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: spis treści

06.Plot ki 
z wyż szej pół ki

Non sen sem w po li ty kę, czy li roz bra ja -
nie gro zy śmie chem li te rac kim – pro-
po nu je Mał go rza ta I. Niem czyń ska.
Na to miast o czym nie pi sze my w tym
nu me rze – Mar cin Sen dec ki

10.Naj cie ka wsze pre mie ry
kwar ta łu

Eli za beth Stro ut, To ni Mor ri son, Ka ren
Joy Fo wler oraz li sty Iwasz kie wi cza
i Her tza – dla cze go trze ba to prze czy -
tać, wy jaś nia Ju liusz Kur kie wicz

14.Skąd się bio rą 
best sel le ry

Jak to moż li we, że je den po cząt ku ją cy
pi sarz do sta je mi lion do la rów za li czki,
a in ny mu si wy słać w kos mos kot let
ja gnię cy, że by zwró cić uwa gę na swo-
ją książ kę – wy jaś nia Mi le na Ra chid
Che hab

20.Z lo tu 
Szczyg ła

Spra wo zda nie Ma riu sza Szczyg ła
z fron tu wal ki o na pi sa nie 205 au to -
gra fów na go dzi nę

28.Za miast o Le wan dow -
skim przed Eu ro

Na przy kła dzie wspom nień naj lep sze -
go z fran cu skich pił ka rzy (choć Po la -
ka) moż na do strzec, nie bez me lan -
cho lii, co się po ro bi ło z fut bo lem – pi-
sze Ma rek Bień czyk

30.Wyr wij mu rom 
zę by krat 

Po dróż przez sy ste my wię zien nic twa
na świe cie to po dróż przez pie kło
i kosz mar do urze czy wist nio nej uto pii
– pi sze Ar tur Do mo sław ski

36.Praw da 
to prze ży tek? 

In ter net zrów nu je hie rar chie. Mo żesz
mieć nick „Ru cha dło leś ne”, a pre zy -
dent Rze czy pos po li tej i tak zasz czy ci
cię śle dze niem two ich twe e tów
– uprze dza Mi ła da Ję dry sik

38.Kuch nia 
Ke re ta

– Jak mnie ktoś mak sy mal nie wku rza,
sia dam i pi szę opo wia da nie w pier w -
szej oso bie z je go per spek ty wy. Agre-
sja słab nie od ra zu – jak pow sta ją naj-
lep sze opo wia da nia świa ta Łu ka szo wi
Grzy mi sław skie mu opo wia da Et gar
Ke ret

44.Tam, 
gdzie roś nie zio ło 

No we opo wia da nie Et ga ra Ke re ta spe-
cjal nie dla „Ksią żek”

46.Coś po szło 
nie tak

La ta 80. sta ną się kie dyś hi sto rią. Ale
jesz cze nie dziś – to wnio sek Je rze go
Sos now skie go po lek tu rze no wych,
bo les nych ksią żek Ła za re wi cza, Hu go-
-Ba de ra i No wa ka.

50. Jed na pią ta ludz ko ści
jest nie po czy tal na

To tyl ko po zor nie nie do rzecz ne py ta -
nie: skąd w ogó le bio rą się na sto lat -
ki? Bo po za ga tun kiem Ho mo sa piens
zwy kle nie wy stę pu ją. Od po wia da Ol-
ga Woź niak

56.Czu ły 
sa mo bój ca

Je go cze ski, zdro wy i trzeź wy sto su nek
do pro zy ja ko za ba wy po le cił bym pol-
skim wyz naw com mi syj ne go eto su pi-
sa rza – Bo hu mi la Hra ba la przed sta -
wia Ja nusz Rud nic ki

60.Od Chry stu sa 
do hip ste rów

Mę ska twarz jest po lem bi twy – o po-
li tycz nej hi sto rii bro dy pi sze Piotr Tar-
czyń ski

66.Mój syn 
po twór 

Te raz wy o braź so bie, że pół ro ku po
uczest ni czysz w zor ga ni zo wa nej przez
po li cję pro jek cji fil mi ków wi deo, któ-
re chłop cy na gra li przed za ma chem.
Na pa miąt kę dla przy szłych fa nów. Ka-
ta rzy na Sur miak-Do mań ska o książ -
ce mat ki za bój cy z Co lum bi ne

72.Ucz ci wy Wę gier 
nie wy gry wa

Ber no 1954? Ja przez dzie się cio le cia
nie po tra fi łem o tym mó wić. Wię cej,
nie chcia łem na wet o tym mil czeć
– wyznaje Péter Esterházy

73.Bra tan ki
Su biek tyw ny prze wod nik Krzysz to fa
Var gi po wę gier skiej li te ra tu rze

77.O czym 
pi szą Wę grzy?

Prze de wszyst kim odle pi li się od swo-
ich sta rych mi strzów – od kry wa w Bu -
da pesz cie Grze gorz Szy ma nik

80.Na ry so wać 
śmierć 

Roz Chast na co dzień roz śmie sza ry-
sun ka mi czy tel ni ków „New Yor ke ra”.
Ale jej ko miks to coś prze ra ża ją co in-
ne go – pi sze Se ba stian Frąc kie wicz

82.Pi sarz 
oglą da

Nóż do chle ba, nóż do ucha, czy li
o skru pu lat nie od mie rzo nym sza leń -
stwie Hie ro ni ma Bosc ha pi sze We ro -
ni ka Mu rek

86.Sa me do bre 
no wo ści

Non-fic tion, kry mi nały, powieści oby-
cza jo we i dla na sto lat ków po le ca ją:
Piotr Zie liń ski, Ro bert Osta szew ski,
Na ta lia Szo stak i Jo an na Olech 

96.Co czy ta 
świat

Je rzy Jar nie wicz o książ ce Nic ka Ca-
ve’a, Ka ta rzy na Wę żyk o ata ku Tho-
ma sa Fran ka na De mo kra tów, a Ma -
gda le na Pa rys o imi gran tach ukła da -
ją cych Niem com li sty best sel le rów

102.Kwe stio na riusz 
Ksią żek 

Ja nusz Gło wac ki: Lu bię, jak zda nie za-
czy na się spa ce ro wo, a koń czy sal tem.
Prze py tu je Do na ta Sub bot ko
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CZY BREIVIK 
SŁUCHAŁ BEATLESÓW 
Dziś jest trudniej niż w 1968 r. Nie ma
urzędu, w którym moglibyśmy po-
wybijać szyby – Lars Saabye Chri-
stensen nie pozostawia złudzeń Paw-
łowi Goźlińskiemu

POWIEŚĆ OSIECKIEJ

„Dotąd niepublikowana powieść
Agnieszki Osieckiej” – to jedno zda-
nie wystarczy, by premiera „Nepon-
setu” stała się wydarzeniem. Jak bar-
dzo autobiograficzna to proza? Za-
stanawia się Natalia Szostak

52. 93.

PREMIERA WIOSNY: „MAŁE ŻYCIE”
– Nie ma czegoś takiego jak dobre, wielkie, spełnione życie ani życie
złe, niepotrzebne, żałosne. Każde jest takie samo – małe – autorka
najgłośniejszej amerykańskiej powieści ostatniego roku Hanya
Yanagihara mówi o niej i Nowym Jorku Ignacemu Karpowiczowi 
i Juliuszowi Kurkiewiczowi

22.
POD PATRONATEM KSIĄŻEK

POD PATRONATEM KSIĄŻEK


