłość, jaką obdarzyła go Żydówka Chana, czujemy razy 

pańskiego bata, przeżywamy zauroczenie zmysłową Malwą, 

wędrujemy przez krainę baśni, żeby zamieszkać we dworze i 

poczuć zapach krwi rabacji 1846 roku. 

To powieść o dobru i złu, które czają się w każdym z nas, o 

nierównych szansach, o Galicji i o Polsce. Powieść pełną 

rozbuchanego erotyzmu, ironii i humoru, nakarmioną 

mrokiem ludzkich serc.” 

 

 

Nagroda NIKE Czytelników 2020 

Joanna Gierak-Onoszko - 27 śmierci Toby'ego 

Obeda 
W opisie Wydawcy czytamy m. in.: 

Przedstawiamy reporterską opowieść o winie i pojednaniu, 

zbrodni bez kary i ludziach, którzy wymykają się 

przeznaczeniu. 

To też jest Kanada: siedem zapałek w słoiku, sny o czubkach 

drzew, powiewające na wietrze czerwone suknie, dzieci 

odbierane rodzicom o świcie. I ludzie, którzy nie mówią, że są 

absolwentami szkół z internatem. Mówią: jesteśmy 

ocaleńcami. Przetrwaliśmy. 

„W Europie ekscytujecie się modą na Kanadę, bo patrzycie na 

nią przez kolorowe skarpetki naszego nowoczesnego 

premiera. Ale prawda mniej się nadaje do lajkowania” – 

powiedział autorce jeden z bohaterów tej książki. 

W swoim reportażu autorka kreśli obraz Kanady, który burzy 

nasze wyobrażenia o tym kraju. 

Dlaczego Kanada ściąga dziś z pomników i banknotów 

swoich dawnych bohaterów? Jak to możliwe, że odbierano 

tam dzieci rodzicom? Czyja ręka temu błogosławiła?  



Anita Werner, Michał Kołodziejczyk - Mecz 

to pretekst. Futbol, wojna, polityka 
Duet znanych dziennikarzy o przenikaniu się świata sportu 

i  polityki – a w tle często konflikty zbrojne… 

W opisie Wydawcy czytamy m. in.: 

Można nie kochać futbolu, ale warto wiedzieć, jak wpływa 

na ludzi. Można nie być kibicem, ale warto zobaczyć, jak 

kibicowanie daje ludziom głos. Czasem to głos rozpaczy, 

bólu, złości, a czasem politycznej przynależności, 

akceptacji albo zwykłego szczęścia. 

Przez wiele miesięcy w sześciu różnych krajach na własnej 

skórze sprawdzaliśmy, jak to działa: jak piłka nożna 

wpływa na miejsca i ludzi od lat żyjących w konflikcie, jak 

te konflikty widać w drużynach i na trybunach. 

Dotarliśmy tam, gdzie normalnie trudno jest dotrzeć, 

pytaliśmy o to, o czym często normalnie się nie mówi. 

Rozmawialiśmy z czołowymi piłkarzami, wpływowymi 

politykami, z chodzącymi legendami, których nazwiska to 

marka. 

To nie jest książka tylko dla kibiców piłkarskich, ale dla 

wszystkich, którzy potrafią łączyć kropki. Piłka nożna 

tłumaczy świat. To nie banał, to fakt. 

 
 

Alex North - W cieniu zła 
Po dobrze przyjętym przez Czytelników Szeptaczu (do 

wypożyczenia w naszej bibliotece) North powraca w nowej 

powieści z pogranicza thrillera, kryminału i horroru. 

W opisie Wydawcy czytamy: 

Rytualne morderstwo, nawiedzone przez złe moce 

miasteczko, budząca paniczny strach postać 

Czerwonorękiego oraz przytłaczająca atmosfera 

nadciągającej katastrofy. Ta historia wciąga, trzyma w 

napięciu, hipnotyzuje złowieszczą scenerią i przyprawia o 

gęsią skórkę. 

Niepozorne miasteczko Gritten Wood ma mroczną 

przeszłość. Dwadzieścia pięć lat temu doszło tu do 

bestialskiego morderstwa o podłożu rytualnym, w którym 

uczestniczyło kilku nastolatków. Policji udało się 

zatrzymać jednego ze sprawców, drugi, Charlie, zniknął w 

tajemniczych okolicznościach. 

W mrocznym świecie stworzonym przez Northa ciężko 

odróżnić to, co dzieje się naprawdę od tego, co tylko się 

przyśniło… W pewnym momencie wszystko wydaje się 

koszmarem. Druga powieść autora trzyma w napięciu 

równie mocno jak debiut, a do tego jest jeszcze bardziej 

przerażająca” – Alex Michaelides. 

 

 

 

 

  



Przemek Staroń - Szkoła bohaterek i 

bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem 
 

Bycie nastolatkiem to chyba najtrudniejszy okres w życiu. Na 

każdym kroku pytania i wyzwania. 
 

Przemek Staroń, nauczyciel etyki i filozofii w II LO w 

Sopocie, Nauczyciel Roku 2018, psycholog z Uniwersytetu 

SWPS, nominowany do ”nauczycielskiego Nobla”, czyli 

Global Teacher Prize, postanowił coś z tym zrobić. Zebrał od 

młodych ludzi pytania i lęki, z jakimi się borykają - czy warto 

się zakochiwać, co jest w życiu ważne, dlaczego wygląd ma 

takie duże znaczenie, skąd brać siłę do pokonywania 

trudności, jak znieść porażkę. Następnie sięgając po historie z 

literatury, filmu, a nawet gier pokazał, jak można sobie z tymi 

małymi i dużymi wyzwaniami poradzić. Podparł się przy tym 

wiedzą psychologiczną, której podstawy wykłada w 

wyjątkowo prosty i zrozumiały sposób. Wplata je w 

opowieści o bohaterach m.in. serii o Harrym Potterze, 

"Gwiezdnych Wojen", „Stranger Things”, „Małego Księcia”, 

Muminków, Avengersów, „Władcy Pierścieni”.  
 

Książka ta, to skrzyżowanie powieści przygodowej z 

poradnikiem i pamiętnikiem. Bawi, wciąga, inspiruje do 

myślenia. Ale przede wszystkim dostarcza konkretnych 

narzędzi radzenia sobie z trudnościami.  

Książkę ilustrowała Marta Ruszkowska, której poetyckie 

grafiki są jak materiał wprost na koszulki, torby czy tatuaże. 

 

 

Agnieszka Jucewicz - Czując. Rozmowy o 

emocjach 
 

W opisie Wydawcy czytamy m. in.: 

Autorka bierze na warsztat emocje i uczucia. 

W mądrych i poruszających rozmowach z najwybitniejszymi 

ekspertami od tematu – psychologami i psychoterapeutami - 

wychodzi daleko poza stereotypowe rozumienie roli 

konkretnych emocji i uczuć w naszym życiu i relacji z 

innymi, odkrywając ich prawdziwe, głębokie i często nie 

uświadamiane przyczyny, uwarunkowania i objawy. 
 

Poznajemy poczucie winy/krzywdy, radość, lęk, 

wdzięczność, złość, zazdrość/zawiść, pokorę, nudę, lęk przed 

bliskością, wstyd, miłość, przyjemność, poczucie straty, 

namiętność, euforię, współczucie i smutek z perspektywy, 

jaką daje wiedza i doświadczenie znawców ludzkiej psychiki 

i, co najważniejsze, w sposób, który pozwala na odkrywczy 

wgląd we własne przeżycia i emocje. 
 

„To jest książka pełna odpowiedzi na pytania, które ludzie 

zadają sobie sami. Agnieszka Jucewicz proponuje 

uczestnictwo w wyjątkowych spotkaniach. W dociekliwy i 

spontaniczny sposób, również w naszym imieniu, rozmawia 

ze swoimi bohaterkami i bohaterami. Uwaga, to jest 

publikacja o przedłużonym działaniu. Nie da się przed sobą 

udawać, że się jej nie przeczytało” – Mikołaj Grynberg. 

 

  



Camilla Läckberg - Srebrne skrzydła 
Wyczekiwana, druga odsłona nowej serii Faye (część 

pierwsza również w bibliotece). 
 

Kobieca zemsta jest piękna i brutalna. 

Po zakończeniu toksycznego związku Faye rozpoczęła 

nowe życie za granicą. Jej były mąż Jack przebywa w 

więzieniu, a ona wreszcie może skupić się na rozwoju 

swojej kariery. Prowadzi firmę kosmetyczną Revenge, 

która coraz lepiej prosperuje – już niedługo jej produkty 

mają zostać wprowadzone na rynek amerykański. Kobieta 

już myślała, że najgorsze ma za sobą, tymczasem jej 

egzystencja ponownie zostaje zagrożona. Ktoś usiłuje 

przejąć firmę, więc Faye jest zmuszona powrócić do 

Sztokholmu, by z pomocą kilku innych kobiet walczyć o 

uratowanie nie tylko majątku, ale także siebie i swoich 

najbliższych. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jacek Piekara - Ja, inkwizytor. Przeklęte 

przeznaczenie 
Tom 3 tzw. Trylogii Ruskiej – czyli perypetie Mordimera 

na Rusi (oczywiście cały Świat Inkwizytorów znajdziecie 

w bibliotece szkolnej). 

 

Z opisu Wydawcy: 

„Życie warto poświęcać tylko dla Boga. Bo kiedy Bóg 

woła, to odpowiadam: jestem!, nie zważając czy wzywa 

mnie dla chwały, czy dla męczeństwa.” 

 

Inkwizytor walczy o ocalenie życia i miłość ukochanej 

kobiety. Jest gotów na wszystko, by uratować świat, który 

zbudował razem z Nataszą. Jest gotów również na to, by w 

oczach dobrych chrześcijan stać się potworem. Oto jego 

credo: „Czynimy rzeczy, które można by uznać za 

przerażające i odrażające, ale czynimy je w imię wyższego 

dobra. W imię triumfu Światła nad Ciemnością. Jesteśmy 

częścią Bożego Planu. I aby ten Plan przyoblekł się w 

materialny kształt, musimy przeżyć. Dlatego wszystko, co 

czynimy w imię przeżycia, jest godne pochwały”. 

 

„Ruska Trylogia” stanowi osobną całość i może być 

czytana niezależnie od innych książek o Mordimerze 

Madderdinie, a nawet bez wcześniejszej ich znajomości. 

 

„Czytałam tę książkę i się zryczałam. Dwa razy! A to, jak 

magiczne autor napisał zakończenie... nooo, klękajcie 

narody” – Marta Sadowska 

 

 



Jakub Małecki – Saturnin 
W opisie Wydawcy czytamy: 

Jestem błyszczącym, jasnym wężem i sunę przez 

poszycie. Głęboko we mnie tkwi gorące miejsce, które 

pulsuje w rytm lasu. Kiedyś miałem twarz i imię. 
 

Przez błąd na bilecie kilkuletni Satek wierzy, że autobus, 

którym jeździ do szkoły w Radziejowie, zahacza o 

tajemniczą krainę. To tam, jak podejrzewa chłopiec, 

zazwyczaj przebywa jego milczący, skryty dziadek. 

Dwadzieścia lat później Saturnin mieszka w Warszawie, 

pracuje jako sprzedawca i trzyma się z dala od 

tajemniczych krain. Pewnego dnia dziadek znika i 

Saturnin musi wrócić w rodzinne strony. Wspólnie z 

matką rusza jego śladem i coraz głębiej zapuszcza się w 

przeszłość. To, co odkryje, zburzy jego świat. 
 

Saturnin to intymna, choć skomponowana na wiele 

głosów opowieść, w której marzenia potrafią łamać 

kości, muzyka jest silniejsza niż wojna, a mama daje w 

nagrodę półtora kilograma słońca. Zmarli otrzymują tu 

głos, a prawdziwe postaci z życia autora doświadczają 

rzeczy, których nie dane im było zakosztować poza tą 

książką. 

 

 

 

Elif Shafak - 10 minut i 38 sekund na tym 

dziwnym świecie 
Chyba dziś najsłynniejsza turecka pisarka i jej najnowsza 

powieść! 

W opisie wydawcy czytamy m. in.: 

Czy wystarczy 10 minut i 38 sekund, aby opowiedzieć 

całe ludzkie życie? 

Leila nie żyje. Jej ciało jest martwe, ale mózg jeszcze 

pracuje. Każda kolejna minuta przynosi ze sobą 

wspomnienie innych wydarzeń, smaków i zapachów. 

Obrazy pozornie wyrwane z kontekstu łączą się w 

zmysłową opowieść o życiu w świecie, w którym wielu 

ludziom nadal odbiera się prawo do bycia sobą. 
 

Elif Shafak jest jedną z najważniejszych współczesnych 

pisarek, a 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym 

świecie zostało uznane za jej najlepszą powieść i znalazło 

się na krótkiej liście tytułów nominowanych do Nagrody 

Bookera. 
 

„Historia kilkorga przyjaciół, których połączyła lojalność 

silniejsza niż śmierć. Opowiedziana z taką czułością i 

ciepłem, że trudno się od niej oderwać”. 

– Joanna Bator 
 

„To piękna i odważna opowieść, która wychodzi daleko 

poza baśń i sięga tam, gdzie sięga tylko najlepsza proza – 

w najprawdziwsze życie”. 

–Dominika Słowik 

 

 

 


