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       Komosa-Styczeń A: Taterniczki: miejsce kobiet jest 
na     szczycie.- Warszawa: Prószyński Media, 2021.
                                 

                        

Tatry dumnie stoją i kuszą turystów od wieków. Jednak dostęp do najtrudniejszych tatrzańskich szlaków  nie był
prosty, szczególnie dla kobiet. Bo zdobywanie Tatr przez kobiety było inne od męskiego. 
Poza kruszyznami, ekspozycją i pionowymi ścianami musiały mierzyć się ze swoją pozycją społeczną, kulturową,
nieustannym deprecjonowaniem - a nawet strojem.

                   Taterniczki – kobiety i dziewczyny, które szły w górę niezależnie od wszystkiego. Twarde charaktery 
        i  pilne  kursantki,  subtelne  sportsmenki  i  muskularne  wspinaczki.  Dostosowują  się  do  zmaskulinizowanego

          sportu i walczą o kobiecy styl uprawiania tej dyscypliny. Oto ich historia podboju Tatr.

            

        



Jenoff P.: Łączniczki z Paryża.- Warszawa: 
         Prószyński i S-ka,  2021. 

              
                              
                     Zainspirowana prawdziwymi zdarzeniami poruszająca historia przyjaźni i zdrady w czasach II wojny
                     światowej.

Manhattan, 1946 rok. Pewnego ranka, idąc przez halę nowojorskiego dworca kolejowego w drodze do pracy,
Grace Healey widzi porzuconą walizkę, wsuniętą pod ławkę. Wiedziona ciekawością, Grace otwiera walizkę
i znajduje w niej kilkanaście zdjęć kobiet. Powodowana nagłym impulsem, Grace bierze zdjęcia i pospiesznie
opuszcza dworzec.  Wkrótce Grace dowiaduje się, że walizka należała do Eleanor Trigg, kierującej siatką
tajnych agentek, wysyłanych z Londynu podczas wojny. Dwanaście z nich trafiło do okupowanej Europy jako
łączniczki i radiotelegrafistki, by wspomagać ruch oporu. Nigdy nie wróciły, a ich losy pozostały tajemnicą.
Grace postanawia poznać prawdę o kobietach ze zdjęć. I spotyka Marie, młodą matkę, która została agentką.
Opowieść o jej niebezpiecznej misji w Europie to niezwykła historia o przyjaźni, męstwie i zdradzie.

Tartt D.: Szczygieł.- Wyd. 3 popr.- Kraków: Znak, 
2019.

                           

     

                                 Theo Decker cudem ratuje się z wybuchu. Z ruin muzeum wykrada niewielki, dziwnie fascynujący obraz. 
   Ulubiony  obraz  matki,  którą  stracił  w  zamachu.  Szczygieł  będzie  towarzyszył  Theo  w  podróży:  od

 ekskluzywnych apartamentów przy Park Avenue po rozpustę półświatka w Las Vegas. Przez zakurzony labirynt  
 podupadającego nowojorskiego antykwariatu po ciemne zakątki Amsterdamu. Obraz, który początkowo                
 jest dla Theo bezcennym skarbem, z czasem sprowadzi go do podziemia handlarzy sztuką i sprawi, że  

          Theo znajdzie się w samym środku śmiertelne niebezpiecznego, zaciskającego się kręgu.
Szczygieł  to  epicka  powieść,  która  łączy  w  sobie  elementy  zagadki  kryminalnej  i  Bildungsroman.  To
klasyczna opowieść o utracie i obsesji, przetrwaniu i tworzeniu siebie do nowa, i o bezlitosnych kolejach
losu.




