
Pe³na humoru, nostalgiczna opowieœæ o dorastaniu grupki przyjació³, mieszkaj¹cych tu¿ przy 
Murze Berliñskim. Brussig z premedytacj¹ chcia³ stworzyæ taki utwór, przy którym, cytujê,
"Niemcy z Zachodu bêd¹ pêkaæ z zazdroœci, ¿e nie dane im by³o ¿yæ w NRD". Uda³o mu siê
okazuje siê, ¿e nad zgrzebn¹ i szar¹ codziennoœci¹ schy³kowej NRD tak¿e œwieci³o s³oñce,
absurdy realnego socjalizmu próbowano traktowaæ z dystansem i humorem, a m³odzi ludzie 
mieli takie same problemy jak wszêdzie, prze¿ywali pierwsze mi³oœci czy fascynacje muzyk¹ 
rockow¹ - byli po prostu m³odzi.                                                                                      . 

Sonnenallee / Aleja S³oneczna Thomas Brussig

Tannöd / Dom na pustkowiu Andrea Maria Schenkel

Am Ende des Schweigens / Przerwane milczenie Charlotte Link

Der Fuchs war schon damals ein Jäger /
Lis ju¿ wtedy by³ myœliwym Herta Müller

Gut gegen Nordwind / N@pisz do mnie Daniel Glattauer

Leyla Feridun Zaimoglu

Proza Müller osi¹ga swoje napiêcie nie tyle przez akcjê, co przez nagromadzenie intensywnych, 
przesyconych dziwnoœci¹ i znu¿eniem obrazów. Na ich tle przesuwaj¹ siê marzenia o ucieczce 
i strach przed ni¹, potrzeba mi³oœci zamienia siê w seks, który ma choæ na chwilê zag³uszyæ
samotnoœæ, splugawiony seks jest instrumentem w³adzy, narzêdziem terroru wobec kobiet, 
lojalnoœæ w ka¿dej chwili mo¿e zamieniæ siê w zdradê. Koniec dyktatury przynosi ³zy ulgi, ¿a³oby 
po bliskich, stopniowe zanikanie strachu – ale wygranymi pozostaj¹ oprawcy, a radykalne 
rozliczenia z przesz³oœci¹ nie jest mo¿liwe.

Na skraju lasu, daleko od wsi mieszka zamo¿na rodzina Dannerów. Mieszkañcy domu na 
pustkowiu nie s¹ lubiani, gdy¿ uchodz¹ za odludków i dziwaków. Sami te¿ stroni¹ od ludzi, 
dlatego pocz¹tkowo nikogo nie dziwi, gdy przestaj¹ siê pokazywaæ we wsi, nie przychodz¹ 
na mszê i nie posy³aj¹ dzieci do szko³y. Dopiero po jakimœ czasie ludzi zaczyna intrygowaæ 
nag³e znikniêcie ca³ej rodziny.                                                          
W mrocznej, pe³nej napiêcia atmosferze, czytelnik powoli odkrywa dramat rozgrywany przez 
lata na oczach wszystkich i zbrodnie pope³niane za milcz¹cym przyzwoleniem ma³ej spo³ecznoœci 
wiejskiej.                                              
Obsypany wieloma nagrodami krymina³ od 2006 roku nieprzerwanie króluje na liœcie bestsellerów 
Spiegla. Na jego podstawie powsta³y ju¿ programy i audycje radiowe oraz sztuki teatralne.

  .

 .

Dwa komputery, dwoje ludzi i pomy³ka rodz¹ca wielk¹ mi³oœæ – tak w skrócie scharakteryzowaæ mo¿na powieœæ 
Daniela Glattauera. N@pisz do mnie to kolejna ksi¹¿ka o mi³oœci rozpoczêtej w wirtualnej rzeczywistoœci.
Emmi jest trzydziestokilkuletni¹ projektantk¹ stron graficznych. Leo pracownikiem uniwersytetu. Obydwoje s¹ 
w podobnym wieku. Kiedy Emmi wysy³aj¹c e-maila pope³nia nieœwiadomie b³¹d w adresie, wiadomoœæ trafia do 
pracuj¹cego przy komputerze mê¿czyzny. Sytuacja kilkakrotnie siê powtarza, prowokuj¹c tym samym Lea 
do odpowiedzi. Grzeczne upomnienie zamienia siê w uprzejm¹ wymianê zdañ, ta z kolei w o¿ywiony dialog, 
który po czasie przekszta³ca siê w intymn¹ konwersacjê. Wirtualny kontakt zmierza nieuchronnie do spotkania 
w rzeczywistoœci. Ale czy to bezpieczne dla lecz¹cego z³amane serce mê¿czyzny i szczêœliwej mê¿atki?

Anatolia, lata piêædziesi¹te. Tytu³owa Leyla - najm³odsza z piêciorga rodzeñstwa - marzy o ucieczce 
z klaustrofobicznego, biednego miasteczka, gdzie celem jest po prostu przetrwanie i od rodziny, której 
nêdzn¹ egzystencjê zatruwa despotyczny ojciec.                                                                             
Feridun Zaimoglu wraca Leyl¹ do œwiata swojego dzieciñstwa. Przygl¹da siê krajowi, z którego wraz 
z rodzicami wyjecha³, jego patriarchalnej codziennoœci zdeterminowanej przez surow¹ religijnoœæ, lecz 
przede wszystkim kobietom podporz¹dkowanym ojcom, braciom i mê¿om, rozpaczliwie szukaj¹cym
w³asnej drogi. Niemiecka krytyka przyjê³a powieœæ entuzjastycznie, doceniaj¹c kunszt, z jakim jej 
autor odtworzy³ zupe³nie nieznan¹ europejskiemu czytelnikowi rzeczywistoœæ wschodniej Turcji, 
"z mi³oœci¹ do szczegó³u" i "panoramicznym realizmem".

 .

Niemieckojêzyczny

Charlotte Link nale¿y od lat do najbardziej poczytnych niemieckich autorek. Jej wszystkie ksi¹¿ki miesi¹cami 
goœci³y w œcis³ych czo³ówkach list bestsellerów.  Link wyda³a ³¹cznie 17 powieœci przet³umaczonych na 
kilkanaœcie jêzyków i sprzedanych w samych tylko Niemczech w ponad 12 milionach egzemplarzy.  
Na podstawie kilku z nich nakrêcono ciesz¹ce siê ogromn¹ popularnoœci¹ seriale telewizyjne.

Przerwane milczenie to kolejny, mroczny krymina³ mistrzyni zagadkowej intrygi od którego nie sposób siê 
oderwaæ.
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