JESIEŃ Z KSIĄŻKĄ
Kotarski R.: Włam się do mózgu.- Wyd. 2.- Warszawa:
Altenberg, 2019.

Co jeśli większość metod, których w młodości i dorosłym życiu używamy do uczenia się
wiedzy i umiejętności jest kompletnie bezużyteczna? Dlaczego pamiętamy tak mało
informacji ze szkoły? Czas to zmienić!
Radek Kotarski wziął pod lupę setki naukowych artykułów i książek, a następnie
przeprowadził na sobie serię eksperymentów, aby sprawdzić przeróżne metody uczenia się.
Wszystko po to, aby wytypować skuteczne techniki, za pomocą których można
w nowoczesny i przyjemny sposób zdobywać wiedzę. To one będą prawdziwymi wytrychami,
którymi włamiemy się do naszych mózgów! W końcu przez całe życie mieliśmy i mamy
jeszcze sporo do zapamiętania.

Escobar M.: Kołysanka z Auschwitz.- Białystok:
Wydawnictwo Kobiece, 2019.

Kołysanka z Auschwitz to wzruszająca opowieść o wytrwałości, nadziei i sile
w jednym z najbardziej przerażających okresów w historii świata. Helene Hannemann,
rodowita Niemka, mieszka z mężem romskiego pochodzenia, z którym ma piątkę dzieci.
Pewnego poranka 1943 roku do ich życia wkracza niemiecka policja nasłana przez SS.
Najbliżsi Helene mają opuścić mieszkanie i zostać zesłani do obozu Auschwitz-Birkenau.
Kobieta nie wyobraża sobie życia bez rodziny i dobrowolnie decyduje się na zesłanie do
obozowego piekła. Gdy doktor Mengele zleca założenie przedszkola, wyznacza Helene do
opieki nad obozowymi dziećmi. Mają zająć baraki obok jego laboratorium. Kobieta nie ma
złudzeń co do jego okrutnych intencji. Wspólnie z innymi więźniarkami zaczyna rozpaczliwą
walkę o obozowe dzieci. Każdego dnia próbuje złagodzić ich cierpienia, chociaż wie, że los
jej podopiecznych jest z góry przesądzony.

Martin G. R.R.: Żeglarze nocy i inne opowiadania.Poznań: Zysk i Spółka, cop. 2019.

Budząca grozę epicka opowieść o eksploracji kosmosu.
W głębinach kosmosu ekspedycja złożona z ośmiu nieprzystosowanych naukowców i telepaty
zajmuje się badaniami nad volcrynami, tajemniczą rasą obcych. Wygląda jednak na to, że na
ich statku kryją się jeszcze większe tajemnice. „Żeglarz nocy”, jedyny statek, jaki udało im się
znaleźć, jest prawdziwym cudem techniki. Jest w pełni autonomiczny i jego załoga składa się
z tylko jednej osoby. Jednakże kapitan Royd Eris unika kontaktu z uczonymi, rozmawiając z
nimi tylko za pośrednictwem hologramów i głosu. Przypomina raczej ducha niż żywą osobę.
Niewykluczone też, że nie jest on jedyną istotą ukrywającą się na pokładzie. Telepata Thale
Lasamer wyczuwa obecność jakiejś złowrogiej siły...

