
Co warto przeczytać? 

 

Na WAKACJACH?  
 

– NOWOŚCI wydawnicze - Czytam bo lubię! 

 

Książki są dostępne w KSIĘGARNIACH INTERNETOWYCH 

i w formie e-booków na https://www.legimi.pl 
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Zazdrość, zemsta, zdrada. I rodzinna tajemnica w tle. Czy siostrzane relacje 

mogą być jeszcze bardziej skomplikowane? 

Nadwątlone więzy rozluźniają się jeszcze bardziej, gdy okazuje się, że 40-letnia 

Anka wzięła niespodziewany cichy ślub. Dopiero po fakcie pragnie przedstawić 

bliskim wybranka i z tej okazji organizuje spotkanie w rodzinnym domu nad 

morzem. Młodsza siostra, Ewa, niechętnie przyjmuje zaproszenie. Dawne urazy, 

gdy Anka odbiła jej chłopaka, wciąż żywo ranią. Kiedy więc w umyśle Ewy 

pojawia się myśl, by w ramach zemsty na siostrze uwieść jej męża, sprawy 

zaczynają się komplikować. Czy ten przystojny, dojrzały mężczyzna zdoła 

oprzeć się urokowi zbuntowanej Ewy? Jakie sekrety wyjdą na jaw, gdy Ewa 

zacznie kruszyć stabilny związek siostry? Czego potrzeba, by po latach 

ukrywania bolesnych prawd, odnaleźć wreszcie spokój? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

Ida jest bezdzietną architektką, wciąż czuje się młodo, ale jednak 
dostrzega już pierwsze oznaki nadchodzącego wieku średniego. 
Macierzyństwo to ważny dla niej temat: rozważa je, chociaż nie ma 
stałego partnera. Tymczasem są wakacje, upalna pogoda, a przed nią 
wyjazd do domu nad fiordem, w którym wraz z rodzicami, młodszą siostrą 
i innymi bliskimi będą świętować sześćdziesiąte piąte urodziny mamy. 
Piękna sceneria, w której można odpocząć i zastanowić się nad swoim 
życiem i przyszłością – a może nie? 

Dorośli to opowieść o nadszarpniętych więzach rodzinnych, 
zazdrości, poszukiwaniu siebie, a przede wszystkim o wstydzie, 
który wynika z braku miłości. 

„Wydaje się, że to krótka, przyjemna książka o paru dniach wakacji 
spędzonych w Norwegii, ale już po kilku stronach się przekonujemy, że ta 
miła rodzinna opowieść przeistacza się niemalże w thriller 
psychologiczny, który elegancko zmierza ku katastrofie” – „Dagens 
Nyheter”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sekrety nie umierają nigdy 

Simon Greene żyje na krawędzi obłędu. Od miesięcy szuka swojej córki, Paige. 

Kiedy wreszcie trafia na jej ślad – namierza ją w Central Parku, gdzie ćpuni grają 

dla pieniędzy przy pomniku Lennona – na jego drodze staje Aaron, człowiek, 

przez którego uciekła. A Paige znowu znika. 

Tym razem jednak Simon nie zamierza odpuścić – za wszelką cenę chce 

sprowadzić córkę do domu. Ale sytuacja się komplikuje… W mieszkaniu, w 

którym koczowała dziewczyna, zostają znalezione zwłoki Aarona. A kiedy żona 

Simona, do której ktoś strzelał, walczy o życie, on musi zadać sobie pytanie – w 

co wplątała się ich córka? I czy to ona zabiła? 

Aby znaleźć odpowiedź, Simon posunie się nawet… O krok za daleko. 

Przeczytałam jednym tchem. Niesamowita! 

Ann Patchett 

Znakomicie napisana... może zostać uznana za najlepszą powieść w dorobku 

Harlana Cobena. Fantastyczna lektura i pretendent do tytułu najlepszego 

thrillera roku. 

 

 

 



 

 
 

 

Rok 1955. W lesie odnaleziona zostaje sześcioletnia Marysia, która zaginęła 

tydzień wcześniej. Dziewczynka jest pokryta warstwą zaschniętej krwi. Jak 

udało jej się przetrwać? Czy ktoś jej pomógł? Co się wydarzyło? Marysia nic nie 

pamięta. Jej ciotka mówi, że czasem zapomnieć to Łaska. 

Rok 1985. Maria jest już dorosła, ale tajemnica sprzed lat nadal kładzie się 

cieniem na jej życiu. Kobieta pracuje jako nauczycielka w miejscowej 

podstawówce. Pewnego dnia jej nastoletni uczeń zamiast kartkówki oddaje jej 

rysunek przestawiający czworo dzieci i Kartoflanego Człowieka. Prosi ją o 

pomoc. Tego samego dnia zostaje znaleziony w miejskim parku powieszony na 

gałęzi. 

Pojawiają się kolejne ofiary. Milicja rozpoczyna wyścig z czasem, aby schwytać 

niebezpiecznego mordercę. Tymczasem Maria prowadzi własne śledztwo. Ma 

przeczucie, że rozwiązanie zagadki kryje się głęboko w jej pamięci… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gdy Montalbano postanawia pomóc swojej nowej sąsiadce, Lilianie Lombardo, 

po tym jak silnik jej samochodu odmawia posłuszeństwa, nie domyśla się nawet 

jakie będą konsekwencje tego niewinnego i życzliwego gestu. Wkrótce okaże 

się, że inteligentna, piękna i dość oszczędna w dzieleniu się informacjami o 

swoim mężu kobieta ma również swoich zaciekłych wrogów. Czy w tej sytuacji 

rosnące zainteresowanie Liliany osobą komisarza Montalbano to na pewno 

zasługa wyłącznie jego osobistego uroku? A może stara się go zmylić lub nawet 

wpędzić w poważne kłopoty? 

W międzyczasie uwagę Montalbano przyciąga również zagadka bomby, która 

wybuchła przed opuszczonym magazynem w Vigacie. Dla kogo miała być 

przeznaczona? I dlaczego podłożono ją właśnie w tym miejscu? Gdy Montalbano 

i jego koledzy podejmują śledztwo, przesłuchując kolejnych mieszkańców 

okolicy – z których wielu ma powiązania z mafią – natrafiają na coraz to nowe 

fałszywe tropy. 

W miarę jak zachowanie Liliany staje się coraz bardziej nieprzewidywalne, a jej 

niedyskrecja zagraża reputacji Montalbano, powoli zagęszcza się poczucie 

zagrożenia. Komisarz zaczyna zdawać sobie sprawę, że został zaprowadzony do 

swoistego gabinetu luster, w którym niebezpieczeństwo może czaić się wszędzie 

i nic nie jest oczywiste… 

 

 

 

 

 



 

 

 

Przeszłość czai się za zamkniętymi drzwiami. Najwyższa pora się z nią rozprawić. 

Książka 2017 roku w Hiszpanii! 

Jak długo można uciekać przed demonami przeszłości? Helena Guerrero, hiszpańska malarka, 

robi to od lat. Trudna relacja z matką, śmierć rodzeństwa, samobójstwo ojca… Cienie tamtych 

wydarzeń odbijają się na jej twórczości i wychodzą na jaw podczas psychoterapii. 

Pewnego dnia artystka wyrusza w podróż w rodzinne strony, by na podstawie zdjęć, 

dokumentów i rozmów zrekonstruować bieg wydarzeń i ostatecznie rozwiązać gnębiące ją 

tajemnice. Realia lat 30., 50. i 60. przeplatają się ze współczesnością, a bolesne piętno białego 

terroru i epoki Franco odciska się na kolejnych pokoleniach rodziny Guerrero. 

Elia Barceló tworzy magiczny i wielowymiarowy świat. Zbrodnia, zdrady i głęboko skrywane 

tajemnice wplecione w klimatyczny obraz luksusowego marokańskiego życia zapewniają 

porywającą lekturę. Jej proza, porównywana do pióra Jaume Cabrégo, zachwyciła czytelników 

w Hiszpanii, gdzie powieść została okrzyknięta najlepszą książką roku 2017. Barceló zdobywa 

też coraz większą popularność w Europie i Stanach Zjednoczonych. 

Ekscytująca mieszanka kryminału i sagi rodzinnej, której tragiczna przeszłość i głęboko 

skrywane sekrety po latach wychodzą na jaw. 

 

 

 

 



 

 

 

Księga ziół ukazała się po raz pierwszy w Budapeszcie w roku 1943 i jest obok 

Żaru (1942) najpopularniejszą na Węgrzech książką Sándora Máraiego. W 

ustępie otwierającym ten wielkiej urody i mądrości zbiorek przemyśleń, refleksji, 

wskazówek, prawd elementarnych, ale też paradoksów autor napisał: „...ta 

książka będzie taka, jak dawne zielniki, które prostymi przykładami pragnęły 

odpowiedzieć na pytanie, co trzeba robić, gdy kogoś boli serce albo gdy Bóg go 

opuścił”. I jak w starych herbariach, gdzie banalny listek sąsiaduje często z 

efektownym kwiatem, pełnym egzotycznego piękna, tak tutaj znajdujemy obok 

myśli prostych, czasem nawet błahych – rozważania i sądy, których nie 

powstydziłby się najgłębszy filozoficzny umysł, i sformułowania godne 

najbardziej wyrobionych piór. 



 

 „Zginę w górach” — mówiła. Dotrzymała słowa — według dokumentów 

sądowych zmarła 13 maja 1992 roku. Dzień wcześniej zaginęła na górze 

Kanczendzonga w Himalajach. Jej śmierci nikt nie widział, jej ostatniego słowa 

nikt nie słyszał, jej ciała nikt nie odnalazł. Na początku XXI wieku do Izby 

Pamięci Jerzego Kukuczki zapukała para turystów, która twierdziła, że w jednym 

z klasztorów w Tybecie spotkała postać przypominającą zaginioną przed laty 

himalaistkę... Jej odejście, tak jak wiele zdarzeń z jej życia, do dziś pozostaje 

tajemnicą. 

Trzecia kobieta i pierwsza Europejka na Mount Evereście. Pierwsza kobieta, 

która zdobyła szczyt K2. Od małego słynęła ze „żmudzkiego” uporu. Szybko 

musiała dorosnąć, by wesprzeć matkę w domowych obowiązkach. Ojcu chciała z 

kolei zastąpić pierworodnego syna, który zginął śmiercią tragiczną. Najpierw 

dźwigała ciężar niełatwej historii rodzinnej, później sprawy „na dole” zawsze 

pozostawiała na drugim planie. Żyła od wyprawy do wyprawy. Nigdy nie 

zdecydowała się na macierzyństwo. Rozpadły się jej dwa małżeństwa. 

Najważniejsza była dla niej wolność. Jej prawdziwą miłością były góry. 

Nieznane dotychczas dokumenty, niepublikowane wcześnie fotografie oraz 

bliscy, którzy po raz pierwszy zgodzili się na rozmowę.  Po olbrzymim sukcesie 

książki Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak Anna 

Kamińska przybliża czytelnikom życie najsłynniejszej polskiej himalaistki. 

Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz to znacznie 

więcej niż biografia. To opowieść o pokonywaniu własnych demonów, 

przełamywaniu swoich słabości i o wielkiej, życiowej pasji, która, dając 

niebywałą siłę, może również spalać. 

 



 

 

 

Jest taki kraj, w którym kobiety żyją dłużej, niż gdziekolwiek indziej na ziemi. 

Wskaźnik otyłości jest tam najniższy spośród krajów rozwiniętych. 

Czterdziestoletnie kobiety wyglądają tam tak, jak gdyby miały dwadzieścia lat. 

To kraj, w którym kobiety mogą cieszyć się jedną z najsmaczniejszych kuchni 

świata, a jednak wskaźnik otyłości wynosi u nich zaledwie 3 procent, co stanowi 

jedną trzecią wskaźnika otyłości Francuzek i mniej niż jedną dziesiątą u 

Amerykanek. 

To zarazem wysoko uprzemysłowiony kraj, który stanowi potęgę gospodarczą na 

świecie.Ten kraj to Japonia. I warto wiedzieć, dlaczego dzieje się tam coś 

niezwykłego. 

Nie jest to książka z poradami dietetycznymi ani o tym, jak przyrządzać sushi. 

To wprowadzenie do zupełnie nowego sposobu jedzenia w domu – gotowania w 

stylu japońskim, a to, co jedzą japońskie rodziny jest inne i o wiele prostsze, niż 

możesz się spodziewać. 

Pokazuje odkrycia ekspertów z zakresu długości życia oraz otyłości, którzy 

dzielą się swoją wiedzą na temat tego, w jaki sposób zwyczaje żywieniowe 

Japończyków wpływają na ich dobre zdrowie. 

Pomaga zrozumieć, dlaczego Japonia jest krajem najzdrowszych ludzi na 

świecie. 

 

 



 

 

 Katorżniczy trening i zdobycie sportowych szczytów. Łzy radości na igrzyskach 

w Atenach i tragiczna śmierć brata. Życie Otylii Jędrzejczak to prawdziwy 

rollercoaster i gotowy scenariusz na film. Najlepsza zawodniczka w dziejach 

polskiego pływania po kilka latach od zakończenia kariery zawodowej 

postanowiła podzielić się swoją historią w szczerej autobiografii. 

Otylia. Moja historia to intymna i przejmująca opowieść o życiu wielkiej 

sportsmenki, którą los wyniósł na piedestał, by strącić w przepaść. Słynna 

pływaczka otwiera się przed czytelnikami, by na własnym przykładzie pokazać, 

jak ulotne potrafią być chwile szczęścia. W kobiecie, która wydaje się twarda jak 

stal, widzimy osobę wrażliwą i dojrzałą, która zdołała się podnieść po 

najtragiczniejszym z ciosów. „Chcę, by czytając tę książkę, ludzie odnaleźli w 

niej cząstkę siebie. I zrozumieli, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście”, mówi 

mistrzyni. 

Swoją historię Otylia Jędrzejczak wzbogaca fragmentami skrupulatnie 

prowadzonych pamiętników, listami do brata oraz własnymi próbkami 

poetyckimi. Czytelnicy dowiedzą się, jak wielka potrafi być cena sportowych 

sukcesów, a także jak poradzić sobie z internetowym hejtem, który jest obecny w 

życiu Otylii od wielu lat. Prowadzona w pierwszej osobie, niezwykle szczera 

opowieść o życiu najbardziej utytułowanej – obok Ireny Szewińskiej, Justyny 

Kowalczyk i Anity Włodarczyk – kobiety w historii polskiego sportu dowodzi, 

że pływając od ściany do ściany i wylewając hektolitry łez, można marzyć. A 

właściwie nie „można”, ale „trzeba”. Żeby wytrzymać nadludzki wysiłek. Nie 

tylko fizyczny. 

 



 

Drugi tom kultowej serii od brytyjskiej mistrzyni suspensu nagrodzonej za swoje 

kryminały Diamentowym Sztyletem.  

Na Szetlandach jest połowa lata, czas białych nocy, kiedy to słońce nigdy nie 

zachodzi. 

Plastyczka Bella Sinclair organizuje przyjęcie, aby uczcić wystawę swoich prac i 

zaprezentować obrazy Fran Hunter. Podczas tego wydarzenia pewien tajemniczy 

Anglik wybucha płaczem i stwierdza, że nie wie kim jest ani skąd się tu wziął. 

Wieczorne przyjęcie zmienia się w farsę, a następnego dnia mieszkańcy 

miasteczka znajdują zwłoki Anglika powieszone na krokwi w hangarze 

łodziowym na przystani. Mężczyźnie założono na twarz maskę klowna. 

Detektyw Jimmy Perez jest przekonany, że to lokalna zbrodnia. Wkrótce w 

Biddista dochodzi do kolejnego morderstwa. Ginie Roddy, bratanek Belli, a 

dowody z miejsca zbrodni tylko utwierdzają Pereza w przekonaniu, że morderca 

czai się pośród mieszkańców wyspy. 

Sytuację komplikuje dodatkowo niesamowita pora roku, w której noc miesza się 

z dniem i nic nie jest takie, jak się wydaje. 

 „Ogromnie satysfakcjonująca zagadka osadzona w odosobnionym i naprawdę 

intrygującym miejscu”. Peter Robinson 

„Cleeves po raz kolejny sprytnie i przekonująco mydli nam oczy”. Colin Dexter 

 

 



 

Bohaterem książki jest piętnastoletni Will, wychowanek sierocińca. Jego ojciec 

poniósł bohaterską śmierć w trakcie ostatniego starcia ze złym baronem 

Morgarathem. Syn chciałby kontynuować rodzinną tradycję. Może niekoniecznie 

dać się zabić, ale zostać rycerzem. 

Honor! Chwała! Odwaga! Problem w tym, że do Szkoły Wojowników nie 

przyjmują niskich i chudych chłopców, którzy regularnie zbierają cięgi od 

rówieśników. Już wydaje się, że młodzieńcowi przypadnie mało atrakcyjna rola 

pańszczyźnianego chłopa, gdy nagle na scenie pojawia się tajemniczy Halt – 

zwiadowca. I on jeden spośród wszystkich mistrzów różnych szkół przyjmie 

Willa na ucznia. Zgryźliwy, humorzasty i wymagający da chłopakowi popalić, 

ale… 

 Wszystko jest lepsze od wiejskiego mozołu? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Wydanie siódme poprawione. Pierwszy tom bestsellerowej serii. Fantastyczna i 

przezabawna powieść o polskich trzynastolatkach z pewnego warszawskiego 

gimnazjum, nie tylko dla trzynastolatków! 

Przeczytajcie o przyjaźni, zwariowanych wynalazkach, sztucznej inteligencji, 

skarbach, duchach, robotach, latającym talerzu i... nastoletnich uczuciach. 

Relacje bohaterów z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami, polskie realia 

oraz żywy język sprawią, że książka ta stanie się ulubioną lekturą - nie będziecie 

się mogli oderwać! 

Książka Roku 2005 Polskiej Sekcji IBBY!  

 



 
 

Życie Muminków i ich przyjaciół z Doliny skupia się wokół domu Mamy i 

Tatusia Muminka, gdzie każdy może liczyć na pomoc i przyjaźń. Panna Migotka, 

Paszczak, Mała Mi, Włóczykij, Ryjek, czy straszna Buka tworzą galerię postaci, 

które na zawsze pozostaną w pamięci czytelników. 



 

Krwawa zbrodnia na zawsze odmienia los trzech sióstr. Zostają porwane do 

świata elfów, mrocznego Elysium. 

Rozmiłowani w intrygach i władzy piękni, nieśmiertelni elfowie zdolni są do 

każdej podłości. 

Siedemnastoletnia Jude wcale nie pragnie dorównać okrutnym elfom: zamierza 

ich przewyższyć... Czy dzięki pewnej niedostępnej magicznym istotom 

umiejętności zdoła przetrwać w obcym świecie i osiągnąć upragniony, 

nieosiągalny cel? 

 



 

To jedyna książka – relacja naocznego świadka – ukazujące pełne dramatyzmu 

ostatnie dni Prymasa, a niezwykła praca jest wyrazem hołdu dla świętości 

Wielkiego Prymasa Tysiąclecia. Książka ks. prałata Bronisława Piaseckiego – 

sekretarza Prymasa Wyszyńskiego – poświęcona jest ostatniemu okresowi życia 

i pracy Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Relacje autora rozpoczynają się od 1 

marca 1981 – jest to czas rozwinięcia już pierwszych oznak ciężkiej choroby. 

Jest to wzruszająca, ukazująca szeroki kontekst ówczesnych wydarzeń 

polityczno-społecznych, uwzględnia ona także relacje personelu lekarskiego, 

wypowiedzi domowników i najbliższych współpracowników Księdza Kardynała 

Wyszyńskiego.  

W książce wykorzystano fragmenty osobistych notatek Prymasa zatytułowanych 

Pro memoriał – zawierają one refleksje o charakterze duchowym oraz notatki 

dotyczące spraw bieżących, fragmenty wystąpień oraz testament Księdza 

Prymasa, liczne archiwalne zdjęcia, niektóre dotychczas niepublikowane.  

Autorem publikacji jest ks. Bronisław Piasecki, osobisty sekretarz kardynała 

Wyszyńskiego (przez ostatnie siedem lat jego życia).  

 



 

Wybór tekstów można by nazwać swoistym filozoficznym Vade mecum Karola Wojtyły – 

Jana Pawła II. Vade mecum – czyli „Idź ze mną”. Niekoniecznie „za mną”, lecz właśnie „ze 

mną”. A to znaczy także, że odwiedzać będziemy mogli także innych myślicieli, i to zarówno 

tych, od których będziemy się uczyć, jak i tych, z którymi przyjdzie nam 

dyskutować. (…) 

Ze wstępu prof. Władysława Stróżewskiego 

Książka została przygotowana w sposób mający na celu jak najpełniejsze 

zaprezentowanie filozofii Jana Pawła II. Cztery główne rozdziały wskazują na 

zasadnicze orientacje przedmiotowe, jakie dają się w niej wyodrębnić, a ich 

układ odpowiada też ich rzeczywistej chronologii. Najpierw bowiem Karol 

Wojtyła rozmyślał nad Bogiem, z biegiem czasu podejmując w swej refleksji 

kwestię człowieka, z początku w aspekcie bardzo konkretnej strony jego życia 

(dzieło Miłość i odpowiedzialność), potem zaś podstawowego wymiaru, 

prowadzącego do stworzenia syntezy dotychczasowych przemyśleń (Osoba i 

czyn). Gdy został papieżem, jego, z konieczności już nie akademicka, myśl 

filozoficzna zaczęła dotykać problemów kultury, współczesnego świata, jego 

perspektyw.  



 

Żywoty i opisanie cnót duchowych córek św. Dominika, wydane przez autora 

niniejszego opracowania z okazji wyniesienia na ołtarze najpierw bł. Dianny, a 

nieco później jej towarzyszek – Cecylii i Amandy. Autor opracowania tak o tym 

pisze zaraz na wstępie: „Zakon świętego Dominika i diecezja bolońska sposobią 

się do obchodzenia, po raz pierwszy święta bł. Dianny i jej dwóch towarzyszek, 

Cecylii i Amandy. Ich cześć starodawna jest zatwierdzoną przez świętą Stolicę 

Apostolską. Dzięki tej decyzyj miły zapach tych trzech uroczystych kwiatów 

uweseli cały świat”. Publikacja zawiera wiele interesujących informacji 

dotyczących początków Zakonu dominikanów. 

 



 

Pisząc tę książkę, moje życie, ale i zapewne wielu z Was, stanęło w miejscu. 

Wszystko, co do tej pory znaliśmy, z dnia na dzień uległo zmianie. Lęk o nasze zdrowie, 

strach przed chorobą zdeterminował naszą codzienność. 

Jak byliśmy do tego przygotowani? Jaka była i jest nasza odporność na tak nieoczekiwane 

zdarzenia? Co wyzwoliło w nas to doświadczenie? Jak sobie z tym radziliśmy i radzimy? 

Zainspirowana głosami moich Czytelniczek, które pokochały moją pierwszą 

książkę pt.: „Hashimoto. Droga do uzdrowienia siebie” postanowiłam 

odpowiedzieć na te pytania w konkretny i motywacyjny (mam nadzieję!) sposób 

w niniejszej książce. Opisuje ona wszystkie najważniejsze przestrzenie, które 

muszą współgrać ze sobą, aby ciało, umysł i dusza były w pełnej harmonii, 

tworzącej zdrowie. Inspiruję w niej do zrobienia swojej własnej mapy 

odporności, aby każdy z nas mógł wziąć pełną odpowiedzialność za swoje życie 

w zdrowiu. Znajdziecie w niej specjalne kolorowe mandale do wydruku, które 

pomogą stworzyć Wam własną ścieżkę prowadzącą do pełni dobrostanu, a także 

biblioteczkę odporności, do której zawsze będziecie mogły wracać. Książka ta, 

to w zamyśle połączenie poradnika i dziennika motywującego, który wierzę, że 

będzie dla Was nie tylko przygodą i dobrą zabawą, ale również wskaże Wam 

drogę, dzięki której wzmocnicie siebie i swoją odporność. 

Beata Abramczyk 

 

 

 



 

Autor tak sam mówi, o czym jest ta książka, zachęcając do lektury: „W sprawie 

tytułu kilka słów wyjaśnienia. Zrządzenie losu, nie powiem żeby znów tak 

bardzo przykre, sprawiło, iż miesiące letnie bieżącego roku spędziłem na 

tułaczce po różnych uzdrowiskach, nie tyle jako letnik lub kuracjusz, ile raczej 

jako jeniec wyobraźni własnej i pędu do przygód, z czego właśnie mam się tu 

publicznie wywnętrzać. Już tytuł niniejszej relacji chyba wyraźnie wskazuje, że 

terenem szalonych mych pielgrzymek była mało jeszcze przez nas samych 

zbadana, prawie że egzotyczna Polska. Oczywiście – bo skoro nasz Odyseusz 

Mongolię nazwał „krajem bogów, ludzi i zwierząt”, jak gdyby nigdzie więcej ani 

bogów, ani ludzi, ani zwierząt nie było, to któż mi zabroni letnią syntezę Polski 

ująć w formułę: „wody, duchy, zwierzęta”? Zoologią zajmę się tutaj bynajmniej 

nie ze względu na to, że podobno trudno uniknąć tego przedmiotu, gdy mowa o 

ludziach, to znaczy nie w celu dokuczenia bliźniemu jaką złośliwą przenośnią, 

ale po prostu z tej tylko racji, iż w opowiadaniach ludzi, jakich w wędrówkach 

swych spotkałem, zwierzęta sporą odgrywają rolę. Prawda, jeszcze pozostały 

duchy. No, tu już jestem spokojny. Jeżeli weźmie się w rachubę Polaków, 

uprawiających konszachty spirytystyczne, to przyjdziemy do wniosku, że jednak 

kraj nasz musi być obficie zaludniony przez duchy. I to przez duchy nie byle 

jakie!” 



 

Autor książki „Na wschód od Jordanu – w kraju braci Semitów” podejmuje się 

niezwykle ciekawego, a nade wszystko ważnego zadania – przybliżenia kraju o 

bardzo bogatej i, co ciekawe, wielokulturowej historii. Tym krajem jest Jordania 

– Haszymidzkie Królestwo Jordanii, na tronie którego zasiada w 43. pokoleniu 

potomek proroka Mahometa, Król Abd Allah II Ibn Husajn; muzułmańskie 

państwo na Bliskim Wschodzie, które od wielu lat stara się być łącznikiem 

między konserwatywnym Bliskim Wschodem a nowoczesnym światem 

łacińskim, zwłaszcza Europą i Stanami Zjednoczonymi. Wreszcie, last but not 

least państwo, na terenach którego kształtowała się tradycja i religijność 

judeochrześcijańska, zaliczane do krajów biblijnych z bogactwem bezpośrednich 

świadków wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. 

W czterech rozdziałach autor omawia położenie geograficzne kraju, demografię, 

komunikację; cztery główne grupy zamieszkujące Jordanię w przeszłości: 

Ammonitów, Moabitów, Edomitów, Nabatejczyków; historię biblijną; zmianę, 

jaka nastąpiła na terenie dzisiejszej Jordanii. Publikację uzupełnia tablica 

najważniejszych wydarzeń. 

 

 

 

 

 

Oprac. Monika Rebizant - Siwiło 


