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Haig M.: Biblioteka o północy.- Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 
2021.

                                                          
 

Mądra, przejmująca i podnosząca na duchu opowieść o żalu, nadziei i drugiej szansie.

Nora Seed ma okazję sprawdzić, czy inny scenariusz jej życia byłby lepszy. Kiedy śmierć kota okazuje się ostatnią
kroplą,  która przepełnia  czarę goryczy,  postanawia  rozstać  się  z  tym światem i… trafia  do Biblioteki  o  Północy.
Otrzymuje możliwość nowego życia i dokonania innych niż dotąd wyborów – może wybrać inny kraj zamieszkania,
uratować związek z narzeczonym, zrealizować marzenie o zostaniu glacjolożką. Każdy taki wybór to nowa przygoda,
w trakcie której Nora musi odkryć, co tak naprawdę składa się na satysfakcjonujące życie. A przede wszystkim musi
znaleźć odpowiedź na najważniejsze pytanie: co sprawia, że w ogóle warto żyć…

Sawińska A.: Przesłonięty uśmiech: o kobietach z Korei Południowej.-
Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2022.

                                           

                                                     

              Jihye mnóstwo czasu i pieniędzy poświęca na to, by dopasować się do kanonu koreańskiego piękna. Jiyoung
wiele  lat  zajęło  zrozumienie,  że  nie  musi  spełniać  oczekiwań  mężczyzn.  Eunju  po  dzieciństwie  spędzonym na
emigracji  miała  problem z  dostosowaniem się  do  rygorystycznych  wymogów rodzimej  kultury.  Singielka  Haesoo
realizuje się w branży producentów gier VR.



           Anna Sawińska, która przez kilkanaście lat mieszkała w Seulu, poznała świat koreańskich kobiet od podszewki.
To  świat,  który  zmienia  się  zaskakująco  powoli,  jest  pełen  nierówności  i  szowinizmu,  przemilczanej  przemocy
domowej i presji,  by dopasować się do sztywnych struktur rodzinnych i społecznych. Bywa zaskakujący, z daleka
wydaje się też bardzo odmienny od naszego. Jednak – jak mówi autorka – na poziomie tego, co prawdziwie istotne,
jest to książka o o kobietach, bez względu na to, gdzie się urodziły i jakim językiem mówią.

Mróz R.: Projekt Riese.- Poznań: Wydawnictwo Filia, 2022.

                                                 

      Riese. Największy projekt nazistowskich Niemiec, którego przeznaczenie wciąż pozostaje nieznane. Niegdyś być
może  podziemne  miasto,  arka  przetrwania  lub  fabryka,  w  której  pracowano  nad bronią  jądrową  –  dziś  atrakcja
turystyczna w Górach Sowich. Odwiedzić postanawia ją pięcioro ludzi, zupełnie nieświadomych tragedii, która ma ich
spotkać. Podczas eksploracji tuneli dochodzi do trzęsienia, a stropy ulegają zawaleniu, odcinając turystów od świata
i pozbawiając ich szans na ratunek. Robią wszystko, by przeżyć, powoli  uświadamiając sobie, że na powierzchni
wydarzyło się coś, co sprawiło, że znany im świat przestał istnieć…I że to oni mogą być jedynymi, którzy przetrwali
kataklizm.


