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Niebawem zrozumiesz, że to, co dziś wygląda, jak poświęcanie się, okaże się zamiast tego 

najwspanialszą inwestycją, jaką kiedykolwiek zrobisz. 

Gorden B. Hinkley

Nowy Rok

Światowy Dzień Pokoju Czwartek



Piszesz taką książkę, do której masz sentyment przez lata, a potem widzisz, co z nią robią  

– i czujesz się tak, jakbyś nasikał swojemu ojcu do piwa. 

Ernest  Hemingway
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Piątek
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Pisarstwo to tworzenie fikcji na podstawie tego, co się wie. Jeśli jest się w tym dobrym,  

historia staje się prawdziwsza od tej, którą próbujemy odtworzyć z faktów.  

Wielka fikcja jest bardziej przekonująca niż prawda.  

Ernest  Hemingway
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Sobota
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Biedy Faulkner. Czy naprawdę wydaje mu się, że to wielkie słowa decydują  

o wielkich emocjach? Myśli, że nie znam trudnych wyrazów. Znam je dobrze.  

Ale istnieją prostsze i lepsze, i tymi się posługuję.  

Ernest Hemingway

Niedziela

Styczeń
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Niezależne pisarstwo to jak gra na piaszczystej drugiej bazie: nie wiadomo jak odbije się piłka.

Ernest Hemingway

Poniedziałek
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Nie jestem sam, ja książkę mam…

Maksim Bahdanowicz

 Dzień odpoczynku po świętach 

Niedziela
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Kiedy robimy więcej, niż to, za co nam płacą, 

w końcu będą nam płacić więcej, za to, co robimy. 

Zig Ziglar

Międzynarodowy Dzień Pocałunku

Poniedziałek
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Przecież zawsze mi powtarzasz: książki muszą być ciężkie, bo w nich jest cały świat

Cornelia Funke

Światowy Dzień Różnorodności                  
Biologicznej 

Wtorek
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Przyszłość jest jak książka, której jeszcze dotychczas nie czytaliśmy.

Karol May

Międzynarodowy Przedostatni               
Dzień Roku 

Środa
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Sylwester 
Dzień bez bielizny

Czwartek
31

Wszystkie książki historyczne, które nie zawierają kłamstw, są krańcowo nudne.

Anatol France



Postanowienia noworoczne

Życie każdego z nas jest materiałem przynajmniej na jedną książkę.  

Na dramat, na komedię lub na książkę kucharską.

Aleksander Kumor



Ze wszystkich rzeczy, których wymaga się od książki,  

najważniejsza jest, żeby nadawała się do czytania.

Anthony Trollope



Książki są bramą, przez którą wychodzisz na ulicę, mówiła Patricia. Dzięki nim uczysz się, 

mądrzejesz, podróżujesz, marzysz, wyobrażasz sobie, przeżywasz losy innych, swoje życie 

mnożysz razy tysiąc. Ciekawe, czy ktoś da ci więcej za tak niewiele. Pomagają też odpędzić 

różne złe rzeczy – samotność, upiory i tym podobne gówna. Czasem się zastanawiam, jak 

możecie znieść to wszystko wy, które nie czytacie.

Arturo Pérez-Reverte


