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Kiedy piszemy te słowa, pada pierwszy śnieg. Czuć
zbliżające się święta. Wszędzie pojawiają się
bożonarodzeniowe ozdoby. Netflix już wrzuca
kolejne ociekające lukrem produkcje. Sklepy
wydzielają zapach piernika, cynamonu i anyżu. Na
półkach piętrzą się czekoladowe Mikołaje. Aż
chciałoby się zacząć śpiewać "Coraz bliżej Święta,
coraz bliżej Święta". Ale nim usłyszymy
nieśmiertelny hymn każdego Bożego Narodzenia i
Wham! zanuci "Last Christmas", czeka nas jeszcze
świąteczna gorączka. A przecież Arnie dobitnie
pokazał, czym grozi zbyt późne kupowanie
prezentów. 
Przychodzimy zatem z pomocą, by klątwa
nieudanego upominku Państwa nie dopadła i
listopadowy numer "Fiszki" czynimy
Prezentownikiem. Podpowiadamy, co kupić na
Mikołaja czy pod choinkę, by obdarowani byli
zadowoleni.  

BKR ODSŁONA ÓSMA



Dla miłośników powieści historycznych

Maria Paszyńska, Cuda codzienności, wyd.
Książnica, Poznań 2021.

Osadzona w czasach wielkich
wojen powieść opowiada o
marzeniach i pragnieniu
kreowania swojej historii.
Piękny język i styl, wciągająca i
emocjonująca fabuła na tle
wielkiej historii. Idealna dla
miłośników pięknych powieści.

Magdalena Knedler, Narzeczone Chopina, wyd.
Mando, Kraków 2021.

Genialny kompozytor i jego 
 kobiety. Każda inna,
opowiadająca historię o tym
kim była, jak kochała i kim był
on - Chopin. Świetnie
skonstruowana, oddająca realia
epoki powieść o miłości, losie
kobiet, marzeniach i muzyce.
Dopracowana językowo,
klimatyczna, pasjonująca.



Dla wielbicieli książek z dreszczykiem
 i intryg kryminalnych

Bartosz Szczygielski, Nie chcesz wiedzieć, wyd.
Czwarta Strona, Poznań 2021.

Była uznaną wróżką, której
zdawałoby się nic nie może
zaskoczyć. A jednak nie
przewidziała tego, co najgorsze,
przez co stała się główną
podejrzaną o zbrodnię.
Trzymający w napięciu,
inteligentny i wciągający kryminał. 

Catriona Ward, Ostatni dom na zapomnianej
ulicy,  wyd. Czwarta Strona, Poznań 2021.

Tajemniczy dom, skrywane
sekrety, kłamstwa. O fabule nie
można napisać tak, by nie
zdradzać za wiele. Dość
powiedzieć, że ten thriller
psychologiczny zaskakuje do
ostatniej strony, jest
nieprzewidywalny i wbijający w
fotel.



Dla tych, którzy cenią dobrą literaturę

Richard Powers, Listowieść, wyd. W.A.B.,
Warszawa 2021.

Wielka, wielowątkowa powieść,
oparta o schemat budowy
drzewa. Przepełniona ciekawymi
bohaterami, kładąca duży nacisk
na ekologię. Drzewa, choć wydają
się bohaterami drugoplanowymi
są na równi z ludźmi, jeśli nie na
najważniejszym miejscu. Mądra,
zachwycająca, dająca do myślenia. 

Zośka Papużanka, Kąkol, wyd. Marginesy,
Warszawa 2021.

Wybór Papużanki jest dość
przewrotny, bo to książka o
nieporozumieniach rodzinnych,
wręcz terroryzmie, ale i parnym
lecie, tajemnicach, rozumieniu
siebie. Język Papużanki jest genialny
a umiejętność budowania historii
wielka. Mało optymistyczny temat
rekompensuje refleksja i styl. 



Literatura dla najmłodszych

Anna Świątek, Tututu doświadcza (nie)znanego,
wyd. Pactwa, Kraków 2021.

 

Druga część opowieści o rezolutnej, ciekawej świata
dziewczynce w czerwonym berecie  – Tututu.  Ten
tomik jest pełen mądrych rozmów tytułowej
bohaterki z jej dziadkiem. Wspólnie dokonują
(nie)znanych odkryć, którym towarzyszy radość i
nieokiełznana wyobraźnia. Zachwyca nie tylko treść
książki, ale również to, jak została wydana. Mając na
uwadze dobro naszej planety, papier pozyskano z
recyklingu oraz certyfikowanych źródeł.
Dopełnieniem są pełne uroku ilustracje.



Powell-Tuck Maudie, Magiczny sklep z
prezentami, wyd. Wilga, Kraków 2021.

Opowieść o Bartku, dla którego Święta Bożego
Narodzenia straciły swój blask. Jego rodzina nie ma
bowiem wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić
prezenty, czy choinkę. Życie chłopca zmienia się,
gdy poznaje gadającego niedźwiedzia polarnego i
trafia z nim do magicznego sklepu z podarunkami.
Książka pełna ciepła, mówiąca o tym, co w życiu
ważne.

 



Axel Scheffler, Dobry, przyjazny świat.
Inspirująca książka o dobroci, wyd. Amber,
Warszawa 2021.

 

Pozycja,  która powstała przy współpracy wybitnych
ilustratorów z całego globu, dla Three Peas –
organizacji niosącej pomoc uchodźcom. Jest to
książka, która niesie przesłanie – bądźmy dobrzy.
Podpowiada czytelnikom, jak mogą to zrobić –
potrzymać za rękę, przepuścić w kolejce, pomóc
dźwigać torbę. Opowieść daje nadzieję, że dzięki
życzliwości, możemy stworzyć lepszy świat. 



Anette Langen, Pierwsze listy od Feliksa, wyd.
Mamika, Warszawa 2021.

 

Zajączek Feliks, czyli ukochana przytulanka Zosi,
gubi się na lotnisku i wyrusza w podróż po świecie.
Miejsca, które odwiedza, opisuje w listach do
małego czytelnika. Dzięki korespondencji narrator
nawiązuje z dzieckiem dialog, zadaje pytania,
zagadki, zachęca do zabawy i otwierania kopert.
Niewielka, kartonowa książeczka dla najmłodszych
czytelników, która może okazać się preludium do
poznania dalszych losów Feliksa.



Fakty dla małych i dużych
 

Roma Agrawal, Jak to zbudować?, wyd. Słowne,
Warszawa 2021.

Duży format, efektowna szata graficzna, a w środku
mosty, wieżowce i inne efekty pracy architektów
oraz inżynierów. Bardzo fajna pozycja dla dzieci
zainteresowanych tematem (wiek, powiedzmy, 9+),
ale BKR jest przekonane, że i dorośli będą mieli
wiele frajdy z tej książki.



Monika Utnik-Strugała, Piotr Socha, Brud.
Cuchnąca historia higieny, wyd. Dwie Siostry,
Warszawa 2021.

Piotr Socha, którego możecie kojarzyć z "Drzewami" i
"Pszczołami", tym razem połączył siły z Moniką Utnik-
Strugałą (która opowiadała już m.in. o Wietnamie,
Włoszech i tradycjach świątecznych), aby przybliżyć
młodym czytelnikom delikatne kwestie higieny… oraz
jej braku. Historia przesądów, udogodnień i zmiany
podejścia do czystości, naszpikowana ciekawostkami,
w dużym formacie. Dla wszystkich! (w sumie ciężko
określić wiek… zależy od zainteresowań :), ale,
powiedzmy, 8+).



Sofie Maria Brand, Święta na świecie, wyd Znak
Emotikon, Kraków 2021  i/lub Joanna Rzyska,
Wszyscy świętują, wyd. Druganoga, Warszawa
2021.

Dwie pozycje traktujące o obyczajach związanych ze
świętowaniem. Ta z lewej przedstawia różne
sposoby obchodzenia świąt Bożego Narodzenia (m.
in. w Norwegii, Meksyku, Rosji…), ta z prawej opisuje
najróżniejsze święta z całego roku, z całego świata.
Do wyboru, do koloru :). 



Walter Isaacson, Kissinger, wyd. Zysk i S-ka,
Poznań 2021.

Walter Isaacson słynie ze swoich rzetelnych
biografii (vide "Steve Jobs"). Tym razem wziął na
warsztat jedną z najbardziej wpływowych osób XX
wieku. Przez jednych uwielbiany, przez innych
nienawidzony, Henry Kissinger przez lata
kształtował (bądź wpływał) na politykę zagraniczną
Stanów Zjednoczonych. Dla wielbicieli historii i
polityki, pozycja niemal obowiązkowa.



Irene Vallejo, Nieskończoność w papirusie, wyd.
Sonia Draga Post factum, Katowice 2021.

Jeśli zastanawiacie się, co kupić komuś, kto uwielbia
książki, ale albo ma już wszystko, albo niewiele
wiecie o jego gustach i boicie się źle trafić - to
możecie rozważyć ten tytuł. Porządnie wydana, w
twardej oprawie, opowiada o historii zapisywania
wiedzy, wspomnień i fikcji w przedmiotach (zwojach,
tabliczkach, kodeksach…) - czyli, innymi słowy, o
historii książki.



P. J. E. Peebles, Stulecie kosmologii, wyd.
Prószyński i S-ka, Warszawa 2021.

Co kupić miłośnikom nauk ścisłych? A może
opowieść o rozwoju wiedzy o wszechświecie, z
osobistym spojrzeniem kogoś, kto brał w tym
udział? P. J. E. Peebles jest naukowcem, laureatem
Nagrody Nobla i naprawdę wie, o czym mówi :). 
A jeśli bardzo lubicie osobę obdarowywaną lub też
wolicie bardziej praktyczne podejście, to możecie
jeszcze dorzucić to: 

 



Andrew Fazekas, Pod gwiazdami. Przewodnik po
nocnym niebie, wyd. Słowne, Warszawa 2019.

Ta książka wyłamuje się z konwencji Prezentownika,
ponieważ nie została wydana w tym roku, ale!!
BKR ujmie rzecz krótko: ze wszystkich poradników
dla astronomów-amatorów, ten jest najlepszy. 



Powieści dla młodzieży

Alire Saenz Benjamin, Arystoteles i Dante
odkrywają sekrety wszechświata, wyd. We need
YA, Poznań 2021.

Arystotelesa i Dante z pozoru dzieli wszystko,
jednak dzięki przyjaźni, która ich łączy, zaczynają
odkrywać samych siebie i świat, który ich otacza.
Książka porusza tematy odmienności, relacji
rodzinnych i przyjacielskich oraz wkraczania w
dorosłość.
Dla starszej młodzieży i wrażliwych czytelników.



Helena Duggan, Miasteczko Perfect, wyd.
Zielona Sowa, Warszawa 2018.

Dziesięcioletnia Violet wcale nie chciała
przeprowadzać się do Perfect. Bardzo szybko
jednak odkrywa, że miasteczko wcale nie jest tak
perfekcyjne, jak mogłoby się zdawać na pierwszy
rzut oka.
Dla dzieci i młodzieży, lubiących odkrywać tajemnice
i poczuć dreszczyk emocji w trakcie lektury.



Mangowy zawrót głowy

Tsubasa Yamaguchi, Blue period, wyd. Waneko,
Warszawa 2021.

Yatora Yaguchi zawsze był wzorowym i lubianym
uczniem, jednak jego dotychczasowy styl życia oraz
wymagania narzucone przez jego otoczenie
zupełnie pozbawiły go pasji. Zainspirowany pracą
malarską koleżanki ze starszej klasy, odkrywa w
sobie uśpione zdolności i pasję, która zupełnie
odmienia jego życie.
Polecane dla wszystkich powyżej 13. roku życia,
lubiących sztukę i szukających inspiracji, bądź
lubiących historie o dorastaniu, odnajdywaniu pasji i
dążeniu do spełnienia marzeń.



Katsuhiro Otomo, Akira, wyd. JPF Fantastica,
Mierzyn 2020.

Młody członek gangu motocyklowego ulega 
 tajemniczemu wypadkowi i zostaje przejęty przez
wojsko, które poddaje go eksperymentom, mającym
obudzić w nim zdolności paranormalne. Jego
zdolności wkrótce wymykają się spod kontroli.
Dla fanów filmu z 1988 roku, wielbicieli cyberpunku
oraz osób lubiących klasyczny styl mangowy. Piękne,
nowe wydanie składa się z trzech tomów
skierowanych specjalnie do kolekcjonerów.



Planszówki dla małych i dużych

Na barana, Egmont

„Na barana!” to kooperacyjna gra planszowa dla 1-6
uczestników, w którą mogą już grać dzieci w wieku 3
lat. Zadaniem graczy będzie poruszanie pionkami
rodziny Grywalskich i ustawianie ich jeden na
drugim, aby zebrać 4 żetony zabawek zanim
skończy się dzień. W pudełku z podstawową wersją
znajdziemy również dodatek „Ogród zwierzątek”
oraz trzy opcjonalne warianty rozgrywki.



Pluszowych snów, Rebel

“Pluszowych snów” to gra dla 2 do 4 graczy w wieku
powyżej 4 lat, choć wariant kooperacyjny pozwala,
aby zagrały w nią już trzylatki. Celem graczy jest
znalezienie pluszaka, który najlepiej poradzi sobie z
koszmarem sennym. Za przykrycie koszmaru
maskotką w odpowiednim rozmiarze gracze
otrzymują sny. Ta propozycja pozytywnie wpływa na
rozwój dziecka, rozwijając spostrzegawczość i
umiejętność szacowania wielkości.



Mikromakro. Na tropie zbrodni, Lucky Duck

“Mikromakro, Na tropie zbrodni” to kooperacyjna
gra dla 1-4 osób w wieku co najmniej 12 lat na
dedukcję i spostrzegawczość. W pudełku gracze
znajdą 16 spraw kryminalnych oraz ogromy plan
miasta, na którym widać setki postaci i scen z życia
codziennego. To idealna propozycja dla miłośników
gier towarzyskich.



Marvel United, Portal Games

“Marvel United” to kooperacyjna gra karciana dla 1-4
graczy w wieku powyżej 14 lat, w której gracze
wcielą się w superbohaterów z uniwersum Marvela,
walczących z siejącymi zniszczenie Łotrami. Gra
oferuje szybką i dynamiczną rozgrywkę, proste
zasady, a także wariant solo. Rozgrywkę wzbogaci
10 pięknie wykonanych figurek postaci z uniwersum
Marvela.


