
Kraina Lovecrafta - Matt Ruff  

 

"Kraina Lovecrafta" to pełna niesamowitości opowieść                    

o brawurowej podróży przez rasistowskie Stany 

Zjednoczone lat 50. Na podstawie książki powstał se rial 

produkcji HBO o tym samym tytule zapowiadający się na 

jedną z najważniejszych i najlepiej ocenianych premier 

tego roku. Chicago, 1954 rok. Dwudziestodwuletni były 

żołnierz, czarnoskóry Atticus Turner, otrzymuje 

tajemniczy list od dawno niewidzianego o jca. By 

wyjaśnić sprawę, wyrusza do Nowej Anglii, żeby go 

odnaleźć. Tak rozpoczyna się niesamowita podróż przez 

Amerykę lat pięćdziesiątych – krainę, w której rasizm 

jest wszechobecny i gdzie spotkać można... osobliwości 

rodem z książek jednego z najwybitn iejszych autorów 

powieści grozy Matt Ruffa.  

W "Krainie Lovecrafta" Matt Ruff błyskotliwie                                  

i przekornie łączy najlepsze tradycje powieści grozy, 

horroru oraz fantastyki, tworząc niezwykłą, wciągającą 

oraz emocjonującą opowieść o okrucieństwie 

rasistowskich przekonań. Z każdą kolejną stroną tempo   

akcji przyśpiesza, a klimat staje się coraz bardziej niesamowity.  

 

Dracul - J. D. Barker, Dacre Stoker  

 

 

Dla tych, którzy wiedzą, że potwory istnieją 
naprawdę.  
Rok 1868. Bram Stoker przygotowuje się do starcia                  
z nieludzką bestią. Uzbrojony w lustra, krzyże, wodę 
święconą i broń, czeka na atak. To będzie najdłuższa 
noc w jego życiu. Zdeterminowany, by opowiedzieć 
światu o swoich przeżyciach, młody Bram spisuje 
wydarzenia, które doprowadziły go do tego miejsca. 
Osamotniony snuje niesamowitą narrację sięgającą 
jego dziecięcej choroby, tajemniczej cioci Ellen                       
i rzeczy, których przez lata nie potrafił wyjaśnić.   
Niewiarygodne historie, które kiedyś włożyłby między 
bajki, okazały się prawdą.  
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Tygrysie serce. Moje życie ze zwierzętami - Ewa Zgrabczyńska  

 

Najpopularniejsza dyrektorka zoo otwiera drzwi do 

swojego zwierzyńca!  

O sobie mówi, że zwierzęta ma w genach. W wieku 

czternastu lat jako wolontariuszka zaczyna pracę                

w poznańskim zoo. Trzyma do zastrzyków węże boa                 

i karakale, a jej miłość do zwierząt z czasem przeradza 

się w wielką pasję. Polska usłyszała o niej, gdy wraz               

z pracownikami poznańskiego zoo uratowała życie 

słynnym Nieumarłym – dziewięciu tygrysom 

przewożonym w koszmarnych warunkach przez 

polsko-białoruską granicę. Świat śledził tę walkę, 

która poruszyła sumienia i wywołała wielką falę 

dobra. 

Dziś Ewa Zgrabczyńska nie tylko opiekuje się 

podopiecznymi w zoo, ale również ma na wsi swój 

domowy zwierzyniec liczący ponad 60 zwierzaków!  

Dlaczego n ie należy igrać z nadawaniem kotom imion? 

Jak udało się uratować niedźwiadka przed chorobą sierocą? Które zwierzęta mają 

największy temperament, a które stanowią wzór małżeńskiej wierności? Jakie 

pieszczoty najbardziej lubi nosorożec? I jak to się stało, ż e najlepszym przyjacielem psa 

został szczur?  

 

Doktor Bogumił – Ałbena Grabowska  

 

Bohaterem nowej powieści Ałbeny Grabowskiej jest tytułowy 
doktor Bogumił Korzyński. Doskonale wykształcony na 
uniwersytecie w Wilnie dzięki odziedziczonemu po bogatej ciotce 
spadkowi, Bogumił mógłby wieść wygodne i dostatnie życie. 
Lekarz rezygnuje jednak z pracy we własnym gabinecie i zatrudnia 
się w warszawskim Szpitalu Dzieciątka Jezus, gdzie warunki i 
metody leczenia urągają godności pacjentów i medyków. 150 lat 
temu tak jednak wyglądała „troska” o zdrowie ludzi, a każdy, kto 
próbował wprowadzić jakiekolwiek standardy bezpieczeństwa 
czy higieny, mógł liczyć się ze środowiskowym ostracyzmem. 

Jakby tego było mało, nasz Doktor Bogumił musi zmagać się ze 
skomplikowaną historią rodzinną: bratem-bawidamkiem, który 
jest na jego utrzymaniu i nieustannie pakuje się w kolejne 
problemy, a także trudną przeszłością żony, związanej niegdyś ze 
zmarłym synem innego szanowanego lekarza. Wszystko to 

sprawia, że codzienność Bogumiła to nieustanna walka – o normalność, bezpieczeństwo jego 
pacjentów i upragniony spokój. 
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To tylko przyjaciel – Abby Jimenez  

„To tylko przyjaciel” to świetnie napisana, subtelna                    

i zabawna komedia romantyczna w stylu kultowych 

filmowych historii. Abby Jimenez przekonuje w niej, że 

marzenia się spełniają, a prawdziwa miłość może 

pokonać wszelkie przeszkody. 

 

Kristen Peterson ceni w życiu niezależność i przyjaźń. Nie 

ma czasu dla facetów, którzy nie rozumieją jej poczucia 

humoru, ma go za to zawsze dla przyjaciół, ukochanego 

psa i własnej firmy, którą prężnie rozwija. Chciałaby mieć 

czas także dla swojego chłopaka Tylera, niestety on 

wiecznie nieobecny robi karierę w armii na zagranicznych 

kontraktach. Czas na macierzyństwo nigdy dla Kristen nie 

nadejdzie, niedługo przejdzie operacje, po której nie 

będzie mogła mieć dzieci. Wcześniej jednak odbędzie się 

ślub jej najlepszej przyjaciółki, Sloan. Kristen pomaga w 

przygotowaniach do wesela. Kiedy poznaje drużbę pana 

młodego, czuje że pojawia się między nimi 

niewytłumaczalnie silna chemia. Josh Copeland jest 

zabawny, seksowny, świetnie reaguje na jej sarkastyczne 

komentarze i wie, że kiedy Kristen robi się zła, trzeba po prostu dać jej dobrze zjeść. Jest jednak coś, 

co sprawia, że Josh może być dla Kristen jedynie przyjacielem, nigdy kimś więcej. Josh marzy o dużej 

rodzinie, a Kristen przecież nie mogłaby mu jej dać. Decyduje się więc na ryzykowny status relacji: 

friends with benefits. Choć taki układ teoretycznie wydaje się prosty, w praktyce jednak będzie 

bardzo skomplikowany… 

 

 

Precedens – Remigiusz Mróz  

 

Do Joanny Chyłki z nietypową sprawą zgłasza się jedna                                    

z najpopularniejszych polskich aktorek. Twierdzi, że za moment popełni 

przestępstwo, i chce, by to właśnie prawniczka z Żelaznego & McVaya 

ją broniła. Zanim Chyłka ma okazję zastanowić się, jak zapobiec 

tragedii, jest już za późno. Kobieta brutalnie morduje swoją ofiarę,                        

a wszystko to transmituje w mediach społecznościowych.  

 

Śledczy dysponują niepodważalnymi dowodami w postaci nagrania oraz 

śladów DNA – i nie mają wątpliwości co do winy aktorki. Ta jednak nie 

przyznaje się do zarzucanego czynu, zapewniając Chyłkę i Kordiana, że 

w istocie popełniła przestępstwo doskonałe. I że nie zostanie za nie 

skazana. 

  
 

 


