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MPJ®BJW coś dla paA i 
o s>anlach, ale nie IW!lt.
~. te i panO!Włe prze. 

C%}1tajfl 2: prz>"jemn~Clfl. WU· 
!łoi W wyda'WOIC'bwle 'PH.AN· 

·TOM mDSS ·IINTERINATIO
iNAiL ciekawa 'P(JWlieść Oby
czajowa JudUb Gould "Grze
eb1" (przekład Anny Pollak, 
cena za 2 ll!Okaine .tomy - 65 
tys. zł). Rzecz o sławie. ka'l'le-

. qe, rwladzy · - okupionych 
1edrulk clet1pientlem L samot
nością. 

IBohaiterką 1es't przebojowa 
kdbieta dntermu: znienaw1-
dzona (przez inne kobiety) I 
ipoti;ądana .(przez męiczym). 
igdolbyla wszys!tko, czy rów
.nież m!łooć?.„ Na ddadkach 
- sama ponętna .Alexis w to
warzystwłe przystojnych pa;;, 
nliw: iraz elegandro ubranych, 
drugim razem - prarw'le na
gich. To łbędzle chyba przebój. 
laital 

Wydawnictwo „~ój Styl" 
p~uje P<Ywi~ć · - opartą 
O'la motywach autobiograflcz.= 

, nych - .llł1 rozdwojeni" ?(.lu 
Andr7cz 0(35 tys.). Debiu't cm>· 
z~itmej a·lotodd I, 
jak się niedawno Okazało, in
teresującej ipoet.kl. l>ramatycz-

= 6 -08-92 
r 

,,Super Expres•'' poleca: ~ 

Alex-is wśród ·golasów . . 

ne pi'z~da młodej dZiewczy
.ny, ldór&. ~e dW do ce
lu. Tym celem 1eet oczyrw!ś
cle tteeJbr. Opowieść o oblud2lle, 
2ldradzle. irniloścl ·I ciJ\glej wal
ce o sławę. A m tle - przed
,wo,Jenna, barwna Warszawa. 

ł ')ESZcze co§ ,,babskiego": 
Anae B6beri dawno .temu na
plsa·la ka1ą1.kę IWybltnlł. IDlleco 
pokrębrllł ~le, lecz pa
ajonUOącej. Dała ~ej dzlrwny ty. · 
tut - .,l[lllllOal'Ulla" ('tłum. 
Regina Małco~ta aa:~. 
W)'tl. KlW, cena 2:S itys.). To 
~a tajemniczej pOaladł~cl, 
posaldowdonej ehl5 w XJX
w'lecznej Kanadztle. ,M.roczny, 
pełen niepokoju ł ł!fO'ZY _ kli
mat. Miłość, rilenaiwlić, mod
nla z premedytacją, dzik.le ln
stymty • nam1.,moścl młod~-

cl przyjtładoej chY tony pew. 
nego notarluaza. 
Można nie przepada~ źa 

ł>TOf. Aleban4rem Knwcma
kłem - byłym andnlstrem i 
średniej raczej klasy .polity
kiem. · A4e znawcą I· popuiJ.ał'y· 
zatorem aatyłtu 1est 'Wli'.PQnla
łyllh. Tym T~ proponuje 
nam zawarcie bllimej zna~o- · 
mokl z cru'ltycznyml t praw
dzlw)'lmi kobletaml - ob)"Wa
te1ikaml lmperlum nytnakle-
10 . .,lł.Qmlaald" (Oficyna . Wy
'darwniC'lll IP01cZek, cena 26 itys. 
zł) lto (!zleje starożytnej lta
Mt, widziane pnez 9.9&Y CJll!llej 
lub bardziej · 1ła'Woych nie: 
.w last. · . 
. Poczet otwiera naml~a 
Wenus. a po niej przesuwają 
się przed .mazyml oczami s><>· 
at1cle dosttojnych . maitron, 

mid~h too królaw t cesarz)', . 
we&taldk, a także · - ladaa
nlc, itrucl'Clelek, 21brodniuek.„ 
Czyta się ~ sensacyjaą po
wle§ćl 

A w ~im 'WYdawnl
Obwle .,!RIEBIS" ·- 9P()llkaale z 
.,Anlolam& pocbleml" Josepba 
CUro ietłum. Nela S:zuirek, c:at
.na 30 . tys.). W zaiesdonycłt, 
mroCzoycb laiacb stanu Vf!r· 
mODł· czat się zło ..• iPl'awle .300 
etroo strachu l olesamowi~ 
tel. Akurat na iwalkacje.· Spo
kojna poZOl'lllie · amerykańska 
prowln~Ja. Przetl laty popeł- . 
nlono tutaj potworną ~brod
nte. Obecni mleszka6ey sta
rego domu są rileustailale ob
serw~anl'. Prze"ł kogo?.M 

BOGDAN MACIBIBWSKJ 


