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: spis treści
6.Plot ki 

z wyż szej pół ki
Co poe ta Walt Whit man za le cał
czy tel ni kom ru bry ki z po ra da mi
dla męż czyzn oraz na ile spo so -
bów moż na prze kła dać Szek spi -
ra – pi sze Mał go rza ta I. Niem-
czyń ska. Na to miast Mar cin
Sen dec ki pra wie wca le nie pi sze
o Deh ne lu i Świet lic kim oraz
Rym kie wi czu i Ter li kow skim

8. Ar cy dzie ła za miast
best sel le rów

Co do czy ta nia za pa ko wać na
wa ka cje, by unik nąć roz cza ro -
wań – po le ca ją re dak to rzy „Ksią-
żek” Pa weł Go źliń ski, Łu kasz
Grzy mi sław ski i Ju liusz Kur kie-
wicz

10. Mi strza Kin ga 
dzie ła wszyst kie

Tra we stu jąc Gom bro wi cza, naz -
wał bym Kin ga „pier wszo rzęd -
nym pi sa rzem dru go rzęd nym”.
Ale ża den nie dał mi ty le ek scy -
ta cji co on i to dzię ki nie mu sam
po sta no wi łem spró bo wać sił
w pro zie – wyz na je Łu kasz Or-
bi tow ski

18. King 
Sien kie wi czem

Gdy by był Po la kiem, PiS oskar-
żył by go o upra wia nie „pe da go -
gi ki wsty du”. Wszyst kie naj słyn -
niej sze książ ki Step he na Kin ga
po za tym, że stra szą, oskar ża ją
o coś Ame ry kę. I na gle ta ka
zmia na – dla cze go? Od po wia da
Woj ciech Or liń ski

22. Ko cha nie, bła gam,
znajdź mi te to po ry

To masz Kwaś niew ski i Mał go -
rza ta I. Niem czyń ska spraw dza -
ją, jak ży je się pod jed nym da-
chem z pi sa rzem/pi sar ką

36. Pol ski duch wiecz nej
tran sfor ma cji

Czy na pew no kicz po zo stał
gdzieś z ty łu? Czy na pew no do-
tar liś my da lej, uwol ni liś my się
od nie go, czy ra czej przy brał no-
we for my, z któ rych nie zda je my
so bie jesz cze spra wy? O nie roz -
poz na nych skut kach ro ku pa-
mięt ne go 1989 pi sze Ma rek
Bień czyk

40.Pre mie ra: 
„Król”

„Mo je go oj ca za bił wy so ki, przy-
stoj ny Żyd o sze ro kich ra mio -
nach i sze ro kich ple cach ma cha -
bej skie go bok se ra”. Przed sta wia -
my pier wsze zda nie i ca łe otwar-

cie naj no wszej po wie ści Szcze pa-
na Twar do cha 

44.Ucie czka przed 
„Mo na Li zą” 

Eu ro pej skie mu zea, ko ścio ły
i klasz to ry – nie ko niecz nie
w wiel kich mia stach – skry wa ją
ar cy dzie ła ma lar stwa, któ re prze-
ra ża ją, zdu mie wa ją i da ją do my-
śle nia. 10 wy pa dów po pięk no re-
ko men du je Ma ria Po przęc ka 

52.Fa bry ki do brych 
po my słów

Ate ny, Flo ren cja, Edyn burg, Wie-
deń, Do li na Krze mo wa. Dla cze go
aku rat tam do cho dzi ło w okre -
ślo nym cza sie i oko licz no ściach

do erup cji ludz kie go ge niu szu?
Wy jaś nia Woj ciech Or liń ski

56.Upał, 
czas na drin ka 

Al ko hol, po wia dał już Bal zac, to
naj wię ksza pla ga na szych cza-
sów. Tyl ko kto się go boi? Na
pew no nie pi sa rze – pi sze Woj-
ciech No wic ki. Plus kil ka li te rac -
kich re cep tur na drin ki

60.Bar dzo Faj ny 
Ol brzym

O ile do fil mu „Ży je się tyl ko dwa
ra zy” o agen cie 007, do któ re go
na pi sał sce na riusz, miał sto su -
nek ra czej chłod ny („naj wię kszy
stek bzdur, do ja kie go kie dy kol -

wiek przy ło ży łem rę kę”), o ty le
ty tu ło wa pio sen ka Nan cy Si na -
try pa so wa ła do nie go jak ulał.
Naj bar dziej ek scen trycz ne go au-
to ra ksią żek dla dzie ci Ro al da
Dah la przed sta wia Ma gda le na
Ki ciń ska

66.Nie sa mo wi ta 
Schwa rzen bach

U nas niez na na, a w Niem czech
i Szwaj ca rii powstawały o niej
spek ta kle, fil my i książ ki. O jed -
nej z naj bar wniej szych po sta ci
mię dzy wo jen nej Eu ro py pi sze
Ja nusz Rud nic ki

70. Ma gia od cho dzi,
wiedź my zo sta ją

Je go Świat Dy sku był re kla mo -
wa ny ja ko miej sce, w któ rym na-
wet zło dzie je zrze sza li się w pil -
nu ją cej ucz ci we go łu pie stwa gil-
dii. Nie tyl ko o ostat niej książ ce
Ter ry’e go Prat chet ta pi sze Mi-
chał Ra do mił Wiś niew ski

74. Tra ban tem 
do Hol ly wo od

Wku rza mnie, że na rze ka my na
drob ne rze czy, mi mo że je steś my
w Eu ro pie na praw dę szczę ścia -
rza mi – mó wi Ka ta rzy nie Wę żyk
Niem ka z NRD Me la nie Ra a be,
któ rej thril ler „Pu łap ka” ma być
ki no wym hi tem na stęp ne go se-
zo nu

78. Ba sen, da cza, oce an,
czy li jak miesz ka li
ge niu sze

He min gway, do wie dzia wszy się,
że na ba sen po szło 20 tys. do la -
rów, miał wrzas nąć do żo ny, że
wy da ła je go pie nią dze do ostat-
nie go cen ta, i cis nąć na mo kry
jesz cze ce ment ta ką właś nie mo-
ne tę. Ta jed no cen tów ka wciąż
jest w do mu -mu ze um w Key
West ek spo no wa na. Le gen dar ne
do my Ne ru dy i Pa ster na ka też
moż na so bie oglą dać od środ ka
– za chę ca Mar cin Sen dec ki

84.-94. Sa me do bre
no wo ści

Kry mi na ły, non -fic tion w wer sji
eko, po wie ści oby cza jo we i dla
dzie ci oraz na sto lat ków po le ca -
ją: Ja cek Szczer ba, Agniesz ka
So wiń ska, Na ta lia Szo stak i Jo -
an na Olech

96.Kwe stio na riusz 
Ksią żek

Wil helm Sas nal: – My śla łem kie-
dyś o so bie, że je stem Wo kul -
skim. Prze py tu je Do na ta Sub-
bot ko

PURYTANKA W NOWYM JORKU
Naprawdę nie pamiętam za swojego życia tak bezwstydnego populizmu jak
obecnie – mówi Juliuszowi Kurkiewiczowi Elizabeth Strout, która za „Olive
Kitteridge” dostała Pulitzera, a jej „Mam na imię Lucy” to jedna z najcie-
kawszych amerykańskich powieści ostatnich lat. Plus o kilku serialach, któ-
re mogą się wam spodobać, jeśli lubicie „Olive Kitteridge” z Frances McDor-
mand (na fotografii) w roli głównej

30.




