Elżbieta
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66664-29-6
Cena katalogowa brutto: 59
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura kobieca, Literatura piękna, Powieść,
Powieść historyczna, Powieść obyczajowa

Opis
Główną bohaterką powieści jest młoda Elżbieta Grothe, która czeka wiele lat na swojego ukochanego
Reinharda v. Loos, przebywającego we francuskim obozie dla jeńców wojennych. Gdy ten w końcu powraca
, jego fizyczny i psychiczny stan zdrowia jest bardzo zły z powodu cierpień, które zadano mu w niewoli.
Elżbieta wychodzi za niego za mąż i wyjeżdżają do rodzinnej willi matki nad Renem, aby tam nabrał sił pod
opieką lekarza. Pewnego dnia w willi zostają zakwaterowani ciemnoskórzy żołnierze i francuscy oficerowie
, którzy okazują wrogość mieszkańcom, a szczególnie Elżbiecie. Aby ją wesprzeć, do domu przybywa brat
Erich i najmłodsza siostra Lotte. Potem przyjeżdża Edith i jej matka, pani Jenny. Sytuacja staje się coraz
bardziej dramatyczna. Kiedy pewnej nocy francuski oficer zakrada się do pokoju Elżbiety, widzi ona tylko
jedno wyjście… Artur Hermann Landsberger urodził 26 marca 1876 roku w Berlinie. Uczęszczał do G
imnazjum im. Friedricha Werderschego. Jego rodzicami byli Hermann Landsberger i Teresa z domu
Oberwarh-Richenheim. Artur Landsberger pochodził z żydowskiej rodziny, ale nie zwracał uwagi na religię.
W roku 1922/23 przeszedł na protestantyzm. Jako ostry krytyk społeczny Landsberger był prześladowany
przez narodowych socjalistów. Gdy 10 maja 1933 roku w Berlinie płonął wielki stos, palono także jego
książki. Po tzw. dochodzeniu nie mógł przebywać w swoim mieszkaniu na Bambergerstrasse 57, ponieważ
ciągle szukało go gestapo. W pełni świadomy, podjął w końcu decyzję o odebraniu sobie życia, aby nie
skończyć w obozie koncentracyjnym. 4 października 1933 roku połknął wieczorem przy swoim biurku 16
tabletek verontalu.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/elzbieta/

Czego nie widać z Wingóry?
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-77-9
Cena katalogowa brutto: 40
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura kobieca, Literatura piękna, Powieść,
Powieść historyczna

Opis
W Wingórze, jakby ktoś rzucił na nią zły czar, zaczyna się szerzyć zło. Stela zastanawia się czy sytuacja ta
nie ma przypadkiem związku z brakiem rzeki w jej mieście. Pod wpływem impulsu decyduje się na odbycie
podróży „do wód” - jak nazywa małą ojczyznę swej matki. Przedsięwzięcie to przypomina baśniową
wyprawę po „żywą wodę”. Po powrocie do domu udaje się bohaterce zdjąć czar ze swojego miasta, które
budzi się z letargu. Co więcej, budzi się nad rzeką. Wszystko to dzięki kamykowi, który znalazła na
nieistniejącej już mogile protoplasty rodu. To tylko baśniowo-symboliczna klamra, bo podczas podróży
Stela, odwiedzając różne miejsca i ludzi, próbuje odtworzyć historię swojej rodziny, którą poznajemy na
podstawie losów trzech kobiet: matki Steli - Honoraty, ciotki Balbiny i babci Katarzyny. Tworzą one – te
losy - historię pisaną przeżyciami kobiet, widzianą ich oczami (realia obyczajowe XIX/XX wiecznej prowincji
galicyjskiej, potem II Wojna Światowa, a po niej konflikt etniczny i piekło zwalczających się nawzajem
oddziałów partyzanckich, przesiedlenie na zachód). Wszystko to okraszone rozważaniami (nie zawsze
całkiem serio) narratorki na temat duszy, historii i życia w ogóle. Wszelkie nazwy własne są fikcyjne, a
fakty historyczne pseudonimowane. „Najpierw były wody płodowe, z których wyszła na świat Honorata.
Nie! Najpierw do głębokiej studni wpadła Katarzyna z Honorką w brzuchu, a wody płodowe ochroniły
dziecko. Ale jeszcze wcześniej były rwące wody Nasu, nad którymi urodziła się Katarzyna, potem głęboka
studnia, a następnie wody płodowe, które wykołysały jej najmłodsze dziecko. Dopiero potem pojawiła się w
jej świecie duża rzeka na zachodzie, która potrafiła nie zamarznąć czasem nawet w święto Jordanu. Rzeka,
przed którą Honorata uciekła aż do Wingóry, by urodzić Stelę”. Sonia Wander urodziła się i wychowała na
Dolnym Śląsku, stąd bliskie są jej tematy przesiedleń i palimpsestowości poniemieckich ziem.
Z wykształcenia humanistka, z zamiłowania wędrowniczka i antropolożka kultury, z usposobienia
samotniczka i marzycielka. Uważa, że rzeka stanowi ważny element w życiu każdego człowieka.

Najczęściej mieszka we Wrocławiu, bo lubi to miasto, być może dlatego, że nie brak mu rzeki.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/czego-nie-widac-z-wingory/

Dzień Nang Dary
Przejmująca historia o zakazanej miłości oparta na
prawdziwych wydarzeniach.
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-66024-26-7
Cena katalogowa brutto: 39.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura kobieca, Literatura piękna, Powieść,
Powieść historyczna

Opis
Dzień Nang Dary to powieść historyczna oparta na autentycznych wydarzeniach za czasów panowania
króla Mongkuta (Rama IV, 1851-1868), której akcja rozgrywa się w roku 1863 na tle obrzędów i wierzeń
ludu ówczesnego Syjamu (dzisiaj Tajlandia). Nang Dara marzy o przyjęciu w poczet kobiet króla, lecz ten
zdaje się ją ignorować. Tymczasem w północnych lasach kraju zostaje znaleziony biały słoń. Podczas
wielkiej uroczystości wydanej na jego cześć, Nang Dara gra w sztuce teatralnej, która wywiera na władcy
ogromne wrażenie. Dzięki temu zostaje przyjęta pod jego skrzydła. Szybko przekonuje się jednak, że
prawdziwe uczucia żywi do królewskiego urzędnika Pia Denga. Czy może pozwolić na to, aby zostało to
zauważone? Przejmująca historia o zakazanej miłości. Powieść inspirowana jest również pojedynczymi
szczegółami z książki Anny Leonovens (1831-1915) Siamese Harem’s Life, która była angielską
nauczycielką dzieci króla w latach 1862-1867. Szczególny wpływ wywarła na następcę króla, księcia
Chulangkorna.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/dzien-nang-dary/

Królewska Blanchariada
Nieznany epizod z ostatnich lat pierwszej Rzeczpospolitej.
Najtęższe umysły, wśród nich profesor Śniadecki, Stanisław
Staszic, tajemniczy chemik Samuel Okraszewski i
zapomniany dziś fizyk, pijar Józef Herman Osiński, pod
opieką szambelana królewskiego Stanisława Trembeckiego
oraz księdza Kołłątaja, pracują nad stworzeniem nowego
rodzaju broni, która ocaliłaby upadającą Ojczyznę przed
zakusami jej drapieżnych sąsiadów.
Identyfikator: ISBN 978-83-65419-00-2
Cena katalogowa brutto: 39.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura piękna, Powieść, Powieść historyczna

Opis
Tak rodzi się myśl o stworzeniu kawalerii powietrznej, wykorzystującej nowy środek transportu – balony,
które właśnie zaczynają żeglować pod niebem Europy, budząc w jednych zachwyt, a w innych przerażenie.
Doniesienia działających w Warszawie szpiegów, wśród których rej wodzi słynny ekscentryk, baron Karl
Friedrich Hieronimus von Münchhausen, niepokoją dalekowzrocznego pruskiego radcę dworu Johanna von
Kieresenskiego.
Ta opowieść jest próbą rekonstrukcji wypadków, które – pomimo wielce obiecujących początków –
podobnie jak Konstytucja majowa, nie przyniosły oczekiwanego powodzenia i nie powstrzymały agonii
Rzeczpospolitej, a kto wie, czy aby jej nie przyspieszyły? Tytułowa „Królewska Blanchariada” jest
strategicznym pociągnięciem w symbolicznej grze o polski tron, pozwalającym na osiągnięcie ostatecznego
sukcesu. Czy taki ruch istnieje? Szambelan Trembecki niemal do końca wierzy, że tak. Ta gorzka refleksja
nad istotą polskości przeznaczona jest dla Czytelnika, którego bawią alternatywne wersje historii i nie są
mu obce groteska oraz purnonsensowe poczucie humoru. Natomiast dogmatykom i fundamentalistom
należy ją stanowczo odradzić.
Krzysztof Rejmer (ur. 1955) jest fizykiem, poetą i tłumaczem. Stara się łączyć wiedzę przyrodniczą ze
znajomością literatury i historii oraz ironicznym poczuciem humoru. W wydawnictwie Sorus opublikował
dwutomowy podręcznik termodynamiki fenomenologicznej Ciepło→zimno.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/krolewska-blanchariada/

Bogaty człowiek z miasta Łodzi
Identyfikator: 701-2-1-ISBN 978-83-63768-41-6
Cena katalogowa brutto: 41.90
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura piękna, Powieść, Powieść historyczna

Opis
Bogaty człowiek z miasta Łodzi to powieść sensacyjna o losach kosztowności, które zostały zrabowane
Żydom z łódzkiego getta i ukryte jeszcze podczas wojny na Pomorzu. Interesują się nimi służby specjalne
Izraela i Polski oraz kilka innych osób, w tym główny bohater książki. Komu uda się rozwiązać zagadkę i kto
na tym skorzysta?
Czytelnik pozna również historię wielkiej miłości i zdrady. Pojawi się także kilka trupów. Żywa fabuła i lekki
styl sprawiają, że książkę czyta się jednym tchem.
Warto też odnotować, że zdecydowana większość opisywanych zdarzeń jest prawdziwa!
Osoby przebywające w tym getcie-obozie nie miały prawa posiadać żadnych kosztowności ani pieniędzy
poza tymi, które zostały wydrukowane przez Rumkowskiego. Oczywiście, że mieszkańcy getta nie wszystko
oddali. Z oficjalnych statystyk wiadomo jednak, że Biebow zebrał od tych żydowskich straceńców kwotę
ponad osiemdziesięciu milionów marek. Na ówczesne czasy była to zawrotna suma. Pieniądze te trafiły do
Rzeszy, ale czy to wszystko, co oddali Żydzi do gettowego banku, i czy to wszystko, co im zagrabiono?
Pod koniec 1943 roku było już wiadomo, że wojna jest przegrana. Należy przypuszczać, że Biebow,
wspólnie z kolegą Gertlerem i raczej za wiedzą Rumkowskiego, skręcili na boku coś dla siebie.

Trzeba także domniemywać, że Biebow zawarł spółkę z naszym pułkownikiem, baronem i dowódcą 505
Batalionu Pionierów. Zapewne po te cenne „towary” wyłudzone od Żydów z getta jeździli Konrad i jego
kompani. Po wojnie mieli się chyba podzielić i żyć „długo i szczęśliwe”, na przykład w Argentynie.
***
Znalezisko było autentyczne i nikt go wcześniej nie odkopywał. Wszystkie rzeczy, które tam się znajdowały,
były oryginalne. Hanka dodała, że te stare dolary, troszkę większe niż obecnie, zostały przyjęte przez NBP,
akcje po sprawdzeniu na giełdzie także można sprzedać. Cena akcji zabranych przez Hankę nie jest na
razie znana. Trzeba to sprawdzić na giełdzie nowojorskiej.
Pana Stanisława zastanawiają następujące rzeczy. Dlaczego w gwieździe Dawida użyto rubinów zamiast
brylantów, w których tak się kochają Żydzi, i dlaczego były tam perły zamiast na przykład szafirów czy
ametystów?
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/bogaty-czlowiek-z-miasta-lodzi/

Róża na chodniku
Autor: Jacek Krawczyk Róża na chodniku opowiada historię
pięknej miłości Polaka i Bośniaczki, pokazując w tle
okrucieństwo i bezsens wojny domowej w Jugosławii z lat 90.
XX wieku. Tytuł jest nieprzypadkowy – kiedy ostrzeliwano
Sarajewo z moździerzy, wybuchające pociski czyniły na
chodnikach wyrwy w kształcie kwiatów róży. Tam, gdzie
ginęli ludzie, te „róże” zamalowywano na czerwono.
Identyfikator: 330-1-2 ISBN 978-83-63768-39-3
Cena katalogowa brutto: 35
Cena w ksiegarni:
Tematyka: Literatura piękna, Powieść, Powieść historyczna,
Powieść współczesna

Opis
Prezentowana książka to historia rozpadu kraju, który mojemu pokoleniu wydawał się stabilny i służył za
przykład „socjalizmu z ludzką twarzą”. Szczytem dobrobytu był wtedy urlop nad Adriatykiem. Jak krucha i
sztuczna musiała być więź pomiędzy różnymi narodami Jugosławii, a jak silne ładunki nienawiści, do tej
pory tłumione. Co musiało się w ludziach odmienić, aby zaprzyjaźnieni kiedyś ze sobą młodzieńcy stawali
po dwóch stronach wojennej barykady? Czy to prawda, że człowiek jest z gruntu zły? A może – jak mówił
Marek Edelman – dzieje się tak, gdy jedni otrzymają pozwolenie na zabijanie innych?…
http://youtu.be/YR1OdrC_xRo
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/roza-na-chodniku/

Książę Karol, praprawnuk Polki
Autor: Zygmunt Broniarek akcja książki rozgrywa się w
wyższych sferach i kręgach dyplomatycznych
Identyfikator: ISBN 978-8389949-82-0
Cena katalogowa brutto: 40
Cena w ksiegarni: 29
Tematyka: Literatura faktu, Literatura piękna, Powieść,
Powieść historyczna, Powieść obyczajowa, Wspomnienia

Opis
Zygmunt Broniarek, dziennikarz, erudyta, niezrównany gawędziarz i bywalec salonów, za punkt wyjścia
swej opowieści wybrał wizytę w Polsce księcia Karola, syna królowej Elżbiety II. Realne wydarzenia
historyczne mieszają się z fikcją, ale, paradoksalnie, fakty są bardziej zdumiewające i sensacyjne niż
literackie zmyślenie. Światowy skandal, który wywołuje wywiad udzielony przez księcia pięknej Weronice,
każe wrócić do przeszłości i tam szukać rozwiązania wielu zagadek. Akcja obejmuje kilkadziesiąt lat XX
wieku. W tle pojawia się słynna śpiewaczka operowa, Hitler i książę Windsoru, romans ambasadora z
tajemniczą Ingą, etola Stalina, Abwehra, Secret Service…
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/ksiaze-karol-praprawnuk-polki/

