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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,
Nowy Recenzentnik poleca się Waszej uwadze! A w nim – trzy zróżnicowane w charakterze opowieści. Do lu-
towych Walentynek nawiązuje recenzja książki „Tweet Cute” – „idealnie wyważonej komedii romantycznej dla 
młodych dorosłych”. „Świat Nali” to wzruszająca relacja z rowerowej podróży dookoła świata w towarzystwie… 
kotki. Z kolei mroczniejsza „Columbine” to świetny reportaż dokumentujący jedną z najbardziej wstrząsających 
masowych strzelanin w szkole na terenie Stanów Zjednoczonych.

Young Adult to kategoria litera-
tury, która zdobywa coraz więk-
szą popularność na polskim ryn-
ku wydawniczym. Skupia się ona 
na doświadczeniach związanych 
z nastoletnim okresem dorasta-
nia, a Tweet Cute jest właśnie ide-
alnym przykładem tej grupy tytu-
łów. Pepper to kapitanka drużyny 
pływackiej, perfekcjonistka, która 
musi mieć wszystko pod kontro-
lą. Obecnie czuje się rozdarta. Jej 
rodzina się rozpada, ale ich fast-
foodowy biznes kwitnie, głównie 
dzięki Pepper, która prowadzi 
ogromne konto Big League Bur-
ger na Twitterze. Jack to klasowy 
klaun i sól w oku Pepper. Pracu-
je w małym rodzinnym biznesie, 

a jednocześnie próbuje nie wcho-
dzić w drogę swojemu popularne-
mu bliźniakowi. Kiedy Big League 
Burger kradnie kultowy przepis 
jego babci, chłopak postanawia 
zniszczyć konkurencyjny fast food, 
tweet po tweecie. W miłości i go-
towaniu wszystkie chwyty są do-
zwolone – dopóki kłótnia Pepper 
i Jacka nie przekształci się w vira-
lową wojnę na Twitterze. Żadne 
z nich nie wie jednak, że kłócąc się 
w social mediach, jednocześnie pi-
szą ze sobą w anonimowej aplika-
cji, którą stworzył chłopak.

Historia Pepper i Jacka to słodko-
-gorzka historia, którą można prze-
czytać w jeden długi zimowy wie-
czór. Sam pomysł na fabułę może 
wydawać się nieco śmieszny – 
dwójka nastolatków tocząca wojnę 
na profilach rodzinnych firm. Jest 
to jednak ciekawy i zabawny ele-
ment książki, który pokazuje zna-
czenie mediów społecznościowych 
w życiu młodych ludzi. Autorka in-
teresująco przedstawia także waż-

ne rodzinne problemy, z którymi 
borykają się główni bohaterowie. 
Rywalizacja braci, chęć spełnienia 
wygórowanych oczekiwań, sepa-
racja oraz ostatnie chwile przed 
wejściem w dorosłość i rozpoczę-
cie studiów. Spodobało mi się, że ta 

książka nie jest typową cukierko-
wą opowieścią dla młodych doro-
słych, ale pokazuje im, że życie nie 
zawsze jest usłane różami. Uwagę 
zwraca też to, w jaki sposób Emma 
Lord prezentuje swoich bohate-
rów. Autorka często opisuje hobby 
i zainteresowania Pepper i Jacka, 
co pozwala czytelnikowi lepiej ich 
poznać, a nawet się z nimi utożsa-
mić. Pepper wraz z siostrą prowa-
dzi bloga, na którym zamieszczają 
przepisy na przeróżne (często nie-
typowe) słodkości. Jack stworzył 
aplikację dla uczniów szkoły, do 
której sam uczęszcza. Polega ona 
na anonimowości podczas pisania 
z kimś… do momentu, kiedy apli-
kacja sama, w najmniej spodzie-
wanym momencie, ujawni toż-
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samość użytkowników. Podobało 
mi się też, jak rozwijała się relacja 
głównych postaci – dynamicznie, 
ale naturalnie i nie za szybko. Dia-
logi są świetnie napisane i nie raz 
wywoływały uśmiech na mojej 
twarzy.

Tweet Cute w moim odczuciu to 
definicja uroczego i lekkiego love 
story, przy którym młodzież będzie 
się świetnie bawić. Gdybym miała 
opisać tę książkę jednym zdaniem, 
powiedziałabym, że jest to idealnie 
wyważona komedia romantyczna 

dla młodych dorosłych. Dzięki sty-
lowi autorki historia Pepper i Jacka 
to komfortowa książka, po którą 
z chęcią ponownie kiedyś sięgnę.

Julia (141)
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„Pewne rzeczy w życiu muszą się 
wydarzyć. Losu nie oszukasz. Takie 
jest przeznaczenie.”

Gdy na początku książki przeczy-
tałam przytoczone przez Deana 
szkockie stare przysłowie, pomy-
ślałam sobie: trafiłeś w samo sed-
no! Od tego momentu nie mogłam 
już oderwać się od książki Świat 
Nali i to nie dlatego, że jestem wiel-
ką miłośniczką zwierząt, ani nie 
dlatego, że autora obserwuję już od 
dawna w mediach społecznościo-
wych. Najbardziej bowiem urzekło 
mnie to, jak na wiele spraw mamy 
z autorem podobne spojrzenie i jak 
bardzo lubimy oboje podróżować. 
Jednak jeśli tryb życia wędrow-
ca nie jest Wam najbliższy, ani nie 
spędzacie dużo czasu ze zwierzęta-
mi, to mogę Was zapewnić, że ten 
duet w postaci wielkiego Szkota 

i słodkiej kotki Nali to rozczulają-
cy przepis na doskonałą opowieść, 
która z pewnością rozgrzeje Wasze 
serca.

Dean Nicholson wczesną jesie-
nią 2018 roku wyruszył wraz ze 
swoim przyjacielem na wyprawę 
rowerową po świecie. Jak to jednak 
czasem bywa, plany się zmieni-
ły i Dean został w swojej podróży 
sam. Wkrótce okazało się, że… nie 
na długo. Gdy w grudniu dojechał 
do granicy Bośni i Czarnogóry, a po-
goda płatała mu figle, odnalazła go 
nasza mała kocia bohaterka. Rów-
nie dobrze mężczyzna mógł jej nie 
zauważyć, przejeżdżając obok, ale 
Nala już od samego początku poka-
zała, że nie da się obok niej przejść 
obojętnie... szczególnie jak wpatru-
ją się w ciebie przejmujące zielone 
oczy. Imię kotki w suahili oznacza 
„dar”, co – jakby nie patrzeć – jest 
idealnym podsumowaniem relacji 
dwojga bohaterów. To był dla nich 
prawdziwy dar, że siebie znaleźli.

Patrząc, jak odważna i nieustra-
szona jest Nala pokonująca ze swo-
im właścicielem kolejne kilometry 
i przeszkody, zaczęłam się zasta-
nawiać, czy moje kanapowe znaj-
dy odnalazłyby się w takich sytu-

acjach i były zdolne prowadzić taki 
tryb życia. W końcu to jednak nie 
lada wyzwanie zaplanować i zreali-
zować taką wyprawę na tysiące ki-
lometrów. Czytając o tym, jak Dean 
i Nala zwiedzają wiele zakątków 
świata, ile pięknych miejsc po dro-
dze mijają, sama zamarzyłam o ta-
kiej eskapadzie. W końcu kto by nie 
chciał pływać kajakiem na greckim 
Santorynie czy mierzyć się z nocną 
wizytą niedźwiedzia? W dodatku 
w najlepszym towarzystwie, jakie 
można sobie wymarzyć.

Dean pokazał nam wszystkim, 
jakie ma wielkie serce i jak wspa-
niałym okazał się opiekunem. Nala 
wniosła do jego życia wiele miło-
ści, ale nauczyła też odpowiedzial-
ności. W tej książce na pewno znaj-
dziecie mnóstwo dobrej zabawy, 
zwiedzicie kawał świata i przeżyje-
cie momenty wzruszenia. Nasi bo-
haterowie są nadal w podróży – kto 
wie, może odwiedzą również i nasz 
kraj? Jeśli chcielibyście śledzić ich 
dalsze losy i być na bieżąco, pole-
cam zaobserwować ten wspaniały 
duet na Instagramie: 1bike1world.

Ola (113)
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Dean Nicholson
Świat Nali
Człowiek, kot i ich podróż 
rowerem dookoła świata
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Columbine. Masakra w amerykań-
skim liceum to wstrząsający reportaż 
o jednej z najbardziej medialnych 
masowych strzelanin na terenie pla-
cówek oświatowych w historii Sta-
nów Zjednoczonych. Dave Cullen, 
dziennikarz, autor książki, doku-
mentował tę sprawę przez dziesięć 
lat, cały ten czas zadając sobie pyta-
nia: Dlaczego tak się stało? Co mogło 
do tego doprowadzić?

Eric Harris i Dylan Klebold byli 
z pozoru zwyczajnymi uczniami 
liceum w Denver. Mieli hobby, zna-
jomych, chodzili na randki, każdy 
z nich już pracował. Zaraz mieli 
skończyć szkołę i pójść na studia. 
Jednak pewnego dnia zaczęli pla-
nować zamach bombowy w szkole. 
Zgromadzili bomby, broń i amuni-

cję. 20 kwietnia 1999 roku zastrze-
lili dwunastu uczniów i nauczycie-
la. Ranili 24 osoby.

W książce znajdziemy szczegó-
łowo opisany cały ciąg wydarzeń. 
Badając tę historię, autor przepro-
wadził dziesiątki wywiadów ze 
świadkami i członkami rodzin ofiar. 
W swojej książce przedstawia rów-
nież analizę psychologiczną zama-
chowców oraz nowe dowody, któ-
re ujawniają informacje sprzeczne 
wobec tych podawanych wcześniej 
w mediach. Dowiadujemy się rów-
nież, jak wyglądały kulisy pracy 
Cullena i jak na niego samego wpły-
nęła ta historia. Jego analiza jest 
bardzo dokładna i rzetelna. Autor 
pokazuje czytelnikowi, jaki ta trage-
dia miała wpływ nie tylko na osoby, 
które były w szkole, ale również jak 
bardzo rozbiła życie wielu ludziom, 
którzy nie znaleźli się wówczas 
w sytuacji bezpośredniego zagro-
żenia ze strony napastników.

Dzięki bardzo rzetelnej i dokładnej 
relacji z tych wstrząsających wyda-
rzeń Dave Cullen dostarcza czytelni-
kom wielu emocji. Nie jest to krótki 
reportaż, liczy ponad 600 stron, ale  
zawiera bardzo wnikliwe i dopraco-
wane spojrzenie na to, co działo się 
przed, w trakcie i po zamachu. Je-
stem pod wrażeniem ogromu pracy, 
jaki autor włożył w przygotowania 
do napisania tej książki. Columbine 
to reportaż, na który warto zwrócić 
uwagę również ze względu na oba-
lanie mitów, które wrosły już w tę 
tragedię.

Dave Cullen przedstawił nam 
przerażający obraz wydarzeń, któ-
re nie są tylko suchym faktami. 
Książka jest pełna emocji i wzru-
szeń. Widać w niej doskonałą pracę 
reporterską, dzięki której ta histo-
ria pozostaje na długo w naszej pa-
mięci i zadowoli nawet najbardziej 
wymagających miłośników gatun-
ku true crime.
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Dave Cullen
Columbine
Masakra w amerykańskim 
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