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Tytuł: Rodzinne sekrety
Autor: Mirek Krystyna
Opis : 
Cykl: Jabłoniowy Sad (tom 2) 
Otoczony jabłoniowym sadem dom rodziny Zagórskich znajduje się w 
niebezpieczeństwie. Kłopoty finansowe zmuszą Jana seniora rodu i właściciela 
księgarni do podjęcia dramatycznych decyzji. To zapoczątkuje rodzinną 
rewolucję. Jego córki bowiem zainspirowane jego postawą postanowią również 
zawalczyć o to, na czym im najbardziej zależy. Aniela, samotna mama, ruszy na 
poszukiwanie ojca swojego dziecka. Maryla wreszcie zrozumie, dlaczego żaden 
jej związek nie trwa dłużej niż kilka tygodni. Spokój domu Zagórskich zachwieje 
się od nagłych wydarzeń, a wyjaśnione tajemnice z przeszłości będą ranić. Czy 
kochająca się rodzina znów okaże się drużyną zdolną stawić czoła nowym 
wyzwaniom? Czy spełni się marzenie o spokojnie pitej herbacie na drewnianym 
ganku z widokiem na piękny sad?  

 

Tytuł: Spełnienia marzeń!
Autor: Michalak Katarzyna
Opis : 
O miłość i marzenia zawsze warto walczyć!
Osiemnastoletnia Klaudia rozpoczyna nowe życie. W małym, zaniedbanym 
domku na warszawskiej Białołęce, bez grosza przy duszy, za to z wielkim 
marzeniem i jeszcze większym sekretem. Choć jest młoda, już wiele w życiu 
wycierpiała… 
Gdy postanawia odpowiedzieć na lokalne ogłoszenie o pracy, która ma polegać 
na opiece nad niewidomym mężczyzną, nie spodziewa się, że właśnie w tym 
momencie rozpoczyna się zupełnie inny rozdział jej życia. Kamil jest bystry, 
przystojny, krnąbrny i także doświadczony przez los. Między tymi młodymi 
ludźmi zaczyna się rodzić uczucie, choć nie wszyscy są z tego zadowoleni, a i 
przeszłość zaczyna upominać się o Klaudię... 
Wzruszająca, zaskakująca opowieść, od której jak zwykle nie będzie można się 
oderwać, aż do samego końca! 

 

Tytuł: Lato w Jagódce
Autor: Michalak Katarzyna
Opis: 
Owocowa seria.
Wzruszająca historia o spełnionych marzeniach. Bo szczęście czeka na każdego z 
nas…
O czym marzy kopciuszek o imieniu Gabrysia? O księciu na białym koniu? Nie, 
chociaż… Może o tym, żeby być piękną i bogatą? Też nie. Gabrysia chce być 
zwyczajna. Taka jak inni. Dzięki splotowi nieprawdopodobnych wydarzeń jej 
marzenie się spełnia, jednak po drodze… będzie zaklinała konie, pozna 
prawdziwego księcia, wystartuje w konkursie „Z bestii w Piękność” i spotka 
miłość swego życia (a nawet dwie). Historia może się wydawać lekka, łatwa i 
przyjemna, ale te z Was, które umieją czytać między wierszami, znajdą w niej 
gorzkie prawdy i takież życie, a książka- jak przystało na powieści Katarzyny 
Michalak- kończy się dobrze! 

Tytuł: Drugie życie
Autor: Kuszyńska Monika, Przybyszewska Katarzyna
Opis: 

26 maja 2006 roku skończyło się jej życie, to pierwsze. Potem dostała drugie, 
które z początku było jak wyrok. Po dziewięciu latach milczenia na temat 
wypadku Monika Kuszyńska postanowiła opowiedzieć o obu, od dzieciństwa aż 
po finał Konkursu Eurowizji. Jej historię spisała Katarzyna Przybyszewska. 
Książka jest niezwykle szczerą i intymną relacją o marzeniach, blaskach i 
cieniach sławy, wielkim cierpieniu, sile wiary, a także o miłości, dzięki której 
dziś może powiedzieć, że jest szczęśliwa.
 To niezwykle wzruszająca i motywująca książka, która pokazuje, że nie ma w 
życiu rzeczy niemożliwych.       



Tytuł: Dziecko szczęścia
Autor: Gregory Philippa
Opis : 
Kontynuacja sagi rodu Leceyów.

Majątek Wideacre popadł w ruinę, okoliczni wieśniacy zaś żyją w ubóstwie. 
Dla występnej Beatrice, której losy opisuje „Dziedzictwo”,  miłość do ziemi 
okazała się siłą i zgubą. Oto wkracza w życie następne pokolenie. 

Dzięki niezwykłym talentom Julii Lacey, współdziedziczki majątku, posiadłość 
zaczyna  odzyskiwać  dawny  blask.  Jaką  rolę  los  wyznaczy  jej  kuzynowi 
Richardowi?
Philippa Gregory to amerykańska powieściopisarka, która urodziła się z początkiem 
1954 roku w Kenii. Zadebiutowała romantyczną powieścią pod tytułem "Dziedzictwo", 
która też rozpoczęła serię książek o rodzie Laceyów. Twórczość Gregory przenosi 
czytelnika do XVIII-wiecznej Anglii pełnej tajemnic i perypetii królewskich rodzin, a jej 
bohaterowie to najczęściej postacie historyczne, które przedstawia jako ludzi pełnych 
namiętności i emocji.

Tytuł: Meridon
Autor: Gregory Philippa
Opis : 
Zwieńczenie sagi rodu Laceyów.

Osierocona Meridon wiedzie nędzne życie cygańskiego dziecka. Bezlitośnie 
wykorzystywana przez przybranego ojca marzy o dniu, w którym będzie 
mogła się uwolnić. Nadzieję czerpie z powtarzającego się niezwykle realnego 
snu, w którym jest częścią arystokratycznego świata. Niebawem wraz z 
siostrą przyłączą się do trupy cyrkowej, jednak nie zaznaje tam szczęścia.   
W końcu, wiedziona przeczuciem, udaje się do posiadłości Wideacre, gdzie 
wśród rodziny Laceyów ma się wypełnić jej przeznaczenie. 

Tytuł: Duma i uprzedzenie
Autor: Austen Jane
Opis : 
Najgłośniejsza powieść Jane Austen, na podstawie której zrealizowano równie 
głośny film. Niepozbawiona ironii i humoru kostiumowa opowieść o zamążpójściu.
Rzecz dzieje się na angielskiej prowincji na przełomie XVIII i XIX wieku. Niezbyt 
zamożni państwo Bennetowie mają nie lada kłopot - nadeszła pora, by wydać za 
mąż ich pięć dorosłych córek. Sęk w tym, że niełatwo jest znaleźć odpowiedniego 
męża na prowincji. Pojawia się jednak iskierka nadziei, bo oto posiadłość po 
sąsiedzku postanawia dzierżawić pewien młody człowiek, przystojny i bogaty...
"Duma i uprzedzenie" uważana jest za arcydzieło w dorobku tej angielskiej 
pisarki, głównie dzięki zabawnym, zgoła dickensowskim opisom postaci. 

NOWOŚCI  GRUDZIEŃ  2015

 

Tytuł: Ludzie Pasje Wartości - rozmowy o dokonywaniu 
wyborów

Opis : 

Ludzie Pasje Wartości – rozmowy o dokonywaniu wyborów” to edukacyjno-
wychowawczy projekt wydawniczy przedstawiający 21 niezwykle ciekawych 
historii ludzi nauki, kultury, sportu, biznesu i powołania. Bohaterowie 
opowiadają o życiowych wyborach, których częstokroć dokonywali już w wieku 
16-19 lat, o wartościach, jakimi się kierowali, oraz o tym, jaki wpływ na ich 
decyzje miały szkoła, rodzina i środowisko. Publikacja przeznaczona jest dla 
młodych ludzi dokonujących wyboru zarówno kolejnej szkoły, jak i drogi 
zawodowej.    
   



NOWOŚCI  LISTOPAD  2015

 

Tytuł: Amelia
Autor: Michalak Katarzyna
Opis : 
Zabajka to piękne miasteczko ukryte wśród sosnowych lasów. Miejsce, gdzie 
czas płynie inaczej. Pewnego dnia jego senną codzienność zakłóca tajemnicza 
dziewczyna o pięknych, czarnych oczach. Jak tu trafiła? Jaką przeszłość ma za 
sobą? Czy znajdzie się ktoś, kto ją pamięta? List, kurczowo ściskany w 
drobnych dłoniach, to jedyne, co jej pozostało. Oprócz niego nie ma nic. Nie 
wie, gdzie jest jej dom, rodzina, przyjaciele… Nie wie nawet, czy rzeczywiście 
ma na imię Amelia.
Pełna emocji i wzruszeń opowieść o małym miasteczku, zagubionym wśród 
sosnowych lasów, o uroczej cukierence, gdzie czas płynie inaczej, i o ludziach, 
którzy wiedzą jeszcze, co to jest miłość i przyjaźń. Opowieść o pamięci, która 
czyni nas tym, kim jesteśmy. O nadziei, która pozwala wierzyć, że nawet jeśli 
utracimy przeszłość, to przyszłość wciąż należy do nas. 

 

Tytuł: Panny roztropne
Autor: Witkiewicz Magdalena
Opis : 
Cykl: Milaczek (tom 2) 
Milaczek nadal nieustająco szuka miłości i… są na nią widoki! Jej wybranek ma 
długie włosy, zna się na komputerach i lubi Milenkę. Zofia Kruk realizuje swoje 
fantazje, a hartu ducha, energii, a także figury pozazdrościłaby jej niejedna 
dwudziestka! Do mieszkania nieopodal wprowadza się pewna gimnastyczka – 
czy to możliwe, że prowadzi tam dom publiczny? Co na to Parys Antonio?  
Wścibscy sąsiedzi, niewierny narzeczony, miłość, panny i konwenans – 
Magdalena Witkiewicz kolejny raz tworzy koktajl prawdziwych emocji 
doprawiony pikantną dawką humoru i mnóstwem celnych obserwacji. Drugie 
spotkanie z ukochanymi bohaterami dostarczy wam tyle samo uśmiechów co 
refleksji!  

 

Tytuł: Diabli nadali
Autor: Rudnicka Olga
Opis : 

Najnowsza książka bestsellerowej autorki Olgi Rudnickiej. Przewrotne 
charaktery, zagadkowe intrygi i dużo śmiechu! 
Dagmar Różyk zostaje znaleziony martwy w swoim gabinecie w 
okolicznościach budzących u jednych śmiech, u drugich wstręt, a jeszcze u 
innych - godną pożałowania radość. Za życia był obiektem pożądania kobiet, 
nienawiści mężczyzn, oczkiem w głowie prezesa. Motywów zabójstwa jest bez 
liku, tak samo jak podejrzanych. Monika, jego sekretarka, jako jedyna zna 
tajemnice szefa i jest zdecydowana za wszelką cenę sama odkryć prawdę. 
Pomaga jej młody policjant Mateusz Jankowski, który po szkole oficerskiej 
wylądował na stanowisku stażysty w wydziale kryminalnym prowadzącym 
śledztwo w tejże sprawie. Jego zwierzchnicy, starzy wyjadacze, niechętnym 
okiem patrzą na młodego, ambitnego nowicjusza, robią sobie z niego żarty i 
dają na każdym kroku do zrozumienia, że szkoła szkołą, a życie życiem i wiele 
mu jeszcze brakuje, by stał się twardym gliną.
Z powodu prywatnych kontaktów z Moniką, która jest jedną z głównych 
podejrzanych, Mateusz zostaje odsunięty od sprawy. Nie wierząc w winę 
dziewczyny, postanawia działać na własną rękę, ryzykując przyszłą karierę. 
Poszlaki prowadzą do mieszkania Magdy W., znienawidzonej przez wszystkich 
zastępczyni Różyka, zwanej przez personel Zdzirą. Zdaniem Moniki to właśnie 
ona może być zabójczynią, ale najpierw muszą się dowiedzieć, gdzie jest pani 
wicedyrektor. Ostatnio widziano ją w wieczór poprzedzający śmierć Różyka, 
gdy odgrażając się i klnąc na czym świat stoi, wybiegła z jego biura.



 

Tytuł: Obietnica Łucji
Autor: Gąsiorowska Dorota
Opis : 
Życie pełne jest nieprzewidzianych zbiegów okoliczności. 
Uciekając przed swoją przeszłością Łucja przypadkowo trafia do Różanego Gaju – 
uroczego miasteczka ze starym zniszczonym pałacem. Przypadek sprawia, że 
zaprzyjaźnia się z młodą, ciężko chorą kobietą i składa jej niezwykłą obietnicę: 
ma odnaleźć ojca jej córeczki.
Kiedy w zaskakujących okolicznościach poznaje genialnego muzyka i jego zimną, 
bezduszną partnerkę Adelę, zaczyna dostrzegać, że przypadki odgrywają w jej 
życiu coraz ważniejszą rolę. A może to wcale nie są zbiegi okoliczności?
"Obietnica Łucji" to wzruszająca opowieść o nadziei i prawdzie. Historia o 
przeznaczeniu, które zawsze chodzi swoimi ścieżkami.

 

Tytuł: Skazani na ból
Autor: Lingas-Łoniewska Agnieszka
Opis : 
„Będąc ze mną jesteś skazana na ból. Na cierpienie. I na niebezpieczeństwo”.
Aleks ma dwadzieścia lat i od szesnastego roku życia jest skinheadem. Ma swoje 
bractwo, ideały i prawdy, w które wierzy. Amelia to osiemnastolatka, licealistka, 
która ma za sobą tragiczną przeszłość.
Drogi Amelii i Aleksa nigdy nie powinny się przeciąć. Nie łączy ich nic – ani 
pochodzenie, ani poglądy, ani rodzinna przeszłość. A jednak młodzi poznają się w 
dramatycznych okolicznościach i zakochują w sobie. Od tej chwili zmienia się 
wszystko.
Historia, która zwala z nóg. Dramatyczna pogoń za miłością silniejszą niż 
uprzedzenia, bolesne poszukiwanie własnej tożsamości i zakończenie, które nie 
pozwoli zasnąć.

 

Tytuł: Utopce
Autor: Puzyńska Katarzyna
Opis : 

Cykl: Lipowo (tom 5) 
Upalne lato tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego czwartego roku na zawsze 
pozostanie w pamięci mieszkańców odciętej od świata wsi Utopce. To wtedy 
ofiarą krwiożerczego wampira padły dwie osoby. Wśród przepastnej puszczy 
pełnej leśnych duchów łatwo jest uwierzyć w działanie sił nadprzyrodzonych. 
Czy gwałtowna śmierć obu ofiar naprawdę jest dziełem upiora? A może to 
któryś z mieszkańców wsi miał swoje powody, żeby zabić? 
Trzydzieści lat później sprawę rozwikłać muszą Daniel Podgórski i 
kontrowersyjna Klementyna Kopp. Perturbacje w życiu prywatnym śledczych 
utrudniają dotarcie do prawdy. Czy uda im się odkryć tożsamość mordercy? A 
może tylko obudzą przyczajonego przez lata wampira i nic nie będzie już w 
stanie powstrzymać nadchodzącego zła?
„Utopce” to piąty tom sagi kryminalnej o policjantach z Lipowa. Opowieści o 
Lipowie łączą w sobie elementy klasycznego kryminału i powieści obyczajowej 
z rozbudowanym wątkiem psychologicznym. 

Tytuł: Zimowy wilk
Autor: Webb Holly

Opis : 
Amelia zwiedza ogromny, stary dom, w którym jej rodzina spędza Święta Bożego 
Narodzenia. W czasie jednej z takich wypraw znajduje ukryty na strychu bardzo 
stary pamiętnik. Okazuje się, że pamiętnik ten należy do chłopca, który znalazł 
małego, samotnego wilczka i postanowił się nim zaopiekować.
Nagle Amelia budzi się w mroźnej, zimowej, odległej krainie… wprost z 
pamiętnika.
Chłopiec marzy o tym, aby ktoś pomógł mu uratować zagubionego wilczka… Jego 
marzenie się spełnia i pewnego dnia pojawia się tajemnicza Amelia. Czy działając 
wspólnie, dzieci odnajdą mamę wilka w tej odludnej zimowej krainie? 
    



 

Tytuł: Madonny z Bari. Matka i córka - księżna Mediolanu i 
królowa Bona
Autor: Czarnecka Renata
Opis : 
Izabela Aragońska, pozbawiona księstwa Mediolanu przez Ludwika Sforzę, 
wciąż ma nadzieję na odzyskanie należnej jej pozycji. Naiwnie wierzy w pomoc 
nowego króla Francji. Ale szybko pozbywa się złudzeń i, rozdarta między 
tęsknotą za utraconym synem a troską o los córek, ucieka z okupowanego 
przez Francuzów miasta. W drodze do Neapolu zatrzymuje się w Watykanie. 
Poznaje swoją bratową Lukrecję Borgię i staje twarzą w twarz z potężnym 
papieżem Aleksandrem VI. Lecz beztroska atmosfera watykańskich pałaców 
stanowi jedynie fasadę, za którą kryje się wiele tragedii. Dopiero w Bari, gdzie 
Izabela chroni się ze swą córką Boną Marią, ożywają nadzieje na wyniesienie 
mediolańskiej księżniczki na tron, zwieńczone ślubem z królem Polski. 

Tytuł: Rubiny dla rozpustnika
Autor: Galen Shana
Opis : 
Po „Tajemnicach diamentów” tom 2 cyklu : Klejnoty Salonów - o pożądanych i 
najbardziej niebezpiecznych kobietach Londynu.
Jej tajemnicza przeszłość jest najlepszą zemstą...
Fallon, Markiza Tajemnic i słynna kurtyzana, obraca się w najlepszym londyńskim 
towarzystwie. Adorowana przez mężczyzn, znienawidzona przez ich żony. Jej 
przeszłość jest tajemnicą dla wszystkich, a ona pragnie, by tak pozostało na 
zawsze.
Tylko on może dać jej wymarzoną przyszłość...
Warrick Fitzhugh zrobi wszystko, co w jego mocy dla swej tajnej misji. Posunie 
się aż do uwiedzenia Fallon. Wie, że stawką w tej grze będzie życie... Wie, że 
piękna kurtyzana może mu pomóc. Nie wie jednak, dlaczego Markiza Tajemnic 
zgadza się wykonać śmiertelnie niebezpieczne zadanie…

Tytuł: Barbara i krół
Autor: Czarnecka Renata
Opis : 
Historia Barbary Giżanki, pięknej mieszczki, która miała być jedynie 
narzędziem w rękach ambitnego rodu Mniszchów, a stała się ostatnią miłością 
króla Zygmunta Augusta.
Jest schyłek 1570 roku. Niemal od dwudziestu lat Zygmunt August opłakuje 
Barbarę  Radziwiłłównę.  Jej  przedwczesna  śmierć,  kolejne  nieudane 
małżeństwo — tym razem z Katarzyną Habsburżanką — i brak następcy tronu 
powodują,  że  starzejący  się  król  utracił  już  nadzieję  na  odmianę  losu. 
Niespodziewanie  na jego  drodze staje  kobieta  łudząco  podobna do  zmarłej 
Radziwiłłówny. Barbara Giżanka, kupiecka córka, sprawia, że król odzyskuje 
wolę życia i ponownie zaczyna marzyć o szczęściu. Ale piękna kupcówna nie 
dzieli z królem jedynie łoża. Jej wpływ na króla jest coraz większy, co wzbudza 
nienawiść dworzan i szlachty. Jak długo Barbarze uda się wieść dostatnie życie 
na dworze i zachować miłość króla…?

Tytuł: Feblik
Autor: Musierowicz Małgorzata
Opis : 
„Feblik” – najnowsza książka Małgorzaty Musierowicz – to ciąg dalszy 
bestsellerowej "Wnuczki do orzechów". Akcja przebiega w czasie tych samych 
kilku upalnych dni sierpniowych, a dotyczy przełomu w życiu Ignacego 
Grzegorza. 
Humor, dobra energia, radość życia i ciepło – znajome postacie i zaskakujące 
wydarzenia!  



 

Tytuł: Charlie i fabryka czekolady
Autor: Dahl Roald
Opis : 

Charlie znajduje Złoty Kupon do fabryki czekolady szalonego pana Wonki. 
Pracują w niej małe tajemnicze stworzenia, które uwielbiają kakao. Rzeką 
płynie czekolada, a wszystkie rośliny zrobione są ze słodyczy. Czy ty też 
masz ochotę popłynąć landrynkową łodzią i spróbować gumy o smaku 
trzydaniowego obiadu? Albo dostać telewizor, z którego można wyciągać 
prawdziwe czekoladowe batoniki? 

Tytuł: Przepis na sukces Ewy Chodakowskiej
Autor: Chodakowska Ewa  ,   Kavoukis Lefteris  

Opis : 
Ewy Chodakowskiej nie trzeba przedstawiać nikomu, kto chociaż przez chwilę 
starał się dbać o swoją figurę i kondycję. Charyzmatyczna trenerka fitness jest 
kochana przez tysiące kobiet, a opracowane przez nią ćwiczenia cieszą się 
niesłabnącą popularnością. Przepis na sukces jest poradnikiem dla wszystkich, 
którzy chcą zainwestować we własne zdrowie. Oprócz zebranych zasad zdrowego 
odżywiania, znajdziemy tu 150 przepisów na wartościowe i smaczne dania, 
wskazówki dotyczące diety i reguł, jakimi rządzi się przygotowywanie dobrze 
zbilansowanego jadłospisu. Czytelnicy otrzymują także zestaw ćwiczeń, 
modelujących talię i brzuch, oraz płytę DVD z prezentacją treningu płaskiego, 
jędrnego brzucha. 

 

Tytuł: Autobiografia na czterech łapach czyli historia jednej 
rodziny oraz psów, kotów, krów, koni, jeży, słoni, węży
Autor: Sumińska Dorota
Opis : 

Barwne anegdoty, dramatyczne zwroty akcji i zabawne zdarzenia rodzinne 
tworzą malowniczą sagę, w której zwierzęta i ludzie grają pierwszoplanowe 
role. Historia zaczyna się na Wołyniu, gdzie pradziadek autorki, hrabia Adam 
Halka Ledóchowski, zakochany od pierwszego wejrzenia w pięknej Tatarce, 
porywa ją i poślubia. Wbrew konwenansom, w imię romantycznej miłości i 
wspólnej pasji do koni, żyją długo i szczęśliwie dając początek dynastii, ludzi 
mądrych, pełnych fantazji i wielkich miłośników zwierząt. Zagłębiając się w 
rodzinną sagę Doroty Sumińskiej, poznajemy również pokolenia zwierzęcych 
towarzyszy rodziny. Ważni bohaterowie tej książki: krowa, wilczyca, kura, pies, 
kot, słoń, koń, jeża i wiele innych a są najbliższymi przyjaciółmi, kochającymi i 
wspierającymi Dorotę Sumińską od dziecka. Zwierzęta towarzyszą jej na 
każdym kroku, przy wszystkich dolach i niedolach. Poczucie humoru, 
wspaniała osobowość autorki oraz plejada malowniczych postaci i zwierząt, 
jakie pojawiają się na kartach tej książki sprawiają, że czyta się ją, jak 
awanturniczy romans o życiu, miłości i pasji. 

Tytuł: Masala
Autor: Cegielski Max
Opis : 

Opowieść o wyprawie do Indii, a zarazem w głąb samego siebie. Bohater, 
znany didżej radiowy i prezenter telewizyjny, staje się anonimowym 
obserwatorem w masie młodych Europejczyków przyjeżdżających do Indii w 
poszukiwaniu religijnego oświecenia, miejsc nietkniętych przez cywilizację, a 
najczęściej po prostu tanich narkotyków i dobrej zabawy. Ta podróż jest dla 
niego okazją, by uporządkować własne życie. Poddać próbie swą miłość i raz 
na zawsze uwolnić się od nałogu, który zmienił kilka lat jego życia w piekło. 
Wyprawa do odległego kraju pozwala mu spojrzeć na polską rzeczywistość z 
dystansem i staje się pretekstem do rozrachunku z medialną przeszłością. 



 

Tytuł: Dziewczyna ze śniegiem we włosach
Autor: Schulman Ninni
Opis : 
Värmland, najbardziej malowniczy zakątek Szwecji. Sylwestrowe popołudnie, 
Minus dwadzieścia sześć stopni.
Dziennikarka Magdalena Hansson wraca po spokój do rodzinnego miasteczka…
Szesnastoletnia Hedda wychodzi na zabawę sylwestrową...
Nikt jej już więcej nie zobaczy…                                                                  
Czas mija bez żadnej wiadomości. A potem zostaje znalezione ciało nagiej 
dziewczyny. Czy to Hedda?
Magdalena Hansson wróciła do Hagfors z adoptowanym synkiem, wyczerpana i 
załamana po trudnym rozwodzie. Ma nadzieję, że spokój rodzinnego miasteczka 
przywróci jej radość życia i poczucie bezpieczeństwa. A pisanie artykułów dla 
lokalnej gazety nie będzie tak stresujące jak praca w sztokholmskim dzienniku. 
Nie wie, jak bardzo się myli…
Przypadkiem angażuje się emocjonalnie w sprawę zaginięcia Heddy. Zaczyna 
prowadzić samodzielne, niezależne od policji śledztwo. Narażając życie, dociera 
do mrocznej prawdy ukrytej za fasadą jej rodzinnego miasteczka… 

 

Tytuł: Tam, gdzie spotykają się wszystkie światy
Autor: WhartonWilliam
Opis : 
Powieść popularnego w Polsce pisarza jest jednocześnie dziennikiem intymnym, 
podróżą sentymentalną, próbą zatrzymania czasu, podsumowaniem życia w 
porze jego zmierzchu. Wizyta w Filadelfii, gdzie pisarz spędził dzieciństwo, a 
także niespełniony romans z przypadkowo poznaną, znacznie młodszą kobietą 
stają się pretekstem do melancholijnej refleksji nad sprawami ostatecznymi: 
życiem, miłością, śmiercią. Ujmująca prostota, ciepło oraz ogromna szczerość 
czynią z tej pisanej w pierwszej osobie książki pasjonującą lekturę. 

 

Tytuł: Ukradziony sen
Autor: Marinina Aleksandra
Opis : 
Pierwsza na polskim rynku powieść z bijącej w Rosji rekordy popularności serii 
przygód major Anastazji Kamieńskiej. Będąc oficerem śledczym moskiewskiej 
milicji, ta atrakcyjna i delikatna kobieta jest niezastąpiona w śledztwach 
wymagających intuicji i niekonwencjonalnych metod. Tym razem banalna z 
pozoru sprawa zabójstwa młodej, pięknej hostessy, zatrudnionej w jednej z 
prywatnych firm, przybiera nieoczekiwany obrót, gdy wychodzi na jaw, że tuż 
przed śmiercią dziewczyna usłyszała w radio opis obrazu, który w sennych 
koszmarach prześladował ją od dzieciństwa. Major Kamieńska natrafia 
przypadkiem na książkę, której okładkę zdobi taki sam obraz. Kiedy postanawia 
podjąć ów wątek, zaczynają ginąć kolejni ludzie, ktoś potężny usiłuje 
uniemożliwić milicji dotarcie do prawdy, a na dodatek okazuje się, że w 
najbliższym otoczeniu Anastazji jest zdrajca. Jej także zaczyna grozić 
niebezpieczeństwo. 

Tytuł: Dewey. Wielki kot w małym mieście
Autor: Myron Vicki, Witter Bret
Opis : 
Opowieść o kocie Deweyu nie mogła zacząć się gorzej: w najzimniejszy dzień 
roku został wrzucony do metalowej skrzyni na książki Biblioteki Publicznej w 
Spencer w stanie Iowa. Nikt nie przypuszczał, że w chwili, gdy zaopiekuje się nim 
szefowa biblioteki Vicki Myron, odmieni się los całego zagrożonego kryzysem 
miasteczka. Dzięki urokowi, mądrości i idącym z nią w parze psotom Deweya 
niepozorna biblioteka staje się centrum Spencer, a jego mieszkańcy zaczynają 
wierzyć w swój dobry los.
Ta podnosząca na duchu historia to nie tylko dzieje niezwykłego kota, który 
podbił świat, ale też poruszająca historia podobnych nam ludzi i ich problemów. 



 

Tytuł: Gra na cudzym boisku
Autor: Marinina Aleksandra
Opis : 
Cykl: Anastazja Kamieńska (tom 2) 
Rosyjskie miasto-widmo, miejsce, w którym panują praworządność, spokój i 
dobrobyt, a mafia jest tylko jedna. Eduard Denisow, charyzmatyczny ojciec 
chrzestny, od lat rządzi w nim żelazną ręką. Los chce, że właśnie do jednego z 
tamtejszych sanatoriów przyjeżdża na urlop major Anastazja Kamieńska.  
Jeszcze nie wie, że w tym samym zakładzie działa doskonale zorganizowana 
szajka przestępców, produkująca odrażające, ociekające krwią filmy. Choć 
sprytni filmowcy nie zostawiają najmniejszych śladów, ludzie Denisowa, 
rozwścieczeni zuchwalstwem nieproszonych gości, są na ich tropie. Wszystkie 
ślady prowadzą do sanatorium, w którym mieszka Kamieńska, a ona sama 
wpada w środek morderczej rozgrywki. Zlekceważona przez męskich szowinistów 
z miejscowej milicji, musi zdecydować, czy grać w jednej drużynie z potężnym 
mafioso. Gra na cudzym boisku to jedna z najbardziej udanych powieści 
Marininej i doskonały, sugestywny obraz rosyjskich stosunków społecznych. 

 

Tytuł: Krwawa zemsta
Autor: Chmielewska Joanna
Opis : 
Już pojedyncza zemsta smakuje słodko, ale jeśli nagle dokonuje się ich kilka i to 
w niezwykle oryginalny sposób…
Celem okazuje się niezbędny element anatomii kobiecej po żmudnym kursie 
akrobacji cyrkowej, wykorzystywany perfidnie i z wyrachowaniem, szerząc zamęt 
i mnóstwo zawirowań damsko-męskich. Pewien oprych ze złamanym sercem, po 
latach poszukiwań, odnajduje niewierną. Niczego niepodejrzewająca żona czyta 
absurdalny pozew rozwodowy. Omotany erotycznym szaleństwem mąż żąda 
separacji od stołu i łoża, acz z mizernym skutkiem…
Emocje szaleją w biurze projektów i na terenie budowy przyszłego wesołego 
miasteczka. Heroina romansów opala zasadniczą część ciała kawałkami i w 
ciągłym ruchu. Zewsząd nadlatują krwiożercze kawałki drutów kolczastych, 
butelki z kwasem i przedpotopowe narzędzia tortur…
A w środku tego wszystkiego potomek historycznych wikingów, o uzębieniu 
całkiem normalnego koloru, spokojnie wcina hektolitry polskich flaków…  

 

Tytuł: O krok
Autor: Mankell Henning
Opis : 
Cykl: Komisarz Wallander (tom 7) 
Noc świętojańska. Troje przyjaciół dla zabawy odgrywa w lesie zaplanowana 
wcześniej maskaradę. Nie wiedzą, że są obserwowani. Po dwóch miesiącach 
policja odnajduje ich ciała, każde z pociskiem w głowie. Ginie również jeden ze 
współpracowników komisarza Wallandera. Czy coś łączy obie sprawy? Wallandr 
szuka mordercy, ten jednak wyprzedza go zawsze o krok... 

Tytuł: Comedia infantil
Autor: Mankell Henning
Opis : 
Maputo - stolica Mozambiku, środek nocy. José Antonio Maria Vaz słyszy strzały 
dobiegające z opuszczonego teatru, który sąsiaduje z jego piekarnią. Na scenie 
znajduje rannego chłopca o imieniu Nelio. Mankell opowiada historie dzieci, które 
aby przetrwać w kraju ogarniętym wojną domową, musiały bardzo szybko 
wydorośleć. Piękna, poruszająca, wielowarstwowa powieść. Najważniejsza i 
najczęściej tłumaczona książka Mankella spoza cyklu kryminalnego. 



Tytuł: Zabić drozda
Autor: Lee Harper
Opis :  

Lata trzydzieste XX wieku, małe miasteczko na południu USA. Atticus Finch, 
adwokat i głowa rodziny, broni młodego Murzyna oskarżonego o zgwałcenie 
biednej białej dziewczyny Mayelli Ewell. Prosta sprawa sądowa z powodu wszech 
panującego rasizmu, urasta do rangi symbolu. W codziennej walce o 
równouprawnienie czarnych jak echo powraca pytanie o to, gdzie przebiegają 
granice ludzkiej tolerancji. Zabić drozda to wstrząsająca historia o dzieciństwie i 
kryzysie sumienia. Poruszająca opowieść odwołuje się do tego, co o życiu 
człowieka najcenniejsze: miłości, współczucia i dobroci. 

  
Tytuł: Upadek gigantów
Autor: Follett Ken

Opis : 
Cykl: Stulecie (tom 1)

Rozgrywająca się na tle burzliwych, kształtujących XX wiek wydarzeń, pełna 
napięcia opowieść o losach pięciu rodzin – amerykańskiej, niemieckiej, 
rosyjskiej, angielskiej i walijskiej. Wydarzenia opisane w „Upadku gigantów” 
przybliżają okres pierwszej wojny światowej, rewolucji październikowej i 
obrazują powstanie ruchu sufrażystek. 
Wybuch pierwszego ogólnoświatowego konfliktu zbrojnego na zawsze zmienia 
życie bohaterów. Gdy trzynastoletni Billy Williams uczy się, jak być mężczyzną, 
w brutalnym świecie wojennych okopów, jego siostra trafia do domu 
arystokratki, Maud Fitzherbert, kobiety uwikłanej w niebezpieczny romans z 
niemieckim szpiegiem. Nieszczęśliwie zakochany Gus Devar, młody student 
prawa, otrzymuje szansę na wspaniałą karierę w Białym Domu. Inaczej potoczą 
się losy Grigorija i Lva Peshkovów, osieroconych braci, których planu emigracji 
do mitycznej Ameryki przekreśla wojna. „Upadek gigantów” to historia o miłości, 
nienawiści, poczuciu obowiązku i zdradzie. Pełna napięcia i zwrotów akcja 
przenosi się z Waszyngtonu do Petersburga, z korytarzy najważniejszych 
światowych instytucji, do zacienionych buduarów, gdzie możni świata knują 
kolejne intrygi. Napisana w oparciu o rzetelne badania, pełna zapadających w 
pamięć bohaterów, najnowsza powieść Folletta to nie tylko znakomita książka 
obyczajowo-przygotowa, ale również swoisty przewodnik po historii XX wieku. 

Tytuł: Zima świata
Autor: Follett Ken
Opis :   

Cykl: Stulecie (tom 2) 

Akcja książki rozpoczyna się w momencie dojścia Hitlera do władzy w 1933 
roku, kilka lat po wydarzeniach opisanych w UPADKU GIGANTÓW. Pojawiają się 
tu postacie, których losy składały się na fabułę tamtej książki, a także ich 
dorastające i dorosłe dzieci. W Niemczech mnożą się akty przemocy wobec 
Żydów, represje wobec politycznych przeciwników partii nazistowskiej. Rodziny 
von Ulrichów i Francków czynnie przeciwstawiają się nazistom i płacą za to 
najwyższą cenę. Wołodia, syn Grigorija Peszkowa, attache przy ambasadzie 
radzieckiej w Berlinie, prowadzi działalność wywiadowczą, werbując niemieckich 
informatorów. Jednym z nich jest Werner Franck. Drugi z braci Peszkowów, Lew, 
realizuje swoje marzenie – emigruje do Ameryki i zdobywa fortunę. Jego córka 
Daisy przyjeżdża do Londynu, gdzie poznaje sympatyzującą z faszystami 
rodzinę hrabiego Fitzherberta. Uwodzi syna hrabiego, zostaje jego żoną. Na 
uroczystym balu w Cambridge poznaje Lloyda Williamsa, który zakochuje się w 
niej od pierwszego wejrzenia. Daisy nie odwzajemnia jego uczucia. Zrozpaczony 
Lloyd wyjeżdża do Hiszpanii i zgłasza się jako ochotnik do brygad 
międzynarodowych. Tuż przed wybuchem II wojny światowej los ponownie 
zetknie go z Daisy... 



 

Tytuł: Krawędź wieczności
Autor: Follett Ken
Opis :   

Cykl: Stulecie (tom 3) 

Ostatnia część monumentalnej trylogii Kena Folletta Stulecie. Tom Krawędź 
wieczności opowiada o okresie od wzniesienia muru berlińskiego do zwycięstwa 
Baracka Obamy w wyborach prezydenckich. Śledzimy losy pięciu rodzin - 
amerykańskiej, niemieckiej, rosyjskiej, angielskiej i walijskiej - na tle burz 
historycznych rozgrywających się w drugiej połowie XX wieku i pierwszych latach 
XXI. Kryzys kubański, zamachy na Martina Luthera Kinga i J.F. Kennedy'ego, 
złoty wiek rock and rolla, protesty przeciwko wojnie w Wietnamie, afera 
Watergate, odwilż w Związku Radzieckim - Ken Follett kreśli pełen rozmachu 
obraz czasów współczesnych. 

Nauczycielka Rebecca Hoffman dowiaduje się, że przez lata była śledzona przez 
Stasi. To odkrycie skłoni ją to do działań, które wpłyną na losy całej jej rodziny. 
Pochodzący z mieszanego małżeństwa George Jakes trafia w sam środek 
przełomowych wydarzeń związanych z walką o prawa obywatelskie dla 
czarnoskórych obywateli USA. A Dimka Dvorkin zostaje doradcą Nikity 
Chruszczowa w czasach, gdy groźba wojny nuklearnej wydaje się bardzo realna. 
W świecie, w którym z niespotykaną dotąd determinacją w dążeniu do władzy 
ścierają się mocarstwa, bohaterowie powieści „Krawędź wieczności” - każdy na 
swój sposób - próbują odnaleźć swoje miejsce. 

Tytuł: Ulotne chwile
Autor: Roberts Nora
Opis : 
"Gra luster"
Lindsay Dunne zrealizowała swe marzenie - została tancerką. Nie wiedziała, że 
droga do sławy będzie tak ciernista, lecz uważała, że mimo wszystko ten 
karkołomny wysiłek się opłacił. Radość tańczenia na scenie, niemilknące oklaski - 
na to warto było czekać. Gdy w końcu musiała zrezygnować ze świateł ramp, 
zrozumiała, że do szczęścia brakuje jej tylko miłości. Nie miała pojęcia, że jej 
zdobycie wymagać będzie równie wielkich poświęceń... 

"Taniec marzeń"
Ruth z mieszaniną strachu i podziwu myślała o mistrzu baletu Nicku Davidowie, 
który został w końcu jej wymarzonym nauczycielem. Był wymagający i kapryśny, 
stanowił wieczne źródło niepokoju i zamętu. Gdy kończyły się próby, Ruth 
nienawidziła go i przysięgała sobie, że kariera tancerki jest niewarta takiego 
poświęcenia. Lecz gdy następnego dnia znowu zaczynali razem tańczyć, gotowa 
była znieść wszystko za owe chwile upojnej rozkoszy... 
     

Tytuł: Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem
Autor: Błeszyński Jacek Jarosław
Opis :   

Prezentowana publikacja jest jak do tej pory pierwszą i jedyną pozycją, w której 
przedstawione zostały wybrane metody terapii, w dostosowaniu do pracy z osobą 
przejawiającą głębokie deficyty rozwojowe. Praca nad dziećmi autystycznymi 
wymaga poszukiwania nowych dróg wspomagania ich rozwoju. Aby wyjść 
naprzeciw tym poszukiwaniom, Autorzy przedstawili własne doświadczenia, 
będące wynikiem wieloletniej praktyki zawodowej oraz zdobytej wiedzy. Każdy z 
Autorów, opisując prowadzoną przez siebie terapię, wychodzi od założeń 
terapeutycznych, następnie ukazuje możliwości wykorzystania metody w pracy z 
osobą z autyzmem. Dodatkowo przedstawione zostały badania nad 
efektywnością wykorzystania każdej z metod oraz propozycje zastosowania tych 
metod do pracy z dziećmi, gdzie połączone zostały autorskie podejścia z 
prezentacją podstawowych zaleceń. W końcowej części opracowania znajdują się 
zalecenia, możliwe do zastosowania w pracy edukacyjno-terapeutycznej w 
odniesieniu do opisanych programów autorskich 



Tytuł: Beksińscy. Portret podwójny
Autor: Grzebałkowska Magdalena
Opis : 
„Zdzisław Beksiński nigdy nie uderzy swojego syna. 
Zdzisław Beksiński nigdy nie przytuli swojego syna”.
To nie jest książka o znanym i modnym malarzu, który malował dziwne i straszne 
obrazy. To nie jest książka o jego mrocznym synu, który fascynował się śmiercią i 
tak długo próbował popełnić samobójstwo, aż mu się udało. Ani też książka o 
obsesjach, natręctwach, fobiach i artystycznych szałach. Ani też o karierze, 
pieniądzach, wystawach i krytykach. To nie jest książka o dziwnych uczuciowych 
związkach, fascynacji muzyką i filmem oraz nowymi technologiami. To nawet nie 
jest książka o ludziach, którzy pisali dużo listów.
To książka o miłości – o jej poszukiwaniu i nieumiejętności wyrażenia. I o 
samotności – tak wielkiej, że staje się murem, przez który nikt nie może się 
przebić. O tym, że czasem bardzo chcemy, ale nie wychodzi. O tym, że życie 
czasami przypomina śmierć, a śmierć – życie. 

Tytuł: Kuracje oczyszczające
Autor: Szymański Andrzej
Opis : 

Nowe wydanie popularnego poradnika. Z tej książki Czytelnik dowie się, jak i 
dlaczego należy okresowo uwalniać organizm od toksyn i resztek przemiany 
materii. Pozna rolę, jaką w oczyszczaniu organizmu odgrywają warzywa i 
owoce, a przede wszystkim właściwa dieta. W dzisiejszych czasach okresowe 
oczyszczanie organizmu jest kluczem do zdrowia.

Autor  poświęca  szczególną  uwagę  ziołowym  kuracjom  oczyszczającym  w 
chorobach zawiązanych z zaburzeniami przemiany materii, w alergii, a także w 
schorzeniach: reumatycznych, wątroby i nerek. 

 

Tytuł: Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej
Autor: Pisula Ewa

Opis :  
Najnowsza książka profesor Ewy Pisuli zawiera dogłębną refleksję dotyczącą 
podstaw teoretycznych, czyli terminologii związanej z autyzmem i klasyfikacji 
tego zaburzenia, wnikliwy komentarz do danych epidemiologicznych, a także 
niezwykle szczegółową analizę aktualnego stanu badań w zakresie: szeroko 
rozumianej charakterystyki autyzmu i jego przyczyn oraz bieżącej praktyki 
klinicznej. Liczba badań z udziałem osób dotkniętych autyzmem może 
wskazywać, że zaburzenie to zostało dość dobrze poznane. Autorka - 
pokazując, ile już wiadomo i jak można to wykorzystywać w codziennej pracy 
terapeutycznej  uświadamia czytelnikowi, jak wiele jest jeszcze 
niewiadomych, zwłaszcza w dziedzinie złożonej, wieloczynnikowej etiologii 
zaburzenia. 

 

Tytuł: Autyzm dziecięcy
Autor: Bob  kowicz-Lewartowska Lucyna  
Opis : 

Prezentowana praca zawiera m. in. badania autorki dotyczące wpływu 
procesu terapeutycznego na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy. Celem 
badań było także określenie związku między stopniem autyzmu a poziomem i 
profilem rozwoju psychoruchowego dzieci. Wyniki tych badań mogą być 
zastosowane przez terapeutów w ich pracy z osobami dotkniętymi 
autyzmem, a także w diagnozie i profilaktyce tej choroby. Książka 
adresowana do specjalistów zajmujących się problematyką autyzmu, 
studentów oraz rodziców dzieci dotkniętych tą chorobą. 

http://hurt.bonito.pl/autor/lucyna+bobkowicz+lewartowska/0


 

Tytuł: O dojrzewaniu dla dziewczyn 
Autor: Brooks Felicity

Opis : 
Oto przewodnik, który pomoże ci w trudnym okresie dojrzewania! Huśtawka 
nastrojów, hormony, zdrowe odżywianie, sport, stres, miesiączki, portale 
społecznościowe, alkohol, narkotyki, seks, choroby prznoszone drogą płciową, 
antykoncepcja, zaufane osoby, rozstania, nowa miłość, pryszcze, egzaminy... 
RATUNKU! Dorastanie to coś więcej niż tylko pierwszy stanik. Ale bez paniki! 
Wszystko, co powinnaś wiedzieć, znajdziesz w tej książce.   

    

 

Tytuł: O dojrzewaniu dla chłopaków
Autor: Brooks Felicity, Frith Alex 
Opis : 
Niezastąpiony poradnik dla dojrzewających chłopaków. 
Zmiany w ciele, zmiany w mózgu, pewność siebie, aktywność fizyczna, zdrowe 
odżywianie, portale społecznościowe, seksualność, narkotyki, alkohol, uczucia, 
odpowiedzialność, hormony,  przyjaciele, związki, antykoncepcja, choroby 
przenoszone drogą płciową, stres, problemy w szkole, egzaminy... 
Dojrzewanie to same problemy?! 
Bez paniki! 
Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Uspokój się, weź głęboki oddech i czytaj 
dalej. Ta książka opisuje wszystko, co powinieneś wiedzieć, żeby poradzić sobie z 
trudnościami związanymi z okresem dojrzewania. 

 

Tytuł: Najsłynniejsze legendy europejskie
Autor: Inkiow Dimiter

Opis : 
Każdy naród ma swoje legendy. Należą. do niego jak kraj, jak góry i doliny, w 
których żyje. Kiedyś legendy nie były zapisywane, przetrwały dzięki temu, że 
z pokolenia na pokolenie były opowiadane. Często rzeczywistość wydawała 
się gawędziarzom nudna, dlatego ubarwiali swoje opowieści, a bohaterom 
przypisywali niesamowite siły. Tyle już pokoleń chętnie słucha opowieści o 
Robin Hoodzie, Wilhelmie Tellu, o Rolandzie czy o założeniu Rymu. Książka 
dowcipnie ilustrowana. 

 

Tytuł: Jeśli nie zespół Aspergera, to co?
Autor: Dąbrowska-Kaczorek Małgorzata   i inni  
Opis : 
Książka powstała jako pokłosie cyklu konferencji pod tym samym tytułem. 
Pozycja ta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych 
zagadnieniem autyzmu. Napisana przez praktyków pozycja przedstawia nową 
klasyfikację zaburzeń autystycznych DSM-V i zwraca uwagę na programy 
terapeutyczne o udokumentowanej skuteczności. Czytelnik otrzymuje do rąk 
bardzo interesującą, ale i niezwykle potrzebną książkę adresowaną do szerokiego 
grona odbiorców. Autorzy rozdziałów to osoby łączące refleksję naukową z 
praktyką kliniczną. To połączenie daje wyśmienity efekt w postaci treści 
wiarygodnych, a jednocześnie przydatnych w rozumieniu człowieka innego. 
Książka pozwala też na lepsze zrozumienie dynamicznych zmian we 
współczesnych systemach klasyfikacji zaburzeń ze spektrum autyzmu. Cenne 
jest także wielowymiarowe podejście do tego problemu od propozycji 
terapeutycznych i potrzebie oceny ich skuteczności, poprzez zagadnienia 
psychiatryczne, do zagadnień medyczno-społecznych, takich jak np. fałszywe 
przekonania na temat szczepień w kontekście epidemiologicznym. Książka jest 
godna polecenia Czytelnikowi, którego z racji osobistych, praktycznych czy 
naukowych interesuje zagadnienie autyzmu i pomoc w rozumieniu i podniesieniu 
jakości życia mniejszości wśród większości.  



 

Tytuł: Na południe od granicy, na zachód od słońca
Autor: Murakami Haruki

Opis : 
Hajime i Shimamoto przyjaźnili się w dzieciństwie. Shimamoto, kiedy była mała, 
zachorowała na polio i od tego czasu miała sparaliżowaną jedną nogę. Hajime był 
jedynakiem, trochę rozpuszczonym i egoistycznym. Można powiedzieć, że byli 
zakochaną parą: po szkole godzinami słuchali razem płyt, rozmawiali i trzymali 
się za ręce. Potem ich drogi się rozeszły. Hajime jest już dorosły. Ma żonę, 
dwójkę dzieci, prowadzi bar jazzowy. Powodzi mu się nieźle i ogólnie można go 
określić jako „odnoszącego sukcesy mężczyznę w średnim wieku”. I wtedy w jego 
życiu, po dwudziestu pięciu latach ponownie zjawia się Shimamoto. Nie widzieli 
się od czasu, gdy mieli dwanaście lat. Już nie jest kaleką – miała operację i jej 
noga jest zupełnie sprawna. Hajime patrzy na nią zupełnie inaczej niż wtedy, 
kiedy słuchali razem muzyki. Teraz naprawdę dostrzega w niej kobietę. A 
Shimamoto najwyraźniej skrywa przed nim jakąś mroczną tajemnicę. Jest jednak 
przez to bardziej pociągająca. Hajime musi przemyśleć od nowa całe swoje życie 
i zastanowić się, czy warto ryzykować utratę pracy, dzieci, kobiety, z którą ożenił 
się może z miłości ale na pewno bez namiętności – by odnowić związek z 
pierwszą, prawdziwą ukochaną.  forum dla kobiet, u których odkryto raka piersi. 
Wkrótce odkryją potęgę przyjaźni: dopóki mają siebie, mają wszystko, o czym 
tylko można marzyć. 

  

Tytuł: Inteligencja osobowościowa. Jak osobowość wpływa 
na nasze życie
Autor: Mayer John D.

Opis : 
W naszej naturze leży zainteresowanie życiem wewnętrznym i prywatnym 
przyjaciół, bliskich, ale i całkiem obcych nam ludzi. Niektórzy z nas świetnie 
rozumieją motywacje otoczenia, inni nie radzą sobie z tym najlepiej. Mayer 
odsłania przyczyny tej rozbieżności, wyjaśnia w jaki sposób najlepsi 
„obserwatorzy” rozwinęli swoją wysoką inteligencję osobowościową. Ilustrując 
swoje tezy przykładami z życia młodych sportowców, policyjnych śledczych czy 
muzyków, pokazuje w jaki sposób jednostki o wysokiej inteligencji 
osobowościowej (świadome siebie, ciekawe innych, gotowe, by się zmieniać) 
potrafią rozpoznawać swoje pragnienia , przewidywać działania innych, a 
wykorzystując tę wiedzę – podejmować lepsze życiowe decyzje. Teoria profesora 
powstała na podstawie badań, które pokazują, jak duże mogą być różnice w 
zakresie umiejętności odczytywania ludzkich twarzy, trafnej ocenie wyborów, 
jakich musimy dokonywać w relacjach z innymi, w pracy, w życiu rodzinnym. 
Według Mayera zdolności potrzebne do radzenia sobie z rozwiązywaniem tego 
typu problemów stanowią pewien osobny, szczególny talent.  

 

Tytuł: Praga i Czechy. Po prostu

Opis : 
Klucząc malowniczymi uliczkami Starego Miasta i Józefowa, poznasz historię 
powstania Pragi. Nadbrzeże Starówki i barokowa dzielnica Mała Strana, 
połączone potężnymi przęsłami Mostu Karola, wprowadzą Cię do magicznego 
zacisza siedemnastowiecznej stolicy Czech.Na Hradczanach zwiedzisz cesarskie 
miasto i zamek, a na wzgórzach Wyszehradu przeniesiesz się w czasy dynastii 
Przemyślidów.
Podróżując po najbardziej atrakcyjnych rejonach Czech, nie można ominąć 
Zamku Karltejn i Křivoklát - dumy epoki średniowiecza. Warto zobaczyć także �
Karlowe Wary, zregenerować siły w Mariańskich Łaźniach i w klasztorze w 
Kladrubach. W Pilznie - mekkce miłośników piwa - koniecznie trzeba zwiedzić 
Muzeum Browarnictwa i spróbować tego złotego trunku.
Przewodnik ten zawiedzie Cię także na Morawy, które zachwycają renesansowymi 
miastami Telč i Slavonice oraz zamkami Lednice i Valtice. W przewodniku 
znajdziesz: opisy sześciu tras po najbardziej atrakcyjnych rejonach Pragi, 
informacje o najważniejszych zabytkach, ciekawostki dotyczące historii, sztuki, 
architektury i codziennego życia mieszkańców miasta, kolorowe zdjęcia, mapy i 
plany, informacje o kulturze i rozrywce, praktyczne wskazówki i porady: gdzie się 
zatrzymać, gdzie zjeść i gdzie zrobić udane zakupy. 



 

Tytuł: Pojedynek detektywów
Autor: Niemirski Arkadiusz

Opis : 

Artur Burski dostaje tajemniczą propozycję wzięcia udziału w niecodziennym 
pojedynku. Stawką jest 20 tysięcy euro. Młody matematyk przyjmuje ofertę i 
wyjeżdża do zamku w Oporowie. Niedaleko twierdzy odkryto bowiem trumnę 
ze szkieletem i miedzianą tabliczką z zaszyfrowaną informacją o ukrytym 
skarbie. 

Do pojedynku staje siedmiu detektywów, nie wszyscy jednak grają fair. 
Atmosfera zagęszcza się z każdą chwilą, a niewinne śledztwo zmienia się w 
niebezpieczną grę, gdy na jaw wychodzi zbrodnia sprzed lat… 

Tytuł: Testament bibliofila
Autor: Niemirski Arkadiusz

Opis : 
Emanuel Karski, ekscentryczny architekt i miłośnik książek, pozostawia 
swoim dzieciom i tajemniczej przyjaciółce testament z instrukcją, jak zdobyć 
spadek. Trop prowadzi do kórnickiego zamku i słynnych dzieł sztuki, w 
których należy szukać wskazówek. Skłócone rodzeństwo rozpoczyna wyścig z 
czasem, zwycięży bowiem ten, kto pierwszy rozwiąże zagadkę. W 
intelektualną grę zostaje wciągnięty także detektyw Barber i jego 
czternastoletni asystent Omnibus. Kiedy w okolicy pojawiają się 
zainteresowani spadkiem gangsterzy, wszystkim zaczyna grozić śmiertelne 
niebezpieczeństwo…      
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Tytuł: Cappuccino z cynamonem
Autor: Świętek Edyta

Opis : 
Patrycja i Sebastian są zupełnie przeciętnym małżeństwem: wspólnie 
wychowują dwunastoletnią córkę, borykają się z problemami dnia 
codziennego. Pati pracuje w biurze, gdzie musi znosić dziwactwa swojego 
zwariowanego kolegi, Teodora, zwanego przez nią Pączkiem.                    
Pewnego dnia ten na pozór uporządkowany świat rozsypuje się jak domek z 
kart – Sebastian postanawia odejść. Co się stało, że mąż podjął decyzję o 
rozstaniu? Czy sprawił to słynny kryzys wieku średniego, będący tematem 
regularnych dyskusji koleżanek Patrycji? A może wina leżała po stronie Pati, 
która od jakiegoś czasu kieruje ukradkowe spojrzenia w stronę Przystojnego 
Bruneta?                                                                                                
Po rozwodzie kobieta musi nie tylko odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale 
również poszukać odpowiedzi na pytanie, czy w „zatrważającym” wieku 36 
lat można szczerze się zakochać. Wsparcia moralnego w trudnych chwilach 
udziela jej najlepsza przyjaciółka Elwira, która wraz z przyjaciółkami knuje 
małą intrygę. 

 

Tytuł: Ty będziesz następna
Autor: Graham Heather

Opis : 

Sheila Warren zaginęła. Jej przyjaciółka, Kelsey Cunningham, za wszelką 
cenę próbuje ją odnaleźć. Idąc po śladach Sheili, wkracza w świat jej 
tajemnic, narkotyków, przygodnych ryzykownych znajomości. W śledztwie 
Kelsey pomaga Dane Whitelaw, prywatny detektyw i ostatni kochanek Sheili. 
Tylko on wie, że Sheila nie żyje, bo ktoś podrzucił mu zdjęcie jej zwłok. 
Morderca wyraźnie kieruje podejrzenia na Dane’a. Dane musi czekać na jego 
kolejny ruch… 



Tytuł: Sekret O'Brienów
Autor: Genova Lisa

Opis : 
Joe O’Brien to czterdziestotrzyletni policjant, który mieszka w jednej z irlandzko-
katolickich dzielnic Bostonu. Jest oddanym mężem, dumnym ojcem czwórki 
dwudziestokilkuletnich dzieci i szanowanym funkcjonariuszem. Joe zaczyna 
doznawać problemów z koncentracją, nietypowych dla niego wybuchów złości i 
dziwnych drgawek. Początkowo przypisuje te niepokojące objawy stresującej 
pracy, ale wraz z ich uporczywym nasilaniem postanawia umówić się na wizytę u 
neurologa. Diagnoza, którą otrzyma, na zawsze odmieni życie Joe i jego rodziny. 
To pląsawica Huntingtona.
Pląsawica Huntingtona to śmiertelna choroba, na którą jak do tej pory nie 
znaleziono lekarstwa. Każde z czwórki dzieci Joe ma pięćdziesiąt procent szans 
odziedziczenia choroby ojca i ich los może wyjaśnić jedno badanie krwi. 
Obserwując swoją przyszłość w pogarszającym się stanie Joego, 
dwudziestojednoletnia Katie zmaga się z pytaniami pod jakimi stanęło jej ledwie 
rozpoczęte, dorosłe życie. Czy chce wykonać test? A jeśli posiada chorobowy 
genotyp? Czy potrafi żyć w nieświadomości?
Wraz z nasileniem się objawów Joe traci odznakę i wiele więcej. Próbuje nie 
tracić nadziei i z godnością stawiać czoło chorobie, podczas gdy Katie i jej 
rodzeństwo szukają w sobie odwagi, by zmierzyć się z losem.  

Tytuł: Mordercza gra
Autor: Graham Heather

Opis : 

Kilka lat temu podczas Tygodnia Tajemnic, dorocznej imprezy dla znanych 
autorów thrillerów, zginęła żona Jona Stuarta, organizatora zjazdu. Oficjalna 
wersja głosi, że popełniła samobójstwo, ale Jon podejrzewa, że było to 
zaplanowane morderstwo, i zamierza zdemaskować sprawcę. Zaprasza więc 
ponownie do szkockiego zamku to samo grono pisarzy. Jednak morderca narzuca 
zebranym własne reguły gry. Znowu zabija…  

Tytuł: Psy gończe
Autor: Horst Jørn Lier

Opis : 

William Wisting zostaje zawieszony w czynnościach w związku z podejrzeniem o 
fabrykowanie dowodów w głośnej sprawie zabójstwa Cecilii Linde. Teraz, 17 lat 
później, wychodzi na jaw, że dowody, na podstawie których skazano sprawcę 
zostały sfałszowane. Media wietrzą sensację.
Przez wszystkie lata służby w policji Wisting tropił przestępców. Teraz sam jest 
przynętą i musi jak najszybciej ustalić, potajemnie i na własną rękę, kto z jego 
współpracowników sfabrykował materiał dowodowy, i co tak naprawdę wydarzyło 
się 17 lat temu. Jak zawsze może liczyć na córkę, Line, która jest dziennikarką, 
ale pomoc przychodzi również z zupełnie nieoczekiwanej strony. Nagle ginie 
kolejna młoda dziewczyna. Zaczyna się dramatyczny wyścig z czasem. 

 

Tytuł: Powiedz panno, gdzie Ty śpisz
Autor: Arlidge M.J.

Opis : 
Cykl: Helen Grace (tom 2)
Bezkompromisowa inspektor Helen Grace powraca w wyśmienitym thrillerze 
Powiedz, panno, gdzie ty śpisz. W dzielnicy czerwonych latarni ginie mężczyzna. 
Zabójca jest bezlitosny. Ciało jest okaleczone, a na miejscu zbrodni brakuje 
serca… Parę godzin później serce ofiary zostaje dostarczone żonie i dzieciom 
przez kuriera. Zaczynają ginąć kolejni mężczyźni. Helen Grace ponownie będzie 
musiała stawić czoło seryjnemu mordercy, mimo własnych problemów 
osobistych. 



Tytuł: Ene, due, śmierć
Autor: Arlidge M.J.
Opis : 
Cykl: Helen Grace (tom 1) 
Witaj w świecie, w którym najbliższa Ci osoba staje się Twoim wrogiem, a każda 
podjęta decyzja może być ostatnią w życiu. W świecie, w którym łzy szczęścia 
mieszają się z zapachem krwi. 
Dla Helen Grace praca w policji jest wszystkim. Dla mordercy, którego tropi, 
śmierć to gra. Zdeterminowana, twarda, ale też skrzywdzona Helen będzie 
musiała zagrać z mordercą według jego reguł. "Ene, due, śmierć" to mroczny i 
trzymający w napięciu thriller, który zmiażdży twoje poczucie bezpieczeństwa.
Zagrasz?

 

Tytuł: Długa droga do domu
Autor: Jax Joanna
Opis : 
Burzliwe losy Antoniny Tańskiej ukazane na tle ważnych wydarzeń w dziejach 
świata. Córka emigrantów z Polski zakochuje się w narzeczonym siostry i 
zachodzi z nim w ciążę. Wybucha wielki skandal i młodzi muszą opuścić rodzinne 
strony. Osiedlają się na Kubie, ale szczęście nie trwa długo. Emmanuel zdradza 
żonę, wdaje się w podejrzane interesy, a tymczasem rośnie w siłę ruch oporu 
wobec dyktatora Batisty. Gdy sytuacja polityczna wymyka się spod kontroli, 
postanawiają opuścić wyspę, ale tuż przed wyjazdem mąż i synek Tosi znikają 
bez śladu. Kobieta włącza się w działalność rewolucyjną i nie ustaje w 
poszukiwaniach. Przez kolejne 30 lat zmienia miejsca pobytu i swoją tożsamość, 
by wreszcie osiąść w Polsce. Pamiętniki Antoniny, ukryte na strychu starego 
domu, splatają jej losy z młodą rozwódką, która postanawia rozwikłać tajemnice 
jej rodziny... 

 

Tytuł: Ekspozycja
Autor: Mróz Remigiusz
Opis : 
Cykl: Trylogia z komisarzem Forstem (tom 1) 
Termin "ekspozycja" ma przynajmniej pięć znaczeń. Podobnie wieloznaczny jest 
każdy krok mordercy.
Pewnego ranka turyści odkrywają na Giewoncie makabryczny widok – na 
ramionach krzyża powieszono nagiego mężczyznę. Wszystko wskazuje na to, że 
zabójca nie zostawił żadnych śladów.
Sprawę prowadzi niecieszący się dobrą opinią komisarz Wiktor Forst. Zanim 
tamtego ranka stanął na Giewoncie, wydawało mu się, że widział w życiu 
wszystko. Tropy, jakie odkryje wraz z dziennikarką Olgą Szrebską, doprowadzą 
go do dawno zapomnianych tajemnic… Winy z przeszłości nie dadzą o sobie 
zapomnieć. Okrutne zbrodnie muszą zostać odkupione. 

 

Tytuł: Jutro zaświeci słońce
Autor: Sykat Joanna
Opis : 
Wyobraź sobie, że Twoja matka jest źródłem Twojego lęku i destrukcji.
Wyobraź sobie, że jesteś zakładniczką rodzinnej tajemnicy.

Anita  marzy  o  byciu  pisarką.  Wspierana przez  męża decyduje  się  na kolejne 
ważne kroki i zmiany w swoim życiu. Wspólnie kupują upragnione mieszkanie i 
powoli budują własny świat.

Nie jest im jednak dane cieszyć się małżeństwem ani sukcesami. Despotyczna 
matka  Anity,  która  od  zawsze  zaniżała  jej  poczucie  wartości,  starając  się 
podporządkować sobie całkowicie córkę, wkracza ponownie do ich życia.

Czy Anitę znajdzie siłę, żeby walczyć o swoje życie?

Joanna Sykat pisze tak plastycznie, że łatwo sobie wyobrazić podobną relację z … 
własną matką. „Jutro zaświeci słońce” to książka, która wierci dziury w duszy, 
stawia niewygodne pytania i  oczyszcza umysł.  To jedna z tych książek, które 
chciałoby się przytulić do serca.



Tytuł: Kobiety kresowe
Autor: Koprowski Marek A.
Opis : 
Matki, patriotki, bohaterki. 
Portrety nierozerwalnie związane z burzliwą historią Polski. 
Oto wspomnienia siedmiu niezwykłych kobiet zamieszkujących Kresy dawnej II 
Rzeczpospolitej, a obecnie tereny Litwy, Białorusi i Ukrainy. Niektóre z nich były 
znane, jak choćby Stefania Romer, ciotka prezydenta Bronisława Komorowskiego. 
Inne dotąd pozostawały w cieniu. 
Są to kobiety, których dramatycznie losy wpisane w gwałtowne dzieje Kresów. 
obrazują wielki hart ducha i głęboko wpojony patriotyzm. Szanując swą ojczyznę, 
starały się one zawsze pielęgnować pamięć i łączność z Macierzą. Za to, że nigdy 
nie wyparły się polskości i wiary katolickiej, wielokrotnie spotykały je szykany i 
prześladowania. Wytrwały jednak na przekór wszelkim przeciwnościom. 
Przez swą niezłomność, stałość i wierność zasadom również dziś stają się 
wspaniałym przykładem do naśladowania dla współczesnych pokoleń polskich 
matek. 

 

Tytuł: Polowanie na męża
Autor: Jeffries Sabrina
Opis : 
Cykl: Diablęta z Hallstead Hall (tom 5) 
Lady Celia Sharpe, najmłodsza z pięciorga rodzeństwa, także musi wypełnić 
warunki postawionego przez babkę ultimatum i przed końcem roku wyjść za 
mąż. Do tego czasu pozostały jej tylko dwa miesiące. Postanowiła więc zaprosić 
na przyjęcie urodzinowe swojego brata trzech bogatych, utytułowanych 
kawalerów, odpowiednich kandydatów na męża. W ten sposób chciała przekonać 
babkę, że potrafi znaleźć sobie męża i skłonić, ją do odstąpienia od postawionych 
warunków. Do zbadania przeszłości kandydatów do swojej ręki zaangażowała 
intrygującego detektywa z Bow Street, Jacksona Pintera, który pracował dla 
rodziny Sharpe’ów, starając się wyjaśnić okoliczności zagadkowej śmierci jej 
rodziców. Tymczasem Jackson Pinter z każdą chwilą, spędzoną w obecności Celii, 
uświadamiał sobie coraz dobitniej, że to on sam chciałby zostać jej mężem. 

 

Tytuł: Po północy
Autor: Palmer Diana
Opis : 
Domek na plaży od wielu lat jest azylem Nikki. Tylko tutaj może być sobą. W 
idyllicznym otoczeniu odpoczywa od blichtru wielkiego świata, zapomina o 
polityce, która stała się ostatnio treścią jej życia. To właśnie tutaj pewnego dnia 
ratuje życie tajemniczemu turyście... Chociaż Kane początkowo ukrywa swą 
tożsamość, Nikki natychmiast go rozpoznaje. Ten potentat naftowy z Teksasu 
jest najgroźniejszym przeciwnikiem politycznym jej brata, ubiegającego się o 
urząd gubernatora. Nikki i Kane dobrze wiedzą, że gdyby wdali się w romans, 
stałoby się to lokalną sensacją i pożywką dla mediów. Jednak ich namiętność 
okazuje się silniejsza niż rozsądek... Spotykają się coraz częściej, zawsze pod  
osłoną nocy...      

 

Tytuł: Próżna
Autor: Zientek Sylwia
Opis : 
Kluczem w dążeniu do szczęścia jest zrozumienie tego, czego naprawdę się 
pragnie. Bohaterki książki są ambitnymi i zdeterminowanymi prawniczkami. Chcą 
spełnić swoje marzenia i z impetem wkraczają w atrakcyjny świat warszawskiej 
korporacyjnej kancelarii prawnej.    
Los bywa jednak przewrotny. Okazuje się, że sukces, który tak bardzo chciały 
osiągnąć, ma wyjątkowo gorzki smak. Mozolne budowania kariery, 
skomplikowane związki miłosne i zakręty losu... Przyjaciółki odrzucają 
nieoczekiwanie standardowe kanony sukcesu, rezygnują ze wszystkiego, czemu z 
takim uporem starały się sprostać i zamieniają się życiowymi rolami... 



 

Tytuł: Ostatnia wola Sonji
Autor: Hellberg Asa
Opis : 
Cykl: Sonja (tom 1) 
Wyobraź sobie, że w Twoim życiu pojawia się dobra wróżka, która zna wszystkie 
Twoje niespełnione marzenia, lęki i troski. I nie spocznie, dopóki nie zaczniesz 
uśmiechać się do siebie w lustrze. Brzmi nierealnie?

Sonja Gustavsson nigdy nie była zwykłą kobietą, niezwykły był też jej testament. 
Jej przyjaciółki są zaskoczone zarówno jej niespodziewaną śmiercią, jak i 
ostatnią wolą. Czy zaryzykują i wyruszą w podróż po marzenia? Susanne, 
Rebecka i Maggan prowadziły dotąd spokojne życie w Sztokholmie, jednak Sonja 
miała co do nich zupełnie inne plany. Wykwintna restauracja w Paryżu, 
luksusowy hotel w Londynie i malowniczy dom na Majorce to miejsca, które po 
śmierci przyjaciółki stają się ich codziennością. Na kobiety czeka również 
miliardowy spadek, jednak najpierw muszą wykonać niełatwe zadania, które na 
zawsze odmienią ich życie.

Trzy kobiety, trzy różne charaktery i trzy wyjątkowe miejsca w Europie, w ciepłej 
i przezabawnej opowieści 

 

Tytuł: Sekret Sonji
Autor: Hellberg Asa
Opis : 
Cykl: Sonja (tom 2) 
Sonja Gustavsson zaskoczyła trzy przyjaciółki swoją niespodziewaną śmiercią i 
nietypowym testamentem, który wywrócił ich życie do góry nogami. Teraz 
Rebecka, Maggan i Susanne stają przed nowym wyzwaniem – chcą odkryć 
sekret, który przez całe swoje życie ukrywała ich przyjaciółka. Dlaczego nie 
chciała rozmawiać o swojej młodości w Paryżu? I co łączyło ją z prezydentem 
Francji? W rozwiązaniu zagadki z przeszłości mają pomóc im temperamentna 
dziennikarka Kicki i fotograf Fredrik, którzy ruszają w pełną przygód podróż 
między Majorką, Londynem, Paryżem i Sztokholmem. Do uzyskania odpowiedzi 
na nurtujące wszystkich pytania nieoczekiwanie i nieświadomie przyczyni się 
romantyczna i pełna energii Brytyjka, Julie.

Sekret Sonji to zabawna i jednocześnie wzruszająca kontynuacja losów trzech 
przyjaciółek z „Ostatniej woli Sonji”. Autorka po raz kolejny udowadnia, że nigdy 
nie jest za późno na miłość i pokazuje, dokąd mogą prowadzić skrzętnie 
ukrywane tajemnice. 

 

Tytuł: Złota skóra
Autor: Montero Carla

Opis : 
W 1904 roku w Wiedniu dochodzi do serii morderstw, które poruszają miejscową 
społeczność. Wszystkie ofiary są modelkami artystów, młodymi i pięknymi 
kobietami o wątpliwej reputacji, należącymi do La Maison des Mannequins, 
instytucji stworzonej przez kochankę i muzę jednego z najbardziej znanych 
malarzy: piękną i enigmatyczną Inés. I choć Montero nie wymienia nazwiska 
konkretnego malarza, jego charakter i usposobienie wskazują na postać Gustava 
Klimta.
Wyznaczony do przeprowadzenia śledztwa detektyw Karl Sehlackman wkracza w 
świat luksusu i wiedeńskiej secesji oraz w najniższe sfery upadającego imperium. 
Rozwiązanie najmroczniejszej zagadki w jego policyjnej karierze jest trudniejsze, 
niż przypuszczał. Głównymi podejrzanymi są bowiem: jego przyjaciel, książę 
Hugo von Ebenthal, i kobieta, w której zakochał się bez pamięci...

Powieść osadzona w intrygującym świecie modelek i malarzy z początku XX 
wieku, której główną bohaterką jest kobieta wyprzedzająca swoją epokę, 
kobieta, której ciała pragnęli wszyscy, ale tylko jeden zdołał obnażyć jej duszę.    
Wiedeń doby secesji, piękne kobiety, artyści - ta fascynująca historia zachwyca, 
przeraża i wciąga bez reszty. 



Tytuł: Wiedeńska gra
Autor: Montero Carla
Opis : 
Hiszpania, rok 1913. Młoda szlachcianka Isabel przeżywa wielki dramat: nie tylko 
straciła rodziców, ale też na chwilę przed ślubem zostaje porzucona przez 
narzeczonego. Na szczęście pomocną dłoń wyciąga do niej ciotka, austriacka 
arystokratka blisko związana z cesarskim dworem Franciszka Józefa.        
Podróży Isabel do Austrii towarzyszą dziwne i niepokojące zdarzenia, a w 
pozornie spokojnym Wiedniu coraz wyraźniej czuć narastające napięcie. W 
powietrzu wisi wojna, której starają się zapobiec prowadzący zakulisowe 
rozmowy dyplomaci, podczas gdy spotykająca się potajemnie orientalna sekta 
dąży do jej rozpętania za wszelką cenę.                                                   
Piękna Hiszpanka wbrew swoim zamiarom rozbudza namiętność kolejnych 
mężczyzn. Okazuje się, że żadna z osób, z którymi się styka, nie jest tym, za 
kogo się podaje. Stopniowo dziewczyna staje się elementem twardej męskiej gry, 
prowadzonej przez agencje wywiadowcze różnych krajów.                  
"Wiedeńska gra" to dynamiczna powieść szpiegowska w eleganckim klimacie 
schyłku Austro-Węgier.

Tytuł: Sissy Sawyer. Przepowiednia
Autor: Masterton  Graham
Opis : 
„Przepowiednia” to pierwszy tom popularnego cyklu SISSY SAWYER.                   
Fidelio „Feely” Valdes i Robert „Touchy” Touche to socjopaci, których nie 
chcielibyście spotkać na swojej drodze. Pierwszy ucieka od nieszczęśliwego 
dzieciństwa, próbuje znaleźć wymarzony raj, w którym ludzki umysł i słowo są 
ważniejsze od przemocy. Drugi popełnił w życiu kilka poważnych błędów, stracił 
dom i rodzinę i zgubił gdzieś szczęście. Okoliczności ich spotkania mogą mieć dla 
otoczenia bardzo niebezpieczne skutki. Tropem szaleńców rusza policja wraz z 
Sissy Sawyer - cyniczną, podstarzałą wróżką, świetnie posługującą się kartami 
tarota.                                                        
Graham Masterton posłużył się autentyczną historią, jaka miała miejsce w 2002 
roku w Waszyngtonie. 

Tytuł: Wielkie kłamstewka
Autor: Moriarty Liane
Opis : 
Zbrodnia? Nieszczęśliwy wypadek? A może zwyczajny wybryk?
Wiadomo tylko, że ktoś nie żyje. 
Trzy kobiety – nieśmiała, skryta i przebojowa spotykają się któregoś dnia, 
kiedy ich dzieci idą do przedszkola. Nie wiedzą, że pozornie drobna zmiana 
przewróci ich życie do góry nogami, a sielska rzeczywistość na przedmieściach 
Sydney to jedynie pozory. „Wielkie kłamstewka” to opowieść o byłych mężach i 
drugich żonach, matkach i córkach oraz burzach w szklance wody, a także 
niebezpiecznych kłamstwach, w których trwamy, by doczekać jutra. Żyjemy, 
żeby kłamać, czy kłamiemy, żeby żyć? Oto jest pytanie. 

 

Tytuł: Pewnego razu w Paryżu
Autor: Palmer Diana
Opis : 
Brianne i Pierce spotkali się w Paryżu. Ona była uczennicą w szkole dla 
dziewcząt, on opłakiwał śmierć żony. Przystojny, nieprzystępny zafascynował 
ją od razu, choć wiedziała o nim niewiele. Jedno wszakże wiedziała na pewno 
- że tylko dla niego jest miejsce w jej sercu. Po śmierci żony Pierce nie chciał 
się wiązać z żadną kobietą. A tym bardziej z niemal dwa razy młodszą od 
niego piękną dziewiętnastolatką. Najchętniej zapomniałby o Brianne, miał 
jednak wobec niej dług wdzięczności. Kiedy więc dowiedział się, że ojczym 
pragnie wydać ją za mąż wbrew jej woli, Pierce uznał, że musi jej pomóc... 



 

Tytuł: Acai, goji, borówka. Trzy cudowne jagody
Autor: Maffeis Giuseppe
Opis : 
Przyroda jest wspaniałym, naturalnym arsenałem do walki ze 
schorzeniami. Jest skarbcem ze specyfikami, które potrafią nas przed 
tymi schorzeniami uchronić”.
W nowej serii wydawniczej przedstawiamy niezwykłe rośliny i owoce – 
cenne przede wszystkim ze względu na ich właściwości lecznicze, ale też 
możliwość zastosowania ich w kosmetyce i praktycznego wykorzystania w 
domu.
* Dlaczego jagody acai stają się coraz bardziej popularne?
* Jakie minerały i witaminy zawierają w sobie jagody goji?
* Które owoce nazywane są czerwonymi diamentami?
* Dlaczego jagody acai są chętnie spożywane przez sportowców?
* Jak uprawiać krzew kolcowoju (jagody goji) w domu?
* Dlaczego warto pić sok z borówek? 

 

Tytuł: Magnez pierwiastek życia
Autor: Maffeis Giuseppe
Opis : 
Magnez to pierwiastek życia i eliksir młodości. Bierze udział w 
procesach, które odpowiadają za obronę organizmu, chroni serce, łagodzi 
stres, alergie, zapalenia. Ponadto pobudza produkcję przeciwciał i ich 
skuteczność w walce ze szkodliwymi mikroorganizmami. Występuje w wielu 
produktach, najwięcej jest go w kakao, orzechach pistacjowych i 
laskowych, otrębach i zarodkach pszennych, migdałach, pestkach dyni i 
słonecznika, kaszy gryczanej, soi, białej fasoli, czekoladzie, płatkach 
owsianych, grochu, szpinaku, bananach, awokado. Pierwiastek ten odgrywa 
kluczową rolę dla funkcjonowania naszego organizmu:
* Zwalcza zmęczenie
* Łagodzi bóle mięśni
* Pobudza pracę jelit
* Łagodzi niepokój
* Ułatwia zasypianie
* Wspomaga wzrost kości i wzmacnia zęby, tym samym zmniejsza ryzyko 
wystąpienia osteoporozy
* Wspomaga utratę wagi
* Chroni serce i układ krwionośny
* Uczestniczy w metabolizmie tłuszczy, przede wszystkim cholesterolu.
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Tytuł: Anders
Autor: Nurowska Maria
Opis :     
Jakim człowiekiem był Władysław Anders? Polityk, generał, dla wielu wzór 
poświęcenia w imię najwyższych idei. Zwycięski wódz spod Monte Cassino, który 
w drodze przez sowieckie łagry wycierpiał tyle samo bólu i upokorzeń, co jego 
żołnierze. Czerwone maki i biały koń niosący generała nabrały już charakteru 
symboli. 
Z książki Marii Nurowskiej wyłania się także inne oblicze Andersa. Mężczyzny, 
któremu zabrakło odwagi, aby osobiście powiedzieć żonie, że po 25 latach 
wspólnego życia związał się z inną kobietą – artystką kabaretową w wieku ich 
córki. Przywódcy, którego plany nie zawsze były do końca przemyślane, co wielu 
jego podwładnych kosztowało życie. Polityka niezbyt dobrze znającego się na 
ludziach, o czym najdobitniej świadczy jego zaufanie do generała NKWD – 
Żukowa. 
Autorka nie odmawia Andersowi wielkości, nie tworzy jednak pomnika. 
Dokumentując biografię listami i wspomnieniami znających go osób, dąży do 
wydobycia prawdy o nim we wszystkich aspektach jego życia. Maria Nurowska 
wielokrotnie udowodniła w swoich powieściach, że potrafi przykuwać uwagę 
czytelnika. Także i tutaj wykorzystywana przez nią technika zmiany perspektywy 
nie tylko nie pozwala się znużyć, ale również nadaje książce wiarygodność.  



 

Tytuł: Horyzonty uczuć
Autor: Schrammek Dorota

Opis : 
Matylda prowadzi pensjonat w Pobierowie i nawet nie przypuszcza, co przyniesie 
nadchodzące lato. Przyjazd wyjątkowych gości sprawi bowiem, że te wakacje 
będą inne niż wszystkie do tej pory.
Iwona, Zoja, Aldona zmagają się z problemami życiowymi i niezrealizowanymi 
marzeniami. Ryszard zjawia się w pensjonacie z wnuczkiem Antosiem, ale szybko 
wychodzi na jaw, że wcale nie jest spokrewniony z chłopcem. Dorota i Piotr to 
natomiast młode małżeństwo, które wskutek niedawnej tragedii przeżywa 
poważny kryzys.
Dwa tygodnie pełne słońca, morza i nieoczekiwanych wydarzeń na zawsze 
zmieniają życie bohaterów, którzy spotkali się przez przypadek… 

 

Tytuł: Zgrany duet
Autor: Palmer Diana
Opis : 
Agent FBI Jon Blackhawk nie ma łatwego życia ze swą asystentką Joceline Perry. 
Wiele ich różni. Ona jest spontaniczna, pełna życia i wiecznie uśmiechnięta. On 
skryty, małomówny, całkowicie skupiony na pracy. Chociaż nieustannie kłócą się 
na gruncie prywatnym, to w sprawach zawodowych działają jak zgrany zespół. 
Łączy ich brak życia osobistego. Są samotni, ale w głębi serca oboje marzą o 
prawdziwej miłości.
Z czasem ich relacje ulegną zmianie. Widać, że Jon jest coraz bardziej 
zauroczony Joceline. Jednak idealna asystentka ukrywa sekret, który może 
zburzyć jego poukładane życie… 

 

Tytuł: Umrzeć po raz drugi
Autor: Gerritsen Tess
Opis : 
Gdy detektyw bostońskiego wydziału zabójstw Jane Rizzoli i Maura Isles, lekarz 
sądowa, zostają wezwane na miejsce zbrodni, odkrywają morderstwo godne 
okrutnej bestii, o czym świadczą nie tylko ślady pazurów na ciele ofiary.
Tylko najbardziej wyrafinowany zbrodniarz mógłby pozostawić ciało 
doświadczonego myśliwego i wykwalifikowanego preparatora zwierzęcych zwłok, 
oprawione tak, jak trofea zdobiące ściany jego domu.
Maura obawia się, że nie jest to pierwsza zbrodnia tego sprawcy, i na pewno nie 
ostatnia. Ostatnie zabójstwo wydaje się łączyć z serią niewyjaśnionych śmierci 
na obszarach dzikiej przyrody w całym kraju, a trop prowadzi poszukiwania do 
odległego zakątka Afryki.
Sześć lat temu, grupa turystów na safari padła ofiarą zabójcy, który okazał się 
być jednym z nich. Uwięzieni w buszu rozpaczliwie liczyli na nadejście pomocy, 
zanim rozszarpią ich dzikie zwierzęta bądź zwyciężą ukryte w nich zwierzęce 
instynkty. Teraz morderca wybrał Boston na miejsce swoich łowów. Rizzoli i 
Maura muszą wywabić go z cienia i schwytać.

 

Tytuł: Pojedynek uczuć
Autor: Mirek Krystyna
Opis : 
Jaką niespodziankę może nam jeszcze zgotować życie? 30-letnia Maja mieszka 
ze swoim synkiem w eleganckim apartamencie, nabytym za namową ojca 
dziecka, prezesa prosperującej krakowskiej firmy. Czegóż chcieć więcej? Może 
tylko tego, żeby ta idylla się nie kończyła, a przede wszystkim żeby nie okazała 
się iluzją… Jak wyrwać się z zaklętego kręgu osobistych i zawodowych 
zależności? Jak godzić ambicje i marzenia z konsekwencjami upływającego 
czasu? Czy warto otworzyć się na niespodziewaną miłość? Książka ta, napisana 
lekkim piórem, porusza ważne tematy. Jej wartka akcja, humor i życiowa 
mądrość są osadzone w realiach pracy w polskich firmach, które stawiają wiele 
kobiet przed trudnymi osobistymi wyborami. Jednocześnie jest to po prostu 
świetna lektura, która wzrusza, bawi i daje przyjemność z czytania, a barwni 
bohaterowie na długo zostają w naszej pamięci. 



 

Tytuł: Szczęście all inclusive
Autor: Mirek Krystyna
Opis : 
Piękna grecka wyspa skąpana w południowym słońcu, gaje oliwne, plaże, 
luksusowy hotel i galeria interesujących bohaterów. 
Beata, która musi przewartościować swoje życie i uwolnić się z toksycznego 
związku, Jakub, któremu piękna figura i pozycja zawodowa narzeczonej 
przesłoniła własne pragnienia, dynamiczna Agnieszka, która czerpie z życia pełną 
garścią ale zapomina o najważniejszym, i nieludzko przystojny Grek, Kostas, 
właściciel gaju oliwnego.
Wszyscy spotykają się w luksusowym hotelu w samym środku upalnego lata. 
Ciąg wydarzeń sprawi, że dla każdego z nich greckie wakacje okażą się 
przełomowe. Bo szczęście przychodzi znienacka, zaskakuje i obezwładnia jak 
piękne krajobrazy słonecznej wyspy. Szczególnie szczęście all inclusive. 
Lekka, wakacyjna opowieść o wartkiej akcji i ciepłym przesłaniu, skąpana w 
południowym słońcu uroczej, greckiej wyspy.  

 

Tytuł: Milaczek
Autor: Witkiewicz Magdalena
Opis : 
Milenka jest bardzo miła, ładna i ma troszkę ponad 30 lat, ale tylko troszkę! No i 
troszkę za dużo… kilogramów. Ale o tym tytułowy Milaczek, który nieustająco 
poszukuje miłości swojego życia, pomyśli jutro. Dziś musi się zająć Bachorem, 
nieznośnym, choć uroczym dzieciakiem z sąsiedztwa, oraz swoją nieco, hm, 
ekscentryczną ciotką, Zofią Kruk, troszkę, ale tylko troszkę, po pięćdziesiątce. 
Pod nogami natomiast pęta im się Parys Antonio, pies arystokrata… 

    

 

Tytuł: Szczęśliwy dom
Autor: Mirek Krystyna
Opis : 
Cykl: Jabłoniowy Sad (tom 1) 
Dom Heleny i Jana, położony na przedmieściach Krakowa, otoczony jabłoniowym 
sadem jest bezpieczną przystanią, do której zawsze mogą wrócić ich cztery, 
dorosłe córki. Z ganku można zejść prosto do ogrodu, jabłonie szumią łagodnie, 
rodzą piękne dorodne jabłka i trwają. Każda z czterech córek, Maryla, Gabrysia, 
Julia i Aniela może w każdej chwili schronić się w jego przytulnym wnętrzu. 
Maryla to samotna czterdziestolatka, mama dwóch chłopców, którzy pilnie 
potrzebują męskiej ręki. 
Gabrysia stara się o dziecko, za wszelką cenę.
Julia to młoda właścicielka przychodni weterynaryjnej. Jej narzeczony jest 
idealny, a rodzina kibicuje ich szczęściu. Ale czy to faktycznie miłość życia Julii? 
Anielka, najmłodsza z córek, samotnie wychowuje córeczkę. Nikomu nie 
zdradziła, kto jest ojcem jej dziecka. Zamierza być szczęśliwą singielką i odrzuca 
wszelkie propozycje spotkań z mężczyznami.
Jan, dżentelmen starej daty, właściciel małej księgarni stworzył piękny dom. Dla 
ukochanej żony i córek. Ale po latach widzi, że coś się w tym pięknym planie nie 
zgadza. Dzieci, które wyrosły w tak niezwykłej atmosferze nie potrafią dobrze 
ułożyć sobie życia. Córki błądzą i wciąż podejmują złe decyzje. Dlaczego?
Czterdziesta rocznica ślubu zbliża się wielkimi krokami. Uroczystość, która miała 
być wielkim, radosnym wydarzeniem zmieni życie wszystkich członków rodziny. 
Czasem los prowadzi nas swoimi drogami, drwi z planów i celów, jakie sobie 
wyznaczamy. Bywa, że tajemnice z przeszłości nie dają o sobie zapomnieć i kładą 
się długim cieniem na życiu całej rodziny. Szczęściarzem jest ten, kto ma zawsze 
dokąd wracać. Do szczęśliwego domu, który pozwoli przeczekać każdą burzę i da 
swoim mieszkańcom siłę do kolejnego kroku. Bo z każdej sytuacji jest wyjście, 
trzeba je tylko odnaleźć. 



 

Tytuł: Władczyni rzek
Autor: Gregory Philippa
Opis : 
Cykl: Wojny kuzynów (tom 1) 

Jakobina zostaje żoną księcia Bedfordu, angielskiego regenta Francji, który 
zapoznaje ją z tajnikami nauki i alchemii. Gdy się okazuje, że książę interesuje 
się żoną tylko ze względu na jej zdolność przepowiadania przyszłości, Jakobina 
znajduje pociechę w młodym giermku, Ryszardzie Woodville'u. Gdy Jakobina 
zostaje młodą zamożną wdową, kochankowie pobierają się w sekrecie, po czym 
udają się na dwór młodego Henryka VI, gdzie Jakobina stanie się najbliższą i 
najbardziej zaufaną przyjaciółką królowej Małgorzaty Andegaweńskiej.

Wkrótce Woodville'owie zyskują prominentną pozycję na dworze Lancasterów, 
jednakże Jakobina przeczuwa narastające zagrożenie ze strony poddanych 
szykujących się do buntu. Kiedy król popada w stan tajemniczego snu, w 
królestwie następuje podział na dwa rywalizujące obozy: królowej Małgorzaty i 
jej niegodnych zaufania faworytów oraz Ryszarda, księcia Yorku grożącego 
zawłaszczeniem korony. Jakobina wkracza na zdradziecką ścieżkę wiodącą za 
linie wroga, gdy bezpieczeństwo jej rodziny i rządów Domu Lancasterów wisi na 
włosku.  

 

Tytuł: Biała królowa
Autor: Gregory Philippa

Opis :             
Cykl: Wojny kuzynów (tom 2)

Król Edward IV York zakochuje się w pięknej wdowie i przed upływem miesiąca 
bierze ją w sekrecie za żonę. Gdy to małżeństwo wychodzi na jaw, Elżbieta 
Woodville i jej najbliżsi dostają się w sam środek walk o władzę i wpływy na 
królewskim dworze, gdzie muszą stawić czoło starym wrogom, jak również 
nowym rywalom.

Philippa Gregory w przejmujący sposób oddaje historyczny dramat poprzez losy 
kobiet - w "Białej Królowej" główną bohaterką i narratorką jest Elżbieta 
Woodville, pierwsza plebejuszka, której dane było wyjść za mąż z miłości, i to za 
króla od młodości sposobionego do wojny. Elżbietą powoduje namiętność i 
ambicja - podczas gdy krzepnie na zdobytej pozycji, na plan pierwszy wysuwają 
się jej dwaj synowie, których późniejsze tajemnicze zniknięcie spędza sen z 
powiek historykom od stuleci, jako że losy dwóch książąt z Tower do dziś są 
nieznane. Philippa Gregory swoim zwyczajem przedstawia własne, niezwykle 
silnie przemawiające do wyobraźni wytłumaczenie. 

 

Tytuł: Czerwona królowa
Autor: Gregory Philippa

Opis :             
Cykl: Wojny kuzynów (tom 3)

Powieść przybliża nieomal zapomnianą historię założycielki rodu Tudorów, 
Małgorzaty Beaufort. Poślubiona mężczyźnie dwukrotnie od niej starszemu, 
urodziła dziecko w wieku lat niespełna czternastu i rychło owdowiała. Zepchnięta 
na margines postanawia odwrócić kartę losu i odnieść ostateczny tryumf nad 
wszelkimi przeciwnościami. Na tronie Anglii chce zobaczyć swego jedynego syna 
bez względu na to, ile to będzie kosztowało ją, Anglię i nieszczęsnego chłopca. 
Ignorując pozostałych pretendentów do tronu i rosnących w siłę rywali - Yorków 
- nadaje synowi imię: Henryk, po królu; wysyła go za granicę na dobrowolne 
wygnanie; zmusza do małżeństwa z najstarszą córką znienawidzonej Elżbiety 
Woodville. Na tle rozdzierających kraj konfliktów, Małgorzata zawiera kolejne 
dwa małżeństwa z rozsądku i nie przestaje spiskować. 



Tytuł: Dwie królowe 
Autor: Gregory Philippa
Opis : 
Cykl: Cykl Tudorowski (tom 3) 
Autorka bestsellerowych „Kochanic króla” powraca na dwór Henryka VIII, 
przedstawiając historię dwóch władczyń - Anny Kliwijskiej i Katarzyny Howard 
oraz Jane Boleyn – kobiety, która doprowadziła je do upadku.

Opowieść o trzech kobietach, starających się przeżyć na najbardziej zmiennym i 
groźnym dworze królewskim ówczesnej Europy w czas przewrotu religijnego i 
politycznych niesnasek, jest najciekawszą z przedstawionych dotąd przez Philippę 
Gregory.

Jest rok 1539 i dwór Henryka VIII coraz częściej drży przed zmiennymi 
nastrojami starzejącego się, schorowanego króla. Mając tylko jednego syna, 
Henryk VIII musi znaleźć nową żonę – korona Anglii przypada Annie Kliwijskiej. 
Nowa królowa ma ważne powody, by poślubić mężczyznę w wieku własnego ojca 
i przenieść się do kraju, którego język i zwyczaje są jej zupełnie obce. Mimo, że 
nowe otoczenie ją olśniewa, powoli zaczyna czuć, jak pętla niebezpieczeństwa 
zacieśnia się wokół jej szyi. 

 

Tytuł: Esesman i Żydówka
Autor: Wydra Justyna
Opis : 
Kwiecień 1943 roku. Debora Singer wyskakuje z wagonu transportującego 
krakowskich Żydów. Podczas próby ucieczki boleśnie skręca w kostce nogę i nie 
jest w stanie uciekać. Przekonana, że nie ocali życia, siada w sosnowym 
zagajniku, czekając na śmierć. Słyszy odgłosy obławy. Nagle nadjeżdża 
wojskowy motocykl. Do przestraszonej dziewczyny zbliża się esesman. Debora 
jest Żydówką, czyli – jest winna. Przed nią staje hauptsturmführer Bruno Kramer. 
W tym miejscu ta historia mogłaby się właściwie skończyć. To jednak dopiero jej 
początek...
Pełna niespodziewanych zwrotów akcji, barwnych postaci, osadzona w realiach II 
wojny światowej, powieść, w której nic nie jest proste, ale wszystko staje się 
możliwe, gdy w grę wchodzą uczucia.

Esesman i Żydówka to coś więcej niż romans. To świadectwo człowieczeństwa w 
obliczu okrucieństw wojny. Momentami szokująca, bardzo wzruszająca i 
niebanalna opowieść o wojennych rozbitkach. O nieprawdopodobnej, zakazanej 
miłości. Kat i ofiara. Czy takie uczucie mogło wydarzyć się naprawdę? 

 

Tytuł: Kolekcjoner
Autor: Roberts Nora
Opis : 
Zawodowa opiekunka domów i pisarka Lila Emerson nie zapuszcza korzeni. Nic 
jej nie wiąże – ani praca, ani mieszkanie, ani ewentualny partner. Wędruje od 
domu do domu i tylko czasem zdarza się jej przenocować u przyjaciółki na 
Manhattanie. Chociaż podobają się jej niezwykle domy klientów, ich kosztowne 
zbiory i urocze zwierzęta, Lila nie pragnie niczego na własność. Wszystko co ma, 
nosi przy sobie, i strzeże swoich uczuć. Kiedy jednak Lila zostaje świadkiem 
domniemanego morderstwa i samobójstwa, jej dotychczasowe życie zmienia się 
nie do poznania.
Malarz Ashton Archer jest pewien, że jego uroczy, inteligentny i impulsywny brat 
nie mógłby ani zabić swojej dziewczyny, ani odebrać sobie życia. Nadzieje na 
ujawnienie prawdy Ashton wiąże z Lilą, jedynym naocznym świadkiem tragedii. 
Pomimo żałoby Ash pragnie namalować kobietę, w której głębokich, ciemnych 
oczach dostrzega niezmierzone zasoby siły i gorącej namiętności.
Choć Lila jest przekonana, że ich wzajemne zainteresowanie ma swoje źródło w 
nietypowej sytuacji, zgadza się pomóc Ashowi w odnalezieniu mordercy i 
odkryciu przyczyn zbrodni. Śledztwo prowadzi ich z manhattańskich 
penthouse’ów do imponujących willi we Włoszech, muszą również przeniknąć do 
wąskiego kręgu osób, dla których bezcenne dzieła sztuki są przedmiotem handlu, 
hazardu i kradzieży, i które postrzegają siebie przez pryzmat własności, a swoje 
pragnienia przemieniają w śmiertelną obsesję… 



 

Tytuł: Złap mnie
Autor: Gardner Lisa
Opis : 
Trzeba być odważnym. Wszyscy kiedyś umrzemy.
D.D.Waren, wyszczekaną panią sierżant bostońskiej policji, ciężko czymś 
zaskoczyć. Jednak prośba kobiety, która obserwowała policjantkę podczas 
ostatniego wezwania, jest dla D.D. niemałym szokiem. Charlene Grant wierzy 
bowiem, że za cztery dni zostanie zamordowana. Chce, by to najlepsza 
bostońska detektyw zajęła się dochodzeniem w sprawie jej śmierci.
Charlie opowiada mrożącą krew w żyłach historię. Jej dwie najlepsze przyjaciółki 
z czasów dzieciństwa zginęły rok po roku 21 stycznia o 8 wieczorem. Charlie, 
ostatnia z paczki, odlicza godziny do śmierci i nie zamierza się poddać bez walki. 
Dziewczyna jest wysportowana, zna sztuki walki, doskonale strzela. Nie będzie 
więc łatwym przeciwnikiem. D.D. ma jednak niejasne przeczucie, że młoda 
kobieta coś przed nią ukrywa… 

 

Tytuł: Ukrainka
Autor: Kosmowska Barbara
Opis : 
Współczesna Warszawa. Do miasta przybywają tym samym pociągiem dwie 
kobiety, Iwanka Matwijenko i Zofia Wolska. Iwanka jest młodą wiolonczelistką z 
Ukrainy, w Polsce chce zarobić na dom, który dzielić ma z Mykołą, także 
muzykiem. Jej narzeczony przetarł już polskie szlaki - od jakiegoś czasu mieszka 
w Warszawie, pracuje w pizzerii, a wieczorami gra w knajpie. Iwance także 
marzy się praca zgodna z jej wykształceniem, ale oczywiście, będąc Ukrainką, 
może co najwyżej zarabiać jako sprzątaczka lub gosposia. Zofia to leciwa 
właścicielka podupadłego gospodarstwa rolnego. Opuszcza je, by odwiedzić 
najmłodszego syna, Bronka. To jedyny z trójki jej potomków, który poradził sobie 
w życiu. Teraz, już jako Bruno, ma piękną żonę i świetnie prosperującą firmę 
komputerową. Wkrótce losy obu kobiet skrzyżują się ponownie. Miłość i marzenia 
o lepszym życiu, zazdrość i pogarda. Kosmowska napisała przejmującą powieść. 
„Ukrainka” mówi więcej o życiu emigracji zarobkowej w Polsce niż raporty 
socjologów i dziennikarzy.  

Tytuł: Sprawa Niny Frank
Autor: Bonda Katarzyna

Opis: 

Cykl: Hubert Meyer (tom 1) 

Pierwsza na polskim rynku powieść kryminalna, której bohaterem jest tzw. 
profiler, czyli psycholog wykonujący portrety psychologiczne nieznanych 
sprawców. 
Akcja powieści rozgrywa się w dwóch światach: jeden to sielska miejscowość 
przygraniczna - Mielnik nad Bugiem, gdzie do tej pory nie działo się nic 
oprócz lokalnych skandali, a życie płynęło leniwie, drugi - to high life stolicy, 
w którym żyje najpopularniejsza aktorka polskich seriali - Nina Frank. Prawdę 
o niej poznajemy z dziennika internetowego, który zaczyna prowadzić w 
pewnym momencie swego pełnego skandali życia. Dowiadujemy się o jej 
dwuznacznej drodze do kariery, licznych kochankach, nałogach, różnego 
kalibru świństwach i grzeszkach. Jednocześnie w swoim życiu odgrywa role 
szczęśliwej i dobrej - jak grana przez nią postać zakonnicy Joanny, która 
przyniosła jej pieniądze i sławę. Kochają ją miliony telewidzów i wierzą w 
wykreowany wizerunek. Te dwa światy przeplatają się przez całą książkę, by 
spotkać się w kulminacyjnym punkcie akcji, gdy dochodzi do wyjaśnienia 
zagadki śmierci Niny Frank. 
Kiedy aktorka zostaje znaleziona w swoim dworku nad Bugiem martwa, do 
Mielnika nad Bugiem przyjeżdża Hubert Meyer - profiler policyjny i zaczyna 
po kolei odkrywać tajemnice gwiazdy. Poznając sekrety Frank i próbując 
stworzyć profil jej mordercy, Hubert Meyer analizuje także swoje życie, 
atakują go wspomnienia i przy okazji badania zbrodni dociera do skrywanych 
przed sobą własnych tajemnic. 



Tytuł: Tylko martwi nie kłamią
Autor: Bonda Katarzyna

Opis: 

Cykl: Hubert Meyer (tom 2)
 
Profiler policyjny musi rozwikłać zagadkę śmierci śmieciowego barona, 
którego ciało znaleziono w jednej z katowickich kamienic. 
Wszystkie poszlaki wskazują na biznesowe porachunki, ale Hubert Meyer 
czuje, że sprawa może mieć związek z morderstwem sprzed 17 lat.  

  

Tytuł: Towarzyszka Panienka
Autor: Jaruzelska Monika    

Opis: 
Jakim ojcem był generał Jaruzelski? Jaką córką była Monika? 
Autobiograficzna opowieść Moniki Jaruzelskiej to pełna ironii i dowcipu 
opowieść o dorastaniu u boku sławnego ojca. Okazuje się, że niełatwo 
być córką generała. Zarówno, gdy się jest nieśmiałą nastolatką, jak też 
dojrzałą kobietą, idącą przez życie z „gorącym” nazwiskiem. 

    

 

Tytuł: Szczęściarz
Autor: Sparks Nicholas
Opis: 

Logan Thibault jest urodzonym szczęściarzem. Służył w piechocie morskiej, 
ma za sobą służbę w Iraku, gdzie wielokrotnie otarł się o śmierć. Przeżył i 
wrócił do domu z pamiątką - znalezionym na pustyni zdjęciem młodej 
kobiety, które traktuje jako talizman. Kiedy w bezsensownym wypadku ginie 
jego przyjaciel, Logan stawia sobie za cel odszukanie dziewczyny z fotografii. 
Przemierzając pieszo kraj, odnajduje ją w Hampton, miasteczku w Karolinie 
Północnej. Beth nie jest jednak księżniczką z bajki, ale rozwódką z 
dziesięcioletnim synem, która ma sporo kłopotów z byłym mężem, zastępcą 
szeryfa i wnukiem najbardziej wpływowego obywatela miasta. Pomiędzy 
mężczyznami wybucha ostra rywalizacja...  

 

Tytuł: Rykoszet
Autor: Brown Sandra
Opis: 

Elise Laird, młoda i piękna żona sędziego okręgowego Cato Lairda, od dawna 
jest obiektem niewybrednych plotek. Posądzana o małżeństwo dla pieniędzy, 
w rzeczywistości sumiennie wypełnia obowiązki żony znanego męża. I oto 
nagle do domu Lairda wezwani zostają w środku nocy detektywi Duncan 
Hatcher i jego partnerka DeeDee Brown. Okazuje się, że Elise w obronie 
własnej zastrzeliła włamywacza. Jej wyjaśnienia są jednak dość mętne. 
Duncana zaczyna dręczyć podejrzenie, że za całą sprawą kryje się coś więcej, 
a na dodatek musi się bronić przed zmysłowym urokiem podejrzanej. 
Śledztwo nabiera niebezpiecznego tempa, gdy detektywi odkrywają dziwne 
powiązania pomiędzy włamywaczem i sędzią, a Elise nagle znika... 

Ciągłe napięcie i zaskakujące zwroty akcji to znak rozpoznawczy Sandry 
Brown; bohaterowie przekonują się, że nawet największy wróg czasem działa 
w ich dobrej wierze, a zaufanie niewłaściwej osobie może słono kosztować. 



 

Tytuł: Dziennik pokładowy, czyli wielodzietnik codzienny
Autor: Ignatowska Anna
Opis: 

Niezwykła opowieść o tym, jak można w trudnych warunkach naszego 
"przyjaznego inaczej" rodzinie państwa zbudować dom rodzinny przez duże 
"D". Anna Ignatowska w inteligentny i dowcipny sposób zdaje relację z 
własnego codziennego życia rodzinnego, które chwilami wymaga odwagi i 
czujności jak na placu boju (bo przecież nigdy nie wiadomo, które z szóstki 
dzieci kiedy i z czym wystrzeli). 

"Dziennik pokładowy, czyli wielodzietnik codzienny" to historia o tym, "co się 
dzieje, kiedy Bóg zaproszony do rodziny buduje razem z nią". Idealna lektura 
dla każdego, komu się wydaje, że ma mało wolnego czasu i jest człowiekiem 
niezwykłym. 

 

Tytuł: Jedno uderzenie serca
Autor: Palmer Michael
Opis: 

Bezprecedensowy akt terroru inicjuje drugą kadencję prezydenta USA 
Jamesa Allaire'a. W wypełnionej po brzegi sali Izby Reprezentantów w 
Kapitolu dochodzi do jednoczesnej eksplozji kilkunastu pojemników 
zawierających wywołujący pandemię wirus WRX3883. Świadom śmiertelnego 
zagrożenia, Allaire zarządza natychmiastową przymusową kwarantannę 
kilkuset znajdujących się w budynku osób, włącznie z nim samym oraz 
niemal wszystkimi członkami sukcesji prezydenckiej, w tym 
wiceprezydentem, przewodniczącym Senatu, sekretarzem stanu, obrony i 
skarbu. Każdy próbujący opuścić siedzibę amerykańskiego Kongresu ma 
zostać zastrzelony na miejscu. Za atakiem stoi tajemnicza grupa Genesis – 
nieuchwytni terroryści, nie wysuwający na razie żadnych żądań, 
odpowiedzialni za wcześniejsze zamachy, w których zginęło wielu obywateli 
Stanów Zjednoczonych. 

 

Tytuł: Kilka przypadków szczęśliwych
Autor: Zimny-Louis Magdalena

Opis: 

Powieść obyczajowa z dużą dozą przewrotnego humoru o paru pokoleniach 
kilku rodzin, których wszyscy członkowie wierzą, że gdzieś, kiedyś musi być 
lepiej. 
Wszystko co nam się przydarza, wielkiego czy ważnego, zawsze zaczyna się 
małą niepozorną kropką na czarnym lub białym tle.
Gdyby Jose Torres nie kupił porcelanowego kubka w Barcelonie, 
siedemnaście rodzin w Torreguadiaro nie straciłoby dwa dni później dachu 
nad głową, a Monta nie wyjechałaby z Hiszpanii w pośpiechu i desperacji, 
wybierając na chybił trafił kraj jej kolejnego przystanku życiowego. 

Gdyby mój ojciec Florian Duda posłuchał rodziców i prosto z lotniska udał się 
do ciotki Rity, tak jak było umówione, nie poznałby swojej przyszłej żony 
Glorii. W wyniku tego niepoznania, świat byłby uboższy o jedno istnienie – 
moje.
Gdyby Damian Rogalik nie został zamordowany w wigilijną noc na parkingu 
klubu tenisowego położonego w północnej części Londynu, a Monta 
Kolaczenko nie straciłaby życia w wyniku jakiejś podejrzanej igraszki, nigdy 
nie określonej jako czynność seksualna, ja, Emma Duda nie 
wyemigrowałabym do Polski.
Gdybym drugiego dnia pobytu w Polsce nie udała się na groby dziadków, 
pewnie nie wylądowałabym akurat w tym Mieście, tylko osiedliła się w 
Krakowie zgodnie z planami ułożonymi podczas tygodni wściekłości. 
Jedno nieważne zdarzenie pociąga za sobą lawinę, zanim się zorientowałam 
poprowadziło mnie w bok, nie tam gdzie zamierzałam iść.                             



 

Tytuł: W samo południe
Autor: RobertsNora
Opis: 

Powieść o zadziwiającej kobiecie, która odważnie stawia czoło 
niebezpieczeństwom, ale boi się miłości.
Pani porucznik Phoebe MacNamara - jedna z najlepszych negocjatorek 
policyjnych i zarazem samotna matka - nie boi się nikogo. Odważna i 
wrażliwa, obawia się tylko miłości i dlatego trzyma mężczyzn na dystans. Tak 
też postępuje z Duncanem, właścicielem baru, który jednak nie zamierza dać 
za wygraną. Gdy Phoebe staje się celem prześladowań psychopaty, pomoc 
Duncana okazuje się niezbędna... Kapitalny portret silnej kobiety w obliczu 
wielkiego zagrożenia i historia romansu, którego miało nie być. Fenomenalna 
autorka bestsellerów "New York Timesa" wznosi się na wyżyny powieścią o 
kobiecie, która bez strachu stawia czoło niebezpieczeństwom, ale musi się 
jeszcze zdobyć na odwagę, by ulec miłości.  

 

Tytuł: W zapomnieniu
Autor: Witkiewicz  Magdalena
Opis: 

Cykl: Milaczek (tom 3) 
Ada ma kłopoty. Złamane serce i pusty portfel. Na gdańskim osiedlu otwiera 
małą cukiernię, bo tylko to potrafi robić – piec ciasteczka. Cukiernia wabi i 
przyciąga, szczególnie inne zagubione dusze – Karolinę, singielkę nie z wyboru, 
Magdę, żonę faceta, który najbardziej kocha swój…samochód oraz Milenkę, która 
niebawem będzie mamą.
I tak za sprawą „na chwilkę wstawionego kojca” mała cukierenka stanie się 
miejscem spotkań kilku kobiet, które są na życiowych rozdrożach i bardzo 
potrzebują rozmowy, najchętniej w towarzystwie pachnących i aromatycznych 
babeczek.
W „Szczęściu pachnącym wanilią” spotkamy także bohaterów znanych z innych 
powieści autorki - Bachora martwiącego się tym, że jego Milenka cudzołoży! 
znaczy się śpi w cudzym łóżku i Parysa Antonia, który z niezmiennym wdziękiem 
arystokraty pęta się bohaterom pod nogami.
Magdalena Witkiewicz zaprasza na jedno z gdańskich osiedli gdzie uroczo, 
mądrze i z humorem po raz kolejny opowiada o kobietach i ich życiowych 
rozstajach. O sile, która w nich tkwi i o wielkiej potrzebie happy endu, o 
szczęściu, pachnącym wanilią… 

 

Tytuł: Pokój dla artysty
Autor: Ulatowska Maria, Skowroński Jacek
Opis: 

Historia o pasji, miłości i... duchach przeszłości, które raz obudzone, nie 
pozwalają o sobie zapomnieć. Tajemniczy Dom, w którym może się wydarzyć 
absolutnie wszystko. Przeznaczenie dopadnie każdego, można mu się poddać 
lub stanąć do walki o uczucie najbliższej osoby. Czy też o jej życie…
Dwie pary bohaterów, dwie opowieści o rodzących się uczuciach. O miłości, 
ale także o chciwości i wyrachowaniu, które nie cofną się nawet przed 
zbrodnią.
Te na pozór całkiem odmienne historie miłosne splatają się w pewnym 
starym dworku, odkrytym przypadkiem przez dwójkę pisarzy. Wbrew 
wszelkim przeciwnościom postanawiają go kupić, wyremontować i uczynić 
schronieniem dla zaprzyjaźnionych artystów oraz podobnych marzycieli. Nowi 
właściciele nie przypuszczają nawet, że ich dom od pierwszej chwili stanie się 
miejscem niecodziennych wydarzeń. Nad starym dworkiem krąży fatum, w 
wypadkach giną kolejni mieszkańcy. Okoliczności nie budzą podejrzeń... poza 
jedną. Że wszystko zdarzyło się właśnie tam…
Pozbawiony skrupułów prawnik, ekscentryczny malarz, dobiegający kresu 
życia autor bestsellerów, gotowa na wszystko aktorka, niespełniona pisarka, 
siostrzany duet piszący romanse, producent filmowy, pewien kloszard – oto 
goście i rezydenci tajemniczego domu. Co łączy tych wszystkich ludzi? 



  

Tytuł: Oddech
Autor: Jaruzelska Monika

Opis: 
Najnowsza książka Moniki Jaruzelskiej „Oddech” jest kontynuacją dwóch 
poprzednich bestsellerów Towarzyszki panienki i Rodziny. Najbardziej 
poruszająca i intymna z całej trylogii. Pisana po śmierci ojca. Nie zawiedzie 
jednak czytelników przyzwyczajonych do poczucia humoru autorki, dystansu 
do samej siebie, obserwacji zaskakujących świeżością spojrzenia. 

 

Tytuł: Kocha, lubi, szanuje
Autor: Munro Alice
Opis:
Miłość jest przeznaczeniem, ale nie wytycza drogi na całe życie. Bywa, że 
pojawia się tam, gdzie jej nie oczekiwano, zmienia lub porzuca obiekt uczuć, 
niesie ze sobą namiętność bądź nudę przyzwyczajenia, nieraz utrzymuje się 
na niej „leciutki nalot nienawiści”. Autorka wypełnia przestrzeń między 
„kocha” a „szanuje” wielością odcieni uczuć i relacji. W jednym z opowiadań 
pisze, że „przypomina to bardziej chwytanie czegoś w powietrzu niż 
budowanie historii”. Opowiada o przeszłości, tworzy prawdopodobne 
scenariusze, ale nie namawia do poszukiwania prawdy o przyszłości za 
wszelką cenę: „Nie pytaj, bo wiedzieć nie trzeba… co gotuje nam los, tobie i 
mnie”.
Munro pokazuje, jak głębokie i niepowtarzalne może być życie zwykłych ludzi 
zawieszonych między prowincją a miastem, wiarą a bezbożnością, historią 
własnego życia a zapisanym gdzieś losem. 

 

Tytuł: Kocha, lubi, szanuje... czyli jeszcze o uczuciach
Autor: Kasdepke Grzegorz
Opis: 

Bywają czasem dni, kiedy atmosfera w przedszkolu trochę się psuje... Na 
szczęście dzieci mają panią Miłkę. Ona potrafi dać sobie radę ze wszystkim – 
ułagodzi naburmuszonego Bodzia, zorganizuje przedstawienie teatralne, a 
nawet wypędzi duchy! "Kocha, lubi, szanuje... czyli jeszcze o uczuciach" to 
zbiór zabawnych opowiadań poświęconych między innymi miłości, nienawiści, 
strachowi i poczuciu winy. Na końcu każdej historii znajdują się: opis 
konkretnej emocji oraz praktyczne rady dla dzieci. 

Dzięki tej książce żadne uczucia nie będą Wam już straszne! 

   

 

Tytuł: Pieśń o poranku
Autor: Simons Paulline
Opis:   

Larissa Stark ma cudownego męża, piękne dzieci i dom, który uwielbia. Ale 
czasami, gdy posiada się wszystko, przestaje to wystarczać. Przypadkowe 
spotkanie z młodszym nieznajomym mężczyzną odmienia jej idylliczne życie. 
Larissa zadaje sobie pytanie, czy to, w co do tej pory wierzyła, jest prawdą 
oraz zastanawia się nad tym, co wydawało się nie do pomyślenia. Ale jeśli 
odważy się na niemożliwy krok, czym stanie się jej życie? Obojętnie jakiego 
dokona wyboru, ktoś zostanie zdradzony...

Po części kryminał, po części romans, po części dramat rodzinny. 
     



  

Tytuł: Piękny kraj
Autor: Palmer Diana
Opis: 
Atlanta, początek XX wieku. Na pozór senna atmosfera Południa. Tutaj łatwo się 
wzbogacić i równie łatwo znaleźć się na dnie. Claire Lang należy do miejscowej 
elity, zna tylko jaśniejsze strony życia Wszystko się zmienia, gdy umiera jej wuj 
– jedyny krewny i prawny opiekun. Osamotniona, bez pieniędzy, nienawykła do 
żadnej pracy… Ratunek przychodzi z najmniej spodziewanej strony. Przyjaciel 
wuja, John Hawthorne, proponuje Claire małżeństwo. Kieruje się wyłącznie 
poczuciem obowiązku, bo od dawna kocha inną. Jednak to Claire nie zawiedzie 
go w najtrudniejszej chwili, pomoże oczyścić imię i szczerze pokocha… 

 

Tytuł: Raport Tarquina
Autor: Ludlum Robert
Opis: 
Na wyspie Parrish, u wybrzeży Wirginii, z dala od wścibskich oczu ulokowano 
pilnie strzeżony rządowy ośrodek psychiatryczny. To szpital dla byłych 
pracowników wywiadu, którzy są w posiadaniu ściśle poufnych informacji. Tak jak 
Hal Ambler z Wydziału Operacji Konsularnych, były agent, który zna wiele 
ważnych tajemnic państwowych. Jego szwankujący umysł stanowi więc 
zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Ambler jest leczony 
farmakologicznie i obserwowany. Istnieje jednak pewna zasadnicza różnica 
pomiędzy nim a pozostałymi pacjentami szpitala – wbrew temu, co twierdzą 
lekarze Ambler nie jest szalony. Musi więc jak najszybciej znaleźć sposób, by 
uciec ze szpitala, dowiedzieć się, kto go tam umieścił i odkryć prawdę o tym, kim 
był i dlaczego ktoś jest gotów zaryzykować wszystko, aby zobaczyć go 
martwego. 
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Tytuł: Koniec świata
Autor: Frączyk Izabela
Opis: Seria „DUŻE LITERY”
Czasem warto kusić los, by odnaleźć szczęście. 
Prawie trzydziestoletnia Marylka, atrakcyjna i bystra, porzucona przed kilku laty 
przez narzeczonego, wciąż pozostaje singielką z widokami na obiecującą karierę 
w agencji reklamowej. 
Pewnego dnia wpada w oko firmowemu przystojniakowi Marcelowi. Wskutek 
intrygi kolegi z pracy para nieoczekiwanie spędza romantyczny weekend w 
Sopocie. Po powrocie Marcel bez słowa wyjeżdża na szkolenie do Madrytu, Maryla 
zaś z zaciśniętymi zębami stara się sprostać wyzwaniu, jakim jest współpraca z 
jednym z najbardziej wymagających, a zarazem najbardziej atrakcyjnych 
klientów – Krzysztofem Gawłowiczem. Właściciel międzynarodowej firmy okazuje 
się uroczym mężczyzną, któremu dziewczyna wyraźnie się podoba…
Tymczasem świat przygotowuje się na prorokowaną przez Majów zagładę. Czy 
jego koniec będzie pretekstem do nowego początku w życiu Marylki? 

 

Tytuł: Autorka
Autor: Ulatowska Maria, Skowroński Jacek
Opis: Seria „DUŻE LITERY”
A gdy się zejdą, raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, 
powstaje wspólna powieść, nie obyczajowa, charakterystyczna dla Marii 
Ulatowskiej, i nie czysta sensacja, typowa dla Jacka Skowrońskiego. Powieść, 
która łączy oba gatunki.
Nagle ludzie z otoczenia autorki poczytnych powieści zaczynają ginąć w dziwnych 
okolicznościach. Jej mozolna, chwilami monotonna praca pisarki zostaje 
zaburzona informacjami o następnych tragicznych wydarzeniach, a ona sama 
staje się celem wyrachowanego prześladowcy. Policyjna profilerka i prowadzący 
niekonwencjonalne śledztwo nadkomisarz usiłują przerwać łańcuch 
niewytłumaczalnych na pozór zbrodni. Tymczasem giną kolejne osoby.
Relacje osobiste między bohaterami komplikują się coraz bardziej, zegar tyka, 
różne tropy wiodą na manowce, a rozwiązania zagadki nie widać… 



 

Tytuł: Monogram
Autor:  Marat Joanna
Opis: Seria „DUŻE LITERY”

Nadkomisarz Marek Kos – zwany żartobliwie Koszmarkiem – ma przerwę 
między górnymi jedynkami i ujmujący uśmiech, w czym przypomina, 
bliskiego swemu pokoleniu, Janka Kosa, bohatera „Czterech pancernych i 
psa”. Niestety, szpetnie klnie, nie stroni od mocnych trunków i ubiera się w 
ciuchy kupowane na bazarze. 
Komisarz Ernest Malinowski to jego przeciwieństwo – czterdzieści trzy lata, 
metr osiemdziesiąt wzrostu. Ciemny blondyn, mocno szpakowaty, ale 
włosy w komplecie, może nawet w nadkomplecie. Zawsze elegancko 
ubrany, chodzi na siłownię, co widać. Ma ładną klatę i podobno jacht.
Obaj są bardzo niedoskonali, przeraźliwie samotni, uciekają przed swoimi 
lękami w alkohol, przelotne związki i kłamstwa. Każdy z nich ciągnie za 
sobą ciężki worek ze swoimi, a często także cudzymi grzechami. Mają też 
emblematy, coś co streszcza ich bolesną tożsamość. Czasem jest to 
nazwisko, monogram, czerwona gwiazda na szubienicy wyrysowana ręką 
wandala na nagrobku rodziców albo dżinsowy mundurek. A mimo to mają 
dystans do siebie i potrafią śmiać się z kolegów.
Otrzymują sprawę brutalnego zabójstwa pewnej trzydziestoparolatki. 
Morderstwo to wywołuje z niepamięci inną zbrodnię oraz tajemnicę kobiety 
o złożonej tożsamości. 

 

Tytuł: Gdybyś mnie kochała
Autor:  Jeronim-Gałuszka
Opis: Seria „DUŻE LITERY”

Maksym Bromski, dziś menedżer w koncernie samochodowym, w 
dzieciństwie wszystkie wakacje spędzał u dziadków na wsi. Właśnie tam 
piętnaście lat temu, dzień po własnym weselu, zaginął jego jedyny kuzyn, 
Andrzej. 
Maksym nieustannie wraca w to miejsce. I fizycznie, i we wspomnieniach. 
Po dwóch stronach tej samej rzeki wciąż żyją najważniejsi dla niego ludzie 
i tylko oni już mu pozostali: babka, dziewczyna z sąsiedztwa, z którą 
kiedyś spędzał każdą wakacyjną chwilę, oraz największa miłość jego życia. 
Dramatyczne wypadki z przeszłości mają swój finał współcześnie, o czym 
Bromski, budząc się pewnej nocy w hotelowym pokoju obok ciała nieznanej 
kobiety, jeszcze nie wie. Nie pojmując zdarzeń, nie panując nad 
rzeczywistością, która rzuciła go w sam środek makabrycznej zbrodni, 
ucieka w przeszłość, kiedy to u boku najbliższych, w równie 
dramatycznych, dotąd niewyjaśnionych okolicznościach, skończyło się jego 
dzieciństwo. 

 

Tytuł: To wszystko przez ciebie 
Autor: Karpińska Anna

Opis: Seria „DUŻE LITERY” 

Julia, właścicielka dużej warszawskiej firmy PR-owej, prowadzi 
ustabilizowane życie samotnej trzydziestopięciolatki. Nieliczne wolne 
chwile, których nie poświęca pracy, spędza w swoim eleganckim 
apartamencie na Kabatach, na ogół sama, ponieważ kolejne związki z 
mężczyznami szybko się kończą. Pozornie szczęśliwe życie przerywa 
wypadek samochodowy, w którym giną jej rodzice. Julia musi 
zaopiekować się Klarą, młodszą „siostrą”, która naprawdę jest jej córką...
Jadąc zlikwidować rodzinny dom na Pojezierzu Brodnickim, sprzedany 
przez rodziców tuż przed ich tragiczną śmiercią, Julia będzie musiała 
stawić czoło demonom przeszłości i wyzwaniom przyszłości. Czy uda jej 
się ułożyć nowe relacje z Klarą? Czy prawda zawsze jest najważniejsza?
Czy ludzie, których spotka na prowincji, zmienią coś w jej życiu? 



 

Tytuł: Kobiety Kaddafiego
Autor:  Cojean Annick

Opis: Seria „DUŻE LITERY”

Porywane, gwałcone, upokarzane… Taki był los kobiet podporządkowanych 
przyjemności Kaddafiego. W swojej wstrząsającej książce Annick Cojean 
oddaje im głos.

W listopadzie 2011 roku Annick Cojean opublikowała w „Le Monde” artykuł, 
w którym opisała historię młodej kobiety uprowadzonej przez libijskiego 
przywódcę i wcielonej do jego „haremu”. 
Soraya opowiedziała dziennikarce swoją poruszającą, pełną upokorzeń i 
cierpienia historię. Zauważona przez wodza jako piętnastolatka podczas 
szkolnej uroczystości, została porwana i wcielona do jego żeńskiej gwardii 
przybocznej, była przetrzymywana i przez wiele lat wykorzystywana. 
Ucieczka w przededniu rewolucji nie zwróciła jej jednak wolności – 
doświadczenie życia w twierdzy Bab al-Azizia u boku Kaddafiego złamało 
jej życie.
Soraya nie była jedyna. Podobny los spotkał setki libijskich kobiet.

Annick Cojean, chcąc dociec prawdy o ich losie, udała się do Trypolisu, by 
przeprowadzić dziennikarskie śledztwo, które ujawniło wstrząsające 
informacje dotyczące słynnych „Amazonek” oraz obnażyło ukrywane fakty 
z życia osobistego Kaddafiego. Autorka dotarła do najważniejszych osób z 
jego otoczenia i – przełamując tabu – pokazała prawdziwą twarz 
hołubionego przez Europę drapieżnego władcy oraz ponury los jego ofiar. 

Tytuł: Obojętne
Autor: Krasnodębski Jan Paweł
Opis:

Grupa młodych przyjaciół postanawia wyjechać na rok do pracy w 
Niemczech. Wcześniej spędzają wakacje w Bieszczadach, gdzie chcą znaleźć 
wyciszenie i zgromadzić siły na nowy etap życia. Oszałamiająca bieszczadzka 
przyroda pozwala im zdystansować się do własnych problemów, mimo 
tysiąca trudności, które muszą na tym odludziu pokonać. Nie dla wszystkich 
jednak wyjazd do Niemiec okazuje się trafną decyzją. Główny bohater Armi i 
jego dziewczyna Beta szybko decydują się na powrót do kraju, lecz ich drogi 
się rozchodzą. Po paru miesiącach okazuje się, że ci którzy pozostali w 
Niemczech, są na granicy wytrzymałości psychicznej i z trudem się 
wspierają. Czy tak miał wyglądać "niemiecki raj"? 

Tytuł: Zamknięci
Autor: Krasnodębski Jan Paweł
Opis: 

Tomek, Artur i Aleksander - przedstawiciele trzypokoleniowej rodziny, których 
poznajemy w przełomowych momentach ich życia, to bohaterowie kolejnej 
znakomitej powieści psychologicznej Jana Pawła Krasnodębskiego. Nastoletni 
Tomek przeżywa niepokoje dorastania, inicjację seksualną, jego ojciec Artur 
czterdziestoparolatek - kryzys wieku średniego, przepracowanie, kłopoty 
małżeńskie, przygody erotyczne, a dziadek Aleksander przebywający w 
Domu Radosnej Jesieni nie może odnaleźć się w tym absurdalnym świecie i 
poddać dziwnym regulaminom. Jak zakończy się próba ratowania dziadka 
przez jego syna i wnuka? Czy powrót do wspólnego życia pod jednym 
dachem okaże się możliwy? Jak zakończy się ich podróż do domu? 

    



Tytuł: Romanse wszech czasów
Autor: Kurdwanowska Dagny
Opis:

Każda epoka miała swoich miłosnych wywrotowców, którzy postępowali wbrew 
regułom i nie zważając na cenę schodzili na złą drogę. To właśnie ich śladem 
postanowiła podążyć autorka – tropem literackich cudzołożników, kochanków, 
uwodzicieli, femmes fatales, nieszczęśliwie zakochanych, by sprawdzić, jak 
pisarze i intelektualiści reagowali na rewolucje obyczajowe, w jaki sposób 
przekładali na język powieści pragnienia, uniesienia i namiętności 
współczesnych sobie lub odległych historycznie, lecz wciąż fascynujących 
ludzi. 

Opowiadając o ich losach prześledzimy zmiany w postrzeganiu miłości, 
tworzeniu się stereotypów i mitów na ten temat. 

Szczęście kochanków było często ich nieszczęściem. Kim byli mężowie Anny 
Kareniny i pani Bovary? Jakimi motywacjami kierowali się rodzice Romea i 
Julii? Czy cierpieli lub czuli się zranieni? Temat zdrady to jeden z lejtmotywów 
naszego życia. Miłość, seks i śmierć – wielka literatura karmi się takimi 
historiami i bohaterami.  



 

Tytuł: Resortowe dzieci. Media
Autor: Kania Dorota, Targalski Jerzy i inni...
Opis:

ONE. RESORTOWE DZIECI. Wychowane w rodzinach działaczy i 
funkcjonariuszy KPP, PZPR. Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a 
potem SB. Doskonale ustawione potem w życiu, dzięki koneksjom a potem 
pieniądzom i "grubej kresce". Czasem, choć wywodzą się z 
niekomunistyczych środowisk, związane ideologicznie oraz materialnie z byłą 
władzą i bezpieką. Za młodu aktywiści komunistycznych organizacji 
młodzieżowych, potem biznesmeni, właściciele i zarządcy nowych mediów. 
Właśnie dlatego tak zdecydowanie przeciwne dekomunizacji i lustracji, 
szydzący z patriotyzmu, polskich tradycji i w ogóle z polskości. 
Niebezpieczne, bo usytuowane w opiniotwórczej prasie, a przede wszystkim 
w telewizji i stacjach radiowych. Obecne w nich od stanu wojennego – do 
dziś.

ONE. RESORTOWE DZIECI. "Violetty", "Kowalscy", "Literaci", "Poeci", 
"Daniele" i inni. Połączeni solidarnością grupową i interesami, posługujący 
się wprawnie relatywizmem moralnym, szyderstwem i ośmieszaniem. 
Często, w razie pilnej potrzeby, pełniące rolę "dyżurnych autorytetów 
moralnych", szczujących przeciw zbyt niepokornym, zbyt dociekliwym – 
myślącym, ponad ICH miarę, po prostu inaczej.

Ta książka jest właśnie o nich. 

Tytuł: Niezbędnik chłopaka
Autor: Opracowanie zbiorowe
Opis: 

Kiedy jest się nastoletnim chłopakiem, potrzeba wiele wiedzy i jeszcze 
więcej umiejętności, 
by zaimponować kolegom (i koleżankom...). Z pomocą przychodzi ta 
właśnie książka, dzięki której każdy chłopak może stać się prawdziwym 
idolem towarzystwa! Skąd poza nią miałby dowiedzieć się, jakie są 
najdziwniejsze sporty świata, jakie wynalazki NASA sprawdzają się 
w codziennym życiu, jakie formacje wojskowe stosowali Rzymianie, co 
pachnie najbardziej nieprzyjemnie na świecie czy którzy królowie byli 
prawdziwymi wariatami... Od takich ciekawostek po prostu nie sposób się 
oderwać!  

 

Tytuł: Wizje zagłady w literaturze
Autor: Bobrek Janusz
Opis:

Książka wchodzi w skład serii „Literatura i kontrowersje”.
Stanowi prezentację kilkudziesięciu utworów literackich, określanych 
mianem katastroficznych, których powstanie było ściśle związane z 
oddziaływaniem defetystycznych historiozofii, tragicznych wydarzeń oraz 
licznych stereotypów i uprzedzeń. Teksty te bazują na popularnych 
stereotypach i mitach powielanych przez brukowe gazety oraz liczne plotki. 
Przewrotność czy też kontrowersje z nimi związane są różne: albo wynikają 
z ogólnych tendencji historycznych czy literackich, albo mają charakter 
indywidualny dla każdego autora. W większości z nich można jednak 
zauważyć pewną zaskakującą prawidłowość: literatura ta ma charakter 
oczyszczający, a więc fikcyjne katastrofy mają wymiar ocalający, świat 
odradza się tu na nowo (oczywiście w różnoraki sposób). Może on przyjąć 
całkowicie inną formę niż dotychczas lub – w myśl toposu genezyjskiego – 
przenieść życie na zupełnie inną planetę, gdzie ludzkość będzie mogła 
stworzyć nową cywilizację.

Dobór literatury do poszczególnych rozdziałów nie był przypadkowy. Są to 



mniej lub bardziej znane powieści podejmujące tematy katastrofy, zmierzchu 
wartości, rewolucji, a nawet inwazji obcych istot. Niektóre z nich, jak np. 
powieści Witkacego, stanowią doskonałą grę zarówno ze stereotypami, jak i 
popularnymi konwencjami literackimi. Obok tekstów tak wybitnych, jak 
biblijne księgi czy „Nie-Boska komedia”, można tu poczytać o mało znanych 
utworach literatury popularnej, często niewznawianych po 1945 roku, albo o 
dziełach fantastycznonaukowych, które oprócz motywów katastrof czy 
inwazji podejmują również próby przedstawienia cywilizacji przyszłości w 
formie antyutopii lub nawet dystopii.
Z literatury zagranicznej wybrano dzieła Herberta G. Wellsa, Pierre'a 
Boulle'a, Karela Čapka, Dana Browna, Philipa K. Dicka, Jose Saramago, Mary 
W. Shelley, Aldousa Huxleya, Georga Orwella.
Polscy pisarze przywołani przez autora to: Antoni Słonimski, Roman 
Jaworski, Jan Łada, Witkacy, Kazimierz Wybranowski, Zygmunt Krasiński, 
Wacław Niezabitowski, Janusz A. Zajdel, Stanisław Lem, Bolesław Prus i 
Adam Mickiewicz.  

 

Tytuł: Droga do Achtoty
Autor: Klunder Małgorzata

Opis:

Książka opisuje losy poznańskiej rodziny Niziołów od początku lat 
sześćdziesiątych począwszy, na roku 2013 skończywszy. Wszyscy członkowie 
rodziny uwielbiają książki, a rodzinnym numerem jeden jest Władca 
Pierścieni. 
Powieść pogodna, przeznaczona dla czytelnika, który oczekuje od książki, że 
będzie ona radosna i optymistyczna, o dobrych ludziach i wierności, gdzie 
zdrada to wtręt z obcej mowy. To drugi tom tetralogii Niziołkowie z ulicy 
Pamiątkowej. 
W odróżnieniu od poprzedniej części sagi, która opisywała, bagatela, pół 
wieku historii rodziny, akcja Drogi do Achtoty zamyka się – przez czysty 
przypadek! – w dziewięciu miesiącach. David, syn Brendana, wieloletniego 
szkockiego przyjaciela rodziny, oświadcza się uroczyście Elce Niziołek. Mają 
pobrać się w czerwcu. W oczekiwaniu na wybranka, Ela obserwuje swojego 
drugiego ukochanego mężczyznę, czyli brata. Janek, po głębokich 
przemyśleniach, podejmuje decyzję co do swojej dalszej życiowej drogi. 
Decyzja jest z gatunku tych bardzo poważnych, lecz Pip nie traci przy tym nic 
z tego, co wpoiła mu przez lata rodzina Niziołków, a tylko dodaje do ich 
historii kolejny, niepowtarzalny Niziołkowy akcent. W tym samym czasie Elka 
i David pobierają się. 

 

Tytuł: Kości z Awinionu
Autor: Bass Jefferson

Opis: 

Cykl: Trupia farma (tom 7) 

W pałacu papieskim w Awinionie dochodzi do zagadkowego odkrycia. 
Zamurowane w ścianie ossuarium skrywa kości z charakterystycznymi 
wgłębieniami w stopach i nadgarstkach oraz ryt przedstawiający krzyż i 
baranka. Na miejsce przybywa Bill Brockton, antropolog sądowy z USA. 
Stwierdza, że szczątki mogą mieć około dwóch tysięcy lat. Co więcej, 
wykonana na podstawie czaszki rekonstrukcja twarzy wykazuje niezwykłe 
podobieństwo do wizerunku na całunie turyńskim. Badania są prowadzone w 
ścisłej tajemnicy. Gdy o znalezisku dowiaduje się grupa fanatyków religijnych 
wieszczących zbliżającą się apokalipsę, naukowcy nie mogą się już czuć 
bezpiecznie... 



 

Tytuł: Śleboda
Autor: Fugiel-Kuźmińska Małgorzata, Kuźmiński Michał
Opis: 

Anka Serafin, młoda doktor antropologii z Krakowa, jedzie w Tatry, by szukać 
własnej tożsamości. Znajduje trupa. Zmasakrowane zwłoki z Doliny Suchej 
Wody należą do starego górala Jana Ślebody. Jego historia wiedzie ku 
wstydliwie skrywanej podhalańskiej przeszłości. To zabójstwo jest dopiero 
pierwszą ze zbrodni, które zdają się karą za stare grzechy. Czy Anka i 
tabloidowy dziennikarz Sebastian Strzygoń odkryją, kto zabija w Murzasichlu? 
Dlaczego krwią ofiar maluje swastykę? I czy przekonają się, ile dla górali warta 
jest śleboda, czyli wolność? 

Tytuł: Incydent w Dirleton
Autor: Kerr Peter

Opis: 

Cykl: Bob Burns na tropie (tom 1) 
Bertie McGregor, pensjonariuszka oddziału geriatrycznego w Dirleton, cały 
swój majątek zapisuje w testamencie… kotu. Wkrótce staruszka zostaje 
zamordowana, ktoś zabija też jej ukochanego pupila. Śledztwo prowadzi 
detektyw Bob Burns. Gdy jego przełożeni postanawiają zamknąć sprawę, 
policjant rozpoczyna własne dochodzenie. Tropy wiodą aż na Majorkę… 

     

 

Tytuł: Incydent na Hebrydach
Autor: Kerr Peter
Opis:    

Cykl: Bob Burns na tropie (tom 2)
Andy Green – pomocnik detektywa Boba Burnsa – przypadkowo wchodzi w 
posiadanie stu tysięcy funtów. Green i Burns zostają wciągnięci w mafijne 
rozgrywki, w wyniku których giną ludzie. Śledztwo prowadzi na Sycylię, do 
Nowego Jorku oraz na odludne hebrydzkie wysepki.
Po brawurowym wyczynie Andy’ego, który entuzjazmem nadrabia niedostatki 
inteligencji, zagadka kryminalna zostaje rozwiązana. Ale czy na pewno? 

      

 

Tytuł: Atlas ziół. Kulinarne wykorzystanie roślin dziko 
rosnących
Autor: Halarewicz Aleksandra
Opis: 
Rośliny dziko rosnące od tysięcy lat towarzyszą człowiekowi. Jadalne zioła, 
traktowane jako uzupełnienie codziennego jadłospisu, mogą stać się inspiracją do 
wzbogacania potraw już znanych, jak i do poszukiwania nowych. W atlasie 
zamieszczono charakterystyki i fotografie 120 ziół, urozmaicone szczegółowymi 
opisami ich zastosowania i interesującymi ciekawostkami. Znajdują się tu 
zarówno zioła i przyprawy popularne, jak i te mniej znane, lecz warte poznania i 
stosowania. 

    



 

Tytuł: Gotowanie na parze
Autor: Szydłowska Marta
Opis: 

Każdy ma swój sprawdzony sposób na gotowanie. Ideałem jest smaczny, 
zdrowy i kolorowy posiłek ze świeżych składników. W czasach, kiedy 
szczególnie zależy nam na osiągnięciu tego ideału z pomocą przychodzi 
metoda gotowania na parze. Wbrew opiniom wcale nie muszą to być nudne 
dania bez smaku. 
Prezentowana książka odkryje przed Czytelnikami tajniki przyrządzania 
posiłków na parze oraz pokaże, że praktycznie każde danie może znacznie 
zyskać na smaku i wartościach odżywczych, jeśli przyrządzi się je właśnie tą 
metodą.  
   

Tytuł: Dżemy i marmolady
Autor: Szydłowska Marta
Opis : 

Spiżarnie zapełnione znakomitymi własnoręcznie przyrządzonymi przetworami 
z owoców to już nie tylko widok z wiejskich domostw. Domowy wyrób dżemów 
i marmolad to wspaniała tradycja, która pozwala zatrzymać w słoiku smak i 
zapach letnich dni. 
Zebrane w książce receptury pomogą przyrządzić wiele smacznych dżemów 
zarówno z naszych rodzimych owoców, jak i tych egzotycznych. 

    

 

Tytuł: Nalewki staropolskie
Autor: Szydłowska Marta
Opis: 
Jeszcze nie tak dawno nieodłącznym elementem letniego pejzażu był wystawiony 
w oknie gąsiorek napełniony owocami. Przekazywane z pokolenia na pokolenie 
przepisy na rozmaite domowe trunki uchodziły za cenne wiano – dziś tradycja 
domowego wyrobu trunku powraca. Książka prezentuje stare i sprawdzone 
receptury na trunki domowego wyrobu. Zawiera wskazówki i rady, jak 
postępować, by samodzielnie przyrządzone nalewki, likiery oraz miody cieszyły 
nasze podniebienie. 

    

  

Tytuł: Wyliczanki. Wierszyki o cyferkach
Autor: Edyk-Psut Anna
Opis: 
Kolorowa książeczka z wesołymi wierszykami o cyferkach. W książeczce 
znajdziesz wierszyki o kolejnych cyfrach od 1 do 12. Poznasz trzy magiczne 
słowa, siedem dni tygodnia i jedenastu zawodników z najlepszej drużyny 
piłkarskiej. Dzięki książce utrwalisz liczenie w zakresie 12!  



Tytuł: W zoo. Wierszyki o zwierzętach
Autor: Strzemińska-Więckowiak Dorota
Opis:
Seria zabawnych wierszyków wprowadza dzieci w świat zwierząt. 
Wyprawa do ogrodu zoologicznego jest natomiast pretekstem do 
zaznajomienia się ze zwyczajami dzikich i egzotycznych zwierząt. Atutem 
książki są piękne ilustracje. 

   

Tytuł: W zagrodzie. Wierszyki o zwierzętach 
Autor: Edyk-Psut Anna
Opis : 

Seria zabawnych wierszyków wprowadza dzieci w świat zwierząt. W 
zagrodzie mały czytelnik pozna zwierzęta domowe i gospodarskie, które 
towarzyszą człowiekowi na co dzień.
Atutem książki są piękne ilustracje.

 

Tytuł: Kołysanki przytulanki
Autor: Edyk-Psut Anna

Opis: 

„Kołysanki przytulanki” to zbiór wierszyków, które ukołyszą twoje dziecko do 
snu. Bohaterowie utworów zapraszają dzieci do świata przytulnych i 
kolorowych snów.

Przepiękne kolorowe ilustracje z pewnością pobudzą wyobraźnię każdego 
dziecka.

  

Tytuł: Zosia i fiołkowy kapelusz
Autor: Zarębska Edyta
Opis:

Co się stało z fiołkowym kapeluszem Zosi?
Seria "Pierwsze czytanki" to specjalnie dobrana, pełna przygód historyjka 
oraz kolorowe atrakcyjne ilustracje dla dzieci, które rozpoczynają naukę 
czytania. Proste, nieskomplikowane zdania, duże litery z pewnością zachęcą 
dzieci do samodzielnego przeczytania książeczki.
Opowiadania napisali najlepsi polscy autorzy współcześni (dzieci znają ich 
nazwiska z podręczników szkolnych), a zilustrowali znakomici rysownicy.
    

 

Tytuł: Wierszyki dla dzieci. Przedszkolaki rozrabiaki 
Autor: Kasprzak Patrycja
Opis : 

Przedszkolaki to straszne urwisy i bardzo lubią rozrabiać. Jeśli nie wierzycie, 
przeczytajcie wesołe wierszyki o rozrabiających dzieciakach. W zbiorku 
znajdziecie również mnóstwo wierszyków o codziennych przygodach 
przedszkolaków, również tych grzecznych. 



  

Tytuł: Klinika pod Boliłapką. Toffi ma katar
Autor: Fabisińska Liliana
Opis : 

Marzenie Mateusza nieoczekiwanie spełnia się – w domu pojawia się papużka 
Toffi. Mały pasjonat ptaków chce ją jak najszybciej oswoić, wypuszczając z 
klatki, co, niestety, kończy się wizytą u weterynarza. Czy lekarzom z Kliniki 
pod Boliłapką uda się pomóc skrzydlatemu pupilowi? I czy to zdarzenie 
zmieni postawę taty chłopca, który do tej pory traktował oschle nowego 
domownika? 

  

Tytuł: Klinika pod Boliłapką. Jeżynka nie chce się bawić 
Autor: Fabisińska Liliana
Opis : 
Klinika pod Boliłapką to maleńki szpital dla chorych zwierzaków. Pracują w nim 
sympatyczna doktor Magda i wesoły doktor Paweł. Codziennie ratują zdrowie 
swoich podopiecznych. Pomagają im dzieci doktor Magdy: Dominika i Kajtek. 
Zaprzyjaźnij się z nimi i zaglądaj do kliniki, by śledzić losy niezwykłych 
pacjentów.
Czy jeż może być smutny? Oczywiście, że tak. Piotrek, właściciel małego jeża 
pigmejskiego, jest pewien, że z jego pupilka Jeżynka ma jakiś problem, i że 
koniecznie trzeba z nią pójść do weterynarza. Tylko czy przekona o tym 
rodziców... 

Tytuł: Językowe wygibasy. Wierszyki dla dzieci
Autor: Paszkiewicz Anna
Opis : 

"Językowe wygibasy. Wierszyki dla dzieci" to zbiór zabawnych łamańców 
językowych. Bawiąc się świetnie, nie zauważysz nawet, że trenujesz 
poprawną wymowę! 

  

Tytuł: Lily i błyszczące smoki
Autor: Webb Holly
Opis : 
Druga z zapierających dech w piersiach przygód Lily. 
Magia, ulotna magia…
Lily i jej siostra Georgie wciąż uciekają. Jednakże w świecie, w którym magia jest 
zakazana, dwie młode czarodziejki w końcu nie zdołają się ukryć.
Zdradzone przez kogoś, komu zaufały, dziewczynki trafiają do szkoły z 
internatem, skąd dzieci o magicznych zdolnośćiach nie mają szans się wydostać. 
Ale magia zawsze znajdzie dla siebie drogę, a w ciemności połyskują tajemnicze 
błyszczące smoki…



 

Tytuł: Nie martw się, Cukierku! 
Autor: Cichoń Waldemar
Opis : 
Druga część opowiadań o przygodach kota Cukierka. 

Siądź wygodnie, zamknij buzię
Znasz „Cukierku, ty łobuzie!”?
Jeśliś czytał i chcesz więcej
Oddajemy w twoje ręce
Książkę drugą o kocurze
Co w kłopoty wpada duże
Pręgowane ma futerko
Oto – „Nie martw się Cukierku!”
Przygód kocich tu bez liku
Znajdziesz, Miły Czytelniku
Psot i włóczęg co niemiara
(Już kot o to się postarał)
Dowiesz się, co łobuz koci
Narozrabiał i napsocił:
Jak się Maćka bardzo bał
Jak złodzieja złapać chciał
Jak go pies zezłościł mały
Jak go sroki podzióbały
Co wyczyniał kocur bury?
Zapraszamy do lektury! 

Tytuł: Jak się masz, Cukierku?
Autor: Cichoń Waldemar
Opis : 
Czwarta część opowiadań o przygodach kota Cukierka.

"Rodzina pewna, jakich jest wiele
Zdecydowała w pewną niedzielę:
Miłego kotka chcemy mieć bardzo!
Miłego kotka trzeba przygarnąć!
Szukali długo, długo szalenie
W końcu znaleźli kota marzenie
Słodki jak cukier, piękny jak kwiatek 
W rzeczywistości był to gagatek..." 

 

Tytuł: Przez Afrykę Środkową
Autor: Olszewski Wiesław
Opis : 
Jądro ciemności, czarne serce Afryki, mroczny karnawał wolności... Rejon ten 
można opisać wielobarwnie. Unikalny, niebezpieczny, dziki, tajemniczy, o 
burzliwej i krwawej przeszłości, poza zgiełkiem amatorów safari, poza naiwnym 
myśleniem o kolorowych fotografiach z Afryką w tle. Teren właściwie niedostępny 
dla turystów. Dotrze tam tylko najodważniejszy.

Oto fascynująca podróż Wiesława Olszewskiego do samego niespokojnego serca 
kontynentu. Do jego historii, kultury i natury. Przed nami legendarne jezioro 
Czad, Pigmeje z rejonu Monasao i Bayanga, park Dzanga-Sangha, majestatyczne 
leśne słonie, gigantyczne goryle i ryba-potwór. Ale także makabryczność 
odwiedzanych miejsc: od leków przygotowywanych z dziecięcych zwłok, przez 
upiorne poczynania Jeana-Bedela Bokassy, aż po religijne pogromy, które 
pochłonęły tysiące mieszkańców.

I jak zawsze u Wiesława Olszewskiego: mistrzowska dygresyjność, 
niewymuszona erudycyjność, dowcip, swada, ciekawostki i kolorowy język 
oryginalnie łączący swojski, potoczny dukt opowiadania z naukowym dyskursem. 
Czyli wszystko bez zadęcia, na serio i z przymrużeniem oka, ale bez taryfy 
ulgowej. 



 

Tytuł: Szepty
Autor: Koontz Dean
Opis : 
ON WRÓCIŁ 
Co znaczy śmiertelny lęk, Hilary Thomas dowiedziała się jako dziecko, 
jednak nigdy nie bała się tak, jak teraz. 
ON WRÓCIŁ 
Poluje na nią napędzany żądzą bardziej przerażającą 
niż wszelka nienawiść. I oto znów znalazł się w jej domu. 
ON WRÓCIŁ 
Wchodzi po schodach i nie można go powstrzymać. Hilary zabiła go już kiedyś, 
lecz on wciąż powraca. Raz za razem. 
ON WRÓCIŁ 
I już stoi pod drzwiami jej sypialni. 

 

Tytuł: Piękna bestia. Zbrodnie SS-Aufseherin Irmy Grese 
Autor: Brown Daniel Patrick
Opis:

Opowieść o kobiecie, którą ideologia nazizmu okrutnie, lecz z powodzeniem, 
przemieniła z naiwnej wiejskiej dziewczyny w bezwzględną morderczynię. 
Kiedy próbujemy wyobrazić sobie nazistowskich zbrodniarzy, nieuchronnie 
widzimy zimne i pozbawione wyrazu twarze SS-manów. W końcu, czy Trzecia 
Rzesza to nie męska sprawa – jak to głosił jeden z nazistowskich sloganów? 
Daniel Patrick Brown w swej książce szybko pozbawia nas złudzeń, jakoby 
tylko mężczyźni mogli czynić ekstremalne zło. Nazistowskie Niemcy to nie 
tylko męska sprawa, to sprawa, w której mężczyźni i kobiety uczestniczyli z 
równą gorliwością, a kobiety nie wahały się torturować i mordować 
niewinnych ludzi, niezależnie od płci i wieku. Jedną z takich zbrodniarek była 
Irma Grese - członkini personelu pomocniczego SS i strażniczki w 
niemieckich obozach koncentracyjnych. 
W 1943 została skierowana do Auschwitz-Birkenau, gdzie pełniła funkcję 
zastępczyni głównej nadzorczyni obozu kobiecego w Brzezince. Aresztowana 
w kwietniu 1945, osądzona w tzw. procesie Bergen-Belsen i stracona w 
grudniu 1945. Irmę Grese uznaje się za jedną z najokrutniejszych 
funkcjonariuszek SS. Ze względu na niezwykłą urodę kontrastującą z 
okrucieństwem więźniarki Auchwitz-Birkenau nadały jej przydomek „piękna 
bestia". 

 

Tytuł: Porządek rzeczy
Autor: Capriolo Paola
Opis : 
Sabrina ma za sobą bolesną przeszłość, przed sobą ogromne chęci na sukces. 
Dziewczyna została sama na świecie, ale los, który odebrał jej w życiu prawie 
wszystko, zdaje się wreszcie odwracać. Właśnie została zatrudniona w 
wymarzonej firmie Desire, która obiecuje spełnić wszelkie pragnienia swoich 
klientów. Sabrinę rozpiera duma. W nowej pracy jest odpowiedzialna za pisanie 
bajek dla najmłodszych użytkowników sieci. Jednak pod fałszywie lśniącą fasadą 
tego doskonałego świata mnożą się sprzeczności. Bajki pisane przez dziewczynę 
to w rzeczywistości puste wypełniacze do reklam. Ofertę Desire przepełnia 
brutalna przemoc udająca rozrywkę, wreszcie zadziwia łatwość z jaką firma 
pozbywa się starszych pracowników nie do końca idących z duchem tych nowych, 
przerażających czasów. Prawdziwe życie, poza złotą wieżą Desire, jest 
trudniejsze niż się wydaje. Dopiero niespodziewane i niestety fatalne spotkanie 
pozwoli Sabrinie otworzyć oczy, które do tej pory z uporem zaciskała. M. pojawi 
się nagle, tak od niej inny, tak zagadkowy...

Na ścianie w siedzibie Desire wisiał ogromny napis "Myślę pozytywnie". Żaden z 
pracowników nigdy nie śmiał przeciwstawić się tej zasadzie. 
"Porządek rzeczy" – Sabrina po raz pierwszy w życiu zdała sobie sprawę, że nie 
zna znaczenia tych słów. 



 

Tytuł: Zawracanie głowy
Autor: Janowska Monika B.
Opis : 

Niektórzy twierdzą, że praca asystentki na poczcie musi być nudna. Nic 
bardziej mylnego! To właśnie tam w najmniej oczekiwanym momencie 
Adriannę spotka... Ale o tym właśnie jest ta historia.

W połączeniu z ekscentryczną rodziną i równie nietuzinkowymi przyjaciółkami, 
z przyprawą pikantnej przeszłości dziadków, która nagle niebezpiecznie 
wkracza w życie bohaterki, powstała pełna humoru i zwrotów akcji powieść, w 
której miłość niejedno ma imię. 

Tego nie da się opowiedzieć, to trzeba przeczytać! 

 

Tytuł: Tessa d’Urberville. Historia kobiety czystej
Autor: Hardy Thomas
Opis : 

Jedna ze stu najważniejszych książek wszechczasów!
Szalone kontrowersje, jakie wzbudziła książka Thomasa Hardy’ego, Tessa 
D’Urberville, ukazując otwarty portret seksualnej hipokryzji społeczeństwa 
epoki wiktoriańskiej, tylko przyczyniły się do tego, że stała się ona 
komercyjnym sukcesem natychmiast po ukazaniu w roku 1891.
Ufna i bezbronna Tessa zostaje w myśl przyjętych ówczesnych zachowań 
wystawiona przez własną rodzinę jako atrakcyjny towar, by zyskać majątek. 
Bezlitośnie uwiedziona i wykorzystana przez rzekomego przyszłego męża, w 
konsekwencji samotnie rodzi dziecko, które wkrótce umiera. Wówczas Tessa 
spotyka młodego idealistę, Angela Clare’a. Ostatecznie jednak, kiedy poznaje 
jej przeszłość, ten odrzuca ją. Pozbawiona nadziei i środków do życia, będąc 
ofiarą obłudnej, skostniałej angielskiej moralności, Tessa ucieka przed 
cierpieniem, decydując się na straszny, desperacki krok.
Bogaty, poetycki język, którym Hardy kreśli wstrząsającą historię miłości, 
zdrady oraz zbrodni, w połączeniu z krytyką społecznych konwenansów wraz z  
dogłębną refleksją nad rolą przeznaczenia w ludzkim życiu sprawiają, że Tessa 
D’Urberville należy do najbardziej poruszających i pamiętnych powieści 
Hardy’ego. 

W 1979 roku na podstawie powieści powstał wielokrotnie nagradzany i 
doceniony przez krytykę film Romana Polańskiego z Nastassją Kinski w roli 
głównej, a roku 2008 nakręcono dokonały serial z Gemmą Arterton. 

Tytuł: Marzenia nie bolą
Autor: Jędrzejewska Małgorzata A.
Opis : 

Że trzeba marzyć, o tym Ludmiła jest przekonana. Namawia przyjaciółki do 
stworzenia „marzenników”. Pora jest bardziej niż odpowiednia, bo dzieje się to 
przy pełni księżyca, w wieczór jej urodzin. Każda z kobiet ma swoje pragnienia 
i tęsknoty. A sama Ludmiła? Powoli zaczyna do niej docierać, że ma dość 
samotności. Niespodziewanie dowiaduje się, że jej zmarły mąż nie był tak 
kryształowy, jak się wydawało. Wokół niej, jej rodziny i przyjaciół zaczynają się 
kręcić dziwni osobnicy, którzy chcą wyglądać jak mafiosi, w końcu pojawia się 
także nieboszczyk…
Marzenia… zagubione w rytmie życia – tego prawdziwego, dojrzałego, 
podszytego problemami, nękanego przez echa przeszłości... I chociaż kurz 
zdmuchnięty ze starych pudeł mocno kłuje w oczy i zrywa kurtynę pozorów, 
trudna codzienność trwa dalej. Autorka z niebywałą lekkością snuje opowieść o 
przyjaźni i wyborach, wsparciu, miłości i tolerancji. Pisze kobieco, ciepło, 
prawdziwie… Zawsze otwiera jednak drzwi nadziei, która rozświetla szarość, 
łagodzi zakręty, rozpościera most nad przepaścią. Analizuje decyzje i 
priorytety – bo to one pozwalają nam przejść na drugą stronę i z uśmiechem 
odczytywać księżycowy marzennik… 



 

Tytuł: Księżna Mediolanu
Autor: Czarnecka Renata
Opis : 

Dzieje Izabeli Aragońskiej, matki królowej Bony.

Gdy w 1489 roku dziewiętnastoletni książę Mediolanu Gian Galeazzo Sforza 
spotyka po raz pierwszy swą poślubioną per procura małżonkę, z trudem kryje 
rozczarowanie. Izabela Aragońska nieświadoma jeszcze niechęci męża pragnie 
kochać i rządzić Mediolanem. Tymczasem Lodovico Sforza Moro, wuj Izabeli i 
stryj Gian Galeazza, sprawuje faktyczną władzę w Mediolanie, usuwając w cień 
młodego bratanka. Z czasem Izabela odkrywa tajemnice rodu Sforzów, a 
zamiast oczekiwanej miłości poznaje smak upokorzenia i zdrady. Staje do 
walki o Mediolan osamotniona, pozbawiona wsparcia męża, którego szczerze 
kocha. Jej największą rywalką jest ambitna i pozbawiona skrupułów Beatrycze 
d’Este, małżonka Mora. 

 

Tytuł: Tajemnice prowincji
Autor: Jurgała-Jureczka Joanna
Opis : 

Justyna Skotnicka powraca do swoich rodzinnych stron. Zostaje kustoszem 
niewielkiego muzeum hrabiny Doenhoff. Pełna obaw, czy poradzi sobie w 
nowej sytuacji, przejmuje również tymczasową opiekę nad synami siostry: 
niesfornym pierwszoklasistą, Kubą i jego dużo starszym bratem, Maciejem. W 
Brzozowie zamierza spędzić tylko rok. Wbrew oczekiwaniom nadchodzący czas 
przyniesie jej sporo niespodziewanych wrażeń.

Pozna związaną ze Śląskiem Cieszyńskim rodzinę Kossaków i ekscentrycznego 
Witkacego, porozmawia z dawną dziedziczką Brzozowa, spotka dumnego i 
wyniosłego prawnuka hrabiny, jego kuzynkę, a także z różnych powodów 
interesujących mieszkańców prowincji. Odtworzy niezwykłe wydarzenia z 
przeszłości wpisane w rytm wielkiej historii, dostrzeże urok zmieniających się 
pór roku, które z dala od zgiełku wielkich miast każą spojrzeć na życie i ludzi z 
innej perspektywy.

Czy znajdzie prawdziwe i dojrzałe uczucie? Jaki wpływ na nią i mieszkańców 
prowincji będą miały rozwiązane zagadki i ujawnione tajemnice? 

 

Tytuł: Dom kryty gontem
Autor: Stanisławska Nina
Opis : 

Czasami samo życie prowokuje nas do spojrzenia wstecz i zmierzenia się z 
przeszłością, z uczuciami, które – choć niechciane – ciągle powracają.

Nina Stanisławska w Domu krytym gontem opowiada o losach ludzi, których 
połączyła wiadomość z nekrologu.

Śmierć profesora Janusza Brzozowskiego przywołała wspomnienia. Jego 
starsza córka Olga, Robert zakochany kiedyś w jego młodszej córce nagle 
uświadomili sobie, że choć przeszłości nie da się zapomnieć, to trzeba się z nią 
rozliczyć i zaakceptować. Czy można jednak zaakceptować krzywdy 
wyrządzone przez najbliższą osobę – ojca? A tym bardziej mu wybaczyć?

Niespodziewane pojawienie się Leny, jak dotąd w żaden sposób niezwiązanej z 
rodziną Brzozowskich, staje się wyzwaniem do poznania nowej rodzinnej 
historii, w której pojawia się dobro, zadośćuczynienie, przede wszystkim zaś 
do otwarcia się na miłość i zaufania drugiemu człowiekowi.

Piękna historia, czasami bolesna, smutna, ale pełna nadziei – przeszłości nie 
możemy zmienić, natomiast przyszłość należy do nas. 



 

Tytuł: Ta druga
Autor: Wilczyńska Karolina
Opis : 
Jak to jest, kiedy ta druga odbiera męża, ojca, partnera i przyjaciela?
Opowieść o dwóch kobietach, które przez całe życie były zaciętymi rywalkami. 
Pretekstem do rozliczenia przeszłości staje się choroba jednej z nich. Czy mimo 
wszystko uda im się porozumieć?

"Ta druga" to niezwykła książka, ujmująca czytelnika dojrzałością. Zaskakuje nie 
tylko oryginalną koncepcją, ale również bogactwem języka i lekkością stylu 
autorki. Niebanalne przemyślenia bohaterki oraz ciekawe refleksje na temat 
otaczającego świata sprawiają, że powieść zapada głęboko w pamięć.

 

Tytuł: Przebudzona
Autor: Lewanowicz Róża
Opis : 
Justyna i Łukasz muszą poradzić sobie z nową rzeczywistością. W wyniku 
porwania dziewczyny wyszły na jaw od dawna skrywane przez nią tajemnice z 
przeszłości, które teraz wystawią ich małżeństwo na ciężką próbę. Łukasz nie jest 
pewien, czy odnajdzie w sobie dość siły, aby zaakceptować prawdę o swojej 
żonie. Oboje muszą zadać sobie pytanie, czy ich związek ma szansę przetrwać.

Jednocześnie sprawa porwania nie jest jeszcze zamknięta. Centralne Biuro 
Śledcze, Żandarmeria, prasa, a nawet politycy najwyższego szczebla to jeszcze 
inni uczestnicy dramatu. Zdaje się, że niemal każdy ma swój interes bądź w 
rozwiązaniu tej tajemnicy, bądź też w pogrzebaniu jej na wieki. Justyna, aby 
chronić siebie oraz swoich bliskich, podejmuje decyzję o powrocie do swego 
poprzedniego życia. 

 

Tytuł: Niziołkowie z ulicy Pamiątkowej. Tom 1. Robert i Róża 
Autor: Klunder Małgorzata
Opis : 
A na Pamiątkowej w Poznaniu nigdy nie pada deszcz.

Róża i Robert, i ich wchodzące w dorosłość dzieci − Gosia (Perełka), Jan Peregryn 
oraz Elanora Pulcheria, dla swoich po prostu Elka, to główni bohaterowie 
pierwszego tomu opowieści o rodzinie o wdzięcznym nazwisku Niziołek. Wszyscy 
czytają książki, a numerem jeden jest zdecydowanie "Władca Pierścieni". Na 
przekór nadmiernej konsumpcji i wyścigowi szczurów, Niziołkowie oddychają 
atmosferą książek, żyją życiem bohaterów, toczą boje w ich imieniu, sami 
tworząc niezwykłą historię zwykłej, wielopokoleniowej rodziny.

Powtarzając za autorką, śmiemy marzyć, że Niziołkowie podarują wam odrobinę 
uśmiechu i wzruszeń, jednocześnie wnosząc do waszych domów ciepło i 
ponadczasowe, niezmienne wartości.

Książka "Robert i Róża" ma wszelkie predyspozycje, by stać się balsamem na 
zbolałą duszę; napisana dowcipnie i z werwą, opisuje to, co ładne i dobre.

 

Tytuł: Tam, gdzie rodzi się zazdrość
Autor: Świętek Edyta
Opis : 
Związek Darii i Marka z trudem można nazwać szczęśliwym. Młodzi małżonkowie 
nie darzą się nawzajem zaufaniem i boją się mówić wprost o swoich uczuciach. 
Marek, przekonany, że żona zgodziła się na ślub wyłącznie z rozsądku, po 
ściągnięciu jej do Krakowa wprost szaleje z zazdrości i strachu, że dziewczyna w 
końcu zdecyduje się go zostawić.
W tym czasie Daria i jej brat zmagają się z wciąż żywymi demonami przeszłości. 
Choć wieloletni rywal ich ojca zginął, ktoś dowiedział się o wydarzeniach znad 
urwiska i teraz próbuje zaszantażować rodzeństwo. Okazuje się, że dawne urazy 
nie wygasły i tajemniczy wróg wciąż zrobi wszystko, aby zaszkodzić rodzinie 
Hajdukiewiczów. Jedynym ratunkiem dla Darii może okazać się jej mąż, tylko czy 
on jest jeszcze zainteresowany trwaniem ich związku? 
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Tytuł: Wyjdziesz za mnie kotku?
Autor: Sawicka Wioletta
Opis : 
Ciepła historia o miłości, wybaczaniu i trudnych życiowych wyborach. O tym, co 
tak naprawdę jest najważniejsze.

Anna – młoda, odnosząca sukcesy dziennikarka radiowa – kocha i jest kochana. 
Jednak nie do końca potrafi się odnaleźć w związku z troskliwym, ale 
despotycznym i zaborczym Patrykiem. W ich relacjach nie brakuje napięć 
wynikających z jego tradycyjnego pojmowania rodziny – w tym roli kobiety – i jej 
pragnienia wolności. Anna musi posłuchać siebie, przekonać się, czy chce od 
życia tego samego co jej ukochany mężczyzna, czy u jego boku naprawdę 
znajdzie swoje miejsce. Musi być pewna, jak odpowiedzieć na pytanie „Wyjdziesz 
za mnie, kotku?”.

A kiedy na jej drodze pojawia się milczący „ktoś”, o kim mówiła arabska 
przepowiednia, Anna musi się zmierzyć z przewrotnym losem, aby walczyć o 
swoje szczęście.

Opowieść o trudnej miłości, sile przyjaźni, mrokach przeszłości, rodzinnych 
tajemnicach i tęsknocie za prawdziwym uczuciem.

Tytuł: Będzie dobrze kotku 
Autor: Sawicka Wioletta
Opis :  
Dalsze losy bohaterów „Wyjdziesz za mnie, kotku?”. Wracają dawne demony: u 
Patryka zazdrość, u Anny – poczucie niespełnienia, a u Małgosi – pech.
Anna jest dobrą żoną i matką. Odnalazła swoje miejsce na ziemi, tylko że... 
Czasem ma wrażenie, że czegoś jej brakuje, że nie żyje w pełni. Słodki schemat 
„kury domowej” nie wystarcza. W miarę upływu czasu dochodzi do głosu 
przekonanie, że jednak chciałaby od życia czegoś więcej. 
Stara się nie narzekać, nawet w myślach, bo przecież liczy się przede wszystkim 
rodzina. No i to, że Patryk jest taki szczęśliwy. Realizuje się nie tylko jako lekarz, 
ale też jako ojciec, głowa domu. Oboje bardzo się troszczą o Majkę. Pragną, by 
dziewczyna, która tak wiele w życiu przeszła, wreszcie poczuła się bezpiecznie. 
Jednak Patryk robi wszystko zgodnie ze swoją naturą – to znaczy despotycznie i 
nazbyt gorliwie. Zaczyna ograniczać córkę, tak jak wcześniej ograniczał Annę. 
Chce mieć je obie na wyłączność.
Maja dorasta, a Anna potrzebuje powiernika… Wierzy, że stanie się nim 
poszukiwany ojciec.
Z Małgosi przewrotny los zadrwił, spełniając jej najskrytsze marzenie. Ujawnienie 
prawdy będzie dla wszystkich szokiem.

 

Tytuł: Jeśli się odnajdziemy, kotku
Autor: Sawicka Wioletta
Opis : 
Kontynuacja losów bohaterów „Wyjdziesz za mnie, kotku?” i „Będzie dobrze, 
kotku.
Po rozstaniu z Patrykiem Anna nie potrafi się odnaleźć w nowej sytuacji. Ciężko 
było jej odejść, ale jeszcze ciężej ponosić konsekwencje odejścia, bo przecież są 
dzieci, którym zburzyła stabilizację. Teściowa oskarża ją o egoizm, psują się też 
relacje z przybraną córką, Mają. Anna jest rozdrażniona, cierpi na bezsenność, 
czuje się winna. Jednak mimo że wciąż kocha Patryka, nie potrafi mu zaufać. Tak 
samo jak nie potrafi wybaczyć ojcu. Patryk wyjeżdża na Śląsk, aby w pracy 
szukać zapomnienia. W tym świecie pogubionych dorosłych pojawia się córeczka 
Małgosi – chichot złośliwego losu, który położy na drodze do szczęścia bohaterów 
jeszcze niejedną niespodziankę.
Czym byłoby zdobywanie szczytów bez mozolnej wspinaczki na górę? Nie w 
szczycie cel, ale w drodze, którą trzeba pokonać, by go osiągnąć. Czasem 
wyboistą, usianą kamieniami, naszymi błędami, ale warto ją przejść, by poznać 
najgłębszy smak miłości.



 

Tytuł: Słowa pamięci
Autor: Coleman Rowan
Opis : 

Gdy czas ucieka coraz szybciej, każda chwila jest bezcenna…

Imię własnego dziecka. Twarz ukochanej osoby. Wiek. Adres zamieszkania. 
Co się dzieje, gdy takie informacje uciekają z pamięci? Czy tracąc je każdego 
dnia, można jakoś odbudować swoje życie? Dbać o rodzinę? Zakochać się na 
nowo? 
Gdy chora na Alzheimera Claire zaczyna pisać swoją księgę pamięci, 
doskonale zdaje sobie sprawę, że ten album ze wspomnieniami będzie 
wkrótce jedynym śladem, jaki zostawi po sobie córkom i mężowi. Tylko jak 
wracać do przeszłości, gdy przyszłość przecieka przez palce? 

Tytuł: Szczygieł
Autor: Nowak Zbigniew M. 
Opis : 

Oparta na faktach powieść obyczajowa o młodym chłopaku, który rok przed 
maturą po skoku na główkę doznaje urazu kręgosłupa skutkującego paraliżem 
czterokończynowym. Otoczony miłością i troską rodziców, poprzez cierpienie, 
rozczarowania, nadzieję i nieustający wysiłek wkładany w rehabilitację Hubert 
powoli odzyskuje sprawność fizyczną i uczy się chodzić. Znajduje na nowo 
sens życia i uczucie.
Sugestywne obrazy rzeczywistości szpitalnej, barwna galeria postaci – 
chorych, rehabilitantów, pielęgniarek – historia rodziny, która musi wszystko 
podporządkować rehabilitacji syna. Opowieść, która daje do myślenia i niesie 
nadzieję. 

 

Tytuł: Tajemnica mojej matki
Autor: Witterick Jenny L.
Opis : 
Przykuwająca, poruszająca, a wreszcie niesamowicie podnosząca na duchu 
opowieść

Dwie żydowskie rodziny i Niemiec dezerter ukrywający się pod jednym dachem i 
niewiedzący o sobie nawzajem, dwie Polki udzielające im schronienia z 
narażeniem własnego życia - oto różne perspektywy tej bardzo prosto i zwięźle 
opowiedzianej historii. Stanowi ona spuściznę głęboko ludzkiego współczucia, 
szczodrości i niewypowiedzianej odwagi zwyczajnych kobiet, które w okrutnych 
czasach dokonały nadzwyczajnego czynu.

"Tajemnica mojej matki", zainspirowana filmem o Sprawiedliwej Wśród Narodów 
Świata Franciszce Halamajowej i jej córce, jest pierwszą książką Jenny L. 
Witterick. Powieść stała się bestsellerem w Kanadzie.

 

Tytuł: Byłam służącą w arabskich pałacach
Autor: Shukri Laila
Opis:

Wstrząsająca historia biednej Hinduski, która służyła możnym tego świata.

Opowieść o Bibi Shaik, jednej z milionów służących w bogatych krajach Zatoki 
Perskiej, żyjącej w systemie współczesnego niewolnictwa. Laila Shukri 
wysłuchała jej historii, aby móc opowiedzieć ją światu.
Dziesięcioletnia Bibi zostaje wysłana przez swoją matkę do pracy do Kuwejtu. 
Musi nauczyć się służyć tak, żeby pracodawcy byli z niej zadowoleni. Z czasem 
odkrywa, że jest od nich całkowicie zależna. Oni decydują o jej prawie do 
wolności, prawie do jedzenia, prawie do życia.
Jak wygląda życie służących w arabskich domach i pałacach? Jaka jest cena, 
którą można płacić za namiastkę normalnego życia? Odległy świat, odrębna 
mentalność i obyczaje. To wszystko szokuje Europejczyków.



 

Tytuł: Kochając syna
Autor: Genova Lisa
Opis:
Pamiętaj, czego się nauczyłaś i znów się zakochaj.
Znajdź kogoś do pokochania i obdarz go bezwarunkową miłością.
Po to właśnie istniejemy.

Jak to jest kiedy synek nigdy nie patrzy Ci w oczy? Jeśli nie przytula się tak jak 
inne dzieci, i nieprzytomnie krzyczy, kiedy chcesz aby już wracał do domu i 
zszedł z huśtawki? Jak to jest kiedy tracisz dziecko? 
Jak to jest kiedy kochany mąż odchodzi do innej kobiety? Jak to jest, kiedy 
gubisz gdzieś po drodze, między śniadaniem a odbieraniem dzieci ze szkoły, 
swoje marzenia? 
Jak to się dzieje? Dlaczego? Po co?

Dwie kobiety, różne problemy, wielka samotność. Wyspa Nantucket smagana 
wiatrem, zapomniana. W tym surowym krajobrazie obie stawiają czoło swoim 
demonom. Los sprawia, że się spotkają, ich przyjaźń zdarza się jak bezcenny 
dar.
Dzięki sobie nawzajem, trochę przypadkiem, poznają odpowiedzi na stawiane 
nieprzerwanie pytania.
Niesamowita, wzruszająca i mądra powieść. O tym, czym jest autyzm, o 
samotności i odnajdywaniu sensu w życiu.
Na końcu świata, na skraju wytrzymałości, mimo wszystko. 

 

Tytuł: We dnie, w nocy
Autor: Kołakowska Agata
Opis : 

Przejmująca opowieść o młodzieńczej nadziei, wielkich niewypowiedzianych 
marzeniach, życiowych błędach i troskliwej opiece, która czasem wykracza 
poza nasze wyobrażenia.
Anna ma męża i córkę. Pracuje w firmie zajmującej się aranżacją zieleni. Kiedy 
wysyła rodzinę na weekend do teściów, w końcu ma czas tylko dla siebie. 
Podczas wieczornego wina podsumowuje swoje dotychczasowe życie. Chyba 
nie do końca spełniła swoje młodzieńcze marzenia. Jej mąż także rozminął się 
z niedawnymi aspiracjami. Mimo wszystko Anna stwierdza, że przecież nie 
może narzekać. Skoro jednak nie jest źle, to dlaczego nie jest do końca 
dobrze? Piotr jest oddanym ojcem dwóch córek i dobrym mężem. Pracuje jako 
dziennikarz, co jest spełnieniem jego pragnień z młodości. Jednym słowem, 
ma wszystko, na czym mu zależy. Jednak na tym sielskim obrazku znajduje się 
rysa widoczna tylko dla niego. Życie Anny i Piotra skrywa sekret, o którym 
chcieliby bardzo zapomnieć. Przed przeszłością nie da się uciec, ale może 
można ją zmienić?

 

Tytuł: Wbrew sobie
Autor: Kołczewska Katarzyna
Opis : 

Nie da się uratować nikogo siłą. Do przyjęcia pomocy też trzeba dojrzeć.
Ewelina pragnie tylko jednego – dziecka. Jest skupiona na sobie i własnych 
przejściach, egoistycznie manipuluje bliskimi, nie dostrzega problemów innych 
ludzi, liczy się tylko ona i jej sprawy. Zachowuje się jak rozkapryszony, 
rozpieszczony bachor.
Zraża do siebie kochającego i oddanego męża, matkę, która za wszelką cenę 
chce chronić córkę przed problemami i siostrę – tę, która poświęciła dla 
Eweliny najwięcej.
Kiedy ujawnienie skrywanej rodzinnej przeszłości i konsekwencje własnych 
zaskakujących decyzji zachwieją wiarą Eweliny w siebie i zburzą wygodne 
życie, zrozumie, jak bardzo musi się zmienić.
Ale czy nie będzie już za późno?  



 

Tytuł: Morderstwo Kopciuszka
Autor: Higgins Clark Mary, Burke Alafair
Opis : 

Przez pogrążony w ciemności Laurel Canyon Park biegnie przerażona 
dziewczyna. W panicznej ucieczce przed mordercą gubi pantofelek...
Dwadzieścia lat po tragicznej śmierci Susan Dempsey, pięknej i 
utalentowanej studentki UCLA, Laurie Moran ze swoją ekipą bierze na 
warsztat przypadek jej morderstwa w kolejnym odcinku programu W cieniu 
podejrzenia. Do udziału zaprasza osoby, które mogą przyczynić się do 
wyjaśnienia zagadki. Ktoś jednak za wszelką cenę próbuje nie dopuścić do 
realizacji programu...

 

Tytuł: Ty jesteś moje imię
Autor: Zyskowska-Ignaciak Katarzyna
Opis : 

Powieść o miłości Basi i Krzysztofa Baczyńskich. Biała magia w mrocznych 
czasach wojny.
Trwa wojna, zniewoleni mieszkańcy Warszawy żyją w cieniu łapanek i ulicznych 
egzekucji. 
Gruzy pozostałe po kampanii wrześniowej, wszechobecne cierpienie i strach to 
nie najlepsze dekoracje dla miłości. 
Jednak właśnie wtedy krzyżują się drogi Basi i Krzysztofa. 
Dziewiętnastoletnia dziewczyna i piękny poeta. Trochę nieśmiali, odrobinę 
zagubieni, bardzo zakochani.
Ponad czarną otchłanią okupacji, w czasach najtrudniejszych wyborów, 
rozkwita niezwykła miłość, biała magia.
Wzruszająca historia osadzona wśród murów ginącej Warszawy, w literackich 
Stawiskach Iwaszkiewicza, wśród słów poetów, wyznań kochanków, 
bezimiennych bohaterów, poranionych ludzkich losów. Powieść o miłości 
wykradzionej wojnie. 

Tytuł: Przerwana lekcja muzyki
Autor: Kaysen Susanna
Opis : 

Wrażliwość to nie choroba! Jeśli miałeś szczęście - jechałeś na Woodstock, jeśli 
miałeś pecha - jechałeś do Wietnamu. A jeśli nie wiedziałeś, czego chcesz - 
lądowałeś w domu wariatów.

Wrażliwa, mająca problemy emocjonalne, nie potrafiąca odnaleźć się w 
otaczającym ją świecie Susanna po próbie samobójczej zostaje umieszczona 
przez swoich rodziców w szpitalu psychiatrycznym. Rozpoznane zostaje u niej 
występowanie osobowości borderline.

Początki szpitalnego życia są dla Susanny bardzo trudne, nie potrafi się 
pogodzić z rygorem, który zostaje jej narzucony już pierwszego dnia. 
Dziewczyna spotyka tu całą gamę barwnych charakterów i zaburzeń – od 
kleptomanki Giorginy przez molestowaną seksualnie, uzależnioną od valium i 
kurczaków Daisy oszpeconą w trakcie pożaru Polly, aż po dominującą, 
żywiołową socjopatkę Lisę. 

Susanna szybko orientuje się, że bycie wzorową pacjentką nie jest tu mile 
widziane – kwitnie nielegalny handel valium, niesfornej Lisie zdarzają się 
ucieczki, a pielęgniarka Val lubi przymykać oko, na niektóre przewinienia.

Na podstawie książki nakręcono kultowy już film pod tym samym tytułem z 
Winoną Ryder, Angeliną Jolie, Brittany Murphy i Whoopi Goldberg. 
Powieść, której warto poświęcić popołudnie na kanapie z garścią chusteczek. 



 

Tytuł: Przytul mnie
Autor: Rebizant-Siwiło Monika
Opis : 
Miłość czeka na każdego
Wydawałoby się, że to historia stara jak świat...
On – niepoprawny romantyk – zupełnie niespodziewanie dziedziczy po dziadku 
uroczą leśniczówkę i piątkę kotów.
Ona po bolesnych doświadczeniach ucieka przed przeszłością na wieś.
Oboje znają się od dziecka... ale Anna nie jest już piegowatą smarkulą, Anią 
Shirley z zaplecionymi warkoczami i głową w chmurach. Również Michał, choć – 
jak ona – tęskni za prawdziwą miłością, pierwsze uczuciowe stłuczki ma już za 
sobą. Spotkanie po latach stopniowo sprawia, że obojgu szybciej biją serca...
...ale życie nie jest wcale takie proste. Najpierw każde z nich będzie musiało 
policzyć się z przeszłością i poukładać na nowo teraźniejszość – zwłaszcza 
Michał, w życiu którego jest jeszcze ta druga – Maja.
Czy Anna i Michał podejmą ryzyko i odnajdą wspólną drogę? 

 

Tytuł: Przytul mnie
Autor: Rebizant-Siwiło Monika
Opis : 
Powrót do najbardziej urokliwych zakątków Roztocza, do leśniczówki na skraju 
Puszczy Solskiej, oraz do znanych już bohaterów, którzy decydują się podjąć 
trud, aby zbudować dla siebie wspólną przyszłość. Anna i Michał znają się od 
dziecka, jednak dopiero po latach rozłąki odkrywają się na nowo… 

Oto historia znana z docenionej przez czytelniczki powieści "Przytul mnie", 
jednak opowiedziana na nowo, tym razem z męskiego punktu widzenia. 

Tytuł: Dżentelmeni PRL-u
Autor: Padoł Emilia
Opis : 
Czy dżentelmen jest w modzie? A może czasem się wstydzi? Czy jest wrażliwy, 
obrażalski, czy kocha adrenalinę równie żarliwie, jak kocha kobiety? Do tego 
walczy i skrywa się za swoim kostiumem? Dziewięciu bohaterów tej książki — 
Leopold Tyrmand, Zbigniew Cybulski, Marek Hłasko, Leon Niemczyk, Daniel 
Olbrychski, Stanisław Mikulski, Jerzy Zelnik, Andrzej Łapicki i Jan Nowicki — to 
mężczyźni zachwycający sukcesami, podziwiani za urodę, często drażniący 
wizerunkiem. Wszyscy byli w PRL-u idolami — łączyły ich charyzma, ambicja i 
zdumiewające losy. Każdy z nich był wzorcem w inny sposób, zawsze jednak w 
wyjątkowej życiowej roli — roli dżentelmena. 

Tytuł: Białe kruki
Autor: Mjaset Christer
Opis : 
Mathias pełni samotny nocny dyżur, kiedy na izbę przyjęć przywożą pacjenta. 
Niedoświadczone ręce chirurga drżą. Młody człowiek na noszach doznał 
poważnych urazów głowy i bez operacji niechybnie umrze. Mathias musi się 
wykazać, dzięki czemu zapewni sobie jedną z trzech stałych posad na Oddziale 
Neurochirurgii.
Kiedy delikatnie unosi płytkę kostną, którą wyciął z czaszki mężczyzny, jego 
ręce przestają drżeć. Wychodząc z sali operacyjnej, czuje się mistrzem świata – 
aż do następnego ranka, kiedy dowiaduje się, że liczbę posad zredukowano.

Troje młodych chirurgów musi walczyć o dwa stanowiska. Troje młodych 
chirurgów, z których każde ma swojego mentora – mentora z własnymi 
planami… i gigantyczną samooceną.



 

Tytuł: Mrok i mgła
Autor: Turschmid Stefan
Opis : 
Leningrad, listopad 1934. Siedemnastoletnia Sonia Buriagina właśnie zostaje 
przyjęta w poczet kandydatów do partii. Wychowana na komunistycznych 
ideałach, wierzy w nieomylność towarzysza Stalina. Jest przy tym piękna i 
zdolna, jej przyszłość rysuje się więc w jasnych barwach. Jednak jej życie 
zmieni się w koszmar.
Aresztowanie narzeczonego, śmierć ojca, wybuch wojny, blokada Leningradu, 
wyjazd do Murmańska – to wszystko pozwoli jej zrozumieć,  że system, w który 
tak wierzyła, to najgorsza rzecz, jaka ją może spotkać.
Moskwa, styczeń 1934 r. Józef Stalin po raz kolejny zostaje wybrany 
sekretarzem generalnym partii. W tym momencie jego władza, i tak ogromna, 
staje się absolutna. Od tej pory nikt nie może się czuć bezpiecznie: jedno słowo 
dyktatora wystarczy, aby stracić życie, a wczorajszy przyjaciel jutro może się 
stać największym wrogiem.
Ślepa wiara, rozczarowanie, zakazana miłość, oblężony Leningrad, okropności 
wojny. Wreszcie ucieczka do wolności ‒ to wszystko w tej niezwykłej powieści, w 
której fikcja literacka po mistrzowsku splata się z historią, tą prawdziwą, 
niekłamaną, która przejmuje do szpiku kości i każe wciąż na nowo stawiać 
pytanie: Jak to w ogóle było możliwe? 

 

Tytuł: Małe cuda
Autor: Gudenkauf Heather
Opis : 
Ellen Morre jest pracownikiem społecznym. Widziała już straszne rzeczy. 
Najgorsze krzywdy jakie jeden człowiek może uczynić drugiemu człowiekowi. Na 
co dzień Ellen jest obrońcą nękanych i krzywdzonych dzieci. W życiu prywatnym 
to szczęśliwa i spełniona żona i matka trójki dzieci. Ale pewnego słonecznego 
dnia moment nieuwagi sprawia, że kobieta prawie traci kogoś, kogo najmocniej 
kocha. Drobny błąd niesie za sobą konsekwencje, których Ellen nie 
spodziewałaby się nawet w najgorszych koszmarach. Kobieta wpada w pułapkę 
systemu, któremu służy od lat.
Dziesięcioletnia Jenny Briard po tym jak odeszła jej matka, mieszka z ojcem, 
który nie radzi sobie z codziennością. Nieustannie zmieniają miejsce 
zamieszkania. Pewnego dnia na skutek zbiegu okoliczności dziewczynka, z 
kilkoma dolarami w kieszeni, gubi się i musi sobie radzić sama. 

Drogi Ellen i Jenny przecinają się. Żadna z nich nie spodziewa się jak bardzo 
mogą sobie nawzajem pomóc.

Niezwykła opowieść o macierzyństwie, odpowiedzialności i sprawiedliwości. O 
tym, jak łatwo z własnej winy możemy utracić kogoś, kogo kochamy najmocniej. 
I o tym, jak przypadkowa więź z drugim człowiekiem, mały cud, może dać nam 
nadzieję i siłę do walki o odzyskanie ukochanej osoby.

 

Tytuł: Marek. Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty
Autor: Ziembicka Bogna
Opis : 
„Marek. Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty” to niebanalny wywiad 
rzeka z Danutą Grechutą, która wspomina męża Marka. Wywiad przeprowadził 
Jakub Baran. Ich wspólne życie trwało 36 lat, z czego większa część przypadła na 
czasy Polski Ludowej.
W książce znajdziemy również opis czasów współczesnych oraz wspomnienia o 
ważnych dla państwa Grechutów osobach. Do tego wiele anegdot i ciekawostek z 
życia zawodowego i prywatnego. Niewątpliwą atrakcję stanowi duża liczba (286) 
nigdy dotąd niepublikowanych zdjęć oraz dokumentów.

To szczera opowieść, opisująca codzienność państwa Grechutów w niełatwym dla 
wszystkich okresie, jakim był komunizm, ale i w czasach wolnej 
Rzeczypospolitej.                                                                                        
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że takiej publikacji nie było dotąd na rynku 
wydawniczym.



Tytuł: Życie ma smak
Autor: Kalicińska Małgorzata
Opis : 

Opowiadania o biebrzańskim rozlewisku, o podróżach na koniec świata, 
nieoczekiwanych powrotach i jedzeniu. Okraszone wspaniałymi przepisami na 
pachnący koperkiem chłodnik, pyszną zupę migdałową i cytrynową, oraz inne 
aromatyczne zupy i buliony.

Opowieści o życiu, o tym jak ważne są wspomnienia i jak pouczające bywają 
podróże. Adela nad biebrzańskim rozlewiskiem, tajemniczy mężczyzna na 
ławce w Parku Skaryszewskim, zupa pomidorowa przygotowywana na 
werandzie, spotkanie dwojga samotnych ludzi, których połączyła nieuchwytna 
więź, dom nad potokiem do którego wraca syn…Małgorzata Kalicińska zaprasza 
nas do świata zlepionego z fragmentów historii kilku osób. Każda z nich 
zostaje przyłapana na krótki moment, niczym w fotograficznym kadrze. 

Wszystkie historie łączy jedno – jedzenie. Parujące kremowe zupy, które 
rozgrzewają, lekkie aromatyczne chłodniki na gorące dni i smaki dzieciństwa, 
które przywołują na twarzy uśmiech. To wszystko znajdziecie w tym 
wyjątkowym zbiorze opowiadań, okraszonym wspaniałymi przepisami. 
W Libanie, z trudem zdobywając grosze na przetrwanie, razem z mężem 
wychowuje najmłodszego brata, nie poddając się i wciąż marząc, że kiedyś 
będą mogli cieszyć się wolnością i normalnością. 

 

Tytuł: Sam jesteś babą!
Autor: Gorczyca Bogdan
Opis : 

Kolejna część przygód Pawła i jego syna, Kajtka (znanych z powieści pt. Mój 
kumpel Tata i Mój kumpel Syn). 
Chłopak jest już w szkole średniej i powoli się usamodzielnia, z czym Paweł nie 
do końca może się pogodzić, wciąż widząc w synu małego urwisa 
potrzebującego opieki. "Ka" dorasta i ma coraz więcej potrzeb, a Paweł stara 
się, by synowi niczego nie zabrakło, więc łapie się każdej szansy na zdobycie 
pieniędzy. Wydaje się, że przyjacielskie relacje z Kajtkiem i granie w teatrze to 
wszystko, czego potrzebuje. Na swojej drodze spotyka jednak kobietę, która 
zmienia w jego życiu prawie wszystko... 
"Sam jesteś babą!" to powieść tryskająca humorem, ale również dostarczająca 
wielu wzruszeń. Autor przypomina, żebyśmy troszcząc się o swoje pociechy, 
nie zapomnieli o sobie i o tym, co daje nam szczęście. 

Tytuł: Odnaleziony
Autor: Coben Harlan
Opis : 

Trzeci i zarazem ostatni tom trylogii Harlana Cobena z Mickey'em Bolitar'em w 
roli głównej. Bratanek Myrona wciąż poszukuje prawdy o powodach śmierci 
swojego ojca. Tym razem odkrywa znacznie więcej niż dotychczas.
Mickey uczy się w drugiej klasie liceum w Kasselton. Jego myśli zajmuje 
jednak prywatne śledztwo, które ma pomóc w rozwikłaniu tajemnicy 
okoliczności śmierci ojca, który zginął w wypadku samochodowym osiem 
miesięcy temu. Nastolatek nie wierzy w mistyfikację i kłamstwa poparte 
pytaniami, które nadal pozostają bez odpowiedzi. Dzięki wujowi doprowadza 
do ekshumacji zwłok, które poza wiedzą rodziny poddane zostały kremacji.
Tymczasem w licealnej drużynie koszykówki wybucha afera dopingowa. 
Dokładnie w tym samym momencie znika chłopak Emy - przyjaciółki Mickey'a. 
Nastolatek podąża jego tropem, lecz może się okazać, że chłopak... nigdy nie 
istniał. Nie to jednak jest istotne. Najważniejsze i najbardziej niespodziewane 
czeka go bowiem na samym końcu śledztwa. 



Tytuł: Dom złudzeń. Tom 1. Iga
Autor: Walczak Iwona J.
Opis : 
Powieść o sile ducha, jaką dają zasady i odpowiedzialność, nie tylko za siebie. 
Iga, poprzez kolejne zamążpójście, wchodzi w posiadanie olbrzymiego majątku. 
Nie musi pracować, firmą zarządza mąż, a nad maleńkim synkiem czuwa sztab 
opiekunek i rodzina. Kobieta może zająć się poszukiwaniem substytutów 
szczęścia w postaci zabiegów w SPA, spotkań z koleżankami w drogich 
knajpkach oraz nabywaniem ekskluzywnych ubrań. Kilka razy w roku wyjeżdża 
na wakacje do dalekich miejsc. 
Ale nie zawsze tak było… I nie zawsze tak będzie. Nad firmą wisi widmo 
bankructwa. Iga musi podjąć walkę o zachowanie części majątku i uratowanie 
kilkudziesięciu hektarów rodzinnej ziemi, w tym pełnego wspomnień z 
dzieciństwa domu.
Ratując rodzinną schedę, Iga pobiera lekcję skromności. Nie jest już zapatrzona 
w siebie, a bolesne doświadczenia są dla niej etapem na drodze do budowania 
szczęścia. 

 

Tytuł: Dom złudzeń. Tom 2. Zosia
Autor: Walczak Iwona J.
Opis : 
Powieść o kobiecych tajemnicach, sztuce i wielkich emocjach 
Jest późne lato 2009 roku. Do Złotniczek przyjeżdża Zofia Kulińska, która w 
wygranym w drodze przetargu domu złudzeń otwiera dom pracy twórczej. 
Zachwycona posiadłością, wprowadza się na poddasze, do dawnego mieszkania 
Igi. Tam postanawia na nowo ułożyć sobie życie. 
Zosię i Igę łączą więzy krwi, jednak różnice między nimi i od dawna chowane 
urazy nie pozwalają na nawiązanie bliskości. 
Obie czeka największe w życiu wyzwanie: rzucenie rękawicy losowi i znalezienie 
swojego przeznaczenia. Której uda się to zrobić lepiej? Czy w tej pogoni za 
marzeniami dotrą do tego samego celu? 

 

Tytuł: Zanim odszedł
Autor: Świętek Edyta
Opis : 
Dla Karoliny pisanie książek stanowi odskocznię od rzeczywistości i męczących 
ją problemów osobistych. Jako że jej kontakty z matką nie są najlepsze, a ojca 
nigdy nie znała, jedyne oparcie znajduje w przyjaciółkach – krzykliwej i 
przebojowej Sylwii oraz dopiero co poznanej za pośrednictwem Internetu Caro. 
Podobieństwa łączące ją z wirtualną znajomą okazują się coraz liczniejsze, a w 
kobietach rodzą się silne podejrzenia, że mogą one być ze sobą spokrewnione. 
Czy stare zdjęcia, które obie kobiety posiadają, mogą przedstawiać tego samego 
mężczyznę – Karola, który prawdopodobnie jest ich ojcem? Nic nie jest jednak 
takie, jak się wydaje, w dodatku nie tylko Karolina i Caro ukrywają swoje małe 
sekrety… 

 

Tytuł: Paryżanka
Autor: Krawczyk Agnieszka
Opis :
„Paryżanka” to powieść o życiowej przygodzie w najpiękniejszym mieście świata i 
o smakowaniu życia jak wyszukanego dania francuskiej kuchni, z jej najlepszymi 
składnikami: sztuką i miłością, z dodatkiem poczucia humoru, które zawsze 
ratuje z opresji.
Tytułowa bohaterka jest młodą i atrakcyjną polską emigrantką, obdarzoną 
celnym zmysłem obserwacji. Ta opowieść to jej dialog z Paryżem – miastem, 
które, tak jak kochanek, nie zawsze mówi prawdę, nie zawsze wyraża swoje 
zainteresowanie i czasem nie okazuje czułości. Co zatem zrobić, by nie zniechęcić 
się do zdradliwego miasta miłości, nadmiaru wyszukanego jedzenia i blichtru 
mody oraz nie zrazić się do odbiegających od ideału mężczyzn? Potraktować to 
wszystko z dużą dawką humoru. I oczywiście wciąż poszukiwać prawdziwej 
miłości…    



 

Tytuł: Dolina mgieł i róż
Autor: Krawczyk Agnieszka
Opis : 

Historia, która brzmi jakby była z bajki ale przecież mogłaby się wydarzyć... 
Pewnego jesiennego wieczoru Sabina Południewska stanęła w drzwiach 
pałacyku „Pod Graalem i Różą” Potrzebowała natchnienia, które pozwoli jej 
skończyć kolejną powieść. Gospodynią pensjonatu okazała się przemiła Mila 
Mossakowska, a jego gośćmi, ekscentryczna kuzynka Carmen, profesor 
Niewiara, wyjątkowy oryginał, oraz pułkownik Janicki, leciwy mężczyzna, który 
nie stracił młodzieńczego wigoru.
Sabina poddała się urokowi pięknej doliny i czarowi jej mieszkańców. Dzień po 
dniu otwierała się na nowe doznania, a świat stawał się piękniejszy. Zawiązała 
przyjaźń z Teklą Tyczyńską, hrabiną, która tworzyła oszałamiające różane 
kosmetyki. Spotkała przyjaciela, lekarza, wdowca, który samotnie wychowywał 
córeczkę, Julinkę. Sabina znalazła więcej, niż mogła by marzyć. Ale przyszedł 
dzień wyboru. Czy piękna pisarka posłucha głosu serca?

 

Tytuł: Podarunek
Autor: Mirek Krystyna
Opis : 

Marta wysłała prośbę do losu. On podjął wyzwanie. Jednak odpowiedział 
zupełnie inaczej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać.

Opowieść o samotności i o poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi, 
niezwykłych smakach i mocy tradycji. Ale przede wszystkim to historia o 
miłości, która nie zawsze czeka za rogiem. Czasem jest jeszcze bliżej.
Marta ma męża i dzieci, ale czuje się bardzo samotna. Jej małżeństwo jest 
nieszczęśliwe, syn i córka pogrążeni we własnych sprawach, a teściowa, 
należąca do szanowanej rodziny z tradycjami, na każdym kroku daje wyraz 
swojemu niezadowoleniu... 
Kaja jest ładna, młoda i bardzo kocha życie. Dobre jedzenie, dowcipnych i 
bogatych mężczyzn, piękne ubrania. Jest tak bardzo skupiona na sobie, że nie 
zauważa czyichś silnych, barczystych ramion, sympatycznej twarzy i 
zatroskanego spojrzenia. 
Marta, chcąc zmienić swoje życie, wysyła do losu malutką prośbę. Prośbę o 
szczęście, o gwiazdkę z nieba.

Los podejmuje wyzwanie i spełnia życzenie. Jednak zupełnie inaczej niż 
ktokolwiek się spodziewał. 

Tytuł: Francuska opowieść
Autor: Mirek Krystyna
Opis : 

Południowa Francja. Kraina słońca, wina, miłości i marzeń. Czwórka 
znajomych wyrusza na wakacyjną wyprawę, żeby połączyć zawodowe cele z 
prywatnymi marzeniami. W pięknej starej winnicy, w cieniu wiekowego 
zamku ich losy gwałtownie się splotą.
Beata właśnie się zaręczyła, ale wątpliwości jej nie opuszczają. Decyzja jest 
pilna, a tymczasem pytania się mnożą. Aleks, mężczyzna z przeszłością 
uporczywie patrzy przed siebie i próbuje zbudować nowe życie. Ale stare 
winy nie pozwalają o sobie zapomnieć. List z Polski znów zburzy jego kruchy 
spokój. Oliwia, energiczna kobieta sukcesu, zawsze dostaje to, czego chce. Z 
wyjątkiem jednego. Czy odważy się podjąć niezwykłą decyzję? Hrabia, 
właściciel zamku i winnicy. Wydaje się, że ma wszystko. Jaką tajemnicę 
skrywa? Dlaczego zamyka się w pustym zamczysku i chroni go jak warowni?
Czasem trzeba się odważyć i po prostu zrobić, to co jest właściwe. Można 
wtedy wygrać życie. 



Tytuł: Niskie drzewa
Autor: Cielesz Ewa
Opis : 

Młoda nauczycielka przybywa do pewnej wsi. Powoli i niepostrzeżenie wsiąka w 
drobne sprawy jej mieszkańców, a toczące się tam zdarzenia z każdym dniem 
zaczynają urastać do wydarzeń jeżących włos na głowie. Podpalenia, zdrady, 
ksiądz hazardzista, dyrektor szkoły zabijający swoją żonę, przybycie sekty 
zastraszającej mieszkańców, wsiowy głupek zamieszkujący ruiny zamku, 
wreszcie postać szamanki mądrej i znajdującej na wszystko odpowiedź, a 
jednocześnie tajemniczej i niedostępnej – to barwny krajobraz powieści Ewy 
Cielesz. Niewątpliwie wpływ na wagę wydarzeń ma wybujała wyobraźnia nowej 
mieszkanki, jej ciekawość i nieustanna chęć „zbawienia świata”. 

W powieści nie brakuje humorystycznych scen określających społeczną 
mentalność, czy perypetie nauczycielki. W gęstwinie zadziwiających przeżyć 
przewija się wątek szczerej i patrzącej zupełnie innymi oczami nastoletniej 
córki sołtysa, czy rodząca się, pełna napięć miłość. Dyskretnie wplata się 
wątek tajemniczego spadkobiercy zamku, który za wszelką cenę chce 
odzyskać pozostawione tu dobra i odtworzyć historię rodu ściśle związaną z 
tym miejscem. Puentą jest rozwiązanie wszystkich zawiłości piętrzących się 
niemal od początku powieści – zaskakujące i wzruszające zarazem. 

 

Tytuł: Taniec miłości
Autor: Palmer Diana
Opis : 

„W pułapce”
Thorn dawno nie był taki wściekły. Podejrzliwy i zgorzkniały, nie ufa nikomu, a 
zwłaszcza kobietom. Teraz musi znosić obecność Sabiny, którą brat zaprosił na 
rodzinne ranczo. Czy nie widzi, że tej dziewczynie zależy tylko na pieniądzach? 
Początkująca piosenkarka ledwie wiąże koniec z końcem, w dodatku jest 
bezczelna i złośliwa. A jednak… Sabina coraz bardziej podoba się Thornowi, 
który czuje się jak w pułapce. Musi otrząsnąć się z zauroczenia, a przede 
wszystkim otworzyć oczy bratu. Decyduje się na dramatyczny krok…

„Niewinny żart”
Ten dzień Worth zapamięta na długo. Właśnie prowadził ważne zebranie w 
swojej firmie, gdy w progu stanęła półnaga kobieta. Gdyby chociaż nie zaczęła 
tańczyć… Nieważne, że chodziło o niewinny żart. Zdenerwowany Worth chce 
odpłacić pięknym za nadobne, dlatego wymyśla skomplikowaną intrygę... 

 

Tytuł: Spotkanie w chmurach
Autor: Parks Adele
Opis : 

Jakie są szanse, że osoba, która usiadła koło ciebie w samolocie, na zawsze 
odmieni twoje życie? Szczególnie jeśli na pierwszy rzut oka różni się od ciebie 
pod każdym względem?

Ona jest niepoprawną optymistką i w każdym napotkanym mężczyźnie 
doszukuje się swojej drugiej połówki. On jest zatwardziałym cynikiem – trudne 
przeżycia sprawiły, że nie potrafi nikomu zaufać.

Ku swemu zaskoczeniu, podczas długiego lotu z Londynu do Chicago, każde z 
tych dwojga odkrywa w towarzyszu podróży coś niezwykle pociągającego, coś, 
bez czego nie potrafi się obyć.

Ze względu na przeszłość nigdy nie zdołają uszczęśliwić się nawzajem, a 
jednak kiedy wysiadają z samolotu, ich podróż tak naprawdę dopiero się 
zaczyna... 



Tytuł: Papierowa róża
Autor: Palmer Diana
Opis : 

Przed laty Tate przyszedł Cecily z pomocą. Całkowicie podbił jej serce, by 
wkrótce oznajmić, że nie mogą być razem. Minęło sporo czasu... i prawie 
wszystko się zmieniło.

Cecily osiągnęła sukces, zaczyna karierę, Tate zaś zaplątał się w polityczny 
skandal o trudnych do przewidzenia konsekwencjach. Twierdzi, że Cecily grozi 
niebezpieczeństwo i że teraz potrzebują siebie nawzajem bardziej niż 
kiedykolwiek.

Tytuł: Punkt zwrotny
Autor: Lennox Judith
Opis : 

Porywająca powieść o namiętności, ambicjach i intrygach.

Cambridge, rok 1952. Ellen Kingsley z optymizmem rozpoczyna karierę 
naukową pod kierownictwem słynnego uczonego Marcusa Pharoaha, wkrótce 
jednak zostaje schwytana w sieć rywalizacji i ambicji, musi się także opierać 
charyzmatycznemu szefowi, który w pogoni za sukcesem nie cofa się przed 
niczym. Ellen przeprowadza się do Londynu, gdzie przypadkiem spotyka 
dawną znajomą. Kolejny przypadek sprawia, że przedstawia ją Pharoahowi. Z 
plątaniny oszustw i pożądania wyłaniają się długo skrywane tajemnice. Zanim 
obie kobiety ujrzą ścieżkę wiodącą ku przyszłemu szczęściu, muszą stawić 
czoło demonom przeszłości. 

Tytuł: Pozwolę ci odejść
Autor: Mackintosh Clare
Opis : 

Tragiczny wypadek rozegrał się na jej oczach, nie była w stanie mu zapobiec. 
Czy na pewno?

Świat Jenny Gray kończy się w ułamku sekundy, kiedy w wypadku ginie jej 
synek. Jedyną szansą na powrót do normalności jest porzucenie całego 
dotychczasowego życia. Ucieka od przeszłości do maleńkiej wioski na walijskim 
wybrzeżu. Mimo to nie jest w stanie uwolnić się od lęku, rozpaczy i wspomnień 
strasznej listopadowej nocy, która na zawsze zmieniła jej życie.
W końcu w życiu Jenny pojawia się iskierka nadziei na szczęście. Jednak 
przeszłość nie zamierza zostawić jej w spokoju, a konsekwencje zderzenia z 
nią będą miażdżące…
Czy można uwolnić się od traumatycznych wspomnień?
Jak poradzić sobie z paraliżującym strachem? 

 

Tytuł: Magiczne lato
Autor: Tyl Aleksandra
Opis : 

Alicja samotnie wychowuje siedmioletnią Matyldę. Córka bez przerwy choruje, 
ma obniżoną odporność. Za radą lekarki wyjeżdżają na wieś, żeby dziecko 
zmieniło klimat i z dala od smogu miasta nabierało sił. Zatrzymują się u 
dalekiej ciotki – Józefiny. Alicja dopiero na miejscu dowiaduje się, że staruszka 
para się zielarstwem, a jej specjalnością są miłosne eliksiry. Mimo że 
dziewczyna początkowo nie wierzy w magiczną moc ziół, a do zajęcia ciotki 
podchodzi z dystansem, to jednak przychodzi taki dzień, kiedy pokusa 
skorzystania z mikstury jest wyjątkowo silna… 

      



 

Tytuł: Nie bój się
Autor: Gardner Lisa
Opis : 
Detektyw D.D. Warren, musi zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem i stawić czoło 
seryjnemu zabójcy, który terroryzuje mieszkańców Bostonu.
D.D. Warren pamięta tylko tyle, że po zmroku przybyła na miejsce zbrodni. 
Potem usłyszała skrzypienie podłogi i jakiś niski głos, który zaczął nucić tuż przy 
jej uchu. Po wszystkim powiedziano jej, że zdążyła oddać trzy strzały. Teraz wie 
jedynie, że doznała poważnych obrażeń, nie jest w stanie poruszyć lewą ręką i 
nie może wrócić do pracy.                                                                       
Sześć tygodni później znaleziono ciało drugiej kobiety. W jej pokoju sprawca 
pozostawił takie same wizytówki jak przy pierwszej ofierze – butelkę szampana i 
czerwoną różę. Jedyna osoba, która mogłaby rozpoznać zabójcę, D.D. Warren, 
wciąż nie potrafi przypomnieć sobie żadnego szczegółu z tamtej nocy, którą 
mogła przypłacić życiem.
D.D. nie jest jeszcze zdolna wrócić do pracy, ale podejmuje trop. Dlatego, że 
Różany Zabójca poluje nie tylko na samotne kobiety, ale również na nią. A D.D. 
wie, że można go dopaść tylko w jeden sposób. 

 

Tytuł: Gra cieni
Autor: Link Charlotte
Opis : 
David Bellino, pozbawiony skrupułów bogacz, otrzymuje anonimy z pogróżkami. 
Mężczyznę od lat prześladują lęki na jawie i koszmary we śnie. Tajemnicze 
wiadomości stają się pretekstem do konfrontacji z przeszłością.

David zaprasza na kolację czwórkę swoich dawnych przyjaciół. Ich drogi 
rozeszły się w tragicznych okolicznościach. O dziwo wszyscy przyjmują 
zaproszenie. Goście chętnie rozprawią się z dręczącymi demonami, zrzucą z 
siebie balast przeszłości i wydostaną się z sieci niebezpiecznych namiętności i 
tajemnic…

Czy podczas wieczerzy David zdemaskuje swego niedoszłego zabójcę? 

 

Tytuł: 450 stron
Autor: Gryciuk Patrycja
Opis : 
Ktoś musi zginąć, żeby o tej książce zrobiło się głośno…
W świecie w którym wszystko jest na sprzedaż, skrajne i drastyczne posunięcia 
marketingowe nie dziwią już nikogo. Ale czy ktokolwiek zdecydowałby się na 
zabójstwo, aby wypromować nową książkę?
Wiktoria Moreau to królowa kryminału, która w przeddzień wyczekiwanej przez 
miliony czytelników premiery najnowszej książki, zostaje posądzona o 
zniesławienie. Zamiast cieszyć się ze spotkań z wielbicielami, uczestniczy w 
procesie sądowym i policyjnym śledztwie w sprawie serii morderstw 
popełnianych według fabuły powieści jednego z jej największych konkurentów.
Nieznane i fascynujące kobiece oblicze polskiego kryminału!  

Tytuł: Kasacja
Autor: Mróz Remigiusz
Opis : 
Manipulacje, intrygi i bezwzględny prawniczy świat…
Syn biznesmena zostaje oskarżony o zabicie dwóch osób. Wina wydaje się 
oczywista, a morderca przez 10 dni nie pozbywa się ciał swych ofiar.W kancelarii 
"Żelazny&McVay" sprawę prowadzi Joanna Chyłka, nieprzebierająca w środkach 
prawniczka, która zrobi wszystko, by odnieść zwycięstwo w ostatecznej batalii 
sądowej. Pomaga jej młody aplikant – Kordian. Mimo różnicy wieku ich 
znajomość rozwija się nie tylko na płaszczyźnie zawodowej. Tymczasem ich 
klient zdaje się prowadzić własną grę, której reguły zna tylko on sam. Nie 
przyznaje się do winy, ale też nie zaprzecza, że jest mordercą.Dwoje prawników 
zostaje wciągniętych w wir manipulacji, który sięga dalej, niż sami mogliby 
przypuszczać.



 

Tytuł: Likwidator 44
Autor: Kozak Dominik
Opis : 

Powieść kryminalna, która burzy nasze wyobrażenia o okupowanej stolicy! 
Podziemna Warszawa szykuje się do powstania, a za Wisłą gromadzą się 
radzieckie wojska. Tymczasem w mieście dochodzi do dziwnych zabójstw, 
które zdają się nie mieć nic wspólnego z ruchem oporu. Ofiarami są zarówno 
gestapowcy, jak i żołnierze podziemnej Armii Krajowej. Okoliczności zbrodni 
wskazują na działanie seryjnego mordercy. Duet policjantów – wypuszczony z 
Oświęcimia Polak i pracujący w Kripo Niemiec – próbuje jak najszybciej 
znaleźć sprawcę. Choć morderca zostawia na miejscu zbrodni kartkę z 
nazwiskami swoich kolejnych ofiar, wytropienie go graniczy z cudem. Prawda, 
do której w końcu dotrą, okaże się dużo bardziej skomplikowana, niż myśleli. 
Motyw zbrodni połączy bowiem kilku obcych sobie mężczyzn, mających jeden 
cel, ważniejszy dla nich niż tocząca się w tle wojna. 

Tytuł: Moralność pani Piontek
Autor: Witkiewicz Magdalena
Opis : 
Przezabawna, słodko gorzka historia lekarza ginekologa, Augustyna 
Poniatowskiego, jego upiornej mamuśki, pani Piontek oraz kilku innych kobiet 
jego życia.
Gertruda Poniatowska, de domo Piontek, to ekscentryczna kobieta, harpia i 
pirania, od której chcą trzymać się z daleka ci, których chciałaby mieć blisko. 
Bardzo blisko.

Pani Poniatowska pija kawę tylko z porcelanowych filiżanek, uwielbia drogie buty 
na obcasie. Szpilki od Louboutin planuje założyć do trumny. Wszystko w jej 
życiu przebiega zgodnie z planem.

Augustyn Poniatowski to 35 letni ukochany synek pani Gertrudy. Pani 
Poniatowska za nic nie pozwoli na to, aby usidliła go jakaś „lafirynda”. O, nie! 
Zbyt dużo w niego zainwestowała.

Innego zdania jest ojciec Augustyna, pan Romuald. Ale jego zdanie się nie liczy.

Pewnego dnia Augustyn podejmuje desperacką decyzję - wyprowadza się od 
mamy! I to natychmiast. Wynajmuje mieszkanie od uroczej pani Halinki. Bardzo 
uroczej. I bardzo zapobiegliwej. Starsza pani owo lokum wynajmuje także 
niejakiej Anuli, studentce, świeżo po zawodzie miłosnym, nagle pozbawionej 
pokoju w akademiku. W małym mieszkanku przetną się drogi młodej 
dziewczyny, ambitnego Augustyna i jego sympatycznego przyjaciela 
podrywacza, Cyryla. 

Romantyczna komedia pomyłek w najlepszym stylu Magdaleny Witkiewicz, 
specjalistki od szczęśliwych zakończeń.

 

Tytuł: Kompleks Boga
Autor: Rozmus Piotr
Opis : 

Cztery na pozór zupełnie obce i diametralnie różne osoby, żyjące w 
przeświadczeniu, że ich sekrety nigdy nie wyjdą na jaw, budzą się w zimnym, 
mrocznym pomieszczeniu zamknięci w klatkach. Nie wiedzą gdzie są, i 
dlaczego. Kiedy dostrzegają zwisający z sufitu hak i stojący w kącie stół z 
narzędziami z nierdzewnej stali, opuszcza ich wszelka nadzieja, że mogą wyjść 
z tego żywi.
Tymczasem komisarz Pieńkowski prowadzi śledztwo w sprawie zaginięć 
czterech studentek szczecińskich uczelni. Policja nie ma żadnego śladu i z 
każdym dniem odczuwa coraz większą presję ze strony lokalnej społeczności i 
mediów.

Motyw seksualny wydaje się być oczywisty, jednak kolejne zaginięcia sugerują 
coś zupełnie odwrotnego…



 

Tytuł: Jedna noc z bohaterem
Autor: Kaye Laura
Opis : 

Oboje chcieli tylko jednej nocy.
Brady Scott przysiągł sobie, że nigdy się nie ożeni. Zbyt wiele widział 
przemocy w rodzinnym domu. Jedna gorąca noc ze spotkaną w parku piękną 
dziewczyną - to wszystko, czego szuka. Ale zapomnienie, które przy niej 
znajduje, jest uzależniające…
Joss Daniels przysięgła sobie, że już nigdy da się zranić mężczyźnie. Jedna noc 
z seksownym komandosem - to wszystko, na co zamierza sobie pozwolić. Ale 
w jego ramionach czuje się tak bezpieczna. A jego pocałunki doprowadzają ją 
do szaleństwa…
Czy jednak oboje zdołają przezwyciężyć lęk i zapomnieć o przeszłości, by 
stworzyć wspólną przyszłość?
Czy jedna noc stanie się początkiem miłości? 

 

Tytuł: Złota smuga jesieni
Autor: Hempowicz Maryla
Opis : 
„Złota smuga jesieni” to powieść o jesiennym zauroczeniu dwojga dojrzałych 
ludzi - Marty i Zbyszka. Oboje po przejściach, oboje w wieku 60 plus, spotykają 
się podczas wycieczki do Weniecji i Rzymu. Los daje im szanse, to znów ją 
odbiera. Czy mmo poważnych problemów będą razem? 
Akcja przenosi się z Sopotu i Gdańska do Włoch, i znowu do Polski - nad jezioro 
Wdzydze na Kaszubach, na Mierzeję Wiślaną, do Krynicy Morskiej, a także do 
sanatorium u podnóża Pienin i wreszczie do Wiednia. 

 

Tytuł: Koszmarna cisza
Autor: Dorn Wulf
Opis :

Gdy cisza staje się koszmarem

Nagranie magnetofonowe, które się nagle urywa i następuje nieznośna cisza. 
Tylko tyle zostało Janowi Forstnerowi po młodszym bracie. Dwadzieścia trzy 
lata temu Sven przepadł bez wieści. Tej samej nocy w tajemniczych 
okolicznościach zginął też ojciec chłopców. Oba zdarzenia nigdy nie zostały 
wyjaśnione. Gdy Jan wraca do rodzinnego miasta, przeszłość znowu go 
dopada. Tajemnicze samobójstwo młodej kobiety naprowadza go na ślad 
koszmarnej tajemnicy. 

 

Tytuł: Lato w Zatoce Aniołów
Autor: Freethy Barbara
Opis :
Cykl: Zatoka Aniołów (tom 1) 
Nadmorskie miasteczko nad Zatoką Aniołów staje się powszechnie znane, gdy w 
Internecie pojawia się film o aniołach ukazujących się na skałach. Ma to związek 
z miejscową legendą o aniołach z rozbitego przed laty statku, które pojawiają się 
gdy ktoś ich naprawdę potrzebuje. Do miasteczka przeprowadziła się właśnie 
młoda kobieta Jenna Davies, z siedmioletnią Lexie. Nie szuka towarzystwa i 
pragnie jedynie spokoju, jednak kiedy widzi skaczącą ze skały nastolatkę 
odruchowo rzuca się na ratunek i tym samym staje się centrum zainteresowania. 
Jenna skrywa niebezpieczny sekret i nie pragnie rozgłosu, jednak nie umie sobie 
poradzić z dociekliwością Reida Tannera, dziennikarza, który przyjechał do 
miasteczka, by napisać reportaż o tajemniczych zjawiskach. Reid, zauroczony 
Jenną chce poznać jej tajemnice, by ją chronić, nie zdaje sobie jednak sprawy z 
tego, jak prawda może być niebezpieczna. Tymczasem mała Lexie wykazuje 
dziwne zainteresowanie aniołami... 



 

Tytuł: Na cienistej plaży
Autor: Freethy Barbara
Opis :

Cykl: Zatoka Aniołów (tom 2) 
Laureen Jamison nie była w rodzinnym miasteczku od lat. Wyjechała jako 
nastolatka, gdy została zamordowana jej siostra Abby, a o morderstwo 
podejrzewano jej chłopaka Shane'a.
Teraz Laureen powraca nad Zatokę Aniołów, by zaopiekować się cierpiącym na 
chorobę Alzheimera ojcem. Trudne przeżycia i przykre wspomnienia ożywają. 
Ożywa także dawne uczucie, gdy Laureen po latach spotyka Shane'a. Dzieli ich 
jednak przeszłość i niewyjaśniona zagadka śmierci Abby, którą Shane może 
rozwikłać, i musi to zrobić, by Laureen znów mogła mu wierzyć. Jednak 
wyciąganie na światło dzienne tajemnic jest dla pewnych osób w miasteczku 
bardzo niewygodne...

Z Zatoką Aniołów jest związana niezwykła legenda. 150 lat temu statek 
"Gabriela" opuścił San Francisco zabierając na pokład poszukiwaczy złota wraz z 
ich zdobyczami. W połowie drogi wzdłuż wybrzeża, statek wpłynął w straszny 
sztorm i rozbił się. Ocalało 24 rozbitków, którzy dotarli do brzegu. Osiedlili się w 
zatoce gdzie zginęli ich najbliżsi. Miasto nazwali Zatoką Aniołów na cześć tych, 
którzy stracili życie. Krąży wiele sprzecznych informacji, na temat tego, co tak 
naprawdę stało się na statku, mówiących zarówno o heroizmie jak i 
morderstwie. Legendy te przekazywane są z pokolenia na pokolenie do dziś, 
szczególnie historia o aniołach i duchach, pojawiających się w zatoce. Wrak nie 
został znaleziony i wielu wierzy, że statek wpadł do jednego z przepastnych 
kanionów, znajdujących się w okolicach centralnego wybrzeża. Seria książek 
których akcja rozgrywa się w Zatoce Aniołów, rozpoczyna się w momencie w 
którym, w zatoce coraz częściej widywane są anioły a na brzegach zatoki 
mieszkańcy znajdują dziwne przedmioty pochodzące z "Gabrielli". Obecni 
mieszkańcy zaczynają rozumieć, że przyszłość i przeszłość są nierozerwalnie 
połączone.

 

Tytuł: Ogród tajemnic
Autor: Freethy Barbara
Opis :

Cykl: Zatoka Aniołów (tom 5) 
Joe Silveira, seksowny komendant policji, czy Andrew Schilling, przystojny 
pastor i jej pierwsza miłość? Znaleźć własny dom, czy wyjechać z  Zatoki 
Aniołów?
Charlotte Adams nie znosi podejmowania decyzji, gubi się w rozważaniach i 
obawia ryzyka. Tymczasem mieszkańcami Zatoki Aniołów wstrząsa wiadomość 
o ogłuszeniu i obrabowaniu żony burmistrza. Wszystkie dowody wskazują na 
Charlotte jako sprawczynię tego czynu. Czy uda jej się oczyścić z zarzutów? 
Czy odważy się wziąć życie we własne ręce?

Tytuł: Nie chciałaś wiedzieć
Autor: Korelitz Jean Hanff
Opis : 

Grace, spełniona żona i matka, ma wspaniałe życie. Jest cenioną terapeutką. 
Wkrótce ma ukazać się jej książka "Nie chciałaś wiedzieć", w której namawia 
kobiety, by zaczęły ufać swojej intuicji i kierowały się głosem rozsądku w 
doborze partnerów. Wierzy w to, że pierwsze wrażenie jest nieomylne.

Nieoczekiwanie jej życie rozpada się na kawałki. Mąż przepada bez wieści, a 
nowa znajoma Grace zostaje zamordowana. Policja puka do jej drzwi.

Niebawem terapeutka dokonuje serii przerażających odkryć. Okazuje się, że 
żyła w świecie iluzji i kłamstw. Zdruzgotana tym, jak daleko rozminęła się z 
własną teorią, musi zbudować swój świat na nowo… 



 

Tytuł: Złodziej cieni
Autor: Levy Marc
Opis : 
Kto mógłby zapomnieć kobietę, która potrafi napisać latawcem: „Tęskniłam”?
Na chodniku, ramię w ramię, stanęły nasze cienie. Nagle zobaczyłem, że mój 
pochyla się i całuje cień Cléi. Wtedy, przełamując onieśmielenie, zdjąłem okulary 
i zrobiłem to, co on. Podobno tego ranka zabłysło światło w małej nieczynnej 
latarni morskiej i znów zaczęło się obracać. Opowiedział mi o tym cień pewnego 
wspomnienia". Jako nastoletni chłopiec odkrywa w sobie niezwykły dar – kiedy 
przebywa z ludźmi, „kradnie” ich cienie, które „rozmawiając” z nim, wyjawiają 
mu najgłębsze tajemnice, marzenia i obawy swoich właścicieli. Każdemu, 
któremu zabierze cień, stara się pomóc, znaleźć okruch wspomnień, który uczyni 
go szczęśliwym. W szkole, z powodu niskiego wzrostu i noszenia okularów, jest 
narażony na nieustanne upokorzenia. Klasowy osiłek, Marqus, z którym 
rywalizuje o względy ślicznej Elizabeth i funkcję gospodarza klasy, bierze go na 
celownik, poddając serii niewybrednych żartów i zaczepek. Który z nich wyjdzie 
zwycięsko z tego pojedynku? Kiedy podczas wakacji bohater poznaje 
głuchoniemą Cléę, mistrzynię puszczania latawców, jest przekonany, że oboje 
jeszcze się spotkają. Ale czy naprawdę zechce powrócić się do pierwszej miłości? 
Czy w dorosłym życiu, jako student medycyny, będzie w stanie podążyć za 
własnymi marzeniami z dzieciństwa, pójść za głosem serca, a nie cudzych 
wspomnień?

 

Tytuł: Lista gości
Autor: Hill Melissa
Opis : 

Gdy zabawny, czuły, przystojny Shane oświadcza się Carze, ta nie posiada się 
wprost z radości. Nie może się też doczekać, żeby przekazać tę wiadomość 
reszcie rodziny i przyjaciołom.
Ale euforia szybko przeradza się w zniechęcenie, kiedy okazuje się, że każdy 
ma własną wizję doskonałego ślubu, z której za nic nie chce zrezygnować, i jest 
gotów nieść młodym „pomoc” przy jej realizowaniu za wszelką cenę. O kształt 
ceremonii i liczbę gości na liście zaczynają toczyć się prawdziwe boje, a sytuacji 
nie poprawia pojawiająca się między Carą i jej siostrą atmosfera rywalizacji. 
Gdy przyszli teściowe dokładają swoje oczekiwania do rosnącej ich listy, Cara 
odkrywa, że jej marzenia rozsypują się w pył.
Mimo to Cara i Shane są zdecydowani postawić na swoim. Gdy jednak 
ujawniają, że chcą wziąć ślub na plaży, gdzieś na pięknej karaibskiej wyspie, 
protestom nie ma końca. Pojawiają się groźby, na jaw wychodzą rodzinne 
sekrety, a nad młodymi zbierają się burzowe chmury.
Czy Cara i Shane dadzą radę pokonać przeszkody? A może wymarzony ślub 
zamieni się w prawdziwy koszmar?  

 

Tytuł: Oddech Boga
Autor: Small Jeffrey
Opis : 

W 1887 roku rosyjski dziennikarz dokonał ważnego odkrycia w niedostępnym 
himalajskim klasztorze, które mogło zaważyć na losach całego świata. Jednak 
tajemnica, którą wyjawił, została zbagatelizowana, a on sam został posądzony 
o herezję. Sekretny buddyjski manuskrypt na wiele długich lat przepadły w 
mrokach historii….
Po ponad stu latach młody doktorant Grant Matthews wyrusza w Himalaje tą 
samą drogą, którą pokonał wcześniej rosyjski odkrywca. Tak jak i on szuka 
legendarnego pisma, które jest dowodem na związek między największymi 
religiami świata. Ale i na jego drodze stają nieoczekiwane przeszkody: nieufne i 
skostniałe naukowe środowisko oraz groźni i nieobliczalni członkowie 
fanatycznej sekty. Sekty, której przywódca gotowy jest zrobić naprawdę 
wszystko, żeby tylko prawda o życiu Jezusa nie ujrzała światła dziennego.
Oddech Boga to pełna tajemnic, nieoczekiwanych zwrotów akcji opowieść, która 
całkowicie pochłonie czytelnika i w mgnieniu oka doprowadzi go do 



zaskakującego finału. 

Tytuł: Nie zabijaj mnie, kochanie
Autor: Braun Danka
Opis : 

W wypadku samochodowym ginie Ewa Kruczkowska - emerytowana 
nauczycielka, dorabiająca akwizycją wyrobów z żeń-szenia. Jej córka Marta 
jest zdruzgotana, tym bardziej że dopiero po śmierci matki na jaw wychodzą 
nieznane wcześniej fakty. Tymczasem wszystkie przesłanki wskazują na to, że 
śmierć Ewy nie była przypadkowa. Nieoczekiwanie w życiu dziewczyny 
pojawiają się dwaj mężczyźni: wybitny krakowski neurochirurg Robert 
Orłowski i tajemniczy austriacki dziennikarz Mark Biegler. Każdy z nich ma 
własne powody, żeby pomagać Marcie. Czy ich intencje są szczere? A może to 
tylko gra, by nie dopuścić do poznania prawdy?

 

Tytuł: Kilka dni lata
Autor: Sobieszczańska Małgorzata
Opis : 

Trzy kobiety i jedno mieszkanie. Trzy pokolenia i jedna historia. Wciągająca 
saga kobieca z historią Polski w tle. 

Podobno nic dwa razy się nie zdarza. A może jednak? Babcia, matka i córka – 
te kobiety łączy nie tylko najmocniejsza ze wszystkich więzi, więź krwi, ale coś 
jeszcze – doświadczenie jednej namiętnej nocy, które zadecyduje o całym  
życiu. Tak jakby los potrafił uprzeć się przy swoim i zdecydował, że nasza 
historia okaże się powieloną historią naszych matek, babek i prababek.

Amelię od śmierci dzieli kilka chwil. To ostatni moment, żeby opowiedzieć 
prawnukowi, najbliższemu powiernikowi – o wydarzeniach, jakie rozegrały się 
latem 1939 roku w Nowogródku. I o tajemniczym młodzieńcu o imieniu Żora. 

Amelii w odchodzeniu towarzyszą córka i wnuczka. Janina zrezygnowała z 
pracy w biurze i całe dnie spędza w ciasnym warszawskim mieszkaniu, 
opiekując się matką. Maja z kolei nie potrafi pozbierać się po rozwodzie. 
Niegasnąca miłość do byłego męża pcha ją do szalonych czynów, po których 
wszystkim robi się jeszcze bardziej niezręcznie. 

Amelia, Janina i Maja żyją w jednym mieszkaniu, ale niewiele o sobie wiedzą. 
Zmianę – i ulgę – przyniesie wspólny wyjazd matki i córki do rodzinnego 
Gdańska, gdzie letni poranek okaże się kluczem do skomplikowanej i 
przemilczanej przeszłości.  

NOWOŚCI  LIPIEC  2015
Tytuł: Powiedz, że mnie kochasz, mamo
Autor: Mączkowska Grażyna
Opis : 

Spisana pięknym prostym językiem prawdziwa historia życia 
ponadsześćdziesięcioletniej obecnie kobiety – życia pozornie bardzo 
zwyczajnego, ale zarazem fascynującego a równocześnie bliskiego 
czytelniczkom.

Los nie rozpieszczał bohaterki: niezbyt dostatnie dzieciństwo, wczesne 
zamążpójście, ciężka praca; tym jednak, co najbardziej doskwierało jej przez 
całe życie, był brak akceptacji ze strony matki, brak ciepła i matczynych uczuć. 
Wiele działań bohaterki książki wynikało właśnie z rozpaczliwej chęci 
usłyszenia pochwały, dostrzeżenia jakichkolwiek oznak aprobaty.                     
Tytułowa prośba przewijała się przez całe jej trudne życie; po wielu, wielu 
latach okazało się, że matka w gruncie rzeczy bardzo ją kochała, a 
przygnieciona codziennymi trudami i troskami nie potrafiła lub nie widziała 
potrzeby, żeby o tym mówić albo żeby to okazywać.                                        
Wzruszająca przez swoją prostotę i autentyzm książka o potrzebie miłości i o 



trudnościach, jakie mamy z jej okazywaniem.

 

Tytuł: Głuchy telefon
Autor: DahlArne
Opis : 

Drużyna A została rozwiązana, jednak byli członkowie grupy znów się 
spotykają w nowej jednostce operacyjnej Europolu. Działają na nowych 
zasadach w świecie, w którym zbrodnie są jeszcze bardziej brutalne, a 
przestępcy potężniejsi. Pewnego dnia dochodzi do wyjątkowo dziwnego 
morderstwa. Policjanci znajdują wiadomość ukrytą w zwłokach, ułożonych w 
niezwykłej pozycji. To zaledwie początek trudnych do wyjaśnienia wydarzeń... 
Przestępczość nie zna żadnych granic. Dlaczego policja miałaby je znać?
Uhonorowana nagrodą za najlepszą szwedzką powieść kryminalną 2011 roku.

 

Tytuł: Wilkołak. Igrzyska demonów
Autor: Feasey Steve
Opis : 

Cykl: Wilkołak (tom 4) 

Przed Treyem najważniejsza i najbardziej niebezpieczna misja w życiu. Musi 
opuścić świat ludzi i stawić czoła demonom na ich ziemi — w przerażającej 
Otchłani, gdzie ostatni prawdziwy wilkołak to najcenniejsza zwierzyna… Ale Trey 
jest gotowy na wszystko, by uwolnić Alexę, która stała się zakładniczką 
potężnego księcia demonów. Czy wspólne dramatyczne przeżycia pomogą im 
zbliżyć się do siebie? Czy chłopak zdoła pokonać mroczne siły Otchłani?
Tym razem wytrwałość i odwaga nie wystarczą. Trey musi wziąć udział w 
pojedynku na śmierć i życie. Siły zła połączyły się przeciwko niemu i chłopak wie 
jedno — ktoś zginie…
Poznajcie ostatniego wilkołaka czystej krwi! 

 

Tytuł: Pieczara Gromów
Autor: Koontz Dean
Opis : 
Ukochany Susan Thornton stracił życie w Pieczarze Gromów, w trakcie brutalnej 
ceremonii otrzęsin. W ciągu kolejnych czterech pozostali uczestnicy tego 
krwawego obrzędu braterstwa zmarli gwałtowną śmiercią. Ale czy pozostają 
martwi? 

Dwanaście lat później Susan budzi się w szpitalnym łóżku. Najwyraźniej brała 
udział w wypadku, nie pamięta jednak kim jest i co się wydarzyło. Wie za to, że 
jej rekonwalescencja przeradza się w koszmar – twarze które pochylają się nad 
nią z troską należą bezsprzecznie do zabójców jej chłopaka. Czyżby martwi 
powrócili do życia? A może to umysł Susan stopniowo pogrąża się w szaleństwie? 

 

Tytuł: Macocha
Autor: Czajkowska Jadwiga
Opis : 
Życie bywa przewrotne. Iza zarzekała się, że nigdy nie wyjdzie za wdowca… 
Miłość sprawia jednak, że musi zmienić zdanie. Biorąc ślub z Piotrem, w 
pewnym sensie zawarła transakcję wiązaną − została macochą. Ich jest troje, 
są rodziną, wprawdzie niekompletną, ale jednak, a ona jest… sama. Nie może 
po prostu wziąć magicznej gumki i za jej pomocą wymazać pamięci o Ewie, 
zmarłej poprzedniczce. Odczuwa jej obecność na każdym kroku, w dodatku, 
zdaje się, że komuś bardzo zależy, by zburzyć spokój w jej małżeństwie. Czy 
Izie uda się zostać chociażby namiastką rodzonej matki? Czy jej dotychczasowy 
hurraoptymizm pomoże pokonać komplikacje w nowym, zupełnie innym życiu. 
Czy Piotr, którego imię znaczy „opoka” rzeczywiście się nią okaże?
Ślub z wdowcem można porównać do wejścia do cudzej, jeszcze ciepłej pościeli. 
I szybko trzeba się zdecydować czy zaakceptować nieznany zapach, zmiętoloną 



przez kogoś obcego poduszkę i się wyspać, czy też uciec gdzie pieprz rośnie i 
szukać innego posłania.

 

Tytuł: Kruchy lód
Autor: Jansson Anna
Opis : 

Czternastoletnia Cecilia, córka pastora, nie wróciła do domu po 
organizowanym w szkole wieczorze filmowym. Następnego dnia jej ciało 
zostało znalezione w lesie. Wkrótce ginie kolejna nastolatka. Mieszkańcy 
Kronviken za wszelką cenę chcą znaleźć winnego. Podejrzenia padają na 
uchodźcę, któremu pomagał pastor, szkolnego woźnego i nauczyciela 
posądzanego o wykradanie dziewczęcej bielizny z szatni. Komisarz Maria Wern 
musi odnaleźć prawdziwego sprawcę, zanim rodzice wymierzą sprawiedliwość 
na własną rękę.  

 

Tytuł: Czarny motyl
Autor: Jansson Anna
Opis : 

Spokojne życie w miasteczku zostaje zakłócone przez serię podpaleń. Sprawca 
wybiera miejsca pełne ludzi , jak szpital czy centrum konferencyjne. Tuż po 
pierwszym pożarze ktoś przysyła na policję kartę tarota, przedstawiającą 
płonącą wieżę.
Niedługo później zostają znalezione zwłoki kobiety. Jej ciało pokryte jest 
oparzeniami, a ubranie nadpalone, jednak na miejscu nie ma śladów ognia.

 

Tytuł: Jezioro Szczęścia
Autor: Wingate Lisa
Opis : 

Andrea Henderson przeżyła koszmarny rok. Przeprowadzając się do Moses 
Lake, ani myśli o szukaniu przygód. Z synem u boku postanawia rozpocząć 
nowe życie. Ma nadzieję, że praca, która (jak słyszała) odmienia losy innych, 
jej samej przywróci wiarę w siebie, pomoże odnaleźć cel i ukojenie.
Dla nowo mianowanego strażnika leśnego Marta McClendona szukanie celu jest 
sprawą drugorzędną. Przyjął tę pracę, by uciec z południowo-zachodniego 
Teksasu, jak najdalej od natrętnych wspomnień tragedii, której nie może sobie 
wybaczyć.
Gdy w towarzystwie miejscowego odludka pojawia się dziewczynka, losy Marta 
i Andrei splatają się.
Dzięki dziewczynce mają szansę odnaleźć nadzieję i spełnienie, ale i zbliżyć się 
do siebie bardziej, niż kiedykolwiek zakładali... 

Tytuł: Mroczny dar
Autor: Falls Kat
Opis : 

Cykl: Podwodny Świat (tom 1) 

W nieodległej przyszłości na skutek globalnego ocieplenia poziom oceanów 
podnosi się tak bardzo, że większa cześć kuli ziemskiej zostaje zalana. Ci, 
którzy przeżyli, mieszkają w gigantycznych, ponurych blokach 
przypominających ule. Jednak dla odważnych, spragnionych wolności jest 
jeszcze jedno wyjście…
Tay od urodzenia mieszka na dnie oceanu. Kiedy farma jego rodziców staje się 
obiektem ataku banitów, chłopak rozpoczyna walkę o dom – jedyny, jaki zna. 
W towarzystwie Gemmy, dziewczyny z lądu, która przybyła pod wodę w 
poszukiwaniu brata, przekracza granicę brutalnej rzeczywistości i odkrywa 



sekrety zagrażające podwodnej kolonii.
Kat Falls przedstawia niesamowity świat niebezpiecznej głębi, w której walka o 
przetrwanie wymaga nadludzkiej siły. 

 

Tytuł: Obrońca nocy
Autor: Lingas-Łoniewska Agnieszka
Opis : 

Melisa, James i Nocny Łowca. Historia jak z komiksu o walce ze złem, walce z 
własnymi słabościami, demonami przeszłości i oczywiście o wielkiej miłości. 
Ona jedna, ich dwóch, Miasto Aniołów i zagrożenie, któremu niekiedy nie 
można się oprzeć. Obrońca nocy to sensacyjna opowieść o pyskatej 
dziennikarce, zarozumiałym potentacie mediowym i Nocnym Łowcy. Dobro 
walczy ze złem, ludzie ze swoimi pragnieniami, a Melisa Mallory z miłością do 
dwóch mężczyzn. Agnieszka Lingas-Łoniewska bawi się formą, zapraszając nas 
do nieco komiksowej opowieści z elementami fantasy, gdzie jednak zło i 
zagrożenie są realne, a uczucia gorące i buzujące od pożądania. 

Tytuł: Smażone tablety
Autor: Tyszka Agnieszka
Opis : 

Tej jesieni życie Karoliny wywraca się do góry nogami. Tak właśnie bywa, gdy 
dorośli zachowują się jak dzieci. A może taka jest cena spełnionych cudzych 
marzeń? Czy można tęsknić za byciem eurosierotą? Jak smakują smażone 
tablety? Kim naprawdę jest babcia Józefina? Ile prawdy kryje się za słowami 
Dolce vita? To tylko niektóre pytania, jakie staną przed Karoliną. 

 

Tytuł: Magiczne miejsce
Autor: Krawczyk Agnieszka
Opis : 

„Magiczne miejsce” to pierwsza część niezwykłej serii o poszukiwaniu swego 
miejsca na świecie. 
Witold Mossakowski, młody pracownik jednego z ministerstw przyjeżdża do 
Idy, bo tutaj kupił podupadający pałac. Zrobił to dla kaprysu, bez 
zastanowienia, ale to niezwykłe miejsce skradło jego serce na zawsze. Nie 
tylko miejsce, ale i mieszkający w nim ludzie – osoby niezwykłe i pełne pasji, 
o oryginalnych zainteresowaniach. W jego życiu pojawia się też urocza 
dziewczyna, Mila Bielak, wielbicielka kotów i astronomii, której przeszłość 
kryje pewną tajemnicę…
Właśnie tutaj, w przepięknej dolinie pełnej kwiatów, z których dawna 
właścicielka pałacu, hrabina Tyczyńska, destyluje swe czarodziejskie perfumy, 
Witold zaczyna rozumieć, co jest dla niego ważne. Poznaje prawdziwą poezję 
życia, na którą składają się obrazy, barwy i zapachy, a także drobne 
codzienne radości.

„Magiczne miejsce” to ujmująca historia o poszukiwaniu szczęścia i 
konieczności pogodzenie się ze sobą i ze swoimi wspomnieniami. Życie 
naprawdę może się zmienić w jednej chwili, tylko trzeba umieć dostrzec, że 



ta chwila właśnie nadchodzi i cieszyć się nią. 

 

Tytuł: Franklin na tropie nowego kolegi 
Autor: Bourgeois Paulette
Opis : 

Zielony żółwik i jego grupa superdetektywów znajdują tajemniczy rysunek i 
mają do rozwiązania interesującą zagadkę. Krok po kroku tropią nieznanego 
kolegę, aż w końcu… Mali czytelnicy na pewno dadzą się wciągnąć w śledztwo i 
chętnie poznają wyjaśnienie tajemnicy. Z Franklinem nikt się nigdy nie nudzi – 
ani jego przyjaciele, ani tym bardziej wielbiciele! 

 

Tytuł: Kolebka: teraz, kiedyś, później
Autor: Krzywiec Alina
Opis : 

Czy można poznać samą siebie, nie znając swoich przodków? 
Nie miałam ani matki, ani babci, los pokarał mnie matko-babcią, hydrą z 
dwoma głowami –wyznaje 27-letnia Marta Żółkiewska. Dorastała na Dolnym 
Śląsku, wychowali ją dziadkowie, matka zniknęła w niewyjaśnionych 
okolicznościach, ojca nigdy nie poznała. 
Po śmierci ukochanego dziadka ucieka na studia do Warszawy, dostaje pracę, 
chce założyć rodzinę. Kiedy traci ciążę, nieoczekiwanie przychodzi list z 
ultimatum: albo wróci do rodzinnego domu, albo babcia przekaże go 
kościołowi. 
Na miejscu okazuje się, że przeszłość jej rodziny kryje wiele tajemnic. Czy 
Marcie uda się ustrzec przed błędami przodków i pójść własną drogą? Dlaczego 
matka nie umiała kochać? I co stało się z babcią Florą, która znika tuż po 
przeprowadzce wnuczki? 
Cały czas skanowałam wzrokiem kąty w poszukiwaniu nieszczęsnego kluczyka. 
Byłam zła na siebie, że nie zaczęłam od tych szuflad. Teraz wydawało się to 
oczywiste. Niewykluczone, że miałam ten kluczyk wcześniej w zasięgu ręki, ale 
uznałam go za nieinteresujący. Oczami wyobraźni widziałam szufladę 
wypełnioną listami do mnie. Listami, które moja matka systematycznie 
wysyłała, a których nigdy nie dostałam.
Niezwykle intrygująca, świetnie napisana powieść o kobiecie, która postanawia 
poszukać swoich korzeni i nie boi się konfrontacji z trudną prawdą. 

 

Tytuł: Powód, by oddychać
Autor: Donovan Rebecca
Opis : 

Pierwsza z trzech części chwytającej za serce i pełnej trudnych emocji serii dla 
dziewcząt pt. Oddechy.
Gdy Emma wraca do miejsca, które nazywa domem, bo nie ma żadnego 
innego, o którym mogłaby tak myśleć, nigdy nie wie, co ją tam spotka. Tylko 
wyzwiska? A może bolesne uderzenia? Ile kolejnych ran i siniaków będzie 
musiała skrywać pod długimi rękawami?
Dlatego Emma nie ma przyjaciół i robi wszystko, by mieć jak najlepsze wyniki 
w nauce – marzy o dniu, w którym będzie mogła wyrwać się z tego piekła.
Tylko jedna osoba zna jej tajemnicę. Ale jest jeszcze ktoś, kto bardzo pragnie 
się do niej zbliżyć. Emma jednak za wszelką cenę chce tego uniknąć. Chociaż 
to rozrywa jej serce na kawałeczki.
Poruszająca historia o próbie normalnego życia za wszelką cenę… i o miłości, 
która pozwala w końcu zaczerpnąć powietrza. 



 

Tytuł: Biorąc oddech
Autor: Donovan Rebecca
Opis : 

Oto trzeci tom serii Oddechy – ostatnie spotkanie z Emmą i Evanem, ostatnia 
szansa na to, by wsiąść do kolejki górskiej i wstrzymać oddech aż do ostatniej 
strony…

Po trudnych przeżyciach najpierw z dręczącą ją ciotką, a następnie z 
uzależnioną od alkoholu matką, Emma zupełnie odcięła się od tego, co było. 
Ale tylko pozornie. Ma nowe życie i nowych znajomych w Kalifornii, a mimo to 
każdego dnia ścigają ją te same wspomnienia. Broni się przed natrętnymi 
głosami z przeszłości, również za pomocą tego, czego tak się brzydzi – 
alkoholu. Tak rozpaczliwie próbuje zapomnieć i ochronić bliskich przed sobą 
samą…
Co jeszcze ją czeka? Czy nauczy się kochać siebie? Czy wybierze miłość i 
nadzieję zamiast rozpaczy i mroku? Czy Evanowi uda się ją ocalić? A może 
zrobi to ktoś inny?

 

Tytuł: Nie zabierajcie mi dziecka
Autor: Glass Cathy
Opis : 

Kiedy Jade wprowadza się do Cathy, ma zaledwie siedemnaście lat, jest w 
ciąży, samotna i bezdomna. Rozpaczliwie pragnie zatrzymać córkę, lecz 
przecież sama jest niemal dzieckiem i z trudem radzi sobie z obowiązkami, 
które pojawiły się wraz z przyjściem na świat Courtney.
Tuż po przybyciu Jade, Cathy ogarnia niepokój: nigdy wcześniej nie opiekowała 
się ciężarną nastolatką. Niestety, we wszystkich rodzinach zastępczych 
specjalizujących się w tego rodzaju pomocy nie ma na razie miejsca. Jade – 
bezdomna siedemnastolatka w siódmym miesiącu ciąży – jest w rozpaczliwej 
sytuacji.
Nie słucha jednak ostrzeżeń i rad. Rodzi zdrowe i śliczne dziecko, ale wkrótce 
potem popada w konflikt z prawem.
Cathy wie, że Jade kocha córeczkę całym sercem. Czy jednak Cathy zdąży 
przemówić dziewczynie do rozsądku i uświadomić jej, jak wiele może stracić? 

 

Tytuł: Dzienniki 1945-1950
Autor: Osiecka Agnieszka
Opis : 

Tylko najbliżsi wiedzieli o dziennikach Agnieszki Osieckiej. Wreszcie trafiają do 
Czytelników!
Dzienniki – pisane od dziewiątego roku życia aż do śmierci Poetki – to 
najintymniejszy z wszystkich tekstów Agnieszki Osieckiej. I choć w wielu 
swoich wierszach, z właściwą sobie lekkością, przemycała prywatny ton, 
dopiero tutaj wolna jest od jakiejkolwiek cenzury wobec samej siebie. Do bólu 
szczera, prawdziwa, a tym samym dla wielu Czytelników kontrowersyjna.
Pierwszy tom „Dzienników” Agnieszki Osieckiej obejmuje lata 1945–1950 i 
otwiera wielotomową edycję. Jedno z największych i najbarwniejszych dzieł 
polskiego pamiętnikarstwa na pewno wywoła burzę wokół postaci Autorki. Po 
latach narosłych mitów i plotek oddajemy głos Jej samej. Zgodnie z życzeniem 
samej Poetki – kiedy Jej już nie ma. Choć przecież jest… 
Dzienniki wyjątkowe, i zwyczajne. Dziecinne, dojrzałe, intymne, literackie. 
Arcyciekawe – i jako dokument ze środka stulecia, z czasu pierwszego 
powojennego dziesięciolecia PRL-u, czyli lat zaraz po wojnie, a potem lat 
socrealizmu, odwilży. Także jako autobiografia, czyli wynurzenia osoby, która w 
tym akurat dziesięcioleciu dojrzewa – przeistaczając się na naszych oczach z 
uczennicy, potem nastolatki, w studentkę, debiutującą dziennikarkę, poetkę i 
fantastycznie kolorową postać ze studenckiego ruchu kabaretowego, świetnie 
znaną w środowiskach artystycznych Warszawy i Gdańska. 



Tytuł: 5 sekund do IO
Autor: Warda Małgorzata
Opis : 

Akcja powieści znanej pisarki Małgorzaty Wardy toczy się na dwóch planach – 
w realnym życiu i w grze, do której wchodzi szesnastoletnia bohaterka. W 
szkole Miki dochodzi do tragicznej w skutkach strzelaniny. Tylko ona widziała 
sprawcę. Okazuje się, że dramat w liceum mógł mieć coś wspólnego z 
kontrowersyjną i tajemniczą grą, stworzoną w najnowszej technologii, gdzie 
gracz odczuwa nie tylko temperaturę otoczenia, zapachy i smaki, ale też ból. 
Może tam nawet przeżyć własną śmierć. Na prośbę policji Mika wkracza w 
wirtualny świat stworzony na upalnym, wulkanicznym księżycu Io. Czy i ona 
wpadnie w pułapkę piekielnie niebezpiecznej gry?
Jakie zagrożenia płyną z maratonów gier, jak niebezpieczna jest 
anonimowość w Internecie? Z jakimi problemami borykają się dzieci 
mieszkające w rodzinach zastępczych, pogotowiach opiekuńczych i domach 
dziecka? Wartka akcja, ciekawe postaci, dająca do myślenia lektura dla 
nastolatków.

 

Tytuł: We dwoje
Autor: Woźniczka Katarzyna
Opis : 

Pełna pogody ducha Karolina Tyrolska od zawsze wierzyła, że los jej sprzyja. 
Miała kochającego męża, satysfakcjonującą pracę, stabilizację finansową, 
więc mimo problemów z zajściem w ciążę, była pewna, że prędzej czy 
później uda się zrealizować jej marzenie.

Pewien lipcowy dzień wystawił ją na niespodziewaną próbę. Po raz pierwszy 
życie przestaje układać się po jej myśli i Karolina czuje, że traci grunt pod 
nogami. W jej świat wkraczają nowe postacie, inne schodzą na drugi plan. 

Zagubiona i przerażona pozwala, by bliscy decydowali za nią. A każdy ma 
inny sposób na wybawienie jej z opresji…Tylko czy to jeszcze jest jej życie? 

 

Tytuł: Tam, gdzie twój dom
Autor: Żytkowiak Iwona
Opis : 
Opowieść o miłości, zawiłej grze przypadku i przeznaczenia oraz łasce 
wybaczania. 

Losy trzech pokoleń kobiet, z których każda chciała być szczęśliwa. Ich 
grzechem było to, że przyszło im żyć w dwudziestym wieku. 
Główna bohaterka, Róża Kannenberg, wraca po latach do rodzinnego domu, 
który odziedziczyła w spadku. Tutaj jej babka wprowadziła się, gdy wojska 
niemieckie opuszczały miasto. Tutaj na świat przyszła ona i jej bliźniacza siostra. 
Dom, w którym brakowało mężczyzn. I gdzie wszystko się zaczęło. 
Odsłania się przeszłość kolejnych kobiet z jej rodu. Czy Róży uda się zerwać z 
rodzinnym schematem i wreszcie rozpocząć nowe życie? 



 

Tytuł: Trzy twarze damy
Autor: MacLean Sarah
Opis : 
Jest królową londyńskiego półświatka i najbardziej wpływową kobietą Anglii. Zna 
sekrety najznakomitszych rodów. Pewien mężczyzna może jednak odkryć, kim 
jest naprawdę…
W świetle dnia jest lady Georgianą, szlachetnie urodzoną damą. Przed laty jej 
reputacja została zszargana. A salony arystokratyczne tego nie wybaczają. 
Została wykluczona z dobrego towarzystwa. Pod osłoną nocy, w ciemnych 
zaułkach Londynu, wciela się w tajemniczego właściciela jaskini hazardu, w 
której goszczą ludzie z najwyższych sfer...

Duncan West, magnat prasowy z niejasną przeszłością, nie pozostaje obojętny 
wobec pięknej kobiety. Nawet okrytej niesławą. Chce poznać prawdę o 
Georgianie. Ale jego ciekawość będzie groźna nie tylko dla lady. Bo inni także 
prowadzą podwójne życie… 

 

Tytuł: Łaska utracona
Autor: Despain Bree
Opis : 
Grace Divine dokonuje aktu największego poświęcenia, aby wyleczyć Daniela 
Kalbiego – przyjmuje klątwę wilkołactwa, jednocześnie tracąc ukochanego brata. 
Kiedy dostaje przerażającą wiadomość od Jude’a, postanawia zrobić to, co 
konieczne. Grace musi się stać Niebiańskim Ogarem. Próbując za wszelką cenę 
odnaleźć brata, dziewczyna nawiązuje przyjaźń z Talbotem – nowym 
mieszkańcem miasta, który obiecuje pomóc jej zostać bohaterką. Ale kiedy 
stają się sobie coraz bliżsi, bestia ukryta we wnętrzu Grace rośnie w siłę, a 
związek z Danielem jest zagrożony – z niejednego powodu. Nieświadoma 
mrocznej ścieżki, na którą wkroczyła, Grace zaczyna się poddawać bestii – nie 
zdając sobie sprawy, że wróg powrócił, a śmiertelna pułapka już czeka. 

 

Tytuł: Zakochać się
Autor: Ahern Cecelia
Opis : 

Losy Adama Basila i Christine Rose splatają się pewnej nocy, kiedy na 
dublińskim moście Christine powstrzymuje Adama przed popełnieniem 
samobójstwa. Zawierają szaloną umowę: Adam na zawsze zrezygnuje z 
samobójczych zamiarów, jeśli przed jego trzydziestymi piątymi urodzinami 
Christine zdoła go przekonać, że jednak warto żyć. Urodziny zbliżają się 
wielkimi krokami… Rozpoczyna się niezwykły wyścig z czasem, w którym 
główną nagrodą jest nie tylko życie, lecz także – a może przede wszystkim – 
miłość. 

      

 

Tytuł: Z dala od zgiełku
Autor: Hardy Thomas
Opis : 

Znana brytyjska powieść o sile miłości i namiętności, na której podstawie 
powstał wzruszający film z Carey Mulligan i Tomem Sturridge’em.
Prowincja dziewiętnastowiecznej Anglii. Betsaba Everdene dziedziczy po wuju 
farmę. Postanawia sama zająć się gospodarstwem, nie czekając na księcia z 
bajki. Jej uroda oraz niezależność działają jednak na mężczyzn jak magnes. O 
względy dziewczyny zabiega trzech dżentelmenów, każdy o silnej osobowości. 
Jest wśród nich Gabriel Oak – poczciwy farmer, właściciel ziemski William 
Boldwood oraz Franciszek Troy – sierżant królewskich dragonów, kobieciarz i 
hulaka. 
Nieoczywiste wybory, sercowe rozterki oraz pomyłki losu – życie niesie wiele 
niespodzianek, ale Betsaba zrobi wszystko, żeby się odnaleźć w świecie 
rządzonym przez mężczyzn. 



Tytuł: W dżungli zdrowia
Autor: Pawlikowska Beata
Opis : 

Zmieniałam się podczas podróży. Obserwowałam jak działa moje ciało i umysł 
w różnych krajach, gdzie inaczej żyje się na co dzień, używa się innych 
składników i przypraw do gotowania jedzenia. W niektórych częściach świata 
ludzie byli szczupli, zwinni i bardzo uważni. W innych – otyli, powolni i 
zatrzaśnięci w schematach.

To było fascynujące.
Eksperymentowałam na własnym organizmie i odkrywałam coraz to bardziej 
zdumiewające rzeczy.
Od czego zależy zdrowie, siła ducha i bystrość umysłu?

Zapraszam w podróż przez dżunglę zdrowia.  

Tytuł: Wyzwolona
Autor: Cast P.C., Cast Kristin
Opis : Cykl: Dom Nocy (tom 12)  
Zoey Redbird ma poważne kłopoty. Przekazuje Afrodycie kamień proroczy, a 
sama oddaje się w ręce policji i zrywa kontakty ze swoimi przyjaciółmi. Pragnie 
ponieść zasłużoną karę, nawet jeśli jej ciało miałoby odrzucić Przemianę i 
umrzeć. Jedynie miłość najbliższych może ocalić Zoey przed Ciemnością, która 
zawładnęła jej duszą. Niestety, z mroku wyłania się zło. Neferet ukazuje 
wreszcie śmiertelnikom swoje prawdziwe oblicze i ogłasza się boginią 
Ciemności, czyniąc z mieszkańców Tulsy swoich zakładników. 
W ostatnim tomie cyklu „Dom Nocy” rozgrywa się potężna bitwa pomiędzy 
Światłem a Ciemnością – walka, która pokaże, kto zostanie wyzwolony, a kto 
przepadnie na wieki. 

 

Tytuł: Znalezione nie kradzione
Autor: King Stephen
Opis :  
"Pobudka, geniuszu" – tymi niepokojącymi słowami zaczyna się opowieść o 
psychopatycznym czytelniku, którego literatura popycha do zbrodni.
Geniuszem jest John Rothstein, autor porównywany z J.D. Salingerem, twórca 
słynnej postaci Jimmy’ego Golda, który jednak od kilku dekad nie wydał 
żadnej książki. Czytelnikiem – Morris Bellamy, wściekły nie tylko o to, że jego 
ulubiony autor przestał publikować nowe powieści, lecz także dlatego, że 
sprzedał nonkonformistyczną postać Jimmy’ego Golda dla zysków z reklam. 
Morris wymierza Rothsteinowi karę najdotkliwszą z możliwych. Zabija go i 
opróżnia jego sejf z gotówki. Kradnie też notesy zawierające co najmniej jedną 
niewydaną jeszcze powieść z Goldem. Morris ukrywa swój skarb, po czym za 
inne przestępstwo trafia do więzienia. Kilka dekad później chłopiec o nazwisku 
Pete Sauberg znajduje ukryty łup Bellamy’ego. Teraz Bill Hodges, Holly Gibney 
i Jerome Robinson muszą ratować chłopca i jego rodzinę przed mściwym 
Morrisem, który po trzydziestu pięciu latach, ogarnięty jeszcze większym 
obłędem, wychodzi na wolność. 



 

Tytuł: Wydarzenie pewnej nocy. Tom 1
Autor: Long Julie Anne
Opis :  
Nadzieje niejednej pięknej kobiety rozbijają się na skalistych rafach serca 
Jonathana Redmonda. Ze swą urodą, bogactwem i wpływami Redmond ma 
świat u stóp – dopóki ultimatum ojca i złowieszcza przepowiednia nie popchną 
go ku temu, czego za wszelką cenę chciał uniknąć: ku małżeństwu.
Czarująca Thomasina de Ballesteros jest obiektem uwielbienia londyńskich 
kawalerów. Żaden jednak nie zna prawdziwej Tommy – jej szokujących 
tajemnic i głębokiej niechęci do mężczyzn pokroju Jonathana.

Lecz to właśnie jemu piękna Thomasina wyznacza spotkanie pewnej nocy…

 

Tytuł: Wydarzenie pewnej nocy. Tom 2
Autor: Long Julie Anne
Opis : 

Jonathan Redmond: pewny siebie, bogaty, seksowny arystokrata.
Thomasina de Ballesteros: tajemnicza protegowana ekscentrycznej hrabiny.

Spotkali się pewnej nocy i Thomasina odkryła przed Jonathanem swój śmiały 
plan. Zyskała jego pomoc i przyjaźń. Rozpaliła ciekawość i serce. Lecz nie 
wyłożyła jeszcze na stół wszystkich kart i nie wyjawiła wszystkich swych 
sekretów…

      

Tytuł: Szukaj mnie wśród lawendy. Gabriela. 
Autor: Lingas-Łoniewska Agnieszka
Opis : 
Cykl: Szukaj mnie wśród lawendy (tom 3) 

Ostatni tom lawendowej trylogii. Wracamy na półwysep Peljesac do Trpanj i 
wraz z Gabrielą próbujemy odszukać cień wielkiej miłości do Iwo, który przed 
laty zostawił dziewczynę w obcym kraju i wyjechał do Włoch. Co się wydarzyło 
pomiędzy energiczną blondynką i przystojnym Chorwatem? Jakie tajemnice 
uniemożliwiły tej zakochanej parze życie w miłości? Czy Gabrysia zna całą 
prawdę o Iwo? Czy ten mężczyzna wie, jaką naprawdę kobietą jest ta Polka, o 
której nie może przestać myśleć? Zakończenie miłosnych historii trzech sióstr. 
Pełne namiętności, tajemnic i przeciwności losu. 

     

 

Tytuł: Taniec z diabłem
Autor: Ringo John
Opis : 

Cykl: Dziedzictwo Aldenata (tom 3)  

Dwaj dowódcy, człowiek i obcy, równi sobie godnością…

Po pięciu latach walk z posleeńskim najeźdźcą z ludzkiej cywilizacji pozostała 
zaledwie garstka wysoko uprzemysłowionych dolin, których mieszkańcy 
prześcigają się w tworzeniu coraz to potężniejszych wojennych machin, 
mających stawić czoła znienawidzonemu wrogowi.

Po pięciu latach walk z ludźmi Posleeni są zmęczeni. Ludzie nie walczą fair. 
Posleeni są gotowi na zmianę, dlatego nadchodzi Tulo’stenaloor. Raz pokonany, 
potrafi wyciągnąć wnioski ze swojej klęski.

Teraz nadeszła pora konfrontacji. Dwaj dawni przeciwnicy mają zmierzyć się w 
bitwie, która rozstrzygnie o przyszłości galaktyki na następne tysiąclecia. A 
kiedy major Michael O’Neal, dowódca pierwszego batalionu 555 pułku piechoty 
mobilnej, staje naprzeciw Tulo’stenaloora…



…czas zatańczyć z diabłem. 

 

Tytuł: Ukryte terapie. Czego ci lekarz nie powie
Autor: Zięba Jerzy
Opis : 

Doświadczenie autora w naturoterapii sięga już przeszło dwudziestu lat. 
Zagadnieniem, nad którym najwięcej w tym czasie pracował, były naturalne 
metody leczenia i zapobiegania przewlekłym nowotworom. Lata badań i analiz 
przyczyniły się do powstania „Ukrytych terapii” i innych publikacji, nieznanych 
jak dotąd medycznym środowiskom. Jerzy Zięba pozostaje na tym polu 
aktywny. Oprócz licznych publikacji w prasie, prowadzi też wykłady z 
naturoterapii, jest dyplomowanym hipnoterapeutą w Australii i USA oraz 
tłumaczem książki "Cholesterol - naukowe kłamstwo”. 
„Ukryte terapie” to przede wszystkim bogate i solidne udokumentowanie 
śmiałych, popartych badaniami teorii. Nie ma tu miejsca na domysły, 
domniemania czy myślenie życzeniowe, a całość podana jest czytelnikowi w 
sposób zrozumiały i intrygujący już od pierwszej strony. Pomaga wszystkim 
bez wyjątku, a najbardziej tym, wobec których farmakologiczne leczenie 
wyczerpało już swoje możliwości. 

Tytuł: W matni marzeń
Autor: Andrews Virginia C.
Opis : 

Cykl: Rodzina Casteel (tom 5) 

Ostatni tom bestsellerowej serii o rodzinie Casteel.

Dramatyczna historia rodu Casteel wraca do początków! W ostatnim tomie sagi 
Annie Casteel Stonewall przybywa do Farthinggale Manor na pogrzeb swojego 
ojca, Troya Tattertona, i znajduje pamiętnik babci Leigh. Zapominając o całym 
świecie, pogrąża się w lekturze…
Czyta o wydarzeniach, które doprowadziły Leigh Van Voreen do ucieczki z 
Farthy i rzuciły ją w ramiona Luke’a Casteela. Pamiętnik ujawnił mroczne 
tajemnice Farthinggale Manor. Annie poznała dzieje prababci Jillian i jej 
rodziny. Wreszcie pojęła, co sprawiło, że Leigh, dziewczyna z zamożnych sfer, 
goniąc za pięknymi marzeniami, trafiła do nędznej chałupy na Wzgórzach 
Strachu…
Po pogrzebie Troya Tattertona Annie odłożyła pamiętnik tam, gdzie go 
znalazła, aby pozostał z duchami Farthy, i odjechała z ukochanym mężem. Na 
niej skończyło się przekleństwo rodu. Ona pierwsza mogła wreszcie spełnić 
marzenia o szczęściu. 

 

Tytuł: Krew na śniegu
Autor: Nesbø Jo
Opis :  

Lata 70., Oslo. Olav Johanssen to płatny zabójca, który pracuje dla najbardziej 
wpływowego gangstera w mieście. Nie ma przyjaciół ani rodziny. Pewnego dnia 
spotyka kobietę swoich marzeń, ale... 
Po pierwsze, ona jest żoną jego szefa. 
Po drugie, Olav właśnie dostał zlecenie, by ją zabić. Nie wypełnia jednak 
należycie swojego zadania... 
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Tytuł: Tajemnica bzów
Autor: Kordel Magdalena
Opis : 

Cykl: Malownicze
Malownicze, ciche miasteczko ukryte w Sudetach. Miejsce, gdzie czas i miłość 
leczą rany. Pewnego dnia pani Leontynie ginie pierścionek przekazywany z 
pokolenia na pokolenie, a przed jej sklepem ze starociami zatrzymuje się 
tajemniczy mężczyzna. Czy to przeszłość zaczyna się o nią upominać? 
Leontyna wyrusza więc w pełną nostalgicznego uroku podróż do krainy 
pachnącej bzami. Do czasów radosnego dzieciństwa na Kresach, wielkiej 
miłości i wojny, która wszystko zmieniła. 
Jaką tajemnicę kryje rodowy pierścionek?
Kim jest zagadkowy mężczyzna?
Czy przeszłość można zmienić? 
Poruszająca historia silnej i mądrej kobiety, której przyszło żyć, kochać i 
marzyć w niezwykłych czasach. 

 

Tytuł: Okularnik
Autor: Bonda Katarzyna
Opis : 

Cykl: Cztery żywioły Saszy Załuskiej (tom 2) 
Katarzyna Bonda powraca z nową powieścią, kontynuacją bestsellerowego 
"Pochłaniacza". Profilerka Sasza Załuska tym razem wybierze się w rodzinne 
strony autorki, by rozwikłać sprawę z przeszłości. Zmierzy się nie tylko z 
historią sprzed lat, przed którą od dawna próbowała bezskutecznie uciec, lecz 
także ze sprawą tajemniczego morderstwa, w którą zamieszana jest lokalna 
elita oraz polscy i białoruscy nacjonaliści.

Małe miasteczko na skraju Puszczy Białowieskiej skrywa wiele mrocznych 
tajemnic. Ściera się tu lokalna elita, polscy nacjonaliści oraz przedstawiciele 
białoruskiej mniejszości narodowej. Sasza Załuska przybywa do Hajnówki, aby 
spotkać się ze swoim dawnym partnerem i głównym podejrzanym w sprawie o 
kryptonimie "Czerwony Pająk". Łukasz Polak obecnie przebywa w prywatniej 
klinice psychiatrycznej. Na miejscu okazuje się jednak, że został zwolniony i 
nie wiadomo, gdzie jest obecnie. Próbując się z nim skontaktować, Sasza 
miesza się w sprawę porwania Iwony, byłej kibolki i nacjonalistki, młodej żony 
Piotra Bondaruka, właściciela lokalnego tartaku. „Pan młody” znany jest jako 
lokalny Sinobrody, bo zaginęła mu już trzecia kobieta, jest także zamieszany w 
ciemne interesy. Właścicielowi mercedesa-okularnika nie zdołano jednak nic 
udowodnić. Policja podejrzewa, że może mieć coś wspólnego z zaginięciem 
żony. Ciała jednak nie znaleziono, a skoro nie ma ciała, to nie ma i zbrodni. 
Czy Saszy uda się rozwiązać sprawę okularnika? Jaki związek ze sprawą ma 
Polak? Jakie sekrety kryją się w puszczy, w miejscu, gdzie różne narody walczą 
o swoją historię? 

 

Tytuł: Złoty sen
Autor: Jeromin-Gałuszka Grażyna
Opis : 

Opowieść o przemijaniu i nieprzemijaniu. O wielkiej miłości, która zniszczyła 
przyjaźń, i o przyjaźni, która pokonała trudną miłość.
Stara willa w sennym kurorcie, a w niej kobiety, które los zetknął ze sobą po 
wielu latach.
Lili, ekscentryczna właścicielka wilii, dawno temu oświadczyła swej 
przyjaciółce, że nigdy się do niej nie odezwie, i wytrwała w tym postanowieniu 
sześćdziesiąt pięć lat.
Ada w dzieciństwie przyjeżdżała tu z matką, żeby leczyć chore serce. Jej 
owiany tajemnicą pobyt przedłuża się na całe lato.
Kalina miała wszelkie predyspozycje, aby stać się wielką artystką, ale wszystko 
w swoim życiu, łącznie z licznymi talentami, zaprzepaściła.



Lili, Ada i Kalina - a między nimi stara Józefa, dawniej pomoc do wszystkiego, 
teraz odsunięta od wszelkich zajęć - spędzają wiele miesięcy pod jednym 
dachem. Złość, gniew, a przede wszystkim obojętność, z czasem zmieniają się 
w przekonanie, że z każdego życia da się coś uratować. Wystarczy tylko o to 
coś zawalczyć.
Wiktor, który rozpoczyna i kończy tę opowieść, nie znalazł się tam 
przypadkiem.
Nic tam nie działo się przypadkiem, choć od przypadku wszystko się zaczęło.  

 

Tytuł: Zachcianek
Autor: Michalak Katarzyna
Opis : 

Cykl: Słoneczna trylogia (tom 2) 
Pełna zaskakujących zwrotów akcji, a zarazem ciepła i pełna humoru 
kontynuacja powieści Poczekajka Katarzyny Michalak. 
Patrycja, rudowłosa pani weterynarz, opuszcza Poczekajkę, by zacząć nowy 
etap w życiu u boku ukochanego Gabriela. Wystarczył jednak tylko rok, by 
marzenia i oczekiwania dziewczyny brutalnie zderzyły się z rzeczywistością. 
Patrycja tęskni za swoim życiem w Poczekajce, za pracą w ZOO, a i Czarny 
Książę z bliska nie wydaje się już taki pociągający. Czy to właśnie na niego 
czekała całe życie?
Zanim odpowie sobie na to pytanie, czeka ją jeszcze wiele przeciwności losu 
dramatycznych zawirowań.
Zachcianek to historia o spełnionych marzeniach i odrobinie magii. O 
prawdziwej Miłości, która jest tuż obok, choć wcale nie tam, gdzie jej szukamy. 
O odnalezieniu własnego miejsca na Ziemi i szczęścia, które jest w zwyczajnej 
codzienności. I o tym, że w każdy, nawet najgorszy człowiek, może zmienić się 
na lepsze i zasługuje na drugą szansę. 

 

Tytuł: Cienie przeszłości
Autor: Świętek Edyta
Opis : 

Kiedy Karina budzi się w szpitalu, nie pamięta niczego ze swojej przeszłości, 
nawet własnego imienia. W powrocie do zdrowia z wielką cierpliwością pomaga 
jej Wiktor, który utrzymuje, że przed napadem, w wyniku którego kobieta 
straciła pamięć, planowali wspólne życie.
Mimo amnezji, dziewczynę wciąż ścigają demony z przeszłości. Tajemniczy 
wróg nie odpuszcza, włamując się do jej mieszkania, niszcząc jej rzeczy i 
ponawiając groźby i wyzwiska. Kobieta postanawia odkryć, kto i dlaczego 
nienawidzi jej tak bardzo, że aż wynajął zbirów, aby ją zaatakowali. To, czego 
Karina dowie się na temat własnej osoby, może się jej jednak wcale nie 
spodobać…
Jednocześnie kobieta będzie musiała zmierzyć się z własnymi uczuciami. Choć 
wszystko wskazuje na to, że przed napadem faktycznie była narzeczoną 
Wiktora, w jej powracających wspomnieniach coraz częściej pojawia się 
tajemniczy mężczyzna… 



 

Tytuł: Miłość na Bali
Autor: Valko Tanya
Opis : 
„Miłość na Bali" to druga po „Okruchach raju" część „Azjatyckiej sagi", której 
akcja toczy się w Indonezji.
Turyści, którzy coraz liczniej odwiedzają rajską wyspę Bali, są zachwyceni 
czarownym otoczeniem, lecz miejsce to skrywa też swoją niebezpieczną i 
paskudną twarz. 
Do licznej grupy polskich osadników na Bali dołączają Dorota oraz jej córka 
Marysia, bohaterki „Arabskiej sagi". Jak zmieniła się pół-Arabka? Jak wpływają 
na nią łagodny indonezyjski islam i zaczarowana hinduistyczna wyspa Bali? Jak 
żyje się Dorocie w miejscu, które do złudzenia przypomina raj? Czy nadal ma 
skłonności do pakowania się w kłopoty? Jak układa się prywatne życie Marysi? 
Czy Karim naprawdę jest jedynym mężczyzną, z którym chce ona spędzić resztę 
swoich dni? A może na jej drodze pojawi się jeszcze jej pierwsza wielka miłość, 
Hamid Binladen? 
Tanya Valko fikcyjne losy bohaterów osnuwa na kanwie prawdziwych wydarzeń. 
Przedstawia codzienne życie na rajskiej wyspie, ukazując inny, obcy dla nas, 
Europejczyków, świat pełen duchów i niesamowitych wierzeń. 

 

Tytuł: Pogromca lwów
Autor: Läckberg Camilla
Opis : 

Cykl: Saga o Fjällbace (tom 9) 

Camilla Läckberg w szczytowej formie! Recenzenci i czytelnicy są zgodni, warto 
było czekać!
Styczeń, Fjällbacka w okowach mrozu. Z lasu wybiega na drogę półnaga 
dziewczyna. Nadjeżdżający nagle samochód nie jest w stanie zahamować ani jej 
wyminąć.
Patrik Hedström otrzymuje powiadomienie o wypadku, gdy już wiadomo, że 
potrącona dziewczyna to Victoria, która cztery miesiące temu zaginęła, wracając 
do domu ze szkółki jeździeckiej. Okazuje się, że padła ofiarą okrutnych 
zabiegów, co gorsza, nie tylko ona.
W tym samym czasie Erika Falck bada sprawę sprzed lat, rodzinną tragedię, 
która skończyła się śmiercią ojca rodziny. Odwiedza w więzieniu jego żonę, 
skazaną za morderstwo, ale nie może się od niej dowiedzieć, co się wtedy tak 
naprawdę wydarzyło. Erika czuje, że coś się nie zgadza, że kobieta coś ukrywa. 
Wydaje się również, że przeszłość kładzie się cieniem na teraźniejszości… 

 

Tytuł: Światło między oceanami
Autor: Stedman M.L.
Opis : 
Kiedy Tom i Isabel Sherbourne'owie zamieszkali na Janus Rock, niewielkiej 
wyspie, oddalonej o sto sześćdziesiąt kilometrów od wybrzeży Australii, wierzyli, 
że odnaleźli upragnione szczęście. On, weteran Pierwszej Wojny Światowej 
przyjął posadę latarnika, by uciec od koszmarnych wspomnień, ona pragnęła 
założyć szczęśliwą rodzinę u boku kochanego mężczyzny. Nie spodziewali się, że 
życie wystawi ich na kolejną ciężką próbę, gdy po dwóch poronieniach i wydaniu 
na świat martwego chłopca, Isabel dowiaduje się, że nie będzie mogła mieć 
więcej dzieci. I wówczas zdarza się cud: do brzegu wyspy przybija zepchnięta 
przez fale łódź z ciałem martwego mężczyzny i zawiniętym w sweter płaczącym 
niemowlęciem. Tom, wbrew sobie, ulega namowom żony i decyduje się 
zatrzymać dziecko i wychować je jak własne.   W czasie odwiedzin w Point 
Partageuse, rodzinnym miasteczku Isabel, w dniu chrztu małej Lucy, Tom i Isabel 
odkrywają prawdę o pochodzeniu dziewczynki. Dowiadują się, że dziecko, które 
uważali za sierotę w rzeczywistości ma matkę, która od czasu zaginięcia 
dziewczynki nieustannie jej poszukuje. Nękany wyrzutami sumienia Tom, w 
tajemnicy przed żoną decyduje się na krok, który na zawsze odmieni losy wielu 
ludzi. 
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