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Książka dostępna także jako  

Po przerażających wydarzeniach, które 

wstrząsnęły Björnstad, opisanych w Mieście 

niedźwiedzia, My przeciwko wam przybliża 

historię kolejnych miesięcy w tym niewielkim 

miasteczku. 

W Björnstad hokej – bez względu na to, 

jak trudne bywały czasy – zawsze odgrywał 

ogromną rolę, a mieszkańcy byli dumni ze 

swojej drużyny.  Tym większy jest więc dla 

nich cios, gdy dowiadują się, że ich miejski 

klub hokejowy wkrótce może zostać roz-

wiązany. Wiedzą, że jeśli tak się wydarzy, 

gracze z rywalizującej z nimi drużyny                

z sąsiedniego miasta Hed odczują ogromną 

satysfakcję – zwłaszcza ci, którzy wcześniej 

grali dla Björnstad.  

Czy zawodnik, który dotąd nie miał okazji 

pokazać swojego talentu, okaże się nie-

oszlifowanym diamentem i przywróci na-

dzieję kibicom z tego niewielkiego leśnego 

miasteczka?  

 

Backman w powieści My przeciwko wam 

zastanawia się nad tym, czy da się odłożyć 

waśnie i zjednoczyć dla realizacji wspólne-

go celu, ile tak naprawdę jest w nas tole-

rancji dla odmiennych poglądów, przeko-

nań, orientacji i co znaczy w rzeczywistości 

prawdziwa przyjaźń. Pisarz z ogromną em-

patią i wnikliwością pokazuje, jak lojalność, 

dobroć i przyjaźń właśnie mogą przeprowa-

dzić miasto przez najtrudniejsze dni i spra-

wić, że walka „my przeciwko wam” zosta-

nie tylko na lodowisku i nie przerodzi się          

w większą batalię. 

Bestsellerowy Fredrik Backman po-

wraca w zupełnie nowej odsłonie, 

prawdopodobnie lepszej nawet niż 

w Mężczyźnie imieniem Ove! Jak 

sam podkreśla, nie napisał Miasta 

niedźwiedzia i My przeciwko wam 

dlatego, że interesują go problemy 

sportowe. Napisał te książki, bo 

przede wszystkim interesują go pro-

blemy ludzi. 

„Nie byłam pewna, czy spodoba mi 

się powieść skupiająca się na hoke-

ju, ale tak naprawdę to historia  o lu-

dziach – o sile i lojalności wewnątrz 

grupy oraz o tym, co nieświadomie 

robimy, próbując pokazać naszym 

chłopcom, jak być mężczyznami. 

Całkowicie wierzyłam w mieszkań-

ców Björnstad i czułam się rozdarta       

z powodu wydarzeń w książce”. 

JOJO MOYES 

 

„Backman to Dickens naszych cza-

sów; chociaż będziecie płakać, 

wiedzcie, że wasze serca są w do-

brych rękach”. 

GREEN VALLEY NEWS 



Fredrik Backman 

Urodzony 2 czerwca 1981 roku, 

szwedzki pisarz, bloger i felieto-
nista. Dorastał w Helsinborgu, 
studiował religioznawstwo, ale 
przerwał studia i został kierowcą 
ciężarówki. Pisał kroniki dla „Me-
tra” i prowadził blog dla gazety 
„Magazine Café”. W 2012 roku 
zadebiutował powieścią Męż-
czyzna imieniem Ove, którą 
wywołał ogromne zamieszanie 
w świecie literackim i szturmem 
wdarł się na najważniejsze listy 
bestsellerów. Na podstawie 

książki nakręcono nominowany 
do Oscara film. Wielki sukces 
odniosły także jego pozostałe  
powieści; wszystkie jak dotąd 
sprzedano na świecie w ponad 
6,5 mln egzemplarzy. Także 
Pozdrawiam i przepraszam oraz 
Britt-Marie tu była przez rekor-
dową liczbę tygodni okupowały 
listę bestsellerów „New York 
Timesa. 

Miasto niedźwiedzia to przenikliwa opowieść                  

o małym miasteczku z wielkimi marzeniami,            

o lojalności wobec samego siebie, swojej 

drużyny i swojego miasta. To historia o tym, co 

wiąże społeczność i jak zbiorowa świadomość 

może odsuwać od siebie prawdę. W tym nie-

wielkim leśnym miasteczku Backmanowi udało 

się zamknąć cały świat. 

Pozostałe książki  
Fredrika Backmana 

„Książki Fredrika Backmana przynoszą zachwy-

cającą narrację i genialny wgląd w sprawy, 

które naprawdę się liczą – dobro kontra zło, 

strach kontra odwaga, miłość kontra nienawiść, 

znaczenie oraz granice przyjaźni i lojalności,                 

i wiele więcej. Fredrik Backman jest jednym                 

z najlepszych na świecie i jednym z najbardziej 

interesujących powieściopisarzy”. 
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Na podstawie Miasta niedźwiedzia powstał 

genialny serial HBO, dostępny od 18 paździer-

rnika. Magda Fijołek, recenzując go dla serwisu 

Spidersweb, chwali nie tylko grę aktorską i sam 

dobór odtwórców głównych ról, ale też spor-

towe emocje, których dostarcza produkcja, 

„niesamowite wrażenia związane z obcowa-

niem z dziką przyrodą”, a przede wszystkim fakt, 

że serial skłania do dyskusji na temat moralnej 

kondycji społeczeństwa. Jak bohaterowie wy-

padną w „społecznym teście z zasad fair play”? 

Tego dowiecie się, oglądając Miasto niedźwie-
dzia. 


