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Okrągły numer "Fiszki" musi być wyjątkowy (choć
nieskromnie dodamy, że wszystkie są na swój sposób
unikalne). Odwołujemy się zatem do lutowego dnia i
udowadniamy, że jak pisał Rej, "Polacy nie gęsi, iż swój
język mają". I w naszym malowniczym kraju pełnym "pól
malowanych zbożem rozmaitem,/  Wyzłacanych
pszenicą, posrebrzanych żytem;/ Gdzie bursztynowy
świerzop, gryka jak śnieg biała,/ Gdzie panieńskim
rumieńcem dzięcielina pała" nie brak wspaniałych
twórców, którzy wiedzą, co to literatura - i ta
rozrywkowa i ta pisana przez wielkie "L". Którzy nie tylko
zostawią po sobie pomnik ze spiżu, ale wręcz  tę "siłę
fatalną", która "po śmierci was będzie gniotła
niewidzialna,/Aż was, zjadacze chleba — w aniołów
przerobi." Poniosło nas trochę poetycko. Spokojnie nie
zamierzamy nikogo uciskać, ani ugniatać. Zostawiamy
Was za to z naprawdę dobrymi polskimi tytułami,
pochodzącymi z różnych bibliotecznych półek, które
zadowolą najróżniejsze gusta. 

BKR ODSŁONA DZIESIĄTA



Polszczyzna jest piękna. Biblioteczne Kolegium
Redakcyjne docenia, smakuje i napawa się jej
brzmieniem, rytmem i melodią, tym, jak szeleści i szumi,
chrzęści i warkocze dźwięcznym rrr. Lubimy łamańce
językowe (Czy trzy cytrzystki grają na cytrze, czy jedna
gwiżdże, a trzecia łzy trze?), neologizmy, gwary, ba,
uznajemy także terapeutyczną moc trafnie użytego
przekleństwa (i naprawdę doceniamy kreatywność;
jedno z naszych ulubionych: „Ty w ząbek czesany
gałganie…”). Lubujemy się w słowach może nieco
przebrzmiałych, ale jakże uroczych (indagować;
fintifluszka; absztyfikant; huncwot; ulipki). Biorąc
powyższe pod uwagę, było rzeczą zgoła oczywistą, że
lutową Fiszką będziemy świętować Dzień Języka
Ojczystego (dla tych, co nie wiedzą, 21 lutego… i tak,
nawiasy też lubimy, pasjami wręcz). Wszystko po polsku,
spod polskiego pióra i polskiej myśli. Takie, które
ostatnio wpadły nam w oko. 

 



Marcin Mortka „Nie ma tego Złego”.
 

Dawno już BKR nie czytało tak
dobrej, polskiej, rozrywkowej
fantasy. Takiej mieszczącej się
idealnie w środku między
poważnymi dziełami w rodzaju
„Opowieści z meekhańskiego
pogranicza” (słowo „dzieło”
użyte bez ironii, to najlepsza
polska fantastyka ostatnich lat),
a komediami Andrzeja Pilipiuka. 

 „Nie ma tego Złego” świetnie balansuje między
lżejszymi tonami i walką (ze wskazaniem na te
pierwsze), ma zgrabną fabułę i sympatycznych
bohaterów.
Edmund zwany Kociołkiem i jego drużyna do zadań
specjalnych (pogonić bandytów? Proszę uprzejmie.
Odbić książęcą córkę z rąk porywaczy? Żaden problem.
Uratować księstwo lub dwa? Pomyślimy) wplątuje się w
zlecenie, które ściągnie im na karki niechcianą uwagę
możnych, wkurzonego bibliotekarza, no i Złego… o ile
istnieje. Z tym wszystkim trzeba sobie poradzić w
krótkim czasie, bo Edmund obiecał żonie, że będzie to
tylko „krótkie zlecenie”. Przednia rozrywka, panie
Mortka, prosimy o więcej!



Jakub Ćwiek „Drelich: prosto w splot”.
 

Okazuje się, że mamy w Polsce swojego Jacka Reachera.
Nazywa się Marek Drelich. Może nie jest samotnym
włóczęgą, tylko złodziejem z dwójką dzieci i byłą żoną,
ale łączy ich to, że zasadniczo chcą być pozostawieni w
spokoju. Nadaremnie. Kłopoty same ich znajdują. W
przypadku Drelicha pewna persona ze światka
przestępczego nabiera przekonania, że Marek ma
romans z jego żoną. I weź tu człowieku udowodnij, że
nawet kobiety nie znasz, skoro ona ma twoje zdjęcia w
telefonie, o zapisach rozmów nie wspominając. Drelich,
chcąc nie chcąc, będzie musiał wziąć sprawy w swoje
ręce.

Jakub Ćwiek napisał wciągającą
sensację, z wartką akcją i
wyrazistymi bohaterami. Całość
czyta się bardzo dobrze, a
dodatkowo raduje fakt, że to nie
jest ostatnie spotkanie z
Drelichem.



Marta Kisiel „Małe Licho i babskie sprawki”.
 

Jest to już czwarta część opowieści
o Bożydarze Antonim Jekkiełku i
mimo że miejscami coś tam w
tekście zgrzytało, to całość grzeje
serca tak samo, jak poprzednie
odsłony cyklu. Fabuła… Hm. No
cóż. Pełni tu raczej drugorzędną
rolę, zresztą, Marta Kisiel nie w
fabułach jest najmocniejsza, a w
opisywaniu codzienności, 

domowego rozgardiaszu i ciepła bijącego z wzajemnych
relacji ludzi oraz nie-ludzi żyjących pod jednym dachem.
Cykl skierowany jest dla dzieci w wieku 7+, ale BKR
żadnego tomu sobie nie odmówiło i odmawiać nie
zamierza. W końcu warto przeczytać coś
optymistycznego, w dodatku napisanego pyszną
polszczyzną. A gdyby ktoś się zastanawiał, skąd właściwie
wzięła się w domu Bożka ta cała „menażeria”, to
spieszymy poinformować, że należy zacząć od
„Dożywocia”, potem przejść przez „Siłę niższą” i „Oczy
uroczne”. To samo uniwersum, też dużo ciepła, tyle że
dla dorosłych.



Natalia Hatalska "Wiek paradoksów. Czy
technologia nas ocali?"

zabierać ze sobą nawet portfela. Wszystko możemy
zrobić sprawniej i szybciej. Jednocześnie
wykorzystywanie postępu do ataków terrorystycznych
niesie ze sobą ogromne zagrożenie. Media
społecznościowe kreują fałszywą rzeczywistość, coraz
łatwiej manipulować faktami, ograniczać swobody, tracić
prywatność. 
Paradoksem jest to, że choć lepiej wyposażeni, stajemy
się coraz bardziej zabiegani, samotni, sfrustrowani i
pozbawieni empatii. Natalia Hatalska uświadamia, jak
wiele wiedzą o nas firmy. Pokazuje wyglądające na
nieszkodliwe działania, które sprawiają, że prywatność
powoli przestaje istnieć. Przekonajcie się, jakie jest
prawdziwe oblicze technologii i co możemy z tym
zrobić. 

Nie ma co ukrywać, nie
wyobrażamy sobie życia bez
nowoczesnej technologii. Dzięki
niej możemy bez problemu
kontaktować się z kimś na drugim
końcu świata. Jesteśmy w stanie
leczyć choroby, które niegdyś były
śmiertelnym zagrożeniem.
Wychodząc z domu nie musimy 



Natalia Hofman „Jak wykryć kłamstwo?”
 

Uczennica słynnego Paula Ekmana już od pierwszych
stron uświadamia, że kłamiemy wszyscy i robimy to
nader często. Nim jednak zgłębicie się w odmęty
lektury, dzięki której rozgryziecie przeciwnika,
zastanówcie się, czy na pewno chcecie wiedzieć, kiedy
ktoś kłamie. Jak zauważa sama autorka, nie zawsze
przynosi to korzyści. Szczególnie, jeśli mowa o
relacjach osobistych.
Jeśli jednak nic Wam nie straszne, dostaniecie solidną
porcję wiedzy o tym, czym jest kłamstwo i jakie są jego
rodzaje. Poznacie wagę ubioru, przestrzeni osobistej,
uścisku dłoni a także mimiki i mikroekspresji w analizie. 

Przekonacie się o roli  tonu, 
 tempa mówienia oraz pauz w
wypowiedzi. Przeczytacie o
niewerbalnych wskaźnikach
kłamstwa oraz grafologii.
Rozprawicie się z mitami
odnośnie kłamców i wyposażeni
w odpowiednie narzędzia
ruszycie w świat. 



Remigiusz Mróz „Projekt Riese”
 

na powierzchni. W pędzącej na łeb na szyję i pełnej
zwrotów akcji fabule nie zabraknie czarnych
charakterów, skomplikowanych relacji i świata, w
którym nie chcielibyście się znaleźć. 
Wszystko to na tle różnych perspektyw snutych przez
pisarza. Istotną rolę odgrywa tu wątek covidowy,
humor, bo to co przeczytacie czasami wywoła
uśmiech na Waszej twarzy oraz epicki rozmach w
kreowaniu rzeczywistości. Polecamy również świetnie
zrealizowany audio serial, który można wysłuchać w
Empik Go. 

Bez względu na to, czy należycie
do grupy uważającej nasze
dobro literatury popkulturowej
za jednego człowieka, czy ekipę
ghost writerów, jedno jest
pewne, po tę powieść warto
sięgnąć. Mamy dawny niemiecki
projekt, zagadkę jego
przeznaczenia, tajemnicze
tąpnięcie i to, co wydarzyło się 



Polskie piosenki. Ach, jak te utwory rozbudzają
wyobraźnię! Czego my w nich nie znajdziemy! Jest
piosenka o miłości do psa i jego "zielonych oczu".
Utwór o fałszującym rzeczywistość Photoshopie, który
niszczy miłość. Pieśń o uczuciu do urokliwej polskiej
łąki. Brutalny song o prawdziwym obliczu telenoweli.
Kawałek o jedzeniu banknotów na śniadanie i wiele
więcej. Ile w naszej rodzimej muzyce jest problemów z
komunikacją, szaleństwem, miłością, logiką! 
Jeśli nie wierzycie w istnienie książek językowych,
które rozbawią Was do łez, to sięgnijcie po "Zero
zahamowań" - gwarantujemy doskonałą zabawę. 

Michał Rusinek „Zero zahamowań”
 

Doświadczycie absurdów
tekstów, inteligentnie złośliwych
komentarzy omawiającego, jego
fantazji. Ostrzegamy jednak, że
ze względu na sporą liczbę
wulgaryzmów oraz niskich lotów
opisów miłości cielesnej, jest to
pozycja przeznaczona dla
pełnoletnich Czytelników. 



która, bądźmy szczerzy, jest feministą z konieczności.
Zawiedzione nadzieje prowadzą ją do wpajania
dorastającej pannicy, że niezależność oraz chłód
emocjonalny to elementy strategii przetrwania, dzięki
której zyska wolność i nie da się zranić. 
Cóż z nauk, gdy serce dziewczyny pali się do młodego,
przystojnego mężczyzny. Los bywa jednak przewrotny.
Charlotta będzie musiała wykazać się niezwykłą siłą i
hartem ducha, by poznać miłość. Pełna niedomówień,
zabawnych perypetii, rozterek i dawnych uniesień
opowieść o dziewczynie, która nie wiedząc, czym jest
małżeństwo, postanawia zawalczyć o własne szczęście. 

Agnieszka Olejnik „Wybór Charlotty”
 

Piękna (i co ważne!) niegłupia
panna z dobrego domu
powinna mieć całkiem spore
szanse na dobre zamążpójście.
Niby tak, ale w XIX wieku to nie
jest takie oczywiste, zwłaszcza
gdy nie jest się zamożnym. Po
śmierci matki Charlottę
wychowuje ojciec oraz krewna,


