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           Alice czuje się jak wybrakowana wersja samej siebie. Szybki ślub z przystojnym Amerykaninem 

okazuje się pomyłką. W domu rządzi teść, który książki inne niż Biblia uznaje za stratę czasu. Na 

dodatek plotkuje o niej całe Baileyville, tylko dlatego że przybyła z dalekiej i równie nudnej 

Anglii.Otwarcie konnej biblioteki prowadzonej przez kobiety burzy spokój miasteczka. Na jej czele 

staje Margery, która brzydzi się hipokryzją i, o zgrozo, ma własne zdanie na każdy temat. Alice rusza 

na dzikie górskie szlaki z lekturami wzbudzającymi kontrowersje. Oliwy do ognia dolewa fakt, iż wśród 

kobiet zaczyna krążyć zakazana książeczka, która – jak twierdzą niektórzy – mąci im w głowach i 

budzi grzeszne myśli…Choć od Margery różni ją prawie wszystko, Alice odważy się iść za głosem 

wolności w świecie pełnym zakazów. A dzięki przyjaźni z Fredem zrozumie, że nigdy wcześniej 

naprawdę nie kochała. 

Nowa powieść Jojo Moyes o losach odważnych, niepokornych kobiet, które pokochasz równie mocno 

jak Lou Clark, niezapomnianą bohaterkę Zanim się pojawiłeś. 

 

Berry S.: Dziedzictwo templariuszy.- Wyd. 4.- Katowice: Wydaw. 

Sonia Draga, 2016. 

 

                                                               

 

 

 

 

 
     „Dziedzictwo templariuszy” to pierwsza powieść Berry'ego z serii o Cottonie Malone, która podbiła 
serca czytelników na całym świecie. Fascynująca próba rozwiązania zagadki skarbu templariuszy, 
który przez wieki całe mamił i rozbudzał wyobraźnię uczonych i szarlatanów. 
 

Cotton Malone jest pewien, że dla niego czasy służby w Departamencie Sprawiedliwości minęły 



bezpowrotnie. Swoich dni pragnie dożyć jako szanowany kopenhaski antykwariusz, jednak gdy 

okazuje się, że jego była przełożona, Stephenie Nell, ma kłopoty, nie waha się ruszyć jej na pomoc. W 

najśmielszych snach nie przypuszcza jednak, że pomoc ta polegać będzie na poszukiwaniach 

legendarnego skarbu templariuszy. Zadania nie ułatwia fakt, że po piętach depcze mu demoniczny 

Raymond de Roquefort, przywódca sekty gotów na każde poświęcenie i na każdą niegodziwość, byle 

tylko odkryć najcenniejszą tajemnicę Zakonu Świątyni Salomona. Pragnie on zdobyć władzę, o jakiej 

nie śniło się żadnemu śmiertelnikowi od czasu, gdy siedemset lat temu, po długich torturach i 

ukrzyżowaniu, zmarł ostatni wielki mistrz templariuszy, Jakub de Molay. 
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Bycie inną nie musi oznaczać bycia gorszą. Ale świat nie jest idealny i Shirin naprawdę nie ma 

łatwego życia. 

Minęło kilkanaście miesięcy od głośnego zamachu z 11 września. To wyjątkowo burzliwy czas zwłaszcza 

dla szesnastoletniej muzułmanki, która nie zgadza się na to, co zgotował jej los. Shirin doskonale wie, 

jak okropni mogą być ludzie. Jest zmęczona agresywnymi spojrzeniami, poniżającymi komentarzami, 

nawet przemocą fizyczną, które spotykają ją ze względu na hidżab. Z każdym dniem bardziej zamyka 

się w sobie i coraz silniej oddaje muzyce i tańcu. Wszystko jednak się zmienia, gdy na jej drodze staje 

Ocean James. Jest pierwszą osobą, która chce poznać prawdziwą Shirin. Ale czy dziewczyna jest 

gotowa, by komukolwiek zaufać? Zwłaszcza komuś z tak odmiennego od jej świata? 

 

Phillips T.: Ludzie: krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko.- 

Wyd. 2.- Warszawa: Albatros, 2019. 

 

                                                 

 
 
 
 
 
 
 



     

       Ekscytująca podróż przez największe porażki w historii ludzkości, począwszy od upadku naszego 

praprzodka z drzewa, do najbardziej spektakularnych współczesnych klęsk gatunku ludzkiego! 

W ciągu ostatnich siedemdziesięciu tysięcy lat, odkąd homo sapiens chodzi po Ziemi, przebyliśmy długą 

drogę. Sztuka, nauka, kultura, handel – w ewolucyjnym łańcuchu pokarmowym jesteśmy prawdziwymi 

zwycięzcami. Ale powiedzmy sobie szczerze, to wcale nie była bułka z masłem, a do tego czasami, 

zupełnie przypadkiem, udawało się nam coś naprawdę wybitnie „spieprzyć”. 

Od klęski ekologicznej na Wielkich Równinach Stanów Zjednoczonych w latach 30. XX wieku do walki 

z czterema plagami przewodniczącego Mao. Od pijanej w sztok armii austriackiej, która przypuściła atak 

na samą siebie, do supermocarstwa, które wybrało na prezydenta gospodarza programu telewizyjnego 

z gatunku reality show… Można dość bezpiecznie stwierdzić, że jako gatunek z wiekiem wcale nie 

stajemy się mądrzejsi. 

 

 
 
 
 
 
 
 


