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Wągrowska K.: Życie zero waste: żyj bez śmieci i żyj lepiej.
Wyd. 2. Kraków: Znak, 2019.

Jak pozbyć się plastiku z domu? Jak zrobić bezśmieciowe zakupy? Jakich składników
kosmetycznych unikać? Jak zrobić domowy jogurt, makaron lub mydło?
Zdziwisz się, jakie to proste! Ta książka pokaże ci, jak czerpać ze świata pełnymi garściami, nie
niszcząc go.
Zero waste to droga do lepszego życia. To kupowanie na targach i w małych sklepikach świeżych
produktów bez opakowań, u sprzedawców, którzy ze zdziwieniem odkładają na bok foliowe
torebki. To półki, na których stoją tylko szklane opakowania, to smak i zapach bez sztucznych
dodatków. Wreszcie – to czas spędzany wspólnie na aktywnościach, które okazują się lepszym
prezentem dla najbliższych niż kolejny niepotrzebny przedmiot. Zero waste to frajda z tego, że
możesz zrobić coś dobrego i wielkiego dla przyszłych pokoleń.

Staszczyk M.: King! : autobiografia. Kraków: Wydawnictwo
Literackie, 2019.

Z Rakowa, robotniczej dzielnicy Częstochowy, na największe polskie sceny klubowe i
festiwalowe. Muniek Staszczyk opowiada całe swoje życie niezawodnemu Rafałowi Księżykowi.
King! to szczera, nietuzinkowa opowieść o buncie, przezwyciężaniu własnych słabości oraz
poszukiwaniu wiary i samego siebie, którą powinien poznać każdy fan polskiego rocka. W
autobiografii znajdziemy osobiste wyznania muzyka na temat jego wzlotów i upadków, a także
czerpanych z życia inspiracji, które stały się pożywką dla twórczości artysty. Odbędziemy
pozbawioną showbiznesowej otoczki podróż za kulisy, począwszy od transformacji Zygmunta (Zygi,
Mongoła) w Muńka, początków kariery i kreowania wizerunku, poprzez burzliwe dzieje zespołu, aż
po aktualną aktywność artystyczną i prywatną.

Tolkien J.R.R.: Upadek Gondolinu. Warszawa: Prószyński Media,
2019.

Powieść, która czekała na publikację ponad sto lat!
Upadek Gondolinu jest dla miłośników twórczości Tolkiena najprawdziwszym Świętym Graalem.
Przedstawiona w niej historia rozgrywa się tysiące lat przed wydarzeniami opisanymi we Władcy
Pierścieni i opisuje losy elfickiego królestwa Gondolin, obleganego przez armię Morgotha.
Powieść powstała najprawdopodobniej na początku 1917 roku w Great Haywood w Staffordshire w
czasie rekonwalescencji Tolkiena po bitwie nad Sommą. W swoich pamiętnikach pisał, że Upadek
Gondolinu był „pierwszą prawdziwą opowieścią” o Śródziemiu. To w niej po raz pierwszy pojawili
się orkowie, smoki i Balrogowie.
Wydanie zawiera różne wersje tekstu, a także opracowanie przedstawiające kontekst i odwołania
do innych dzieł Tolkiena. Rękopis powieści został odnaleziony w pozostawionym przez pisarza
archiwum. Redakcją i opracowaniem tekstu zajął się ponad 90-letni syn autora, Christopher, który
zapowiedział, że będzie to ostatnie wydane dzieło jego ojca.

