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Barnett I. – Dni lata – Wydawnictwo Świat Książki 

 Jest rok 1957. Skłócony z żoną, pijany Rudy Banning powoduje wypadek 
samochodowy, w którym obydwoje giną. Życie traci też pasażer drugiego auta, 
piosenkarz Jimmy Peyton. Tragedia zmienia losy ich najbliższych. Synkowie 
Banningów trafiają pod opiekę dziadka, surowego potentata naftowego. Wdowa 
po Peytonie osiedla się z córeczką na wyspie Catalina. Mijają lata. Cale i Jud 
Banningowie wyrastają na wspaniałych mężczyzn, a Laurel Peyton na piękną 
kobietę. Przypadek sprawi, że uwikłają się w miłosny trójkąt, nie mając pojęcia o 
przeszłości...

Nelson I. – Niebo jest wszędzie – Wydawnictwo Amber

Poddać się takiej miłości to podłość…
Siedemnastoletnia Lennie jest załamana po niespodziewanej śmierci starszej 
siostry. Jedyną osobą, przy której czuje mniejszy ból, jest chłopak siostry, 
Toby, który cierpi tak samo jak ona. 

Są ze sobą coraz częściej, coraz bliżej. Nic nie mogą na to poradzić – ani na 
potworne wyrzuty sumienia. Wszystko staje się jeszcze bardziej trudne, gdy w 
szkole zjawia się nowy chłopak, Joe. A  Lennie z przerażeniem odkrywa, że nie 
może przestać myśleć o jego czarnych oczach i miękkich ustach...
Czy można przeżywać żałobę i myśleć o chłopaku? Rozpaczać i równocześnie być tak szczęśliwą?
A może miłość jest właśnie po to, by nie dać się prześladować temu, co przepadło, i tylko trwać w 
zachwycie nad tym, co było...

Mc Caig D. – Rhett Butler – Wydawnictwo Albatros 

A. Kuryłowicz

  Autoryzowane uzupełnienie legendarnego „Przeminęło z wiatrem” pióra 
autora wielu poczytnych książek o wojnie secesyjnej. 
Osią powieści, której akcja rozgrywa się w latach 1843-1874, są dzieje Rhetta 
Buttlera. Na tle bogatej panoramy sennego i rozleniwionego Południa 
rozgrywają się dramatyczne wydarzenia, które ukształtują bohatera takim, 
jakim pozna go Scarlett. Czytamy o mało sielankowym dzieciństwie na 
farmie ryżu, narastającym konflikcie z apodyktycznym ojcem, strasznej 

hańbie, którą okrył się Rhett, gdy wyrzucono go z akademii wojskowej West Point, wreszcie 
o kształtowaniu się jego liberalnych poglądów. Mc Craig porusza w powieści problemy 
segregacji rasowej, znakomicie opisuje również współczesne zwyczaje, bolączki i 
uprzedzenia. 



Matuszkiewicz I. – Szepty – Wydawnictwo Prószyński i Media

 Poruszająca opowieść o tym, że lubić i rozumieć często znaczy więcej niż kochać!

Kiedy Felicja Lipecka zaczyna niedomagać, przeprowadza się do córki i zamieszkuje 
wraz z jej rodziną. Chce zająć się domem, ogrodem, robić przetwory i nalewki, być 
„prawdziwą” babcią. Spotyka ją jednak rozczarowanie – w domu jest tłoczno, lecz 
absolutnie cicho.

Zdążyła się zorientować, na czym polega spokój nowego domu. To był szeptany 
spokój. Córka z zięciem – szu, szu, szu, Małgosia do komórki – szu, szu, szu, a ona, 
zamknięta w pokoju – szu, szu, szu do Pana Boga, żeby ją natchnął jakąś mądrą myślą.

Wszystko się zmienia, kiedy wstępuje do alebabek. Alebabki nie są przebojowymi trzydziestolatkami 
żyjącymi na wyścigi z czasem, tylko dojrzałymi, żeby nie powiedzieć „przejrzałymi” paniami. Tam Funia 
jest taką, jaką chciała być w domu – znajduje posłuch i słuchaczki, zyskuje apetyt na życie. Ale tam też 
poznaje prawdę o sobie i realizuje swoje największe marzenie. A czy najlepiej na tym wychodzi?

Powiecie, że to niemożliwe, że tak bywa tylko w bajkach? Przeczytajcie dojrzałą, mądrą, pełną ciepła i 
humoru książkę Ireny Matuszkiewicz!

Literatura sensacyjna

Mead R. – Przysięga krwi – Nasza Księgarnia

   Akademia wampirów część  4  .  

Są dni, kiedy budzę się z nadzieją, że wszystko, co ostatnio zaszło, 
to tylko sen. Jestem Śpiącą Królewną, a koszmar, jaki przeżywam, lada moment się 
rozwieje i będę mogła poślubić ukochanego księcia, a potem żyć z nim długo i 
szczęśliwie.
Tymczasem nic w mojej najbliższej przyszłości nie zapowiada szczęśliwego 
zakończenia. Książę? Cóż, to długa historia. Mężczyzna, którego kochałam, 

przemienił się w wampira, a dokładnie w strzygę. 

Niedawny atak na Akademię Świętego Władimira zatrząsł całym światem morojów. Wielu zginęło. 

Ale los niektórych uprowadzonych okazał się gorszy niż śmierć…

Lebbon T. – Zmrok – Wydawnictwo Amber



  Mocna dark fantasy w tradycji Gaimana i Lovecrafta.
Księga 1 mrocznej sagi, nagrodzona British Fantasy Society Award dla najlepszej 
powieści 2007. 

Magia umarła. Straszliwa wojna wygnała Magów z Noreeli, świat pogrążył się w 
barbarzyństwie. Lecz magia może się odrodzić - za sprawą wyjątkowego chłopca. 
Chłopca, którego trzeba chronić przed Czerwonymi Mnichami... i przed Magami, 
którzy nie cofną się przed niczym, by zapewnić sobie triumfalny powrót...

Link Ch. – Echo winy – Wyd. Sonia Draga

  W pobliżu skalistej wyspy Skye tonie jacht niemieckiego małżeństwa, Livii i Nathana 
Moore. Rozbitkowie uchodzą z życiem, ale tracą cały dobytek. Ocalałym z katastrofy 
oferują gościnę angielski bankier Frederic Quentin i jego żona Virginia, zabierając 
gości do małego miasteczka w Norfolk, na skraju którego mają posiadłość. 

Wraz z pojawieniem się tajemniczej pary cudzoziemców z miasteczka zaczynają nagle 
znikać małe dziewczynki, które policja odnajduje po czasie martwe i zgwałcone. Na 

mieszkańców pada strach. Ale do Virginii, matki kilkuletniej dziewczynki, wydaje się nie docierać 
groza sytuacji i niebezpieczeństwo czyhające na jej córeczkę. Całą jej uwagę pochłania Nathan, 
którym jest coraz to bardziej zafascynowana...

Stimson T. – Zdrada na trzy głosy – Wydawnictwo Amber

  Trzy różne historie w tej samej historii...
Mąż, kochanka, żona...
Każde z nich przeżywa to inaczej.

Są szczerzy do bólu, a przy tym niepozbawieni poczucia humoru i autoironii. Nic w 
ich opowieściach nie jest oczywiste, wszystko jest możliwe. Zwłaszcza gdy zdradza 
prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych, który po dziesięciu latach 
szczęśliwego małżeństwa nadal jest bezgranicznie wdzięczny losowi, że dał mu 

szansę zdobycia serca tak niezwykłej i pięknej kobiety, jak jego żona.

Gdy żona – autorka książek kucharskich – nie jest bynajmniej uwięziona między kuchnią a szkołą 
córek.
A kochanka też nie jest tylko cyniczną pożeraczką męskich serc.

To prawdziwa – bolesna, a zarazem komiczna – historia ludzi, których uczucia wymykają się spod 
kontroli, którzy nie potrafią wyrwać się z zaklętego kręgu pożądania, rozczarowań, wyrzutów 
sumienia i kłamstw.

Literatura popularnonaukowa



Kwaśniewska J. – Lekcja stylu dla mężczyzn – Wyd. Pascal

  Poradnik zawiera mnóstwo informacji przydatnych każdemu mężczyźnie. 
Podpowie jak dbać o urodę i zdrowie, co ubrać do pracy, na spacer i 
elegancką kolację oraz jak się zachować w codziennych sytuacjach i w 
momentach uroczystych. Autorka porusza także tematy dotyczące diety, 
zawartości garderoby, wskazuje główne męskie występki przeciwko stylowi 
i elegancji oraz daje wiele cennych wskazówek do wykorzystania w każdej 
sytuacji.

Herbert M. – Co wolno dziecku – Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne

 Wszystkie dzieci sprawiają kłopoty wychowawcze. Nieumiejętnie je karząc lub 
zbytnio im pobłażając, popełniamy błąd. Książka ta uczy: jak ustanawiać jasne 
granice, jak asertywnie wskazywać im właściwe postępowanie, jak uczyć 
odpowiedzialności.

Lupato M. – Decoupage: wszystkie techniki – Wyd. RM

 W poradniku tym omówiono podstawowe techniki decoupage’u, m.in. : wycinanie, 
przygotowanie tła, układanie obrazków, klejenie, wykonywanie spękań, lakierowanie. 
Opisano sposoby zdobienia drewna, szkła, metalu, tkaniny, kartonu i świecy. 
Doradzono, jakich używać narzędzi i materiałów. 
Wszystkie etapy wykonywania poszczególnych projektów zostały szczegółowo opisane 
i przedstawione na kolorowych fotografiach. 

Ressel E. – Weekend z dzieckiem – Wyd. Dragon

  Podróżowanie z dziećmi to fascynująca przygoda. Niejednokrotnie dzielenie się 
globtroterską pasją należy do najpiękniejszych stron rodzicielstwa, a 
wspomnienie fascynacji w oczach malucha i buzi rozdziawionej z zachwytu na 
widok wspaniałego zamku, egzotycznego zwierzęcia czy mrocznej jaskini na 
zawsze pozostaje w pamięci. 

W postaci krótkich notek opisano w niej obiekty ciekawe dla dzieci, doskonałe na 
urozmaicenie dłuższego urlopu czy krótkiego wypadu.



 Kompendium obejmuje teren całej Polski i uwzględnia zarówno największe miasta, jak i mało 
zagospodarowane rejony.

Korżawska S. – Budować zdrowie – Wyd. CORSAM

  Fenomen natury polega na tym, że ciało człowieka zbudowane jest z tego samego 
co rośliny, drzewa, zaś ich soki, które łudząco przypominają naszą krew, oczyszczą 
organizm, wzmocnią i tym samym dodadzą życiodajnej energii nawet człowiekowi, 
który dla oficjalnej, tabletkowo - chemicznej medycyny jest już nieuleczalny.
Wierna przyjaciółka ziół – autorka książki.

Panczakiewicz E. – Sztuka makijażu – Wyd. DRAGON

  Poradnik Sztuka makijażu został napisany przez eksperta w dziedzinie 
wizażu. Opracowano go z myślą o kobietach o każdym typie urody. Zawiera 
cenne wskazówki i rady dotyczące wykonywania makijażu zarówno 
dziennego, jak i wieczorowego. Książka mieści także zbiór profesjonalnych 
fotografii i prezentujących poszczególne etapy tworzenia perfekcyjnego 
make-upu. Podkreślenie kobiecej urody przy pomocy kosmetyków nie 
wymaga talentu, ale wiedzy. Sztuka makijażu dostarcza niezbędnych 
informacji i wskazówek na ten właśnie temat.

Winget L. – Zamknij się, przestań narzekać... – Wyd. IPB

 Książka ta nie jest gotową receptą na szczęście i sukces zawodowy. Jej autor 
postanowił rozprawić się z czytelnikiem w dość bezpardonowy sposób. Pisze 
wprost, że jeśli jesteś niezadowolony ze swojego życia, to winę za to ponosisz ty 
sam. Nikt nie rozwiąże za ciebie twoich problemów. Sam musisz sobie z nimi 
poradzić. Rusz tyłek i bierz się do roboty. Tylko w ten sposób możesz osiągnąć 
szeroko rozumiany sukces, zarobić więcej pieniędzy i zacząć cieszyć się życiem.

Literatura dla młodzieży



Marvell P. – Pod turkusową taflą – Wyd. Elf

 Holly Caine, dla której nurkowanie jest wielką pasją, zupełnie nie zdaje sobie 
sprawy, jakie zamieszanie w jej życie wprowadzi wakacyjna praca w bazie 
nurkowej, należącej do brata jej kolegi ze szkoły.
Czy poradzi sobie ze wspaniałą, ale jednak odpowiedzialną pracą, nieopierzonymi 
początkującymi płetwonurkami, humorami młodszej siostry i - przede wszystkim - z 
własnymi uczuciami, które zaczynają się jej wymykać spod kontroli?

Seredyński A. – Przyjaciele z Breslau – Wyd. Verdana

 Powieść Adama Seredyńskiego, opatrzona głębokim mottem Alberta 
Camus, ukazuje grono rówieśników na tle Wrocławia, w październiku 1944 
roku. 

Wciągająca od pierwszych stron fabuła przenosi nas w tamte czasy. 
Wyobraźnia młodego, bo tylko dwunastoletniego autora, stworzyła 
bohaterów, pochodzących z różnych nacji: Niemców, Polaka, Żyda. 
Przedstawiono rozmaite ich zajęcia: począwszy od prozaicznych (łowienie 

ryb, handel, prace gospodarce) aż po wydarzenia przygodowe, ściśle powiązane jednak z 
sytuacją polityczną. 

Każda z postaci została wyraziście sportretowana. Autorowi udało się uniknąć 
zaszufladkowania osób: jeden z Niemców to serdeczny przyjaciel Polaka-Andrzeja, gotowy 
do poświęceń w imię ich przyjaźni i vice versa. 

Nie można nie wspomnieć o intrydze, trzymającej w napięciu zagadce, która pojawia się w 
dramatycznym momencie aresztowania rodziny Natana Goldberga. Do jej rozwikłania 
konieczna okazuje się znajomość Starego Testamentu oraz Fausta Goethego. Z innych 
odniesień do dziedzictwa kulturowego warto wymienić, stronice, obrazujące kultywowanie 
tradycji żydowskiej (szabas). 

c.d. w książce pt. „Przyjaciele z leśniczówki”

OPISY ZACZERPNIĘTO Z WITRYN OD WYDAWCÓW


