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Kolejne zestawienie tematyczne opracowane w Wypożyczalni Głównej przybliża
jeden z najbardziej intrygujących problemów współczesnego świata – życie kobiet
Wschodu.
Kultura Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz wszystko, co z nim związane –
Arabowie, Chiny, Koran, islam – od lat fascynuje, a zarazem przeraża. Wynika to
przede wszystkim z natłoku informacji, a właściwie raczej szumu informacyjnego, jaki
narasta z każdym dniem wokół tego regionu świata.
Wśród tematów „dyżurnych” króluje problematyka kobieca. Pozycja społeczna
kobiety w świecie islamu to jeden z najbardziej ciekawych i intrygujących tematów
dla człowieka patrzącego na tą kulturę z perspektywy cywilizacji zachodu. Stereotyp
muzułmanki, który krąży w wyobrażeniu „przeciętnego Europejczyka”, to niewidoczna
dla świata zewnętrznego, spowita hadżibem, lub tylko chustą, kobieta schowana w
domu, w haremie, razem z innymi żonami, lub za ramieniem mężczyzny i powolna
jego woli.
Zestawienie to ma przybliżyć czytelnikom sytuację kobiet Wschodu, ukazać
ich dzień powszedni, ich radości, problemy, a często i tragedie. Czytelnicy będą
mogli zapoznać się z książkami, które są wspomnieniami kobiet, którym udało się
wyrwać z tamtego świata – świata, który dla jednych był rajem, a dla innych stał się
piekłem.
Praca ta pozwala na łatwiejsze dotarcie do znajdujących się w księgozbiorze
tutejszej biblioteki książek dotyczących tej tematyki.
Opracowanie składa się z trzech części, które są uporządkowane
alfabetycznie. Pierwsza zawiera spis książek znajdujących się w zbiorach
Wypożyczalni i zamieszczono tutaj hasła przedmiotowe przybliżające problematykę
książki oraz krótkie streszczenia. Druga to spis autorów. Trzecia zaś to indeks haseł
przedmiotowych. Numery z części drugiej i trzeciej odsyłają do konkretnej pozycji
części pierwszej.

Data opracowania: 1 września 2009 r.
Opracował: Józef Dzień

CZĘŚĆ I
Dokumenty dotyczące kobiet Wschodu w zbiorach
Wypożyczalni Głównej

1. Afganka : dziennik pielęgniarki / Karla Schefter ; z niem. przeł. Barbara
Tarnas.- Warszawa : Albatros, 2002.
Hasła przedmiotowe: Kobieta - pamiętniki , Pamiętniki niemieckie - 20 w ,
Pielęgniarki i pielęgniarze - Afganistan - od 1989 r. - pamiętniki , Schefter, Karla ,
Zatrudnienie cudzoziemców - Afganistan - od 1989 r. - pamiętniki
Sygnatura: 74099
Karla Schefter, niemiecka pielęgniarka, od 1989 roku pracowała w zniszczonym
wojną Afganistanie jako woluntariusza. Po kilku latach postanowiła zbudować własny
szpital w Chak, miejscowości oddalonej 70 km od Kabulu. Talibowie długo nie
wyrażali na to zgody, ale szpital jednak powstał. Karla zdobyła uznanie afgańskiej
społeczności: pertraktowała z mudżahedinami, wchodziła w układy z talibami,
znajdywała posłuch u starszyzny. Po wydarzeniach z 11 września została zmuszona
do opuszczenia kraju.
2. Aranżowane małżeństwa / Chitra Banerjee Divakaruni ; przekł. Joanna
Szczepańska, Klaudia Michalak-Palarz.- Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2008.
Hasła przedmiotowe: Kobieta - beletrystyka , Małżeństwo międzyetniczne beletrystyka , Opowiadanie amerykańskie - 20 w , Opowiadanie obyczajowe
amerykańskie
Sygnatura: 84517 , 84518
To zbiór opowiadań, którego bohaterkami są kobiety, stojące w sytuacji rozdarcia
pomiędzy dwoma światami. Doświadczają poczucia zarówno wolności, jak i
schwytania w pułapkę różnic kulturowych i starają się odkryć swoją prawdziwą
tożsamość. Dla tych kobiet możliwość zmiany, rozpoczęcia wszystkiego od nowa jest
jednocześnie przerażająca, i obiecująca - niczym ocean oddzielający je od domu w
Indiach. Poczynając od młodej mężatki, której baśniowa wizja Kalifornii rozpada się
na kawałki, gdy jej mąż zostaje zamordowany, a ona sama musi stawić czoło
przyszłości, a kończąc na rozwiedzionej kobiecie w średnim wieku, która marzy o
doskonałym życiu.
3. Autobiografia / Noor ; z ang. przeł. Barbara Cendrowska.- Wyd. 5.- Warszawa :
Albatros, 2005.
(Literka)
Hasła przedmiotowe: Husajn (król Jordanii ; 1935-1999) - małżeństwo pamiętniki, Noor (królowa Jordanii ; 1951- ) , Jordania - od 1945 r. - pamiętniki ,
Kobieta - Jordania - od 1945 r. - pamiętniki , Pamiętniki amerykańskie - od
1945 r
Sygnatura: 80115 , 80116
1. Pierwsze wrażenia; 2. Korzenie; 3. Dziennik teherański; 4. Audiencja u króla; 5.
Poryw wiary; 6. Miesiąc modlitwy w Gleneagles; 7. Młoda żona na królewskim
dworze; 8. Pompa i codzienność; 9. Kryzys za kryzysem; 10. Ameryka widziana
nowymi oczyma; 11. W ojczyźnie i za granicą; 12. "Kobiety władają połową nieba";
13. Rodzicielstwo; 14. Problemy dojrzewania; 15. Preludium do wojny; 16. Wojna
nad Zatoką Perską; 17. Próba wiary; 18. Dzień odmienny od innych; 19. Na skraju
przepaści; 20. Biały ptak; 21. Niebiosa szlochały

4. Bez litości! / Miriam Ali, Jana Wain ; przeł. Andrzej Keyha.- Katowice : Od
Nowa, 1994.
Hasła przedmiotowe: Ali-Kamouhi, Miriam , Ali-Kamouhi (rodzina) - pamiętniki ,
Jemen - emigracja - Wielka Brytania - od 1945 r. - pamiętniki , Kobieta - Jemen - od
1945 r. - pamiętniki , Mniejszości narodowe - historia - Wielka Brytania - od 1945 r. pamiętniki , Obyczaje - Jemen - od 1945 r. - pamiętniki , Pamiętniki angielskie - od
1945 r
Sygnatura: 36591, 36592, 36593
Książka, którą czyta się jednym tchem, od której trudno oderwać się, a także
uwierzyć, że jest możliwe takie bezprawie w wieku XX. Miriam Ali - matka
sprzedanych dziewcząt w swoich wspomnieniach cofa się do lat sześćdziesiątych, by
pokazać czytelnikowi powstanie własnej rodziny i wszystko to, co doprowadziło do
straty córek, a następnie walki o nie.
5. Biała czarownica / Ilona Maria Hilliges ; z niem. przeł. Ryszard Wojnakowski.Warszawa : Świat Książki, 2007.
Hasła przedmiotowe: Hilliges, Ilona Maria (1953- ) , Nigeria - ludność - kultura - 20
w. - pamiętniki , Nigeria - etnografia - 20 w. - pamiętniki , Kobieta - Nigeria - 20 w. pamiętniki , Pamiętniki niemieckie - 20 w
Sygnatura: 81444, 81445
Trudno uwierzyć, a jednak na życie autorki składają się głównie niezwykłe
wydarzenia! Mimo rozwodu z mężem Nigeryjczykiem, postanowiła sprzedawać z nim
używane samochody i zamieszkała w Lagos. Tam poznała Victora, miejscowego
księcia. Niestety, klątwa, rzucona na niego przez wuja czarownika, naczelnika klanu i
wroga wszelkiej europeizacji, zaczyna zbierać tragiczne żniwo. By nie stać się jej
ofiarą, Ilona postanawia nauczyć się czarów i chroni się w buszu u kapłanek wodnej
bogini Jemonii...
6. Biała Masajka / Corinne Hofmann ; z niem. przeł. Dariusz Muszer.- Warszawa :
Świat Książki, 2006.
Hasła przedmiotowe: Hofmann, Corinne (1960- ) - pamiętniki , Małżeństwo - Kenia
- od 1945 r. - pamiętniki , Masajowie - kultura - od 1945 r. - pamiętniki , Pamiętniki
szwajcarskie - od 1945 r , Kenia - od 1945 r. - pamiętniki
Sygnatura: 82002
1. Przylot do Kenii ; 2. Poszukiwania ; 3. Długie pół roku ; 4. Ponowne spotkanie ; 5.
Biurokratyczne przeszkody ; 6. Pożegnanie i wyjazd ; 7. W nowej ojczyźnie ; 8.
Podróż z Priscillą ; 9. Spotkanie z Juttą ; 10. Szczęśliwa w Maralalu ; 11. Z
powrotem w Mombasie ; 12. Chory na głowę ; 13. Przyjdziesz do mego domu ; 14.
Landrower ; 15. Niebezpieczeństwa w buszu ; 16. Plany na przyszłość ; 17. Życie
codzienne ; 18. Obca Szwajcaria ; 19. Ojczyzna : Afryka ; 20. Kłopoty z urzędami ;
21. Malaria ; 22. W szpitalu ; 23. Ceremonia ; 24. Pole, pole ; 25. Pożegnanie i
powitanie ; 26. Urząd stanu cywilnego i podróż poślubna ; 27. Własna manyatta ; 28.
Wesele Samburu ; 29. Sklep ; 30. Ścieżki w dżungli ; 31. Żona nauczyciela ; 32.
Strach o dziecko ; 33. Na zboczu śmierci ; 34. Wielki deszcz ; 35. Wyprowadzka z
manyatty ; 36. Latający doktor ; 37. Sophia ; 38. Napirai ; 39. Powrót do domu we
troje ; 40. Głód ; 41. Kwarantanna ; 42. Nairobi ; 43. Wypoczynek w Szwajcarii ; 44.
Białe twarze ; 45. Czy wszystko będzie dobrze? ; 46. Podejrzliwość ; 47. Coraz

gorzej ; 48. Rozpaczliwe położenie ; 49. Bezsilność i wściekłość ; 50. Dobra ślina ;
51. Nowa nadzieja ; 52. Gorzkie rozczarowanie ; 53. Sytuacja bez wyjścia ; 54.
Ucieczka.
7. Biała niewolnica / Magda Tunzvi ; relację przedstawia Roman Samsel.Warszawa : Polski Dom Wydawniczy, 1994.
Hasła przedmiotowe: Małżeństwo - historia - Zimbabwe - od 1945 r. - pamiętniki ,
Obyczaje - Zimbabwe - od 1945 r. - pamiętniki , Pamiętniki polskie - od 1980 r ,
Tunzvi, Hitler Moses - pamiętniki , Tunzvi, Magda - pamiętniki
Sygnatura: 49516
Polka, mieszkanka Warszawy poznaje Hitlera Mosesa z Zimbabwe, pracującego w
korpusie dyplomatycznym. Zauroczenie doprowadza do małżeństwa. Gdy upada
placówka dyplomatyczna, mąż zostaje na utrzymaniu Magdy. Dzięki jej wsparciu
kończy studia medyczne. Rodzi się dziecko, potem drugie. Magda podejmuje
zaskakującą decyzję, wyjazdu do Zimbabwe. Na miejscu okazuje się, że Hitler ma
inną żonę, którą na domiar złego jest bardziej zainteresowany niż Magdą. Ze strony
tej drugiej zaczynają się szykany, straszenie magią, rzucanie czarów. Magda jest
coraz bardziej osaczana. Uwięziona w domu, który zbudowała od podstaw z
Hitlerem, w dużej mierze za pieniądze przywiezione z Polski, zdana wyłącznie na
rodzinę męża i jego łaskę. Ataki ze strony tamtej przybierają na sile. Ukochany mąż
poskramia polską żonę pasem...
8. Blond gejsza / Jina Bacarr ; przeł. Krzysztof Puławski.- Warszawa : Harlequin
Enterprises : Mira, cop. 2008.
Hasła przedmiotowe: Powieść obyczajowa amerykańska , Powieść amerykańska 21 w, Gejsza - beletrystyka
Sygnatura: 84454
Starożytna japońska tradycja związana z pięknem, erotyką i seksem skrywa wiele
tajemnic, które poznać mogą tylko nieliczni. Dla cudzoziemców są one w ogóle
niedostępne. Kiedy Amerykanin Edward Mallory w obawie przed zemstą groźnego
japońskiego księcia Kira-samy musi ukryć piętnastoletnią córkę w Herbaciarni
Drzewa Wspomnień, Kathlene wkracza nagle w zmysłowy świat gejsz. W czasie
kolejnych lat w herbaciarni będącej ekskluzywnym klubem gejsz Kathlene uczy się
sztuki uwodzenia i zaspokajania potrzeb mężczyzn. Przygotowuje się także do
rytuału "sprzedaży wiosny", czyli utraty dziewictwa. Mężczyzną gotowym zapłacić za
ten zaszczyt jest bogaty baron Tonda-sama, będący na usługach księcia Kira-samy.
Baron podejrzewa, że piękna kandydatka na gejszę jest dziewczyną, której na
zlecenie księcia od trzech lat poszukuje. Kathlene skrycie pragnie innego
mężczyzny, wie jednak, że baronowi nie wolno się sprzeciwić. Gdyby się na to
odważyła, ściągnęłaby śmiertelne niebezpieczeństwo zarówno na dom gejsz, jak i na
siebie samą...
9. Bogini z tygrysem : wspomnienie o Kaszmirze / Sudha Koul ; z ang. przeł.
Rafał Lisiński.- Warszawa : Świat Książki, 2003.
Hasła przedmiotowe: Powieść obyczajowa indyjska , Kaszmir - beletrystyka , Koul,
Sudha (1947- ) - beletrystyka
Sygnatura: 75312

Książka to nostalgiczne wspomnienie z czasów dorastania autorki w Kaszmirze,
kiedyś zwanym rajem na ziemi. Sudha należy do elitarnej kasty bramińskiej. Z
wielkim żalem opuściła rodzinną dolinę, kiedy musiała wyjechać do USA. Teraz
pozostała jej pamięć...
10. Broniłam ofiar : pamiętnik z Iranu / Shirin Ebadi ; współpr. Azadeh Moaveni ; z
ang. przeł. Małgorzata Szubert.- Warszawa : Świat Książki, 2007.
Hasła przedmiotowe: Ebadi, Širin (1947- ) - pamiętniki , Kobieta - Iran - od 1945 r. pamiętniki , Nagrody Nobla, pokojowe - laureaci - pamiętniki , Pamiętniki perskie - od
1945 r , Prawa człowieka - Iran - od 1945 r. - pamiętniki , Iran - polityka wewnętrzna krytyka - od 1945 r. - pamiętniki
Sygnatura: 81843
Skromność, inteligencja, wrażliwość na ludzką krzywdę i rzadko spotykana odwaga
cechują Shirin Ebadi – osobę naprawdę niezwykłą. Pod rządami szacha była młodą,
dobrze zapowiadająca się sędziną. Rewolucja Islamska 1979 roku kazała jej nakryć
głowę i sprowadziła do bycia „ruchomym majątkiem” męża. Choć zastraszana,
pozbawiona pracy i więziona, nigdy się z tym nie pogodziła. Nagłaśniała tragiczne
przypadki ofiar reżimu, m.in. rodziców zamordowanej dziewczynki, którzy musieli
zapłacić za proces zabójców, sprzedając dom i popadając w skrajną nędzę, a
mordercy i tak uszli kary.
11. Chiński Kopciuszek : sekretna historia niechcianej córki / Mah Adeline Yen
; przeł. Joanna Orska.- Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2004.
Hasła przedmiotowe: Mah, Adeline Yen (1937- ) - pamiętniki , Pamiętniki chińskie 20 w , Chiny - 20 w. - pamiętniki
Sygnatura: 77438
Poruszająca, prawdziwa historia chińskiej dziewczynki, odrzuconej i źle traktowanej
przez rodzinę, rozpaczliwie szukającej akceptacji i miłości. Bohaterka tej autobiografii
- tak jak bajkowy Kopciuszek - dzięki cierpliwości i pracy odwróciła zły los, dlatego jej
opowieść jest nie tylko spisem upokorzeń i nieszczęść, jakie spotykają niechcianą
córkę w Chinach na przełomie lat 40. i 50. XX w., ale też dodającym otuchy
świadectwem zwycięstwa dobra nad złem.
12. Córka nomadów / Waris Dirie, Jeanne D'Haem ; z ang. przeł. Krystyna
Chmiel.- Warszawa : Fakty, 2002.
Hasła przedmiotowe: Dirie, Waris , Pamiętniki amerykańskie - od 1945 r , Somalia
- etnografia - od 1945 r. - pamiętniki
Sygnatura: 74433 , 74948
Waris Dirie pisze o głębokiej tęsknocie do ojczyzny, z której musiała uciekać 20 lat
temu. Po latach pełnej przygód tułaczki po Europie i Stanach Zjednoczonych, już
jako sławna modelka postanawia odwiedzić ojczyznę, nękaną wewnętrznymi
wojnami, by zobaczyć się z rodziną, a zwłaszcza z ukochaną matką. Podróż do
Somalii jest prawdziwą drogą przez Mekkę, ale spotkanie z bliskimi uświadamia jej,
że nadal jest prawdziwą nomadką, związaną uczuciowo ze swym dzikim,
nieszczęsnym i pięknym krajem. Córka nomadów wraca do domu... ale nie na stałe.
Waris Dirie jest przedstawicielką ONZ-owskiej organizacji zwalczającej potworną
praktykę obrzezania dziewcząt w Somalii. Stworzyła fundację Jutrzenka Pustyni

niosącą pomoc dla dyskryminowanych i poddawanych rytualnym okaleczeniom.
Mieszka z synem w Nowym Jorku.
13. Córka rzeki / Ying Hong ; przeł. Anna Zielińska.- Warszawa : Świat Książki,
2003.
Hasła przedmiotowe: Hong, Ying (1962- ) , Pamiętniki chińskie - od 1945 r , Chiny od 1945 r. - pamiętniki
Sygnatura: 74987
Pasjonująca autobiografia łączy w sobie brutalny realizm z ciepłem i poezją. Ujawnia
prawdziwe oblicze chińskiego "socjalistycznego dobrobytu" i pokazuje, że człowiek o
rozbudzonej świadomości może odmienić własny los.
14. Córka samuraja / Etsu Inagaki Sugimoto ; przeł. z j. ang. Monika Nowakowska
; [il. Michał Dąbrowski].- Bydgoszcz : Diamond Books, 2006.
(Odkrywanie Japonii)
Hasła przedmiotowe: Sugimoto, Etsuko (1873-1950) , Pamiętniki japońskie 20 w
Sygnatura: 81634
Niezwykła autobiografia córki wysokiego rangą samuraja. Rzecz o odchodzącej w
zapomnienie klasie samurajów i niezwykłym zderzeniu kultur japońskiej i
amerykańskiej. Kopalnia wiedzy na temat japońskiej mentalności, kultury i
obyczajów.
15. Córki księżniczki Sułtany / Jean Sasson ; przeł. Grażyna Gasparska, Hanna
Jankowska.- Warszawa : Prima, 1994.
Hasła przedmiotowe: Kobieta - biografie - Arabia Saudyjska - od 1945 r. publicystyka , Kobieta - socjologia - od 1945 r. - publicystyka , Publicystyka
amerykańska - od 1945 r
Sygnatura: 39074 , 39075
Kontynuacja losów księżniczki Sułtany - siostrzenicy króla Arabii Saudyjskiej - i jej
rodziny po roku 1991, kiedy ukazała się książka Księżniczka odsłaniająca kulisy jej
niezwykłego życia. Dalsze losy Sułtany wiążą się przede wszystkim z jej córkami Mahą i Amani. W książce nie brak opisów brutalnych praktyk dzieciobójstwa,
przykładów deprawacji i okrucieństwa wobec nieletnich dziewcząt sprzedawanych
bogatym Saudyjczykom jako ''tymczasowe narzeczone''.
16. Czerwona Azalia / Anchee Min ; przeł. z ang. Michał Madaliński.- Warszawa :
Albatros, 2000.
(Pi)
Hasła przedmiotowe: Min, Anchee (1957- ) - beletrystyka , Powieść obyczajowa
chińska, Scenariusz filmowy chiński - 20 w
Sygnatura: 71503
Pełna dramatyzmu szokująca autobiografia młodej chińskiej dziewczyny dorastającej
i wychowującej się w okresie Rewolucji Kulturalnej. Opowieść o osamotnieniu i
wyobcowaniu, o życiu w atmosferze politycznej i seksualnej represji, a także o
miłości, odwadze, nadziei i wytrwałości, napisana przepiękną prozą.

17. Dobre kobiety z Chin : głosy z ukrycia / Xue Xinran ; z ang. przeł. Katarzyna
Kulpa.- Warszawa : W. A. B., 2008.
(Terra Incognita)
Hasła przedmiotowe: Publicystyka chińska - od 1989 r , Kobieta - socjologia Chiny - od 1945 r. - publicystyka
Sygnatura: 84281
1. Moja podróż w stronę losów chińskich kobiet; 2. Dziewczynka, która hodowała
muszkę; 3. Studentka; 4. Śmieciarka; 5. Matki, które przetrwały trzęsienie ziemi; 6. W
co wierzą Chinki; 7. Kobieta, które kochała kobiety; 8. Kobieta wyswatana przez
rewolucję; 9. Moja matka; 10. Kobieta, która czekała czterdzieści pięć lat; 11. Córka
kuomintangowskiego generała; 12. Dzieciństwo, którego nigdy nie zapomnę; 13.
Kobieta niepoznawana przez własnego ojca; 14. Modna pani; 15. Kobiety ze
Wzgórza Wołania.
18. Dom Cudów / Justine Hardy ; przeł. Katarzyna Ciążyńska.- Warszawa : Muza
SA, 2007.
(Kalejdoskop.)
Hasła przedmiotowe: Powieść angielska - 21 w , Powieść obyczajowa angielska
Sygnatura: 84862
Trzy kobiety mieszkają w Domu Cudów, na łodzi przycumowanej na jeziorze Nagin.
Suriya jest niemową, nosi w sercu potworną tajemnicę. Jej córka Lila chce uciec od
przeszłości i żyć innym życiem. Razem opiekują się Gracie, starą, arogancką
Brytyjką z Yorkshire. Kiedy angielski dziennikarz przyjeżdża do Kaszmiru, żeby
opisać lokalny konflikt, Gracie zaprasza go, by zamieszkał w Domu Cudów. Ale Hal
jest zagubiony, a jego miłość do jednej z kobiet zagraża nie tylko kruchemu
spokojowi na łodzi...
19. Dwudziesta żona / Indu Sundaresan ; z ang. przeł. Maciejka Mazan.Warszawa : Świat Książki, 2003.
Hasła przedmiotowe: Powieść obyczajowa amerykańska
Sygnatura: 76225
Szafirowooka Mihrunnisa jest nad wiek inteligentna, olśniewająco piękna i ambitna.
Księcia Sulima - przyszłego cesarza - spotyka po raz pierwszy w dniu jego ślubu i w
ułamku chwili postanawia, że pewnego dnia ona też zostanie jego żoną. Ma
zaledwie osiem lat i jeszcze nie zdaje sobie sprawy z ogromnej ceny, jaką przyjdzie
jej zapłacić za to marzenie... Wspaniała epicka historia o jednej z najbardziej
legendarnych i kontrowersyjnych indyjskich cesarzowych - o kobiecie, której
inteligencja i determinacja pokonały niezliczone przeciwności losu, a miłość wpłynęła
na przyszłość cesarstwa Mogołów.
20. Dzieci konkubiny : rozdzieleni oceanem - prawdziwa historia chińskiej
rodziny / Denise Chong ; [tł.] Małgorzata Fabianowska.- Warszawa : Philip Wilson,
2000.
(Zwykłe Niezwykłe Losy)
Hasła przedmiotowe: May-ying - pamiętniki , Chan, Sam - pamiętniki , Chong,
Denise , Chińczycy za granicą - Kanada - 20 w. - pamiętniki , Mniejszości narodowe -

historia - Kanada - 20 w. - pamiętniki , Pamiętniki chińskie - 20 w , Rodzina socjologia - Chiny - 20 w. - pamiętniki
Sygnatura: 72724
Dramatyczna życiowa historia, której wątki utkane zostały z listów, fotografii i
wspomnień, zaś akcja obfituje w więcej niespodziewanych zwrotów, niż niejedna
dobra powieść. Autorka opowiada o swojej babci, którą sprowadzono z Chin do
Nowego Świata jako młodziutką konkubinę chińskiego emigranta, o jego żonie
pozostawionej w kraju, o ich dzieciach, które wychowywały się na obu półkulach oraz
o własnej podróży w przeszłość, uwieńczonej niezwykłym spotkaniem rodzinnym po
przeszło pół wieku.
21. Dziesięć tysięcy ukochanych / Edeet Ravel ; z ang. przeł. Olga Zienkiewicz.Warszawa : Świat Książki, 2004.
Hasła przedmiotowe: Powieść obyczajowa kanadyjska
Sygnatura: 77733
Dwudziestoletnia Kanadyjka Lily przyjeżdża na studia do Izraela, gdzie poznaje
Amiego. Mężczyzna był kiedyś ambitnym i utalentowanym aktorem, ale wyrzekł się
swoich marzeń na rzecz lepiej płatnego zajęcia. Obecnie przesłuchuje terrorystów
arabskich. Praca ta budzi w nim wiele wątpliwości moralnych i skłania do refleksji
nad stosunkami izraelsko-palestyńskimi. Romans z Lily sprawia, że Ami decyduje się
porzucić znienawidzone zajęcie i ponownie spróbować sił w teatrze. Okazuje się
jednak, że zerwanie z dotychczasowym życiem nie jest wcale takie proste...
22. Dziki Imbir / Anchee Min ; z ang. przeł. Zofia Zinserling.- Warszawa : Albatros,
2002.
(Pi)
Hasła przedmiotowe: Powieść obyczajowa amerykańska , Powieść obyczajowa
chińska
Sygnatura: 73053
Akcja powieści toczy się w okresie rządów Mao i chińskiej rewolucji kulturalnej. Dziki
Imbir, piękna córka francuskiego dyplomaty i chińskiej śpiewaczki operowej, z racji
swego pochodzenia pada w szkole ofiarą bicia i szykan, traktowana jest jak wróg
klasowy. Walczy w obronie swojej godności, a z czasem staje się wzorową maoistką
i zostaje przedstawiona samemu Wielkiemu Przywódcy. Robi karierę w szeregach
Czerwonej Gwardii, akceptuje ideologię komunistyczną, a nawet prześladowania
własnej rodziny. Gubi ją jednak miłość do młodego aktywisty, który wiąże się z jej
najlepszą przyjaciółką...
23. Dzikie łabędzie / Jung Chang ; przeł. Bożena Umińska.- Warszawa : Prima,
1995.
Hasła przedmiotowe: Powieść obyczajowa chińska
Sygnatura: 44908 , 44909 , 44910
Przejmująca autobiograficzna saga. Spojrzenie od wewnątrz na proces tworzenia się
współczesnych Chin przez pryzmat losów kochającej się rodziny, której ostoją były
zawsze kobiety. Nasycona ciepłem opowieść o niezwykłej odwadze i wytrwałości w
obliczu wojny, totalitaryzmu, atmosfery represji i tortur, osobistych tragedii. Bohaterki

to przedstawicielki trzech pokoleń rodziny Chang. Ich losy zostały ukazane na tle
przemian zachodzących w Chinach w ciągu ostatnich 80 lat: od schyłku cesarstwa
chińskiego, okres japońskiej okupacji, poprzez rządy Mao i Rewolucję Kulturalną do
masakry na placu Tien'anmen.
24. Friszta : opowieść kabulska / Petra Procházková ; przekł. Jan Stachowski.Wołowiec : Czarne, 2008.
(Europejki)
Hasła przedmiotowe: Powieść obyczajowa czeska , Powieść czeska - 21 w ,
Afganistan - beletrystyka
Sygnatura: 84826
Od Autorki dowiadujemy się rzeczy, których nie powiedzieliby nam Afgańczycy. Albo
uznaliby je za zbyt intymne (Afgańczycy biją żony a w noc poślubną palą z nimi
haszysz) albo za nieistotne (mężczyźni sikają w kucki a dzieci nie noszą majtek).
Zwyczaje bohaterów bywają egzotyczne. Męża napawa dumą, że żona z kolacji z
zagranicznymi gośćmi wróciła w bagażniku a nie, jak reszta pasażerów, na
siedzeniach. A upokarza go, że odezwał się do niej obcy mężczyzna. Jednak duma
jest zawsze słodka, a upokorzenie wszędzie boli tak samo.
25. Gejsza / Liza Dalby ; przeł. z ang. Ewa Pałasz-Rutkowska.- Warszawa :
Albatros, 2001.
(Pi)
Hasła przedmiotowe: Dalby, Liza Crihfield , Gejsza - od 1945 r. - pamiętniki ,
Pamiętniki amerykańskie - od 1945 r
Sygnatura: 72221
Liza Dalby, Amerykanka, antropolog, mieszkała przez ponad rok w Japonii studiując
świat gejsz, ich kulturę i zwyczaje. Podczas specjalnej ceremonii stała się gejszą
imieniem Ichigiku, jedyną nie japońską kobietą, która dostąpiła tego zaszczytu. Miała
wtedy dwadzieścia pięć lat. Z jej doświadczeń i obserwacji zrodziła się książka
wszechstronnie opisująca to niezwykłe zjawisko japońskiej kultury i tradycji,
pamiętnik czasu, jaki spędziła w fascynującym świecie, gdzie kultywuje się piękno,
grację i wdzięk.
26. Gejsza z Gion / Mineko Iwasaki, Rande Brown ; z ang. przeł. Witold
Nowakowski.- Warszawa : Albatros, 2006.
(Literka)
Hasła przedmiotowe: Iwasaki, Mineko (1949- ) , Gejsza - pamiętniki , Pamiętniki
japońskie - od 1945 r
Sygnatura: 80150 , 80151
Autobiografia najsłynniejszej japońskiej gejszy, Mineko Iwasaki, odsłaniająca
owiane tajemnicą kulisy działalności legendarnej dzielnicy rozrywki Gion Kobu
w Kioto. Życie autorki posłużyło za kanwę bestsellerowej powieści o gejszach;
Iwasaki nie była jednak zadowolona z przedstawionej w książce historii jej
losów i napisała własną niezafałszowaną wersję. Do świata gejsz wkroczyła
jako mała dziewczynka, rozpoczynając naukę praktykowanych od setek lat
zwyczajów, języka, tańca i muzyki. Szczyt kariery Mineko przypadł na lata 70.
Mając 29 lat, wyszła za mąż i przestała czynnie uprawiać zawód. Przez karty
książki przewija się galeria sławnych ludzi odwiedzających Gion, jak Elia

Kazan, Henry Kissinger, Also Gucci i następcy europejskich tronów.
Interesującym wątkiem jest długotrwały romans Iwasaki z wielkim gwiazdorem
japońskiego filmu, Shintaro Katsu.
27. Honor kobiety : ofiara gwałtu uwięziona w Dubaju / Touria Tiouli ; z fr. przeł.
Maria Kowalska.- Warszawa : Świat Książki, 2007.
Hasła przedmiotowe: Tiouli, Touria (1963?- ) - pamiętniki , Pamiętniki francuskie od 2001 r , Ofiary gwałtu - Zjednoczone Emiraty Arabskie - od 2001 r. - pamiętniki ,
Procesy sądowe - Zjednoczone Emiraty Arabskie - od 2001 r. - pamiętniki ,
Więziennictwo - Zjednoczone Emiraty Arabskie - od 2001 r. - pamiętniki
Sygnatura: 81854 , 81855
1. Urodziny w Dubaju...; 2. Saudyjska pokusa; 3. Tęsknota za nieznanym; 4. Kraj
moich marzeń; 5. Zejście do piekieł; 6. Wsparcie mediów; 7. Okrutna wolność.
28. Jaskółki z Kabulu / Yasmina Khadra [pseud.] ; nazw. aut. Mohammed
Moulessehoul ; przekł. Barbara Przybyłowska.- Warszawa : Amber, 2005.
(Złota Seria)
Hasła przedmiotowe: Powieść psychologiczna algierska
Sygnatura: 78649
Oto historia czterech różnych miłości... Kiedyś Mohsen i jego piękna żona snuli plany
na przyszłość. Teraz Zunaira, prawniczka broniąca praw kobiet, nie może nawet
wyjść na ulicę z odsłoniętą twarzą... Atik nie wie, co to radość życia. Kiedyś był
żołnierzem, teraz jest strażnikiem w więzieniu, gdzie przebywają skazani na śmierć.
Zło, które go otacza, przenika do jego duszy, niszczy dom, małżeństwo. Musarrat,
niekochana, chora żona, jest jeszcze jednym brzemieniem. Los tragicznie splata
historie tych czworga ludzi i ich rozpaczliwych zmagań, by zachować ludzką twarz w
nieludzkich czasach, w nieludzkim świecie, gdzie każda przyjemność jest
śmiertelnym grzechem, a śmierć staje się banalna.
29. Kair : historia pewnej kamienicy / Alaa Al Aswany ; przeł. z arab. Agnieszka
Piotrowska.- Warszawa : Media Lazar - Capricorn, 2008.
Hasła przedmiotowe: Powieść obyczajowa egipska nowożytna , Powieść egipska
nowożytna - 21 w
Sygnatura: 84219
Życie pod dachem starej kairskiej kamienicy nie jest łatwe, ale zupełnie
beznadziejnie żyje się w blaszakach na jej dachu. Tam mieszkają biedacy, wśród
nich Taha bez szans na przyjęcie do Akademii Policyjnej czy piękna Busejna
wykorzystywana seksualnie przez właściciela sklepu. Bogacze, którzy zajmują dolne
piętra, też nie są zbyt szczęśliwi. Podstarzały playboy Zaki ad Dassuki z coraz
większym trudem zdobywa przychylność kobiet, a wzięty dziennikarz Hatim Raszid
płaci wysoką cenę za swoje homoseksualne związki. Nawet przedsiębiorczy Azzam,
który może wprawdzie kupić sobie miejsce w parlamencie za milion funtów i drugą
żonę za dwadzieścia tysięcy, musi się mieć na baczności przed skorumpowanymi
politykami. Wygląda na to, że nakazów Koranu przestrzega jedynie Bractwo
Muzułmańskie. Ale członkowie Bractwa organizują krwawe zamachy.

30. Kiedyś byłam księżną : dramat matki / Jacqueline Pascarl-Gillespie ; z ang.
przeł. Ewa T. Szyler.- Warszawa : Świat Książki, 2008.
Hasła przedmiotowe: Pascarl-Gillespie, Jacqueline (1963- ) - beletrystyka ,
Małżeństwo międzyetniczne - 20 w. - beletrystyka , Powieść biograficzna australijska
, Powieść australijska - 20 w , Kobieta - Malezja - 20 w. - beletrystyka
Sygnatura: 84489 , 84490
Nawet księżna nie musi być szczęśliwa - Jacqueline, Australijka, molestowana w
dzieciństwie przez partnera matki, szybko postanowiła się usamodzielnić. Jako
siedemnastolatka wyszła za Bahrina, młodego malajskiego księcia, i wyjechali do
Malezji. Ale nawet księżna dzieli w islamskim kraju smutny los lekceważonych i źle
traktowanych kobiet, a Bahrin okazuje się agresywnym okrutnikiem. Jej jedyną
radością pozostaje dwoje małych dzieci. Zabiera je z wizytą do ojczyzny i
postanawia już nie wracać do męża. Szczęśliwy spokój nie trwa jednak długo: Bahrin
podstępem wykrada jej dzieci i uwozi nie wiadomo gdzie...
31. Krzyk serca czyli historia prostodusznej dziewczyny / Bibisz ; przeł.
Margarita Bartosik.- Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2006.
(Historie Prawdziwe)
Hasła przedmiotowe: Hadżarbibi (Bibisz) - pamiętniki , Kobieta - Uzbekistan pamiętniki , Pamiętniki uzbeckie - 20 w
Sygnatura: 80578 , 80577
Poruszająca historia kobiety urodzonej w połowie lat 60. XX wieku na obrzeżach
ZSRR, w małej azjatyckiej wiosce, w której od wieków nic się nie zmieniło. Życie
ograniczone jest rygorami religii i obyczajów, kobiety są całkowicie uzależnione od
mężczyzn, młode dziewczyny rodzina sprzedaje temu, kto więcej zapłaci. Bohaterka
książki, ambitna niepokorna dziewczyna, postanawia wyrwać się z tego marazmu i
poszukać lepszego życia w europejskiej części Rosji, ale spotyka się tam z pogardą i
niechęcią, jaką żywi większość rdzennych mieszkańców do niesłowiańskich
sąsiadów. W tej odważnej i szczerej opowieści dramatyczne przeżycia
przedstawione są zdumiewająco beznamiętnie i nie pozostawiają czytelnika
obojętnym.
32. Księżna Masako : zakładniczka Chryzantemowego Tronu / Ben Hills ; przekł.
z jęz. ang. Tomasz Illg.- Katowice : Videograf II, 2008.
(Czas i Ludzie)
Hasła przedmiotowe: Masako (księżniczka japońska, żona księcia Naruhito ; 1963) - biografia , Arystokracja - biografie - Japonia - od 1945 r , Japonia - od 1945 r
Sygnatura: 84816
1. "Faceci w czerni"; 2. Córeczka tatusia 3. Ukochany pierworodny, Ostatni cesarz;
4. Magna cum laude; 5. Iglice ze snów, Z królewskiego nadania; 6. Przysięga; 7.
Gdzie jest następca tronu?; 8. Boska ręka; 9. Czarny pies; 10. Bez happy endu.
33. Księżniczka : [prawdziwa opowieść o życiu współczesnej arabskiej
księżniczki] / Jean Sasson ; przeł. Irena Chodorowska.- Warszawa : Prima, 1994.
Hasła przedmiotowe: Kobieta - biografie - Arabia Saudyjska - od 1945 r. publicystyka , Kobieta - socjologia - Arabia Saudyjska - od 1945 r. - publicystyka ,
Publicystyka amerykańska - 20 w

Sygnatura: 32341 , 32342
Książka, której wydanie wywołało skandal dyplomatyczny na Zachodzie, zakazana w
większości arabskich krajów - prawdziwa historia prawdziwej współczesnej
księżniczki. Autorka, opowiadając historię jej życia i małżeństwa, daje czytelnikowi
możność wejrzenia w samo serce niezwykłej społeczności, w której seks, pieniądze i
tradycja dominują nad wszystkim.
34. Księżniczka Masako - uwięziony motyl / Yoko Kobayashi, Martin Fritz ; przeł.
Barbara Lulińska.- Warszawa : Bellona, cop. 2006.
Hasła przedmiotowe: Masako (księżniczka japońska ; 1963- ) - beletrystyka ,
Powieść biograficzna japońska
Sygnatura: 81232
Japońska dziennikarka Yoko Kabayashi i niemiecki korespondent I programu
niemieckiej telewizji Martin Fritz ze znawstwem ujawniają dramatyczne przeżycia
Masako za pałacowymi murami. Opowiadają o skomplikowanych stosunkach i
sporach w cesarskiej rodzinie i międzypokoleniowej walce o kształt władzy,
ujawniając jednocześnie jej źródła sięgające prastarej historii i mitu o boskim
pochodzeniu cesarza, oraz o metodach wychowawczych stosowanych wobec
następców tronu. Za chryzantemową zasłoną decyduje się nie tylko los Masako, lecz
również japońskiej monarchii.
35. Księżyc we łzach / Ouarda Saillo ; z niem. przeł. Barbara Ostrowska.Warszawa : Świat Książki, 2008.
Hasła przedmiotowe: Saillo, Ourda (1974- ) - pamiętniki , Dziecko maltretowane Maroko - od 1945 r. - pamiętniki , Pamiętniki marokańskie - od 1945 r , Przemoc w
rodzinie - Maroko - od 1945 r. - pamiętniki
Sygnatura: 84502 , 84503
1. Agadir, Maroko (19 września 1979 roku); 2. Prowincja Sus, Maroko (1974-1979);
3. Agadir, Maroko (1979-1993).
36. Kuszenie w Chikaldzie / Consilia Maria Lakotta ; [tł. Jacek Jurczyński].Kraków : Wydaw. M, cop. 2008.
(Powieść z Blachą)
Hasła przedmiotowe: Powieść obyczajowa niemiecka , Powieść niemiecka - 20 w
Sygnatura: 84949
Akcja książki toczy się w Indiach. Peter Larsen, młody lekarz, specjalista od chorób
tropikalnych, jeszcze w ojczystym kraju, w Niemczech, zakochuje się w urodziwej
hinduskiej studentce medycyny Sity Durpali, bramince z najwyższej kasty i dobrego
domu. Tymczasem rodzina dziewczyny ze wszelkich sił stara się o zachowanie
starego prawa kastowego regulującego relacje Europejczyków z Hindusami.
Pomimo wielu trudności Sicie udaje się otrzymać stanowisko lekarza praktykanta w
prywatnej klinice, w której pracuje Peter Larsen wraz z kierującym całą instytucją
jego ojcem, lekarzem od kilkudziesięciu lat przebywającym w Indiach. Dochodzi do
konfliktów pomiędzy zachodnim i wschodnim stylem życia, a tropikalny klimat oraz
przeżywane emocje są źródłem i przyczyną coraz większego napięcia.

37. Kwiat pustyni : z namiotu nomadów do Nowego Jorku / Waris Dirie,
Cathleen Miller ; z ang. przeł. Marek Wrześniewski.- Warszawa : Świat Książki,
2000.
Hasła przedmiotowe: Dirie, Waris , Kobieta - socjologia - Somalia - od 1945 r. pamiętniki , Modelki i modele - historia - Stany Zjednoczone - od 1945 r.- pamiętniki ,
Pamiętniki amerykańskie - od 1945 r , Prawa człowieka - ochrona - organizacje Stany Zjednoczone - od 1945 r. - pamiętniki , Somalia - etnografia - od 1945 r. pamiętniki
Sygnatura: 74468 , 74510
1. Ucieczka ; 2. Dorastanie wśród zwierząt ; 3. Życie koczownika ; 4. Wejście w
świat kobiet ; 5. Kontrakt małżeński ; 6. W drodze ; 7. Mogadiszu ; 8. Do Londynu ;
9. Na służbie ; 10. Nareszcie wolna ; 11. Modelka ; 12. U lekarza ; 13. Paszportowe
rozterki ; 14. Pierwsza liga ; 15. Znowu w Somalii ; 16. Wielkie Jabłko ; 17. Moja
misja ; 18. Myśli o domu
38. Kwiat Śniegu i sekretny wachlarz / Lisa See ; z ang. przeł. Anna DobrzańskaGadowska.- Warszawa : Świat Książki, 2005.
Hasła przedmiotowe: Kobieta - Chiny - beletrystyka , Powieść obyczajowa
amerykańska
Sygnatura: 79290
Niezwykła historia dwóch Chinek Iaotong; przyjaciółek od serca, które - by zostać
bratnimi duszami - musiały według tradycji posiadać wiele wspólnych cech. Lilia i
Kwiat Śniegu urodziły się w tym samym czasie i tego samego dnia brutalnie
skrępowano im stopy. Ich losy, wyznaczone przez chińskie zwyczaje, potoczyły się
jednak odmiennie...
39. Łzy na piasku / Nura Abdi, Leo G. Linder ; z niem. przeł. Maria Skalska.Warszawa : Świat Książki, 2004.
Hasła przedmiotowe: Abdi, Nura (1974- ) , Kobieta - Somalia - od 1945 r. pamiętniki , Pamiętniki niemieckie - od 1945 r , Somalia - etnografia - od 1945 r. pamiętniki
Sygnatura: 76590
1. Somalia 2. Kenia 3. Niemcy.
40. Majjada : kobieta Iraku / Jean Sasson ; z ang. przeł. Joanna Pierzchała.Warszawa : Świat Książki, 2004.
Hasła przedmiotowe: Al-Askari, Mayada (1955- ) - biografia , Dziennikarze biografie - Irak - od 1945 r , Kobieta - socjologia - Irak - od 1945 r , Więźniowie
polityczni - biografie - Irak - od 1945 r
Sygnatura: 76822
1. Kobiety cienia z celi nr 52 2. Cztery pary czarnych drzwi 3. Dżiddi Sati 4. Saddam
Husajn 5. Żona Saddama - "dama" Sadżida 6. Chemiczny Ali i zasłona 7. Tortury 8.
Doktor Fadil i rodzina Majjady 9. Kwilenie przepiórki 10. Droga Samiro

41. Miłości na imię Sufi / Rahnama Kaweh Pur.- Warszawa : Muza SA, 1998.
(VIP)
Hasła przedmiotowe: Powieść religijna perska , Powieść religijna polska , Islam beletrystyka
Sygnatura: 64146
"Kiedy religia stała się narzędziem władzy, straciła całą swoją duchową intymność i
ową niepojętą zagadkową moc, której ludzie tak chętnie się poddają. W jej miejsce
pojawiła się sucha karząca praworządność Boża. Teraz miłość do Boga przerodziła
się w strach. Nawet głośny śmiech stał się grzechem. Przyszły niedobre dni. Dni
umierania duszy. Dni wewnętrznej pustki i rozpaczy. Kiedyś musieliśmy kochać
szacha i bać się go, a teraz mamy kochać i bać się Imama i jego orędowników.
Rozpoczęła się gra w kotka i myszkę. My staramy się przechytrzyć przedstawicieli
Boga, oni myślą, jak nas przyłapać".
Fragment tekstu.
42. Miłość lwicy / Christina Hachfeld-Tapukai ; z niem. przeł. Elżbieta PtaszyńskaSadowska.- Warszawa : Świat Książki, 2008.
Hasła przedmiotowe: Hachfeld-Tapukai, Christina - pamiętniki , Małżeństwo
międzyetniczne - od 1945 r. - pamiętniki , Obyczaje - Kenia - od 1945 r. - pamiętniki ,
Pamiętniki niemieckie - od 1945 r , Kenia - od 1945 r. - pamiętniki
Sygnatura: 84940
Autobiograficzna opowieść o egzotycznej przygodzie, wielkiej miłości i smaku życia z
dala od cywilizacji. Autorka od dzieciństwa chciała odbyć podróż do Afryki, ale w
ojczystych Niemczech zakochała się i urodziła dzieci. Szukając zapomnienia po
nagłej śmierci męża, wyjechała do Kenii, gdzie mieszka już dwadzieścia lat. Poznała
tam wojownika z plemienia Samburu, zakochała się i osiadła z nim na odludnej i
dzikiej północy kraju. "Wiodę życie, które, choć pełne wyrzeczeń i niebezpieczeństw,
podporządkowane nieokiełznanej naturze, obcym tradycjom i mistyce, nigdy nie
stanie się monotonne..." - pisze.
43. Miłość Peonii / Lisa See ; z ang. przeł. Anna Dobrzańska-Gadowska.Warszawa : Świat Książki, 2007.
Hasła przedmiotowe: Powieść obyczajowa amerykańska
Sygnatura: 82877
Szesnastoletnia Peonia, urodziwa i majętna, na kilka miesięcy przed ślubem z nie
znanym sobie mężczyzną, zakochuje się w poecie Renie. Umiera na "miłosną
chorobę" nie wiedząc, że to właśnie on był jej przeznaczony. Ale w chińskiej tradycji
świat żywych przenika się ze światem duchów i Peonia wciąż może zostać jego
żoną. By tak się stało, musi pokierować wszystkim z zaświatów...
44. Miraże / Soheir Khashoggi ; tł. Katarzyna Kasterka.- Poznań : Zysk i S-ka, cop.
2005.
Hasła przedmiotowe: Kobieta - Bliski Wschód - beletrystyka , Powieść obyczajowa
amerykańska
Sygnatura: 78509

Pomimo wręcz baśniowego dzieciństwa w domu opływającym w bogactwa i luksusy,
Amira akceptuje fakt, że pewnego dnia zostanie oddana komuś obcemu za żonę, a
publicznie zawsze będzie się pokazywać jedynie w czarnej materii i z zasłoną na
twarzy. Nie jest natomiast przygotowana na okrucieństwo męża, którego poznaje
dopiero podczas nocy poślubnej. By nie stracić zmysłów i zachować życie,
podejmuje desperacką próbę ucieczki z dzieckiem do USA. Tam osiąga sukces
zawodowy i odnajduje prawdziwą miłość. Żyje jednak w ciągłym strachu, że w końcu
dopadnie ją przeszłość i bezlitosny mąż.
45. Młodsza siostra : w poszukiwaniu ukrytego świata chińskich kobiet :
wspomnienia / Julie Checkoway ; [tł.] Maria Prygoń.- Warszawa : Philip Wilson,
1999.
(Zwykłe Niezwykłe Losy)
Hasła przedmiotowe: Checkoway, Julie (1963- ) , Kobieta - Chiny - od 1945 r. pamiętniki , Pamiętniki amerykańskie - od 1945 r , Chiny - podróżnictwo - od 1945 r. pamiętniki , Stany Zjednoczone - ludność - Chiny - od 1945 r. - pamiętniki
Sygnatura: 72723
To opowieść o chińskich kobietach, o tych zwykłych, prowadzących - wydawałoby
się - przeciętne, nudne życie. Każda historia jest inna, ale ich wspólną cechą jest to,
że zawsze były głęboko skrywane. Tylko przypadkiem ujrzały światło dzienne. Oto
kobieta tak desperacko pragnąca opuścić Chiny, że decyduje się zrobić to jako
narzeczona z ogłoszenia; to znów kobieta, która poświęca romantyczną miłość dla
komunistycznych ideałów; inna w czasie rewolucji kulturalnej jest zmuszona
wykonywać pracę...
46. Moja afrykańska miłość / Corinne Hofmann ; z niem. przeł. Maria Skalska.Warszawa : Świat Książki, 2008.
Hasła przedmiotowe: Hofmann, Corinne (1960- ) - pamiętniki , Masajowie - kultura
- od 2001 r. - pamiętniki , Pamiętniki szwajcarskie - od 2001 r , Kenia - od 2001 r. pamiętniki
Sygnatura: 85146 , 85147
Wielka miłość Szwajcarki i Masaja z Kenii dała im córkę oraz niezwykłe wspólne
cztery lata, spędzone w buszu i opisane w "Białej Masajce". Po archaicznym życiu
Corinne z córką uciekła od zazdrosnego męża i osiadła w Europie, walcząc z
trudnościami codziennego życia. Teraz powraca do Kenii i swej afrykańskiej rodziny,
by spotkać się z Lketingą i asystować przy kręceniu filmu, opowiadającym o jej
niezwykłych losach.
47. Motyl na wietrze / Rei Kimura ; przeł. Anna Bańkowska.- Warszawa :
Prószyński i S-ka, 2009.
Hasła przedmiotowe: Powieść japońska - 21 w , Powieść obyczajowa
japońska
Sygnatura: 85465
Los obdarzył Okichi Saito, córkę ubogiego cieśli z japońskiego miasteczka Shimoda,
niepospolitą urodą, która jednak nie przyniosła jej szczęścia. Tuż przed ślubem z
ukochanym Tsurumatsu, Okichi przypadkiem wpadła w oko amerykańskiemu
konsulowi generalnemu. Wbrew swej woli musiała zostać jego konkubiną i chociaż

przyczyniła się do wynegocjowania korzystnych warunków traktatu między Ameryką
a Japonią, już do końca życia prześladowała ją niechęć i pogarda rodaków.
48. Mozaika / Soheir Khashoggi ; przeł. Maria Streszewska-Hallab.- Poznań : Zysk
i S-ka, cop. 2007.
Hasła przedmiotowe: Powieść obyczajowa amerykańska
Sygnatura: 82859
Dinie Ahmad, mieszkającej w Nowym Jorku półkrwi Libance, wydawało się, że
wiedzie niemal idealne, kulturowo mieszane życie. Ma kochającego męża Karima,
świetnie zapowiadającego się dyplomatę z bogatej jordańskiej rodziny, ośmioletnie
bliźniaki Ali i Suzanne oraz dobrze prosperujący butik z kwiatami Mozaika. Jednakże
Karim, dręczony niechęcią otoczenia, z jaką spotykał się po 11 Września oraz
przekonany, że musi ratować bliźniaki przed zgubnymi amerykańskimi wypływami,
które w jego odczuciach zrujnowały już życie Jordiego, ich nastoletniego syna
homoseksualisty, wywozi Alego i Suzanne do swojego rodzinnego domu w
Ammanie. Zrozpaczona Dina dowiaduje się, że nie może liczyć na oficjalną
interwencję amerykańskiego rządu i zwraca się o pomoc do prywatnego detektywa o
nazwisku Constantine. Przyjrzawszy się rodzinnemu domowi Karima w Ammanie,
detektyw radzi, aby Dina poleciała w odwiedziny do dzieci, w trakcie których on
znajdzie sposób na wydostanie dzieci z Jordanii. Dina postanawia stawić czoła
swemu mężowi i zrealizować rozpaczliwy plan odzyskania bliźniaków - tylko jakim
kosztem?
49. Niewierna / Ayaan Hirsi Ali ; z ang. przeł. Joanna Pierzchała.- Warszawa :
Świat Książki, 2009.
Hasła przedmiotowe: Hirsi Ali, Ayaan (1967- ) - pamiętniki , Kobieta - Afryka - 21
w. - pamiętniki , Kobieta - pamiętniki , Kobieta - socjologia - Somalia - od 1945 r. pamiętniki , Kobieta - a islam - pamiętniki , Pamiętniki holenderskie - 21 w , Prawa
człowieka - ochrona - Holandia - od 1945 r. - pamiętniki
Sygnatura: 85229
Niewyobrażalne, ile już w swym czterdziestopięcioletnim życiu przeszła autorka!
Wychowana w Somalii, obrzezana i bita w muzułmańskiej rodzinie, uciekła przed
przymusowym małżeństwem do Europy. W Holandii rozpoczęła walkę o godność i
wolność islamskich kobiet i odważyła się wystąpić przeciw swym współbraciom w
wierze, grożącym jej śmiercią. Ayaan żyje dziś pod ochroną uzbrojonych strażników
i nadal działa, nie bojąc się niczego. Niezwykła historia o tym, jak posłuszna
afrykańska dziewczynka stała się charyzmatyczną bojowniczką o sprawiedliwość.
50. Oddaj mi dzieci : dramatyczna opowieść o determinacji matki walczącej o
odzyskanie porwanych dzieci / Donya Al-Nahi, Eugene Costello ; z ang. przeł.
Joanna Pierzchała.- Warszawa : Świat Książki, 2006.
Hasła przedmiotowe: Al-Nahi, Donya (1965- ) , Kobieta - Irak - od 1989 r. pamiętniki , Małżeństwo międzyetniczne - od 1989 r. - pamiętniki , Pamiętniki
angielskie - od 1989 r , Porwanie - Irak - od 1989 r. - pamiętniki
Sygnatura: 80833 , 80889
1. Początki...; 2. Opuszczam dom; 3. Uczę się latać; 4. Moja pierwsza misja; 5.
Zyskuję rozgłos; 6. Powinowaci i wyjęci spod prawa; 7. Podcięte skrzydła; 8. W

świetle jupiterów; 9. Mój świat się zawalił; 10. Wszystkie drogi prowadzą donikąd;
11. Fałszywe tropy i puste obietnice; 12. Raz na wozie, raz pod wozem; 13.
Przyjaciele znowu razem; 14. Historie opowiedziane przez dzieci
51. Polowałam na terrorystów : Opowieść agentki CIA / z ang. przeł. Małgorzata
Szubert.- Warszawa : Świat Książki, 2004.
Hasła przedmiotowe: CIA - publicystyka , Department of State - publicystyka , FBI publicystyka , Fundamentalizm - islam - publicystyka , Publicystyka amerykańska od 1989 r , Terroryzm - kraje muzułmańskie - od 1989 r. - publicystyka , Terroryzm zwalczanie - Stany Zjednoczone - od 1989 r. - publicystyka
Sygnatura: 77314
1. Ucieczka 2. Rozwiane marzenia 3. Tendencyjny przekład 4. Dar al-Hidżra 5.
Incydent dyplomatyczny 6. Piątkowe kazanie 7. Spisek milenijny 8. Oblicze bestii 9.
Pogoń za pieniędzmi 10. Ptaki w ogniu 11. Saudyjskie powiązania
52. Porzucona żona : dzieje pierwszej chińskiej rozwódki / Natasha Chang
Pang-Mei ; tł. Iwona Zych.- Warszawa : Philip Wilson, 2000.
(Zwykłe Niezwykłe Losy)
Hasła przedmiotowe: Chang, Pang-Mei Natasha (1965- ) , Chang, Yu-i (19001989) , Chang (rodzina) - pamiętniki , Chińczycy za granicą - Stany Zjednoczone - 20
w. - pamiętniki , Kobieta - socjologia - Chiny - 20 w. - pamiętniki , Mniejszości
narodowe - historia - Stany Zjednoczone - 20 w. - pamiętniki , Obyczaje - Chiny - 20
w. - pamiętniki , Pamiętniki chińskie - 20 w , Rodzina - socjologia - Chiny - 20 w. pamiętniki , Rozwód - Chiny - 20 w. - pamiętniki
Sygnatura: 72722
Opowieść o niezależnych kobietach, poszukujących własnej osobowości i
przynależności kulturowej, które - nawet narażone na zsyłane im przez los
nieszczęścia i pułapki - konsekwentnie i z determinacją walczą o swoje miejsce na
ziemi.
53. Przełamać tabu / Waris Dirie, Corinna Milborn ; z niem. przeł. Barbara
Tarnas.- Warszawa : Świat Książki, 2005.
Hasła przedmiotowe: Dirie, Waris , Kobieta - socjologia - Europa - 21 w. publicystyka , Mniejszości narodowe - socjologia - Europa - 21 w. - publicystyka ,
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności - Europa - 21 w. publicystyka , Publicystyka amerykańska - 21 w
Sygnatura: 79435 , 79436
1. Moje trzecie życie 2. Wyspa szczęścia 3. To po prostu musi się skończyć 4.
Dziecko nie potrafi samo się obronić 5. To zdarza się także tutaj 6. To jest sprzeczne
z naszą religią 7. Konieczne są procesy sądowe
54. Rozdarta zasłona / opowiedziała Gulszan Estera, zapisała Thelma Sangster ;
[przekł. z ang. Jerzy Piotrowski].- Warszawa : Agape, cop. 1995.
Hasła przedmiotowe: Gulshan, Esther - pamiętniki , Niepełnosprawni - Pakistan 1945-1989 r. - pamiętniki , Islam - a chrześcijaństwo - Pakistan - 1945-1989 r. pamiętniki , Konwersja religijna - Pakistan - 1945-1989 r. - pamiętniki , Metodyści -

Pakistan - 1945-1989 r. - pamiętniki , Pamiętniki pakistańskie - 1945-1989 r ,
Uzdrowienia cudowne - Pakistan - 1945-1989 r. - pamiętniki
Sygnatura: 84121
1. Do Mekki ; 2. Pielgrzymka ; 3. Woda życia ; 4. Zaslubiny ; 5. Żądło śmierci ; 6.
Samochód ; 7. Sława ; 8. Biblia ; 9. Chrzest ; 10. Siostry ; 11. W potrzasku ; 12.
Kusiciel ; 13. Świeca ; 14. Świadek.
55. Rozdarty czarczaf : moje życie w Arabii Saudyjskiej / Carmen Bin Ladin ;
przekł. Grzegorz Jargut, Magdalena Jargut.- Katowice : Videograf II, 2004.
(Czas i Ludzie)
Hasła przedmiotowe: Bin Ladin, Carmen , Kobieta - biografie - Arabia Saudyjska od 1945 r. - pamiętniki , Pamiętniki szwajcarskie - od 1945 r
Sygnatura: 81561
1. List do moich córek; 2. Jedenasty dziewiąty; 3. Tajemniczy ogród; 4. Zakochałam
się; 5. Mój saudyjski ślub; 6. Ameryka; 7. Życie na łonie Bin Ladinów; 8. Patriarcha;
9. Obca w obcym kraju; 10. Dwie matki, dwoje niemowląt; 11. Więźniarka we
własnym domu; 12. Bracia; 13. Rok 1979; 14. Yeslam; 15. Dziewczynki; 16.
Saudyjska para; 17. Siostry w islamskiej wierze; 18. Książęta i księżniczki; 19.
Wyjazd z Arabii Saudyjskiej.
56. Safiya : żyję dzięki wam / Safiya Hussaini, Raffaele Masto ; z ang. przeł.
Małgorzata Żbikowska.- Warszawa : Świat Książki, 2005.
Hasła przedmiotowe: Hussaini, Safiya , Kara śmierci - Nigeria - 20-21 w. pamiętniki , Kobieta - Nigeria - 20-21 w. - pamiętniki , Nigeria - 20-21 w. - pamiętniki ,
Pamiętniki nigeryjskie - 20-21 w
Sygnatura: 78153
1. Hausańskie dzieciństwo 2. Szkoła 3. Nie chcę wychodzić za mąż 4. Nowa rodzina
5. Kobieta i matka 6. Allahu, zabierz raczej mnie 7. Odtrącona 8. Fatalne spotkanie
9. Oskarżona 10. Proces 11. Imam 12. Znaki 13. Świat musi się dowiedzieć 14.
Uratowana 15. Rzym i świat 16. Znowu szczęśliwa i z pewnymi planami na
przyszłość
57. Sny o wolności : dzieciństwo w haremie / Fatima Mernissi ; tł. Elżbieta
Skweres.- Warszawa : Philip Wilson, 2000.
(Zwykłe Niezwykłe Losy)
Hasła przedmiotowe: Mernissi, Fatima (1940- ) , Harem - życie codzienne Maroko - 20 w. - pamiętniki , Pamiętniki marokańskie - 20 w , Życie codzienne Maroko - 20 w. - pamiętniki
Sygnatura: 67617 , 72749
Urodziłam się w roku 1940 w haremie w Fezie, w Maroku...-tak zaczyna się ta
barwna, pełna egzotyki książka Fatimy Mernissi, która prowadzi nas w świat
własnych wspomnień oraz w świat marzeń i fantazji kobiet otaczających ją w miejscu
jej dzieciństwa-haremie. Kobiety z tych opowieści to cudowne, mądre i pogodne
indywidualistki, próbujące zapomnieć o granicach i barierach, o murze oddzielającym
je od reszty świata. Autorka splotła swe wspomnienia w magiczną, pełną humoru i

metafor przypowieść, wzbogaconą oryginalnymi przepisami na glinki i maseczki
piękności oraz zasadami sztuki uwodzenia.
58. Spadające liście : prawdziwa historia niechcianej chińskiej córki / Adeline
Yen Mah ; przeł. Berenika Sienkiewicz.- Kraków : Znak, 2002.
Hasła przedmiotowe: Mah, Adeline Yen (1937- ) , Pamiętniki chińskie - 20 w ,
Chiny - 20 w. - pamiętniki
Sygnatura: 73501
Życie Adeline Yen Mah to chińska wersja baśni o Kopciuszku, w której jest i zła
macocha, i dobra wróżka (bogata ciotka), i książę, który pojawia się w chwili, kiedy
nikt się już go nie spodziewa. Urodziła się jako piąta córka w bogatej chińskiej
rodzinie. Ojciec był powszechnie szanowanym przedsiębiorcą, matka zmarła przy
porodzie. To tragiczne wydarzenie zaważyło na całym życiu Adeline, która
oskarżana była o sprowadzanie na rodzinę nieszczęścia. Prawdziwym
nieszczęściem była jednak konieczność życia pod jednym dachem z zimną, okrutną i
wyrachowaną macochą, która nie szczędziła dziewczynce bólu i upokorzeń. Mimo
wszystko Adeline udało się zachować godność i poczucie własnej wartości. Dzięki
mozolnej pracy i wytrwałości wyjechała na Zachód, gdzie zrobiła karierę jako lekarka
i założyła rodzinę.
59. Spalona żywcem / Souad ; współpr. Marie-Therese Cuny ; z fr. przeł. Ewa
Cieplińska.- Warszawa : Świat Książki, 2004.
Hasła przedmiotowe: Souad (1958?- ) , Kobieta - Jordania - od 1945 r. - pamiętniki
, Pamiętniki jordańskie - od 1945 r
Sygnatura: 77475 , 76645
Souad miała 17 lat i była zakochana. W jej wiosce w Cisjordanii, jak w wielu innych,
miłość przedmałżeńska to synonim śmierci. "Zhańbiona" rodzina wyznaczyła
szwagra dziewczyny do wykonania wyroku. Zamknięta w sąsiednim pokoju Souad
usłyszała werdykt. Następnego dnia robiła właśnie pranie na podwórzu domu.
Szwagier zbliżył się do niej i powiedział: "Zajmę się tobą", po czym polał ją benzyną i
zapalił zapałkę. Dziewczyna stanęła w ogniu. Potwornie poparzona Souad została
cudem uratowana. Zdecydowała się opowiedzieć światu o tym barbarzyństwie mimo
grożącego jej niebezpieczeństwa, gdyż wyrok rodziny nigdy nie ulega
przedawnieniu.
60. Spowiedź Chinki / Pearl S. Buck ; przeł. Wanda Kragen.- Wyd. 5.- Warszawa :
LSW, 1990.
Hasła przedmiotowe: Powieść obyczajowa amerykańska
Sygnatura: 45526
Historia młodej Chinki Kwei-Lan oraz jej bliskich, rozgrywająca się w
przedkomunistycznych Chinach. Konfrontacja kultury Wschodu i Zachodu, zderzenie
rzeczywistości podporządkowanej tradycji i rytuałom z mentalnością zachodniej
cywilizacji. Urodzona w chińskiej arystokratycznej rodzinie, Kwei-Lan odebrała
stosowne wychowanie, doskonale zna uświęcone tradycją zwyczaje i jest gotowa do
poślubienia mężczyzny, którego wybrała jej rodzina, jeszcze zanim dziewczyna
przyszła na świat. Jednak bohaterka wcale się nie spodziewa, że jej własny mąż,
absolwent amerykańskiej uczelni, będzie podważał wszystko to, co wpajano jej przez
całe życie.

61. Sprzedane ! Dokument / Betty Mahmoody ; przeł. Maria RostworowskaKsiążek.- Katowice : Akapit, 1992.
Hasła przedmiotowe: Muhsen, Zana , Kobieta - Jemen - od 1945 r. - pamiętniki ,
Obyczaje - Jemen - od 1945 r. - pamiętniki , Pamiętniki angielskie - od 1945 r
Sygnatura: 53745 , 73625
Oparta na autentycznych wydarzeniach relacja Zany Muhsen ukazała się jako
pierwsza książka w serii opowieści dokumentalnych, nad którą patronat objęła
Amerykanka Betty Mahmoody, autorka cieszącej się ogromnym powodzeniem
książki "Nigdy bez mojej córki". Betty Mahmoody, której życie było równie
dramatyczne, pragnie, aby jej seria wydawnicza zwróciła uwagę opinii światowej na
niewiarygodną niesprawiedliwość, która ma miejsce współcześnie, choć trudno w to
uwierzyć. Latem 1980 roku dwie angielskie dziewczynki wyruszają w egzotyczną
podróż. Mają spędzić wakacje w Jemenie. Ich ojciec - Jemeńczyk - zażyczył sobie,
aby zobaczyły kraj jego dzieciństwa, poznały tradycje i obyczaje, spotkały się z
mieszkającą tam rodziną. Jednak to, co czeka je u kresu podróży, nie ma nic
wspólnego z wakacyjnym wypoczynkiem. Los, jaki zgotował im własny ojciec, jest
tak przerażający, że gdyby cała ta historia nie była w stu procentach prawdziwa,
trudno byłoby w nią uwierzyć.
62. Sprzedane : tragiczne losy azjatyckich kobiet / Louise Brown ; z ang. przeł.
Bożenna Stokłosa.- Warszawa : Świat Książki, 2002.
Hasła przedmiotowe: Kobieta - Azja - od 1945 r. - publicystyka , Obyczaje - Azja od 1945 r. - publicystyka , Prostytucja - Azja - publicystyka , Publicystyka
amerykańska - od 1945 r
Sygnatura: 73767
1. Rynek 2. Towar 3. Pośrednicy 4. Przyuczanie 5. Klienci 6. Zarządzanie 7. Prawo
8. Życie i śmierć 9. Wstyd
63. Syberyjski sen : długa droga do szczęścia / Irina Pantaeva ; tł. Hanna
Szczerkowska.- Warszawa : Philip Wilson, 2001.
(Zwykłe Niezwykłe Losy)
Hasła przedmiotowe: Pantaeva, Irina , Film radziecki - historia - od 1945 r. pamiętniki , Kobieta - Buriacja (Rosja) - od 1945 r. - pamiętniki , Modelki i modele historia - Stany Zjednoczone - od 1945 r. - pamiętniki , Pamiętniki rosyjskie - od 1945
r
Sygnatura: 72750
„Przez tysiące lat moi przodkowie byli nomadami. To ich krew odezwała się we mnie,
każąc wyruszyć w świat. Syberyjski sen zaczyna się w ostatnich latach trwania
Związku Radzieckiego”
64. Szanghajska kochanka / Wei Hui ; z ang. przeł. Hanna Szajowska.- Wyd. 5 (2
w tej edycji).- Warszawa : Albatros, 2004.
(Literka)
Hasła przedmiotowe: Powieść obyczajowa chińska
Sygnatura: 79989 , 79988

Na wpół autobiograficzna powieść młodej chińskiej pisarki. Książka wyklęta i
zakazana z powodu emanującej z niej zmysłowości i poruszania tematów typowych
dla kultury Zachodu, a w Chinach uznawanych za tabu. Stanowi głos młodego
pokolenia współczesnych Chińczyków ukazując ich kraj u progu rewolucji społecznej
i seksualnej. Coco, kelnerka w szanghajskiej restauracji, niecierpliwa życia,
pragnąca lepiej poznać samą siebie. Rozdarta miedzy dwóch kochanków - Marka,
żonatego mężczyznę z Zachodu i Tientiana, samotnika i narkomana, którego darzy
miłością - pisze powieść, w której stara się opisać targające nią uczucia i emocje.
65. Święto róż / Indu Sundaresan ; z ang. przeł. Maciejka Mazan.- Warszawa :
Świat Książki, 2005.
Hasła przedmiotowe: Powieść obyczajowa amerykańska
Sygnatura: 78928
Mihrunnisa, od dnia ślubu z cesarzem Dżahangirem zwana cesarzową Nurdżahan,
przybyła do haremu jako dwudziesta i ostatnia żona władcy. Była pierwszą kobietą,
którą Dżahangir poślubił z miłości i jedyną, która odważyła się przekroczyć
tradycyjne normy i sięgnąć po władzę. Obdarzona wielkim uczuciem i zaufaniem
cesarza, zaczyna rządzić zza murów haremu, choć o swoje wpływy musi walczyć nie
tylko z innymi faworytami, ale także z przeciwnikami na cesarskim dworze.
Ministrowie uważają ją jedynie za pozbawioną ambicji kochankę władcy i ani
przypuszczają, że mają do czynienia z kobietą o wyjątkowej inteligencji i ogromnej
sile charakteru.
66. Tylko razem z córką / Betty Mahmoody ; przeł. z ang. Maria Kwiatkowska.Warszawa : Tenten, 1992.
Hasła przedmiotowe: Mahmoody, Betty (1945- ) - beletrystyka , Powieść
biograficzna angielska
Sygnatura: 39554 , 38665
Amerykanka z Michigan Betty Mahmoody jest postacią autentyczną. 3 sierpnia 1984
roku przyjeżdża z córeczką i mężem na wakacje do Teheranu. W ciągu paru dni jej
świat wali się w gruzy. "Nigdy nie opuścisz Iranu! Zostaniesz tu do śmierci" - słyszy.
Jest Amerykanką wśród ludzi, którzy nienawidzą Amerykanów. Jest żoną
fanatycznego Irańczyka, który traktuje ją jak niewolnicę. Jedyną nadzieją jest
ucieczka. Byłaby możliwa, gdyby nie czteroletnia córeczka...
67. Ukradziona twarz / Latifa ; współpr. Szekeba Haszemi ; z fr. przeł. Maria
Michalik. Wyd. 8.- Warszawa : Albatros, 2004.
(Literka)
Hasła przedmiotowe: Latifa (1980- ) , Kabul (Afganistan) - od 1989 r. - pamiętniki ,
Kobieta - Afganistan - od 1989 r. - pamiętniki , Pamiętniki afgańskie - od 1989 r
Sygnatura: 80113 , 80114
1. Biała flaga nad meczetem; 2. Kanarek w klatce; 3. Trzy dziewczyny; 4. Masakry i
cuda; 5. Trzy dziewczynki z Tajmani; 6. Polowanie na latawce; 7. Kto w Afganistanie
ma głos?

68. Ulica Rajskich Dziewic / Barbara Wood ; przeł. Andrzej Milcarz.- Wrocław :
Wydaw. Dolnośląskie, 1995.
Hasła przedmiotowe: Powieść obyczajowa amerykańska
Sygnatura: 43831 , 43832 , 43830
Gdy młodziutka Yasmina pada ofiarą gwałtu, okrywa hańbą nie tylko siebie, ale i całą
rodzinę. Obyczaje islamu są dla niej bezwzględne. Wypędzona z Egiptu, przeklęta i
skazana na śmierć, zwraca się w stronę kultury Zachodu, gdzie będzie musiała na
nowo zbudować swoją tożsamość. Jednak los zechce, by po latach wróciła w
rodzinne strony i poznała skrywane przez pokolenia tajemnice obłędu, cudzołóstwa,
morderstwa... Ulica Rajskich Dziewic to nie tylko dzieje arystokratycznego klanu
Raszidów, to także barwna opowieść o obyczajowości i historii Egiptu.
69. Uwięziona / Malika Ufkir, Michele Fitoussi ; z fran. przeł. Janusz Kostarczyk.Warszawa : Świat Książki, 2001.
Hasła przedmiotowe: Oufkir, Malika , Oufkir (rodzina) - pamiętniki , Maroko polityka wewnętrzna - od 1945 r. - pamiętniki , Pamiętniki francuskie - od 1945 r ,
Więźniowie polityczni - Maroko - od 1945 r. - pamiętniki
Sygnatura: 73253
Cz. 1 : Aleja Księżniczek - moja kochana mama - pałac Sidiego (1958-1969) - dom
Ufkirów (1969-1972) Cz. 2 : Dwadzieścia lat więzienia - lata na pustyni (25 grudnia
1972-8 listopada 1973) - twierdza w Tamattaght (8 listopada 1973 - 26 lutego 1977) ciężkie więzienie w Bir Dżadid (26 lutego1977 - 19 kwietnia 1987) - uciekinierzy (19 24 kwietnia 1987) - Marrakesz (1 lipca 1987 - 19 lutego 1991) Epilog Śmieszna
wolność
70. Uwięziona w Teheranie / Marina Nemat ; tł. Katarzyna Dałkowska.- Ząbki : Duc
In Altum ; Radom : Polwen, cop. 2008.
Hasła przedmiotowe: Nemat, Marina (1966- ) - pamiętniki , Kobieta - Iran - od 1945
r. - pamiętniki , Pamiętniki perskie - od 1945 r , Więźniowie polityczni - Iran - od 1945
r. - pamiętniki , Iran - polityka wewnętrzna - od 1945 r. - pamiętniki
Sygnatura: 85467
Autorka, Marina Nemat, z elegancją i wrażliwością opowiada przejmującą historię
swojego życia w ojczystym Iranie, w pierwszych latach po zwycięstwie brutalnej
rewolucji islamskiej pod wodzą ajatollaha Chomeiniego. W styczniu 1982 roku
Marina Nemat, wówczas szesnastoletnia dziewczyna, została aresztowana,
następnie poddana torturom i skazana na śmierć za przestępstwa polityczne. Do
tego momentu jej życie wyznaczała szkoła, letnie prywatki nad morzem i nastoletnia
miłość do Andre, starszego kolegi, poznanego w lokalnym kościele. Jednak gdy
nauka matematyki i historii została zastąpiona obowiązkowym studiowaniem Koranu
i polityczną propagandą, Marina zaprotestowała. "Jeśli ci się to nie podoba, wyjdź" oznajmiła nauczycielka. Ku jej zdumieniu, Marina opuściła klasę, a w jej ślady poszli
inni uczniowie. Wkrótce została aresztowana wraz z setkami innych młodych ludzi,
którzy mieli odwagę głośno wyrazić swój sprzeciw. Trafiła do cieszącego się
najgorszą sławą więzienia Evin w Teheranie. Marinę przesłuchiwało dwóch
strażników: jeden pobił ją do nieprzytomności, drugi o imieniu Ali zakochał się w niej.
Skazaną na śmierć za odmowę podania nazwisk przyjaciół, Marinę dzieliły minuty od
śmierci przez rozstrzelanie, gdy...

71. W niewoli algierskiego prawa / Anna Brahimi.- Wrocław : Wydaw.
Dolnośląskie, 1998.
Hasła przedmiotowe: Brahimi, Anna (1949- ) - beletrystyka , Powieść obyczajowa
polska
Sygnatura: 61342
"W niewoli algierskiego prawa" to autentyczna relacja ukrytej pod pseudonimem
Polki, która po rozwodzie z Algierczykiem, mieszkając w jego kraju, walczy o prawo
do dzieci.
72. Wyznania chińskiej kurtyzany / Miao Sing ; przeł. i oprac. Jerzy Chociłowski.Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1987.
(Biografie Niezwykłe)
Hasła przedmiotowe: Miao Sing (1926- ) , Pamiętniki chińskie - 20 w , Prostytucja Chiny - pamiętniki
Sygnatura: 39681
Na stronach tej powieści przeczytać możemy niezwykłą historię 14-letniej
dziewczynki z zaściankowego miasteczka w jednej z chińskich prowincji, która z
powodu trudnej sytuacji rodzinnej zostaje sprzedana przez swoich rodziców na
służbę do domu bogatego kaligrafa, pana Hu. Nie spędza tam jednak dużo czasu.
Zazdrosna o męża pani Hu z niewielkim zyskiem umieszcza ją w tanim zapadłym
burdelu. Tak zaczyna się jej przygoda w świecie wiatru i wierzb. Pomimo nienawiści
żony swego byłego pana szybko trafia do „Domu Wiosennej Świerzości” - domu
uciech o wysokiej renomie i staje się kurtyzaną – prostytutką najwyższej klasy.
73. Wyznania gejszy / Arthur Golden ; z ang. przeł. Witold Nowakowski.Warszawa Albatros, 1999.
Hasła przedmiotowe: Powieść obyczajowa amerykańska , Powieść amerykańska 20 w
Sygnatura: 66394
Młoda japońska dziewczyna zostaje sławną gejszą i przeżywa wielką miłość. Jej
niezwykła opowieść, pełna humoru, patosu i niezapomnianych charakterów, to
głośny literacki debiut amerykańskiego pisarza, zainspirowany historią
najsłynniejszej współczesnej gejszy - Mineko Iwasaki. Opowieść Sayuri, córki
prostego rybaka, zaczyna się w 1929 roku, gdy jako 9-letnia dziewczynka zostaje
sprzedana przez ojca do renomowanej szkoły gejsz w Kioto. Jej starsza siostra
Satsu trafia do burdelu. Oczami Sayuri śledzimy jej edukację jako gejszy : naukę
tańca, muzyki, noszenia kimona, sztuki nakładania makijażu i układania włosów,
nalewania sake. Obserwujemy niezwykły świat, gdzie dziewictwo dziewczyny jest
towarem sprzedawanym na licytacji temu, który zaoferuje najwięcej ; świat, w którym
kobiety są szkolone w sztuce uwodzenia bogatych i wpływowych mężczyzn, a miłość
uchodzi za iluzję.
74. Z miłości do dziecka / Betty Mahmoody ; współpraca aut. D.Dunchock Arnold ;
przeł. Bożena Kucharek, Maciej Hen.- Łódź : Parnas, 1993.
Hasła przedmiotowe: Mahmoody, Betty (1945- ) - beletrystyka , Powieść
biograficzna angielska
Sygnatura: 38666 , 39555

W 1987 roku Betty Mahmoody zadziwiła świat opowieścią o swym uwięzieniu w
Iranie i brawurowej ucieczce. Sprzedana w ponad piętnastu milionach egzemplarzy
książka "Tylko razem z córką" znalazła się na szczycie listy bestsellerów. W książce
"Z miłości do dziecka" Betty Mahmoody podejmuje wątek w miejscu, gdzie go
przerwała, w ambasadzie amerykańskiej w Turcji. Opisuje ponowne przystosowanie
się do życia w Ameryce, ciągły strach przed zemstą Mudiego i rozczarowanie
systemem prawnym, który nie może ochronić córki i jej samej. Opowieść nie dotyczy
jednak tylko jej własnego losu. Betty Mahmoody pisze o licznych spotkaniach z
ludźmi, którzy próbowali wyzwolić się z podobnych kłopotów; opowiada ich
dramatyczne historie z wrażliwością kogoś, kto doskonale zdaje sobie sprawę, przez
co musieli przejść i co ich jeszcze czeka.
75. Zakazana żona : moje lata z Chalidem, szejkiem Dubaju / Verena Wermuth ;
[tł. Maria Skalska].- Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2008.
(Pisane Przez Życie)
Hasła przedmiotowe: Wermuth, Verena (1956- ) - pamiętniki , Kobieta Zjednoczone Emiraty Arabskie - 20 w. - pamiętniki , Kultura islamu - 20 w. pamiętniki , Pamiętniki szwajcarskie - 20 w , Życie codzienne - Zjednoczone Emiraty
Arabskie - 20 w. - pamiętniki
Sygnatura: 84969
W swojej książce autorka - Verena Wermuth przedstawia losy miłości do arabskiego
szejka, który przez lata zataja swoje pochodzenie. Pokazuje problemy wynikające z
różnic kulturowych, z wszechwładzy islamskich praw i tradycji oraz bezwzględnego
podporządkowania władzy rodziny. Pewnego dnia Verena widzi już tylko jedno
wyjście: bez uprzedzenia zrywa kontakt z ukochanym i znika bez śladu. Nie spotkają
się już nigdy więcej. Tak sądzi. Ale los chce inaczej.
76. Zamach / Yasmina Khadra [pseud.] ; nazw. aut. Mohammed Moulessehoul ;
przekł. Beata Kowalska.- Warszawa : Amber, 2006.
Hasła przedmiotowe: Powieść psychologiczna algierska
Sygnatura: 80636 , 81231
Zamach bombowy w wypełnionym dziećmi fast foodzie w Tel-Awiwie. Doktor Dżafari
ratuje ofiary. W nocy identyfikuje szczątki własnej żony i dowiaduje się, że to ona
była zamachowcem-samobójcą. Nie może i nie chce uwierzyć, że kobieta, z którą żył
i którą uwielbiał przez piętnaście lat, była kimś tak niezrozumiale obcym, zdolnym do
zamordowania dzieci. Zagubiony, zrozpaczony gotów jest wszystko stracić, by
poznać prawdę...
77. Zapomnijcie o córce / Sandra Gregory, Michael Tierney ; przeł. Dorota
Bartnik.- Warszawa : Muza SA, 2003.
(Historie Prawdziwe)
Hasła przedmiotowe: Gregory, Sandra (1965- ) , Pamiętniki angielskie - 20 w ,
Przemytnictwo - Tajlandia - od 1989 r. - pamiętniki , Więziennictwo - Tajlandia - od
1989 r. - pamiętniki
Sygnatura: 75438
1. Boom, in Thai, you die ; 2. Zbuntowana przeciwko światu ; 3. Góra opiumowa i raj
na ziemi 4. W słońcu i w deszczu ; 5. Nic ponad słońce ; 6. Samobójcza śmierć nie

boli ; 7. Numer 228/36 ; 8. Więzienne sępy ; 9. Przemoc w rodzinie ; 10. Sztuka
przetrwania ; 11. Kangury ; 12. W mętnej wodzie ; 13. Przybytek rozpaczy ; 14.
Doborowa kompania ; 15. Do zobaczenia, niech ci się szczęści... ; 16. Klucze w dłoni
78. Żar serca / Senait G. Mehari ; z niem. przeł. Janina Szymańska-Kumaniecka.Warszawa : Świat Książki, 2006.
Hasła przedmiotowe: Dzieci-żołnierze - Erytrea - od 1945 r. - pamiętniki , Mehari,
Senait G , Pamiętniki niemieckie - od 1945 r , Wojna partyzancka - Erytrea - od 1945
r. - pamiętniki
Sygnatura: 80890 , 80891
Niezwykle poruszające losy Senait, która była dzieckiem - żołnierzem w czasie wojny
domowej w Erytrei. Senait urodziła się w dzisiejszej Erytrei. Trwała wojna domowa,
która zaważyła na całym życiu dziewczynki. Ojciec uciekł, pozostawiając na łasce
losu żonę i córkę. W kilka tygodni później matka włożyła Senait do walizki i wystawiła
ją na ulicę. Dziewczynka trafiła do domu dziecka, prowadzonego przez włoskie
zakonnice, skąd po pięciu latach odebrała ją kobieta podająca się za jej matkę. Los
nadal nie był dla dziewczynki łaskawy, odesłano ją do domu ojca. Gdy rodzina
popadła w klopoty materialne, ojciec oddał Senait i jej dwie przyrodnie siostry na
służbę do powstańczej armii. Senait została dzieckiem-żołnierzem. Zaczęły się lata
głodu, chorób, bicia i dyscypliny wojskowej...
79. Żegnaj Afryko / Corinne Hofmann ; z niem. przeł. Dariusz Muszer.- Warszawa :
Świat Książki, 2005.
Hasła przedmiotowe: Hofmann, Corinne (1960- ) - pamiętniki , Macierzyństwo pamiętniki , Małżeństwo - Kenia - od 1945 r. - pamiętniki , Masajowie - kultura - od
1945 r. - pamiętniki , Pamiętniki szwajcarskie - od 1945 r
Sygnatura: 79241
1. Przybycie do "Białego Świata" 2. Aklimatyzujemy się 3. Znowu staję na nogi 4.
Przez przeszkody biurokracji 5. Rozwód z Lketingą 6. Dopadają mnie wspomnienia
7. Chcę zapisać swoją historię 8. Nauczyć można się wszystkiego 9. Sensacyjny
sukces książki 10. Nowa miłość 11. Plany na przyszłość 12. Wyprawa na
Kilimandżaro 13. Tęsknota za Afryką?
80. Żołnierka / Valerie Zenatti ; z fr. przeł. Wiktor Dłuski.- Warszawa : Świat Książki,
2005.
Hasła przedmiotowe: Zenatti, Valerie (1970- ) , Kobieta - wojsko - Izrael pamiętniki , Pamiętniki francuskie - od 1945 r
Sygnatura: 77750
Cz.I. 1. Trzy dziewczyny na pustyni; 2. Godzina matury wybiła; 3. Za dwie minuty
wojsko; 4. Do broni i tak dalej; 5. Numer identyfikacyjny 3810159, kompania 3, pluton
D; 6. W nogę! 7. Dozwolone od osiemnastu lat; 8. ...w którym nikt nie umiera z
nudów; 9. Ognia! Cz.II. 1. Jerozolima, moja miłość; 2. Pierwsza klęska; 3. Lęk, który
wstydzi się swego imienia; 4. Freud przychodzi mi z pomocą; 5. Kapralka - i dumna z
tego; 6. Wojna kamieni; 7. Żołnierki też płaczą; 8. Operacja "Błękitny Mak"; 9.
Umierający starzec jest jak płonąca biblioteka; 10. Misja top secret i top spotkanie;
11. Wolna
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