Listopadowa półka poleceń:
Ken Abraham,
Kiedy twój rodzic staje się
twoim dzieckiem

Ta książka pomoże ci stawić czoła
wyzwaniom i trudnościom związanym z
chorobą Alzheimera lub demencją u
drogiej ci osoby.

Todd Burpo,
Niebo istniej... Naprawdę!
Niesamowita historia małego
chłopca o wyprawie do nieba
i z powrotem

Kiedy Colton Burpo cudem wyzdrowiał
po nagłej operacji wycięcia wyrostka
robaczkowego, jego rodzina nie
posiadała się z radości. Nie spodziewała
się jednak, że w ciągu następnych kilku
miesięcy usłyszy piękną i wyjątkową
historię o podróży małego chłopca do
nieba i z powrotem.

Wendy Holden,
Chłopiec i pies

Anne-Dauphine Julliand,
Ślady małych stóp na piasku

Agnieszka Kaluga,
Zorkownia

Joanna Olczak-Ronikier,
Wtedy. O powojennym
Krakowie

Jeden jest ciężko chory. Drugi stracił
łapę. Razem odzyskali sens i radość
życia. Mały chłopiec i wielki pies.
Niezwykli przyjaciele, którzy kochają
się bezwarunkowo.

Prawdziwa historia opowiadająca o sile
rodzicielskiej miłości w obliczu
zbliżającej się śmierci nieuleczalnie
chorego dziecka

Agnieszka Kaluga obiecała umierającej
córeczce, że sobie poradzi. Teraz
pomaga innym. Odnalazła swoje
miejsce, choć życie przecina się tam ze
śmiercią. Od czterech lat jest
wolontariuszką w hospicjum.

Można czytać tę opowieść po
krakowsku, wyszukując tropy miejskie i
nazwiska osób tu urodzonych lub
szukających tutaj po wojnie
schronienia. To także historia o
kamienicy zajętej przez komunę
literatów, jedyny taki adres w Polsce,
gdzie dach dzielili: Wisława
Szymborska, Tadeusz Różewicz,
Konstanty Ildefons Gałczyński, Sławomir
Mrożek.

Joanna Opiat-Bojarska,
Kto wyłączy mój mózg?

Jacqueline Pascarl-Gillespie,
Kiedyś byłam księżną

Joanna Sałyga,
Chustka

Jean Sasson,
Łzy księżniczki

David Sievenking,
Nie zapomnij mnie

„Kto wyłaczy mój mózg?” to książka
lepsza niż specyfiki farmaceutyczne czy
sesja z psychologiem. Daje ogrom
emocji, zmusza do przemyśleń, ładuje
akumulatory, zaraża optymizmem i
niesie przesłanie.

Wstrząsająca, autobiograficzna historia
Australijki, która wyszła za malajskiego
księcia i wyjechała z nim do jego kraju.
Ku przestrodze wszystkich matek i
kobiet, które decydują się na
małżeństwo z przedstawicielem innej
kultury.

Przejmująca opowieść Joanny Sałygi o
rodzącej się miłości. Jest to również
wzruszający zapis zmagania z chorobą i
żegnania się z ukochanym dzieckiem.

Ta książka, to wstrząsające historie z
życia samej Sultany i jej znajomych
kobiet: Fatimy, której mąż chce
odebrać dzieci, Szady, oskarżonej o
czary, Farii, młodej Saudyjki poddanej
obrzezaniu, a także Dalal i Amal,
dziewczynek nękanych i zabitych przez
własnych ojców.
Ta reporterska książka ma uzdrawiającą
siłę starej baśni. Gretel, mama autora,
utalentowanego filmowca Davida
Sievekinga, wskutek alzheimera traci
pamięć, a w końcu też niepowtarzalną
osobowość. Autor wraz z synem i resztą
rodziny uczy się widzieć jej chorobę nie
jako przekleństwo czy degradację, lecz
wielką przemianę.

Patryk Świątek – podróżnik, współautor
bloga Paragon z podróży, laureat
Patryk Świątek,
nagrody Blog Roku 2011. Poruszony
Dotknij Boga. W poszukiwaniu
wezwaniem papieża Franciszka
(„Pragnę Kościoła ubogiego dla
ludzi, którym pozostało tylko
ubogich”) wyruszył bez pieniędzy aby
szczęście
poszukać ludzi, którzy na peryferiach
wielkiego świata żyją prawdą Ewangelii

