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Sponsor:





Wyniszczona Ziemia i człowiek, który musi 
szukać domu na innej planecie, tragiczny 
wypadek i konflikt w norweskiej szkole, 
wątpliwy eksperyment alkoholowy gru-
py duńskich nauczycieli, zmagania z nie-
uleczalną chorobą szwedzkiego muzyka, 
wisząca na włosku relacja nastoletniej 
córki i transseksualnego ojca – co łączy te 
historie? Wszystkie są blisko ludzi, poka-
zują codzienne życie bez upiększeń, dają 
nam niepowtarzalny wgląd w skandynaw-
skie społeczeństwa i – co najważniejsze 
– wszystkie zostaną wyświetlone podczas 
pierwszej edycji Przeglądu kina skandy-
nawskiego w Muranowie. 

Układając program chciałyśmy przede 
wszystkim zwrócić uwagę na różne od-
cienie Skandynawii i podyskutować 
z  wciąż obecnymi, często niesłusznymi 
stereotypami na jej temat. Zapraszamy 
do zapoznania się z filmami, które poka-
żemy w Muranowie w weekend 16-18 lipca, 
i zachęcamy do udziału w spotkaniach to-
warzyszących projekcjom. Mamy nadzie-
ję, że to będzie udana podróż filmowa na 
Północ!  

Do zobaczenia w kinie
Kinga & Diana

www.szwedzkistolfilmowy.pl
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„Aniara” to pierwsza filmowa ekranizacja 
ikonicznego poematu szwedzkiego no-
blisty Harry’ego Martinsona z 1956 roku. 
Film, podobnie jak literacki pierwowzór, 
opowiada historię załogi statku kosmicz-
nego Aniara, która opuszcza wyniszczoną 
Ziemię w celu osadzenia się na Marsie. Po 
niespodziewanym zderzeniu z asteroidą, 
statek zbacza z kursu, a pasażerowie zdają 
sobie sprawę, że być może na zawsze utra-
cili możliwość rozpoczęcia życia na jakiej-
kolwiek planecie.
Razem ze Storytel przygotowaliśmy dla 
gości pokazu specjalną niespodziankę. 
Bezpośrednio przed projekcją filmu będą 
mieli niepowtarzalną okazję posłuchać 

oryginalnego szwedzkiego pierwowzoru 
literackiego w polskim tłumaczeniu Prze-
mysława Pożara. Czyta Filip Kosior.

Po pokazie zapraszamy na jedyne takie 
spotkanie z Cezarym Zbierzchowskim – 
pisarzem, autorem opowiadań i powieści 
fantastycznych, który ma na swoim koncie 
świetne słuchowisko przygotowane dla 
Storytel – „Chłopi 2050, czyli Agronauci 
w czasach katastrofy klimatycznej”. W roz-
mowie z Katarzyną Borowiecką zastanowią 
się nad tym, co łączy te dwa teksty kultury, 
jakie inne wyobrażenia końca świata są obec-
ne w dzisiejszej kinematografii, i dlaczego tak 
chętnie sięgamy dziś po klasyków literatury.

ANIARA
Reż. Pella Kågerman & Hugo Lilja 

Pokaz otwaracia Seans 16.07 | 20:30 | Kino Muranów
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Osią norweskiego dramatu jest z pozoru 
niewinna bójka na szkolnym boisku między 
trzynastoletnią Lykke i jej kolegą Jamiem, 
który po uderzeniu pada nieprzytomny na 
murawę. Szkolne dochodzenie ujawnia, że 
za tragedią stoi kilka różnych wersji wyda-
rzeń, a napięcie wzmacnia fakt, że rodzice 
ofiary i agresorki należą do opozycyjnych 
partii politycznych. Jak lokalna społecz-
ność poradzi sobie z tak traumatycznym 
wydarzeniem i dociekaniem prawdy w mo-
mencie, kiedy każdy ma swoją? 
Film został wyróżniony dziewięcioma na-
grodami AMANDA, w kategoriach: Naj-
lepszy kinowy film norweski, Najlepszy 
reżyser, Najlepszy aktor, Najlepszy aktor 

drugoplanowy, Najlepsza muzyka, Naj-
lepsze zdjęcia, Najlepszy dźwięk, Najlep-
szy montaż, Najlepszy scenariusz. Zdobył 
również nagrodę publiczności na festiwalu 
Transatlantyk.

Po projekcji zapraszamy na rozmowę 
z reżyserem, którą przeprowadziła dla nas 
krytyczka filmowa Kaja Klimek. 

NASZE DZIECI
Reż. Dag Johan Haugerud 

Seans 17.07 | g. 14:00 | Kino Muranów
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Cały świat jedenastoletniej Emmy wywra-
ca się do góry nogami, gdy ojciec mówi, 
że chce dokonać korekty płci. Po tym jak 
Thomas staje się Agnete, zarówno tata, 
jak i córka walczą o utrzymanie normal-
nej relacji. Dla dorastającej dziewczyny 
ojciec staje się obcy: przestaje intereso-
wać się ich ulubioną piłką nożną, ubiera 
się w sukienki. W zrozumieniu sytuacji nie 
pomagają wizyty u psychologa i wspólne 
wyjazdy. Jak nastolatka ma sobie poradzić 
z prywatnym trzęsieniem ziemi?

Reżyserka podkreśla również, że “Zupełnie 
normalna rodzina jest inspirowana jej własny-
mi doświadczeniami, ale nie oddaje ich 1 do 
1. Ma być filmem, w którym mogą przejrzeć 
się bardzo różne osoby, których rodziny nie 
wpisują się w sztywnie definiowaną normę, 
które doświadczyły w pewnym momencie 
dużych zmian i zawirowań, choćby rozwodu 
rodziców”.

Aleksandra Nowak – „Zupełnie normalna 
rodzina” / G’rls ROOM

ZUPELNIE NORMALNA 
RODZINA
reż. Malou Reymann

Seans 17.07 | g. 18:00 | Kino Muranów
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Merab od najmłodszych lat trenuje ze 
swoją taneczną partnerką Mary w National 
Georgian Ensemble. Zgodnie z gruzińskim 
zwyczajem, w tańcu mężczyzny nie ma 
miejsca na okazanie słabości. To emana-
cja siły, pokaz niezachwianej kontroli nad 
emocjami. Ale Merab nie przystaje do tych 
zasad. Mimo ogromnego talentu, trener 
zarzuca mu brak męskości i bezwzględ-
ności w tańcu. Sytuacja staje się dla nie-
go jeszcze cięższa, gdy do zespołu dołącza 
nowy tancerz – młody i energiczny Irakli. 
Wspólne treningi sprawiają, że Irakli staje 
się nie tylko największym rywalem Meraba, 
ale także obiektem jego pożądania, które 
do tej pory było mu nieznane. 

„W filmie Levana Akina Gruzję czuje się 
w trzewiach. Tu jest wszystko: rozbite rodz-
iny, hierarchia, maczyzm, poniżenie i dojmu-
jący brak perspektyw. A potem tańczyliśmy 
przesiąknięty jest Gruzją z jej wszystkimi 
bolączkami: zakłamaniem, marazmem, 
pięknem i opresją tradycji. (…) Największym 
tematem tego filmu jest strach: przed de-
maskacją, brakiem akceptacji, utratą pracy, 
wyrażeniem uczuć. Uczucia – nawet jeśli 
normatywne – są w męskim świecie oznaką 
słabości”.

Stasia Budzisz – „Coming out w tańcu” 
/ Krytyka Polityczna

Reż. Levan Akin

Seans 17.07 | g. 20:00 | Kino Muranów
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Uje Brandelius jest wokalistą szwedzkie-
go zespołu Doktor Kosmos, znanego ze 
swoich humorystycznych tekstów i tele-
dysków. Od jakiegoś czasu obserwuje u 
siebie niepokojące dolegliwości. Da się 
z nimi funkcjonować, ale na wszelki wy-
padek konsultuje problemy z lekarzem. 
Diagnoza jest druzgocąca i co najgorsze – 
nieodwracalna. Uje postanawia ukryć cho-
robę przed najbliższymi, ale każda tajem-
nica musi prędzej czy później wyjść na jaw. 
Wzruszający, słodko-gorzki obraz o tym, 
jak zmienia się postrzeganie otaczającej 
rzeczywistości, gdy dowiadujesz się, że 
jesteś śmiertelnie chory. O tym, co trze-
ba zrobić, zanim się umrze, i o tym, czego 

z pewnością nie trzeba robić. O zwykłym 
codziennym życiu, które bywa szare i po-
nure, ale ma też swoje blaski. W filmie za-
grał sam Uje, jego rodzina i przyjaciele.

Po projekcji zapraszamy na rozmowę  
z reżyserem, którą przeprowadziła dla nas 
krytyczka filmowa Kaja Klimek.

 reż. Henrik Schyffert

Seans 18.07 | g. 12:00 | Kino Muranów

BIEGNIJ, UJE, 
BIEGNIJ
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Czwórka przeciętnych nauczycieli z duń-
skiego gimnazjum postanawia przeprowa-
dzić eksperyment, który ma im dodać od-
wagi i poprawić komfort życia. Mężczyźni 
decydują się przetestować wątpliwą me-
todę, która nakazuje utrzymanie ciągłego 
stanu upojenia alkoholowego. Z pozoru 
zabawna przygoda szybko wymyka im się 
spod kontroli i przynosi zupełnie nieocze-
kiwane efekty.
Fantastyczna produkcja niezawodnego 
trio – Thomasa Vinterberga, Tobiasa Lin-
dholma i Madsa Mikkelsena. Film zdobył 
Oscara w kategorii Najlepszy film między-
narodowy, ma na swoim koncie również 
BAFTĘ i nominację do Złotych Globów. 

Po pokazie odbędzie się spotkanie z Alek-
sandrą Zbroją – historyczką sztuki, absol-
wentką Polskiej Szkoły Reportażu, od lat 
związaną z „Wysokimi Obcasami” i z „Dużym 
Formatem”, dla którego prowadzi transmisje 
i podcasty. Aleksandra Zbroja jest autorką re-
portaży, wywiadów oraz felietonów, a ostat-
nio scenariuszy słuchowisk. W tym roku uka-
zała się jej powieść „Mireczek. Patoopowieść 
o moim ojcu” (wydawnictwo Agora), której 
możecie posłuchać na platformie Storytel. 
Spotkanie poprowadzi Katarzyna Borowiec-
ka, która porozmawia z pisarką między innymi 
o kulturze picia we współczesnym filmie i lit-
eraturze, a także o tym, co nowego wnosi do 
tej narracji film Vinterberga.

Reż. Thomas Vinterberg

Seans 18.07 | g. 15:00 | Kino Muranów

NA RAUSZU
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Pełnometrażowy debiut reżysera Magnu-
sa von Horna przenosi nas do szwedzkiej 
prowincji, gdzie towarzyszymy młodemu 
Johnowi, który wychodzi na wolność po 
odbyciu kary w poprawczaku. Siedemna-
stoletni chłopak próbuje zbudować życie 
od nowa, ale napięcia w lokalnej społecz-
ności, która wciąż patrzy na niego przez 
pryzmat dawnych czynów, uniemożliwiają 
mu powrót do normalności. Gęste, emo-
cjonalne kino, które stawia ważne pytania 
na temat winy i przebaczenia. Do tego 
świetna rola młodego Ulrika Munthera. 
Film ma na swoim koncie 11 nominacji i 14 
nagród, w tym trzy Złote Żuki i pięć Zło-
tych Lwów. 

“Na ten kameralny film dziejący się na 
szwedzkiej wsi warto spojrzeć z szerszej 
perspektywy, także polskiej, z punktu widze-
nia zagarniającej nas lawinowo nienawiś-
ci, w którą włączona zostaje religia. Wcale 
nie trzeba religijnego kadzidła, aby pojąć 
ewangeliczny paradoks zła: ten, który je 
popełnił i pojął, ma większą szansę wyzwo-
lenia i doskonalenia się niż ten, który chodzi 
w glorii sprawiedliwego, piętnuje grzechy in-
nych, wyklucza ich ze wspólnoty”.

Tadeusz Sobolewski – „Intruz: Dobry film 
poznaje się po pierwszych ujęciach” / Gaze-
ta Wyborcza

Reż. Magnus von Horn

Seans 18.07 | g. 12:00 | Kino Muranów

INTRUZ
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Trzy dni z życia Sylwii Zając, influencerki 
fitness, która dzięki popularności w me-
diach społecznościowych zyskała status 
celebrytki. W internecie ma setki tysięcy 
followersów, w prawdziwym życiu otacza 
ją grupa lojalnych współpracowników, 
a na imprezach każdy zabiega o jej aten-
cję. Jednak po powrocie do domu i wy-
logowaniu się z instagramowego świata, 
dziewczyna zostaje zupełnie sama. Choć 
Sylwia z łatwością, spontanicznie i bez 
cenzury dzieli się swoją codziennością z 
tysiącami nieznajomych, jej prywatne ży-
cie w ogóle nie przypomina kolorowej rze-
czywistości z mediów społecznościowych. 
Film znalazł się w oficjalnej selekcji ostat-

niego Festiwalu Filmowego w Cannes. To 
także zdobywca największej liczby nagród 
na 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni, w tym Srebrnych Lwów dla 
Najlepszego Filmu.

Po projekcji zapraszamy na rozmowę 
z reżyserem, którą przeprowadziła dla nas 
krytyczka filmowa Kaja Klimek.

Reż. Magnus von Horn

Pokaz zakończenia Seans 18.07 | g. 21:00 | Kino Muranów

SWEAT
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Pełny harmonogram projekcji

16.07 
20:30 | „Aniara” 
Reż Pella Kågerman & Hugo Lilja 

17.07 
14:00 | „Nasze Dzieci” 
reż. Dag Johan Haugerud

18.07
12:00 | „Biegnij, Uje, biegnij”  
reż. Henrik Schyffert 

15:00 | „Na rauszu” 
reż. Thomas Vinterberg  

18:30 | „Intruz” 
reż. Magnus von Horn 

18:00 | „Zupełnie normalna rodzina”  
reż. Malou Reymann

20:00 | „A potem tańczyliśmy”  
reż. Levan Akin

po seansie zapraszamy na spotkanie 
z Cezarym Zbierzchowskim, rozmowę 
poprowadzi Katarzyna Borowiecka

po seansie wyświetlimy rozmowę 
z Dagiem Johanem Haugerudem, 
prowadzenie Kaja Klimek

po seansie wyświetlimy rozmowę  
z Henrikiem Schyffertem, prowadzenie 
Kaja Klimek

po seansie zapraszamy na spotkanie
z Aleksandrą Zbroją, rozmowę 
poprowadzi Katarzyna Borowiecka

po seansie wyświetlimy rozmowę  
z Magnusem von Hornem, prowadzenie 
Kaja Klimek
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Nasi goście

Henrik Schyffert
szwedzki komik, aktor i muzyk. „Biegnij, Uje, biegnij” to jego 
reżyserski debiut, za który otrzymał nominację do Złotego 
Żuka w kategorii „Najlepsza reżyseria”. Film zdobył również 
nagrodę w kategorii „Najlepszy film”.

Dag Johan Haugerud 
norweski reżyser, pisarz, bibliotekarz. Luareat sześciu na-
gród Amanda, w tym trzech za film „Nasze dzieci”  
(w kategoriach „Najlepszy reżyser”, „Najlepszy scenariusz”  
i „Najlepszy kinowy film norweski”.

Magnus von Horn
Szwedzki reżyser filmowy i scenarzysta, absolwent Łódzkiej 
Szkoły Filmowej. Laureat Paszportu „Polityki” 2015. Pełno-
metrażowy debiut von Horna „Intruz” otrzymał dwa Złote 
Lwy. Jego najnowszy film „Sweat” znalazł się w oficjalnej 
selekcji ostatniego Festiwalu Filmowego w Cannes.
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Katarzyna Borowiecka 
Dziennikarka, głównie filmowa, ale opowiada i rozmawia także o seria-
lach, komiksach i książkach. W Radiu 357 gra muzykę filmową w Ścież-
ce Dźwiękowej i rozmawia o kinie w Ekranizacji; prowadzi Netflix 
Studio na YT, empikowe premiery online i autorski POP - cast, czyli 
podcast o popkulturze.

Kaja Klimek
Edukatorka, tłumaczka i krytyczka filmowa i popkulturowa. Nieustan-
nie dyskutuje o filmach i serialach. Prowadzi program Seriaale w TVN 
Fabuła oraz Warsztat Filmowy w Red Carpet TV. W internecie działa 
jako Kajutex.

Cezary Zbierzchowski
Polski pisarz, autor opowiadań i powieści fantastycznych. Publikował 
na łamach „Nowej Fantastyki” oraz „Science Fiction. Autor słuchowiska 
„Chłopi 2050, czyli Agronauci w czasach katastrofy klimatycznej”, które 
zdobyło prestiżową nagrodę Webby Awards w kategorii „Edukacja”.

Aleksandra Zbroja
Historyczka sztuki, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu. Od lat 
związana z „Wysokimi Obcasami” i z „Dużym Formatem”, dla którego 
prowadzi transmisje i podcasty. Autorka reportaży, wywiadów oraz 
felietonów, a ostatnio scenariuszy słuchowisk.

Nasze prowadzące

Nasi goście
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Po większą dawkę Skandynawii zapraszamy do 
biblioteki Storytel, w której znajdziecie selekcję 
świetnych skandynawskich audiobooków, w tym:

“Made in Sweden. 60 słów, które stworzyły naród”, Elisabeth 
Åsbrink (tłum. Natalia Kołaczek, czyta Matylda Matuszak)

“Język to władza. Dlatego napisałam tę książkę”. Elisabeth Ås-
brink, z właściwą sobie elokwencją, błyskotliwością i dowcipem, 
zabiera nas w niesamowitą i zaskakującą podróż przez szwedzką 
historię, idee, język i wartości. Znane słowa, zjawiska i zwroty - 
od „szwedzkiej zawiści”, „duńskich durniów”, „bydła dyktatury”, 
przez „IKEA”, „zdejmij buty” i „przeciętnego Svenssona” po „Most 
nad Sundem”, „OMG” i „Nie wiedzieliśmy” – są jak piksele two-
rzące prawdziwy portret Szwecji.

“Porzucenie”, Elisabeth Åsbrink (tłum. Natalia Kołaczek, czyta 
Matylda Matuszak)

Powieść o losach kilku pokoleń rodziny przez pryzmat histo-
rii trzech kobiet i trzech miast. Ich losy łączy klątwa milczenia, 
poczucie wykluczenia i nieobecność mężczyzn. Powieść po-
wstała na kanwie skomplikowanej historii emigracyjnej rodziny 
Elisabeth Åsbrink. Chcąc zrozumieć źródło swojego poczucia 
samotności, autorka wciela się w postać matki Sally, babki Rity 
i swojego alter ego Katherine. Pisarka udowadnia, że życie w cie-
niu ludzkiej nienawiści boli tak samo w Niemczech, Londynie, na 
Węgrzech i w Sztokholmie.
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“Utonęła”, Therese Bohman (tłum. Justyna Czechowska, czyta 
Monika Chrzanowska)

Krótkie, upalne szwedzkie lato i sielankowa atmosfera południo-
wego regionu Szwecji, Skanii. Marina zostawia za sobą trudny 
związek oraz burzliwą karierę w Sztokholmie i jedzie w odwie-
dziny do swej siostry i jej nowego partnera. Sielankowa sceneria 
staje się tłem dla cichej, choć intensywnej, psychologicznej gry 
między trójką bohaterów. Nic nie jest takie, jakim się początko-
wo wydaje. Debiutancka powieść Therese Bohman zagłębia się w 
kobiecą duszę, a jednocześnie ujawnia wciąż obecny w rzekomo 
oświeconym i otwartym szwedzkim społeczeństwie ucisk wobec 
kobiet. To pełna napięcia historia o zauroczeniu i zdradzie. 

“Ostatnie stadium”, Nina Lykke (tłum. Karolina Drozdowska, czyta 
Beata Olga Kowalska)

Elin od wielu lat pracuje jako lekarz rodzinny. Jest sfrustrowana 
swoją profesją, hipochondrią pacjentów przybiegających do niej 
z najdrobniejszymi problemami, a także byciem wzorową żoną 
i matką. Wieczorami wypija butelkę wina i nałogowo ogląda se-
riale telewizyjne. Pewnego dnia przez pomyłkę wysyła zaprosze-
nie na Facebooku swojemu dawnemu chłopakowi. Konsekwen-
cje, jakie jej działanie za sobą pociąga, wywracają świat Elin do 
góry nogami. Powieść Niny Lykke to ironiczny komentarz do wizji 
pozornego raju, jakim są w powszechnym przekonaniu bogate 
kraje skandynawskie i satyra na klasę średnią w systemie państwa 
opiekuńczego.
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“Zamieć”, Christian Unge (tłum. Agata Teperek, Diana Hasooni czyta 
Filip Kosior)

Drugi tom serii o lekarce Tekli Berg i jej współpracownikach ze 
szpitala Nobla w Sztokholmie, miejsca, w którym napięcie, in-
trygi i romanse są zawsze na wyciągnięcie ręki. Po wypadku sa-
mochodowym w Sztokholmie, na SOR trafia dwóch mężczyzn, 
jeden z ranami zagrażającymi życiu. Kiedy ciężko poszkodowany 
pacjent leży na OIOM-ie, zjawia się u niego tajemnicza kobieta 
z małym chłopcem. Już od kilku dni krąży po szpitalu. Na oczach 
lekarzy i syna dźga nożem nieprzytomnego mężczyznę. Tekla 
szybko dostrzega, że kobietę, mężczyznę i chłopca łączy wspól-
na przeszłość, a to, co z początku wyglądało na wypadek, wcale 
nim nie było.

“Lodowiec”, Camilla Läckberg & Alexander Karim (tłum. Emilia Fabi-
siak, czytają Grażyna Wolszczak i Maciej Zakościelny)

Świat zachwiał się w posadach, uderzony nową pandemią. Śmier-
telne żniwo liczone jest w miliardach. Kontakt z drugim człowie-
kiem oznacza wyrok śmierci. Luksusowy hotel w centrum Sztok-
holmu stał się oazą dla bogaczy, którzy mogą odciąć się w nim 
od powszechnego chaosu. Tam poznają się Anna i Erik. Ich zna-
jomość zaczęła się od przypadkowego, zabronionego spotkania 
w kuchni, a potem kontynuowana była na odległość, przez walkie-
-talkie. Samotność i lęk przed tym, co na zewnątrz zbliżyły ich do 
siebie. W tych niezwykłych okolicznościach zrodziła się miłość. 
Tylko... jak kochać, gdy świat chyli się ku ruinie? Nowa powieść 
światowej sławy pisarki Camilli  Läckberg i Aleksandra Karima. 
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“Odbiorę ci wszystko”, Ruth Lillegraven (tłum. Karolina Drozdowska, 
czyta Andrzej Ferenc)

Thriller psychologiczny, prosto z Norwegii. Clara jest ambitną 
urzędniczką w Ministerstwie Sprawiedliwości, specjalizującą 
się w ochronie dzieci – ofiar przemocy domowej, która obec-
nie pracuje nad kontrowersyjną i dyskutowaną ustawą. Kiedy 
do szpitalu, w którym pracuje jej mąż, trafia pobity czteroletni 
chłopiec i wkrótce umiera, a na drugi dzień jego ojciec zostaje 
zamordowany, pojawiają się jednoznaczne podejrzenia, kto za 
tym stoi. Jej życie zaczyna wymykać się spod kontroli, a z mroków 
przeszłości powracają demony. W tej powieści nic nie jest jed-
noznaczne. Nikt nie jest niewinny, a zło nie jest złem absolutnym.

“Ingrid Bergman prywatnie”, (Aleksandra Ziółkowska - Boehm, czyta 
Agnieszka Krzysztoń) 

Książka o jednej z największych gwiazd kina szwedzkiego, któ-
ra zrobiła międzynarodową karierę. Tym razem przyglądamy się 
jej relacjom z rodziną. Ingrid pozostawała w bliskich stosun-
kach z Blendą, jej synem Carlem i wnukiem Normanem. Ingrid 
i Norman często ze sobą korespondowali, a także spotykali się 
w wielu miejscach w USA, Francji i Anglii. Norman Boehm, mąż 
autorki, udostępnił jej rodzinne listy i fotografie, a także podzie-
lił się wspomnieniami o swojej sławnej kuzynce. Portret Ingrid 
Bergman, namalowany przez jej krewnych, pozwala ją poznać nie 
tylko jako wspaniałą aktorkę, ale także jako życzliwą i pełną ciepła 
kobietę oraz kochającą żonę i matkę.
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“Kraj nie dla wszystkich. O szwedzkim nacjonalizmie” (Wiktoria 
Michałkiewicz czyta Anna Mrozowska)

Thriller psychologiczny, prosto z Norwegii. Clara jest ambitną 
urzędniczką w Ministerstwie Sprawiedliwości, specjalizującą 
się w ochronie dzieci – ofiar przemocy domowej, która obec-
nie pracuje nad kontrowersyjną i dyskutowaną ustawą. Kiedy 
do szpitalu, w którym pracuje jej mąż, trafia pobity czteroletni 
chłopiec i wkrótce umiera, a na drugi dzień jego ojciec zostaje 
zamordowany, pojawiają się jednoznaczne podejrzenia, kto za 
tym stoi. Jej życie zaczyna wymykać się spod kontroli, a z mroków 
przeszłości powracają demony. W tej powieści nic nie jest jed-
noznaczne. Nikt nie jest niewinny, a zło nie jest złem absolutnym.

“Hvile. Jak norweska sztuka leniuchowania uratuje nam życie” Siw 
Aduvill (tłum. Małgorzata Rost, czyta Iwona Milerska)

Pośpiech, stres, kolejne kawy pite w biegu, rzeczy i ludzie nie-
ustannie domagający się uwagi. Jeśli tak wygląda każdy Twój 
dzień i marzysz o zmianie, to z pomocą przychodzi Hvile – nor-
weska sztuka leniuchowania. Nie potrzebujesz do tego świeczek 
zapachowych ani cieplutkich kocyków. Masz pod ręką wszystko, 
czego ci potrzeba, by wreszcie odpocząć. Bez relaksu nie po-
wstałyby rzeczy wielkie, twórcze i wybitne. Jak podkreśla Autor-
ka: Odpoczynek staje się aktem odwagi w sytuacji, kiedy zarówno 
nasza kultura, jak i my sami zdajemy się nie tolerować go jako 
czegoś koniecznego.



Na Storytel możecie już posłuchać naszego 
podcastu „Na północ kultury”, poświęconego 
kulturalnej Skandynawii. Przyglądamy się Pół-
nocy, filtrując ją przez kino i literaturę, przybli-
żamy ciekawe trendy i odsłaniamy różne oblicza 
krajów skandynawskich. Sześć odcinków wy-
pełnionych naszymi przemyśleniami i rozmo-
wami ze wspaniałymi gościniami. 


