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„Cztery miesiące i 25 tysięcy kilometrów starym busem przez

Australię. Członkowie ekipy "Busem przez świat" przeżyli 50-

stopniowe upały, stanęli oko w oko z krokodylami, psami dingo,

kazuarami i dziesiątkami jadowitych węży oraz pająków. Nauczyli się

rzucać bumerangiem i grać na didgeridoo, mieszkali

w aborygeńskiej wiosce, przeżyli burzę piaskową i atak szarańczy.

Poparzyły ich meduzy, wydobywali najdroższe kamienie świata,

odwiedzili podziemne domy oraz jedli hamburgery z kangurów

i krokodyli. Dzięki załodze busa pokochacie Australię taką, jaka jest

naprawdę – dziką, nieujarzmioną i bardzo zaskakującą.”



Polska znana i mniej znana Elżbiety Dzikowskiej to seria

przewodników po Polsce jakiej nie znamy. Autorka oprowadza

nas w sposób nietypowy, bo po miejscach mało znanych bądź

w ogóle nieznanych, o których istnieniu się wie, jeśli akurat

mieszka się w pobliżu...

„To sporo historii i fachowych opisów architektury czy

malarstwa, liczne opowieści, legendy, anegdoty czy rozmowy z

mieszkańcami. I, oczywiście, mnóstwo niepowtarzalnych

zdjęć.”



Dzięki tej książce każdy z nas ma szansę przenocować pod skalną

ścianą, zmoknąć płynąc pośród jaskiń, poobserwować cielący się

lodowiec, zdobyć wulkan, posiedzieć w oazie, odbyć liczne

trekkingi, pooddychać oceaniczną bryzą, przetrwać indiański

karnawał, kupić dynamit i… doznać wielu innych wrażeń!



„(...) książki Toniego (...) to były - to nadal są fascynujące książki, nie

tylko ciekawe z powodu tematu , ale pisane barwnym soczystym

językiem, pełnym metafor i wyrafinowanych skojarzeń. Ale też książki

poznawcze, wnikające głęboko w problemy antropologii, etnografii,

kultury. Zawsze pozostaną opowieściami "z pierwszej ręki”, z

własnego doświadczenia. Jestem pewna, że podróże i książki Toniego

wniosły dużo do poznania świata zwłaszcza tego, który jest zagrożony

zanikiem tożsamości a bywa, że nawet istnienia.

Z ukochanego przez niego świata indiańskiego, którym się utożsamiał,

dumny, że był "białym Indianinem” niewiele dziś pozostało. Tony

odszedł, ale... ten świat w jego książkach pozostał - zatrzymany na

klatkach filmu, zawarty w barwnym słowie, kwiecistej metaforze...”



"Przesunąć horyzont" to opowieść o pokonaniu

szczytu górskiego oraz o walce z własnymi

ograniczeniami. Mount Everest to najwyższa góra

świata. Aby ją zdobyć, trzeba ogromnego

samozaparcia. Książka ukazuje zmagania Martyny

Wojciechowskiej w drodze na szczyt, by udowodnić

wszystkim, a przede wszystkim samej sobie, że nie ma

rzeczy niemożliwych.



„Piechotą do źródeł Orinoko" to fascynująca podróż do tajemniczej

Wenezueli. Początek wyprawy ma miejsce w Kolumbii. To podróż

przez niebezpieczne pogranicze, w którym roi się od gangów

przemytników, wenezuelską sawannę, należącą do miejscowych

kowbojów aż do miasta położonego w dżungli - gdzie rozpoczyna

się wyprawa w górę rzeki Orinoko.

"Piechotą do źródeł Orinoko" to książka pełna przygód. Pojawia się

w niej również wątek przemytniczy. Jest to niewątpliwie jedna z

najbardziej fascynujących opowieści Wojciecha Cejrowskiego. W

publikacji nie brakuje dobrego humoru, a przy okazji pojawia się

też mnóstwo ciekawostek na temat dzikich plemion

zamieszkujących niebezpieczną Wenezuelę.



"Blondynka na Hawajach" to znakomity reportaż podróżniczy

odsłaniający przed nami sekrety archipelagu Hawajów. Pawlikowska

spaceruje wśród czarnych plaż i wodospadów Big Island, podziwia

wulkany, wędruje po drodze do Hany na wyspie Maui...

Nieustannie też obserwuje, słucha, zapamiętuje i opisuje swe

wrażenia z polotem i werwą jakich mało. Wszystko to sprawia, że

książkę tę pochłonąć można jednym tchem i być może samemu

zapragnie się wówczas pójść w ślady Beaty Pawlikowskiej.Miłośnicy

jej książek oraz słuchacze audycji "Świat według blondynki"

emitowanej przez Radio ZET będą w pełni usatysfakcjonowani.

Natomiast ci, którzy pierwszy raz stykają się z reportażami jej

autorstwa, z pewnością sięgną po kolejne.



„Przez Syberię na gapę” to opowieść o samotnym spływie

gumowym pontonem największą syberyjską rzeką Leną. Romuald

Koperski zmierzył się z Syberią, nie posiadając odpowiedniego

sprzętu, zapasu żywności i pieniędzy. Autor był w miejscach,

które przez większość dziejów ludzkości pozostawały poza

zasięgiem człowieczej wyobraźni. Książka opisuje piękno

syberyjskiej ziemi oraz zamieszkałych Syberię narodów, plemion i

grup etnicznych. Autor przepłynął pontonem 4500 km! Za tę

niezwykłą podróż otrzymał prestiżową nagrodę „Kolosa” oraz

tytuł Podróżnika Roku 1999.



"Dubajski savoir-vivre" Katarzyny Pluty to rzetelne kompendium

wiedzy o tym, jak się żyje i mieszka w Dubaju, o arabskiej kulturze

i zwyczajach oraz o sposobie prowadzenia biznesu na Bliskim

Wschodzie. Jest to książka dla tych, którzy chcieliby w końcu

poznać ten kraj od podszewki, bez fantazjowania i zbędnych

naciąganych historii. Dodatkowo poradnik ten został wzbogacony

o anegdoty z życia autorki, która w Emiratach mieszka już od

ponad 9 lat. Liczne dygresje (typu: uwaga, ciekawostka, z życia

wzięte) w łatwy i przejrzysty sposób ukazują najbardziej

wartościowe, a zarazem interesujące zagadnienia.



Adam Bielecki to jeden z najlepszych himalaistów na świecie.

Ta książka to opowieść o jego drodze z górniczych Tychów na

szczyty najwyższych gór świata. To także hołd dla bohaterów i

twórców polskiego himalaizmu zimowego, w których szeregu

Bielecki ustawił się, zdobywając jako pierwszy człowiek zimą

Gaszerbrum I i Broad Peak. W dramatycznych historiach tych

wejść Bielecki przede wszystkim opowiada o nieludzkich

warunkach zimowej wspinaczki w Himalajach i Karakorum, sztuki

uprawianej przez nielicznych na świecie, która stała się naszą

narodową specjalnością.



„Siła Marzeń, czyli jak zdobyłam Everest to książka czasem zabawna,

czasem wzruszająca, ale przede wszystkim szczera i wciągająca bez

reszty. To opowieść jak zrealizować swoje marzenia. I o tym, jak

przygotować się fizycznie, logistycznie, psychicznie i finansowo do

tego, by zmierzyć się z najwyższą, najtrudniejszą i najbardziej

kosztowną górą świata. Przedstawia wielką pasję autorki do gór.


