
LITERATURA OBYCZAJOWA 

Falski V. – Za żadne skarby – Wyd. Otwarte 

      Ewa spełniła swoje marzenie – wyrwała się z małej mazurskiej wsi, skończyła 

mikrobiologię. Właśnie wybiera się na staż naukowy do Paryża. Ma też całkiem 

sensownego faceta.  

I nagle wszystko się kończy. Jeden telefon uruchamia bieg zdarzeń, jakich Ewa nigdy 

by się nie spodziewała. Dziewczyna wraca do zaściankowej rzeczywistości, do 

pijącego ojca i chorego brata. Przed nią wiele problemów, ale też miłość do utraty 

tchu. Co zrobi Ewa? Jedno jest pewne: za żadne skarby się nie podda! 

       Sięgnij po książkę, w której znajdziesz kobiecą siłę i odważną namiętność, dramatyczne decyzje i 

nieczyste interesy, zabawną, ale i nielukrowaną stronę życia.  

 

Jaksik U. – Zaułek szczęścia – Wyd. Replika 

 Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem. Możemy latać tylko wtedy, 

gdy obejmiemy drugiego człowieka. 

Choroba więzi Julię w jej własnym ciele. Jej azylem jest dom, w którym 

poddaje się codziennym rytuałom. Po wyjściu ukochanego syna parzy 

herbatę, zapala papierosa i używa drogich perfum, do których ma niezwykłą 

słabość. Jednak w tej pustelni ciszy i spokoju odnajdują ją wspomnienia… Z 

otchłani pamięci wyłania się siostra Justyna. 

Czy wybory dokonane w przeszłości nie zmącą jej dotychczasowego spokoju, szczególnie 

teraz gdy musi rozstać się z synem i oddać się w opiekę nieznanej kobiecie? Julia nawet nie 

przypuszcza, że stanie się Aniołem, który odmieni życie swojej opiekunki - Rity. 

Mądra i ciepła historia o prawdziwej sile miłości i przyjaźni oraz o wartości rodziny. 

 

Legardinier G. – Do usług szanownej Pani – Wyd. 

Sonia Draga 

 Osiągnąwszy wiek, w którym niemal wszystkie bliskie mu osoby odeszły lub 

rozjechały się po świecie, Andrew Blake nie ma już nawet ochoty na żarty ze swoim 

kolegą z młodości, Richardem. Pod wpływem nagłego impulsu postanawia przekazać 

stery swojej małej angielskiej firmy w ręce zaufanej asystentki i zatrudnić się w 

charakterze majordoma we Francji, w rodzinnym kraju swojej zmarłej żony. Na 

miejscu nikt nie zna jego prawdziwej tożsamości i to mu się podoba...  

 



Man M. – Męża poproszę – Wyd. Prószyński 

Media 

 Jak zdobyć mężczyznę? Sposobów jest wiele…Kobieta bez 

mężczyzny dziczeje fizycznie oraz umysłowo, a do tego we dwie 

pensje będzie łatwiej – powtarzają najbliżsi Tosi. Na nic groźby i 

prośby całej rodziny. Tosia powoli dobiega czterdziestki, nadal 

mieszka z matką, a na horyzoncie nadal nie widać żadnego 

kawalera. Stara panna, i już! Czy popełniła gdzieś błąd? W końcu 

ma za sobą wiele doświadczeń z różnymi mężczyznami A może 

tkwi w niej jakiś defekt? To by wreszcie coś wyjaśniało. Poznaj 

historię Tosi.„Męża poproszę” to kipiąca humorem opowieść o mitach na temat 

miłości i małżeństwa, którymi nasze życie lukrowane jest od dzieciństwa. O 

szczęściu, którego definicję znają wszyscy wokół nas, oraz życiowym partnerze, 

którego nie warto szukać dla rodziny ani najbliższych ludzi. Ale dla siebie. ... 

Osborne L. – Przebaczenie – Wyd. Znak 

 Noc, pogrążone w mroku pustkowie, wyboista, niemal dzika droga. David i 

Jo, angielskie małżeństwo, jadą na przyjęcie, organizowane przez znajomych 

w rezydencji położonej na środku marokańskiej pustyni. Kilka wypitych 

drinków i kłótnia, do której dochodzi między nimi, sprawiają, że David traci 

koncentrację. Nie może w porę zahamować, gdy na drodze pojawia się 

dwójka ludzi. Jeden z młodych mężczyzn ginie na miejscu.  

Kiedy para dociera do celu swojej podróży, przyjęcie trwa. Ciało mężczyzny 

zostaje ukryte na tyłach domu do przyjazdu policji. Ustosunkowani gospodarze mają pomóc 

w zatuszowaniu sprawy. Lokalna społeczność, już wcześniej zbulwersowana zachowaniem 

zblazowanego towarzystwa, przestaje jednak z pokorą i milczeniem akceptować obecność 

europejskich turystów... 

 

Pytlak D. – Babie lato – Wyd. Zysk i S-ka 

 Kiedy życie wreszcie się wypełnia… 

Michalina, ceniona pracownica korporacji, opuszczona przez męża hazardzistę, w 

wyniku splotu różnych okoliczności nagle musi zmierzyć się nie tylko z samotnością, 

ale i z poważną chorobą. Po operacji, w trakcie rekonwalescencji, kobieta postanawia 

całkowicie przewartościować i zmienić swoje życie. A może to życie postanawia 

pokierować jej losem, kiedy Michalina w odziedziczonym po babci domu na wsi 

odnajduje napisane przez jej matkę listy… Wyjazd w rodzinne strony przyniesie 

więcej niespodzianek, które staną się dla kobiety przyczynkiem do walki o odzyskanie rodziny i 

poznania prawdy o własnej tożsamości. 



Rudnik M. – Miłość przychodzi z deszczem – 

Wyd. Prószyński Media  

 Porywająca opowieść o więzach krwi i serc. Marek i Marcin, jak to bliźniacy, 

byli nierozłączni. Do czasu. Marek rzuca pracę i wyjeżdża bez słowa. Drugi z 

braci milczy. Po kilku miesiącach Marek decyduje się wrócić. Przyjeżdża z 

Anią, dziewczyną, którą uważa za tę jedną jedyną, wymarzoną. Jest 

przerażony, gdy odkrywa, że jego bratowa jest w ciąży. Nim zdąży podjąć 

decyzję, co zrobić, ginie w wypadku. Kilka lat po tym tragicznym wydarzeniu 

Ania wraca do Poznania i spotyka drugiego z braci. Tylko czy na pewno?  

 

Veloso A. – Zapach kwiatów kawy – Świat 

Książki 

  Siedemnastoletnia Vitoria da Silva prowadzi beztroskie życie w rodzinnej hacjendzie 

Boavista w Brazylii. Jako córka wpływowego barona kawowego i dziewczyna o 

zachwycającej urodzie stanowi jedną z najlepszych partii w kraju. Mądra i uparta Vita 

odrzuca wszystkich swoich wielbicieli. Dopiero przystojny Leon Castri, dziennikarz z 

Rio de Janeiro, wzbudza w niej gorące uczucie. Ale Leon jest rebeliantem, walczy o 

zniesienie niewolnictwa, a tym samym zagraża egzystencji rodziny da Silva. Rodzice 

Vity zabraniają jej kontaktów z buntowniczym mężczyzną, tylko że ona już ich nie 

słucha. Cena, jaką przyjdzie jej zapłacić za miłość do Leona, jest wyższa, niż mogła 

kiedykolwiek sądzić... 

W swych powieściach Ana Veloso splata ze sobą miłość, cierpienie, rozpacz, honor, przyjaźń i intrygi. 

 

Zawadzka A.M. – Pudło i inne nieszczęścia – 

Wyd. Replika 

 Ciekawa, dobrze płatna praca? Pudło! Ukochany zawsze pod ręką, wierny i gotowy 

do pomocy? Pudło! Bezproblemowe, grzeczne dziecko? Pudło! 

Ileż to pudeł bywa udziałem trzydziestoletniej kobiety… Co gorsza, w niektórych 

znajdują się nawet niezidentyfikowane zwłoki. 

Karolina i Lutka, przypadkowe sąsiadki, zostają wplątane w aferę kryminalną dużego 

kalibru. Szczególnie Karolina musi się postarać, żeby nie trafić do takiego czy innego 

pudła. 

Porwania, zaginięcia, osierocony chłopiec, brawurowy pościg. To całkiem sporo jak 

na zwykłe sąsiadki. Zwyczajna komedia kryminalna? Pudło! 

 



LITERATURA SENSACYJNA 

Andrews V.C. – W matni marzeń – Wyd. 

Prószyński Media 

 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… 

 

Bolton S. – Mroczne przypływy Tamizy – Wyd. 

Amber 

 Lacey Flint przeniosła się z wydziału zabójstw do londyńskiej policji 

rzecznej. Mieszka na łodzi i codziennie pływa. W Tamizie szuka spokoju. 

Zapomnienia o traumatycznych śledztwach i o mężczyźnie, którego 

kochała. 

Pewnego dnia na swojej stałej pływackiej trasie Lacey natrafi a na 

zawinięte w całun zwłoki zaczepione o pal pomostu. Tak, jakby ktoś 

chciał, żeby to ona je znalazła… 

Wkrótce Tamiza wyrzuca kolejne ciała kobiet – zawsze tam, gdzie pływa Lacey. 

Morderca jest bardzo blisko. Zna jej tajemnicę. I zaprasza do gry… 

Cielesz E. -  Niskie drzewa – Wyd. Axis Mundi 

 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. 



Clark M.H., Burke A. – Morderstwo Kopciuszka – 

Wyd. Prószyński  Media 

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... 

Foley L. – Utracona i odzyskana – Wyd. Czarna 

Owca 

 Losy zakochanych rozdzielonych przez okrutną historię XX wieku. 

Tuż przed śmiercią babcia przekazuje Kate rysunek, który przedstawia jej biologiczną 

babkę – podobieństwo jest uderzające. Dziewczyna wyrusza w podróż, by odkryć 

rodzinne tajemnice. Okazuje się, że autorem rysunku jest sławny malarz, Thomas 

Stafford, który choć uważany za odludka, zaprasza Kate do swojego domu na Korsyce. 

Opowiada o wielkiej miłości sprzed ponad pół wieku. Kate poznaje historię swojej babki 

Alice, niegdyś pięknej, odważnej i nieco zagubionej kobiety oraz zakochanego w niej 

studenta prawa, który marzył o tym, by zostać malarzem. Stanfford opowiada, jak na przestrzeni lat 

odnajdywał i tracił ukochaną, Kate zaś zakochuje się w jego wnuku, Oliverze. Malarz nie wie jednak 

wszystkiego. Kate jedzie do Nowego Jorku, dokąd prowadzą kolejne tropy. Udaje się jej odnaleźć Alice, 

a ta ma do opowiedzenia własną historię… 

Opowieść o wielkiej namiętności, kłamstwie, zdradzie najbliższych, poświęceniu i niegasnącej sile 

miłości, osnuta na przestrzeni burzliwych wydarzeń zeszłego stulecia. 

Lingas-Łoniewska A. – Brudny świat – Wyd. 

Novae Res 

 Wstrząsająca opowieść o miłości, demonach przeszłości i głęboko skrywanych 

tajemnicach. Wichrowe wzgórza miały swoich Cathy i Heathcliffa, Brudny świat pokazuje 

zagmatwane i tragiczne losy Kati i Tommy’ego. 

„Pozostań przy mnie na zawsze – przybierz, jaką chcesz, postać – doprowadź mnie do 

obłędu, tylko nie zostawiaj mnie samego w tej otchłani, gdzie nie mogę cię znaleźć! Nie 

mogę żyć bez mojego życia. Nie mogę żyć bez mojej duszy!” 

   Kiedy stykają się ze sobą dwa tak różne światy, jak Kathriny Russell i Tommy’ego 

Cordella, niemożliwe jest, aby nie doszło do wybuchu. Praktycznie więcej ich dzieli, niż łączy. Jedynym 

wspólnym ogniwem jest praca nad najnowszą płytą Semtexu. W dodatku każde z tych dwojga dźwiga 

na barkach dramat swojej własnej przeszłości... 



Lutz J. – Bez śladu – Wyd. Prószyński Media 

Nie mogą żyć własnym życiem. Mają tylko jedno wyjście. Muszą je zabierać innym. 

W Nowym Jorku giną młode kobiety. Detektyw Frank Quinn staje przed nowym 

wyzwaniem. Nie zdaje sobie sprawy, że będzie ono zupełnie inne, niż wszystkie 

poprzednie.  

Quinn wie, że pojawienie się kolejnego seryjnego mordercy stanowiłoby zbyt proste 

wyjaśnienie tajemnicy. Nie wie, że ściganie ogarniętego obłędem mordercy byłoby 

znacznie łatwiejszym zadaniem, niż to, które przed nim stoi.  

Śmiertelna pułapka zamyka się powoli wokół następnej ofiary. Quinn musi zdążyć. 

Zdążyć, zanim ktoś kolejny zniknie – na zawsze i bez śladu. 

 

Meyer D. – Trzynaście godzin – Wyd. Sonia 

Draga 

Detektyw Benny Griessel jest uważany przez jednych za legendę, 

przez innych za pijaka. Przez lata nastąpił na zbyt wiele odcisków, by 

spodziewać się zawodowego awansu i obecnie musi koncentrować się 

przede wszystkim na zachowaniu trzeźwości i byciu mentorem 

kolejnego pokolenia stróżów praworządności, pokolenia stanowiącego 

mieszankę etniczną charakterystyczną dla społeczeństwa nowego RPA. 

Gdy w Cape Town znika amerykańska turystka ogarnięte paniką władze zwracają 

się bez wahania do Griessela: detektyw ma trzynaście godzin na ocalenie 

dziewczyny, uratowanie swojej kariery i… zdemaskowanie spisku, który zagraża 

całemu krajowi... 

Zander I. – Pływak – Wyd. Sonia Draga 

 Rok 1980, Damaszek. W zaparkowanym samochodzie zostaje zdetonowana 

bomba, która zabija matkę pewnej dziewczynki. 

Trzy dekady później, w 2013 r. absolwent szwedzkiego uniwersytetu, 

Mahmoud Shammosh, dostaje anonimowy email z propozycją spotkania. 

Nadawca maila twierdzi, że jest w posiadaniu informacji, które zainteresują ich 

obu. 

Tymczasem w Brukseli George Lööw, lobbysta na rzecz największej agencji PR, 

otrzymuje niepokojące zadanie. Amerykańska firma zleca mu założenie podsłuchu w biurze 

młodej asystentki Klary Walldéen, byłej dziewczyny Mahmouda. 

Pewnego dnia zakrwawiony Shammosh zjawia się u Klary... 



LITERATURA POPULARNONAUKOWA 

Eadie B.J., Taylor C. – Po schodach do nieba – 

Wyd. Znak 

 Jedna z najbardziej poruszających opowieści o doświadczeniach z 

pogranicza śmierci.  Lekarze myśleli, że Betty umarła.  Jej ciało nie 

odpowiadało na próby reanimacji, nie dawało żadnych oznak życia. 

Tymczasem ona miała wrażenie, że ogląda wszystko z góry, widziała 

też światło, które zapraszało ją do siebie. A potem doświadczyła 

niewyobrażalnego szczęścia. 

Zrozumiała, że jest nie tylko biologicznym organizmem, ale też istotą 

duchową, która nigdy nie przestanie istnieć. 

Betty przeżyła śmierć kliniczną i wróciła do życia z przesłaniem miłości: „kochajcie się, 

bo to jest najważniejsze”. Jej prosta i piękna opowieść o tym, czego doświadczyła, 

sprawia, że to, co niepoznawalne, staje się zrozumiałe... 

Kroger T. – Syberia. Moje miejsce na ziemi – 

Wyd. Replika 

 Syberia! To słowo powszechnie wymawia się tylko szeptem. Prawie żaden 

zesłaniec nigdy stamtąd nie wraca. Ten, któremu się to jednak udało, był już 

siwy i na zawsze milczący. Nigdy więcej na jego twarzy nie pojawiał się 

uśmiech. Najczęściej siedział nieruchomo – jeżeli to możliwe to w słońcu – 

i patrzył zamyślony w dal. Wyglądało to tak, jakby stale na coś czekał… Kiedy 

rozpoczyna się I wojna światowa, Theodor Kröger, Niemiec mieszkający w 

Petersburgu, słyszy wyrok, którego obawiają się wszyscy przeciwnicy Rosji: 

zesłanie. W ten sposób trafia do Nikitino, wsi w głębi groźnej Syberii, gdzie lato jest krótkie i upalne, a 

zima mroźna i śmiertelnie niebezpieczna. Dzięki funduszom otrzymanym od ojca udaje mu się uzyskać 

ograniczoną swobodę ruchów i rozpoczyna walkę o przetrwanie i powrót do domu. Okazuje się jednak, 

że Syberia ma mu do zaoferowania znacznie więcej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać: cel, pracę, 

przyjaźń... a nawet miłość. Jednym słowem – życie. 

Opowieść o poszukiwaniu szczęścia i sensu życia tam, gdzie pozornie nie sposób ich odnaleźć. 

Marias J. – Pisane życia – Wyd. Sonia 

Draga 

 Mistrzowie pióra - Faulkner, Conrad, Nabokov, Sterne i wielu innych - w nowym 

ciekawym ujęciu. 

Podręczniki i słowniki historii literatury byłyby znacznie bardziej interesujące, gdyby 

zawierały biografie takie jak te przedstawione przez Javiera Mariasa. 

Koncentrując uwagę na mistrzach XVIII, XIX i XX wieku, a nie na maskach, które 



przyjęli wraz ze sławą, z całą naturalnością wydobywa ich z przeszłości, przedstawia w codziennej 

krzątaninie, od której nikt nie jest w stanie uciec. Oczywiście nie jest to podglądanie przez dziurkę od 

klucza, co jest żałośnie pospolite. Przywraca się im jedynie wymiar ludzki, zredukowany procesem 

mitologizacji literackiej czasem nawet do zera. 

Pracując nad tym oryginalnym dziełem, Marías korzystał zarówno ze źródeł z pierwszej ręki, takich jak 

autobiografie, wspomnienia albo listy, jak i specjalistycznych opracowań krytycznych. 

W Pisanych życiach posmak powieści jest zamierzony i trudno powstrzymać się od pochwał po 

przeczytaniu tej książki... 

Petersen A.H. – Skandale złotej ery Hollywood – 

Wyd. Znak Horyzont 

 Bezwzględna rywalizacja, romanse, depresje, narkotyki i tajemnicze zgony.  

Za legendą złotej ery Hollywood stoją dramaty największych gwiazd.  

Kochamy ich za niezapomniane role filmowe. Ale czy wiemy coś o ich 

prawdziwym życiu? Pola Negri – mistrzyni kontrolowanej plotki o samej 

sobie, Rudolf Valentino – pierwszy metroseksualny obiekt uwielbienia, Judy 

Garland – brzydkie kaczątko Hollywood uwięzione w roli wiecznego dziecka, 

Jean Harlow – platynowa piękność, którą zabiła farba do włosów, Marlon 

Brando – ekscentryczny geniusz czy głupek i amator?  

W Fabryce Snów o tym, kto zostanie gwiazdą, decydowały studia filmowe i media. 

Niefortunna pogłoska mogła zniszczyć karierę i życie. Skandale tuszowano. Manipulowano 

rodzinnymi tragediami. Aktorzy byli więźniami własnego wizerunku, a jedno potknięcie 

zmieniało uwielbienie publiczności we wrogość.  

W książce Anne Helen Petersen plotka przeplata się z historią.  

Souad – Spalona żywcem – Wyd. Amber 

 Pierwsze na świecie świadectwo ofiary zbrodni honorowej 

Miała siedemnaście lat i zakochała się: zhańbiła rodzinę. Więc rodzina wydała na nią 

wyrok śmierci… 

Pokochała go pierwszą miłością. Myślała, że się z nią ożeni. Ale ukochany zniknął, a ona 

odkryła, że jest w ciąży. A w jej świecie to najcięższa zbrodnia... 

W zapomnianej przez Boga wiosce w Cisjordanii kobiety są warte mniej niż zwierzęta 

domowe. Tu mężczyzna jest panem życia i śmierci żony, córki, siostry. Brat może 

bezkarnie zabić siostrę, matka – córkę, kolejną bezużyteczną dziewczynkę, jaka się 

urodzi. Tu kobiecie odbiera się godność, a nawet życie zgodnie z odwiecznym 

obyczajem i uświęconą tradycją. A śmierć jest karą dla dziewczyny, która zhańbi rodzinę. 

Tak jak Souad. 

Wyrok wydaje jej ojciec. Szwagier dokonuje egzekucji. Oblewa Souad benzyną i podpala... 



Starmach A., Kruczek M., – Lekkość: chudnij 

pysznie – Wyd. Znak 

  Jedz smacznie i chudnij pysznie. 60 szybkich przepisów na 

lekkie i sycące potrawy, 15 zestawów ćwiczeń na płaski brzuch 

i smukłe nogi/dla pięknej sylwetki. 

 Nigdy nie wyobrażałam sobie siebie na diecie pełnej 

ograniczeń. Aż poznałam Marysię, która zachęciła mnie, żebym 

zmieniła swoją kuchnię na lżejszą. Przyznaję, że nie było mi 

łatwo zrezygnować z czekolady czy masła ale podjęłam 

wyzwanie - zamknęłam się w kuchni: testowałam, smakowałam i udało mi 

się stworzyć dania, dzięki którym nadal cieszę się bogactwem smaków, ale 

nie muszę się martwić o odkładające się w biodrach zbędne kilogramy.  

Szejnert M. – Usypać góry. Historie z Polesia - 

Wyd. Znak 

 Porywająca podróż do najbliższej z mitycznych krain 

Usypać góry. Historie z Polesia to fenomen polskich Kresów w 

pigułce. Wciągająca opowieść o krainie, w której żyli obok 

siebie Polacy, Litwini, Białorusini i Żydzi. Ale też „tutejsi” – 

Poleszucy, dla których ojczyzna to nie historia czy polityka, ale 

miejsce człowieka w kosmosie. To zatrzymany w czasie świat 

królewiąt, panów i chłopów, przemysłowców, kupców i cadyków 

oraz jego dramatyczny koniec... 

Na początku wieku XXI Małgorzata Szejnert wyrusza ich tropem... 

 

Wajrak A. – To zwierzę mnie bierze – Wyd. Agora  

  

Adam Wajrak na tropie tajemnic zwierząt dużych, małych i 

najmniejszych.  

 

 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW 

KSIĄŻEK! 


