
LITERATURA OBYCZAJOWA

Gould J. - Szmaragd wielkiej damy – Wyd. Prószyński S-ka

Allegra Sheridan, projektantka biżuterii, zyskała już pewną renomę dzięki 
niepowtarzalnym klejnotom wykonywanym dla nielicznych, lecz zamożnych 
klientów. Jeden z nich, bogaty przedsiębiorca Hilton Whitehead, nie potrafi 
niczego odmówić swojej kochance. A tym razem Kitty pragnie 
legendarnego i bajecznie kosztownego szmaragdu księżniczki Karimy. 
Whitehead składa Allegrze niezwykłą propozycję: chce, by pojechała do 
Francji i licytując w jego imieniu, kupiła słynny pierścionek ze szmaragdem. 
Allegra sprawnie wykonuje intratne zlecenie. Okazuje się jednak, że nabyty 
przez nią klejnot stanowi klucz do pewnej mrocznej zagadki z przeszłości, 
a każdemu, kto zapragnie ją rozwiązać, grozi śmiertelne 

niebezpieczeństwo… Powieści Judith Gould, przetłumaczone na 22 języki, są perełkami 
wśród współczesnych powieści obyczajowych. To szczególnie ciekawe, jeśli wziąć pod 
uwagę, że Judith Gould… nie istnieje. Jest tylko literackim pseudonimem pisarskiego 
tandemu złożonego z dwóch amerykańskich autorów… 

Black M. - Wielki kłamca – Wyd. G+J Gruner+Jahr Polska

Książka to pełna emocji, oryginalna i zręcznie napisana powieść o 
ludzkich błędach i słabościach, ale także o potrzebie ich odkupienia i 
próbie ucieczki od życia ukształtowanego przez kłamstwa z przeszłości. 
W tym niezwykle wnikliwym dramacie rodzinnym, który powstaje, gdy 
wskutek niewłaściwych decyzji człowiek zaczyna prowadzić podwójne 
życie, nie ma bohaterów, którzy wychodzą cało z opresji. Millenia Black 
jest znakomitą pisarką i fascynującą medialną postacią, uznawaną za 
eksperta w dziedzinie związków międzyludzkich i podwójnego życia. 
"Wielki kłamca" to jej powieściowy debiut. W chwilach wolnych od 
pisania lubi słuchać piosenek Nata King Cole'a i Judy Garland. Uwielbia też 
klasyczne, stare hollywoodzkie filmy. Millenia jest wychowanką Keiser College. 
Urodziła się na południu Florydy, gdzie mieszka do dziś. Obecnie pracuje 
intensywnie nad drugą powieścią. Jest niezamężna. Nigdy też nie była związana z 
mężczyzną, który prowadził podwójne życie. Tak przynajmniej jej się wydaje. 

Ruston J. - Luksus – Wyd. Amber

Pewnego dnia ten raj będzie nasz! Pewnego dnia ta bajeczna wyspa
będzie należała do nas – przyrzekło sobie trzech przyjaciół. Ale tylko jeden z nich 
osiągnął ten cel. Bo Logan Barnes zawsze zdobywa to, czego chce. Wszystko mu się 
udaje. Ma pieniądze, ożenił się z piękną dziewczyną i kupił wyspę, którą zmienił w 
przybytek luksusu, perłę w koronie swojego hotelowego imperium. Lecz luksus może 
być zdradliwy i bardzo niebezpieczny...



Gryniewicz K. - Truskawki z szamponem- Wyd. Pruszyński S-ka

Co kryje się pod lakierowaną okładką magazynu dla kobiet? Nieco 
mniej błyszcząca rzeczywistość. Autorka zna ją dobrze i uchyla rąbka 
tajemnicy. Jej satyra na środowisko to eksplozja ironicznego 
humoru. Rodzimy diabeł nie ubiera się u Prady, maluje się używanymi 
kosmetykami, a na bankietach jest skupiony niczym pilot myśliwca.
Dwudziestodziewięcioletnia Joanna, dotychczas pisująca do 
dziennika, rozpoczyna pracę w miesięczniku dla kobiet „Cud na 
Twarz”. Mimo że nie ma doświadczenia w tej branży, 
postanawia zmierzyć się z tym zadaniem i zostać świetną 
dziennikarką piszącą o urodzie. Tymczasem jej chłopak otrzymuje 
propozycję pracy w Londynie. Mimo to Joanna zostaje w kraju, by zrobić karierę. Krok po 
kroku obserwujemy jej wkraczanie w świat kobiecego piękna – sposób poznawania 
opisywanych kosmetyków, udział w konferencjach, redakcyjną atmosferę, kontakty z firmami 
kosmetycznymi, wizażystami, fotografami.
Autorka z ironicznym zacięciem zdradza kulisy pracy w redakcji pisma kobiecego i 
zaskakujące dla laika zasady wyboru tematów, pozyskiwania informacji i tego, czy warto 
naprawdę wierzyć kolorowym czasopismom. 

Lennox J. - Wszystkie moje siostry – Wyd. Prószyński i S-ka

  Córki zamożnego przedsiębiorcy z Sheffield w niespokojnych latach przed I wojną 
światową szukają własnej drogi życiowej. Śliczna egocentryczka Iris marzy o 
bogatym mężu, nieśmiała Marianne w najmniej spodziewanym momencie spotyka 
prawdziwą miłość, Eva pragnie rozwijać artystyczne zdolności i żyć na własną rękę. 
Najmłodsza Clemency musi zrezygnować ze szkoły, aby zająć się hipochondryczną 
matką. Mija kilka lat. Iris, której nadzieje na małżeństwo legły w gruzach, zostaje 
pielęgniarką w londyńskim szpitalu; owdowiała Marianne pada ofiarą okrutnego i 
bezwzględnego plantatora herbaty z Cejlonu; sufrażystka Eva, godząc się na romans 
z obarczonym liczną rodziną malarzem, rezygnuje dla niego z kariery artystycznej; zakochana w 
żonatym pianiście Clemency szybko wyzbywa się złudzeń. Tymczasem nad Europą zbierają się 
chmury. Wojna po raz kolejny odmienia życie wszystkich sióstr Maclise, przysparzając im nowych 
cierpień, ale w końcu dając nadzieję na nowe, szczęśliwsze życie.

LITERATURA SENSACYJNA

Kellerman J. - Detektywi- Wyd. Amber

Doktor Alex Delaware pomaga policji w poszukiwaniach dziewczyny, która 
zniknęła bez śladu. Dla porucznika Reeda z wydziału zabójstw ta sprawa to 
wyzwanie, które pochłania go bez reszty. Dla prywatnego detektywa Foxa to 
kolejne intratne zlecenie. Reed i Fox, bracia połączeni więzami krwi i 
podzieleni trudną rodzinną historią, muszą zapomnieć o nienawiści. Wbrew 
sobie muszą połączyć siły, a rządząca nimi rywalizacja nie pozwoli żadnemu z 



nich dać za wygraną, dopóki zagadka nie zostanie rozwiązana. Dopóki mroczny labirynt ulic 
miasta kryje psychopatycznego mordercę... 

Newman R. - Cienie marzeń - Wyd. Amber

Kate nie może pogodzić się z utratą ukochanego męża. Rok temu utopił 

się podczas wakacji na Sycylii. A teraz widzi go na zdjęciu zrobionym 

kilka tygodniu temu w Miami… Choć nikt jej nie wierzy, Kate wie, że się 

nie myli. Z narażeniem życia i najpiękniejszych wspomnień przemierza 

pół świata, by poznać prawdę – o swoim mężu i... mroczną prawdę o 

sobie. 

Smith C. L. - Wieczni wygnańcy – Wyd. Amber

Zachariasz  zrobiłby dla Mirandy wszystko. To dla niej łamie zasadę, jakiej 
aniołom stróżom nigdy łamać nie wolno: przybiera ludzką postać. Lecz nawet 
wtedy nie jest w stanie ochronić swojej śmiertelnej ukochanej. Zaatakowana 
przez wampira Miranda ulega mrocznej przemianie... Za pogwałcenie anielskich 
praw Zachariasz  zostaje skazany na życie na ziemi. Dostaje jednak drugą 
szansę i nowe zadanie: pokonać bezwzględnego władcę ciemności. I tak anioł 
stróż, chcąc ocalić dziewczynę, którą obdarzył wiecznym uczuciem, i odzyskać 
niebo, będzie musiał stanąć u wrót piekła... 

James P. - Śmierć na sprzedaż – Wyd. Capricorn

Tom Bryce zachował się jak przyzwoity człowiek: chciał zwrócić znalezione 
w pociągu CD właścicielowi. Gdyby jednak wiedział, czym ten tajemniczy 
producent ze skarabeuszem w logo się zajmuje, nie dotknąłby płyty za 
żadne skarby. Nie wiedział jeszcze czegoś najgorszego. Jego rodzina miała 
odegrać główną rolę w ponurym spektaklu zabijania przed kamerą... W 
nadmorskim Brighton policja znajduje okrutnie pokaleczone, 
pokawałkowane zwłoki. Śledztwo prowadzi detektyw Roy Grace. Kiedy 

znikają ludzie, trauma, z którą żyje od zaginięcia żony, odzywa się w nim ze wzmożoną 
siłą. W tym zwariowanym świecie wszystko jest na sprzedaż. Również śmierć. 

Mortman D. – Odcienie czerwieni – Wyd. Prószyński i S-ka

     Vera Hart stoi na czele imperium kosmetycznego o światowej sławie. Zdobyła 
wszystko: pieniądze, władzę i uznanie. Ta podziwiana przez wszystkich kobieta ma 



jednak potężnych wrogów. Ktoś próbuje zniszczyć dzieło jej życia. Tajemniczy morderca zabija swoje 
ofiary przy użyciu kosmetyków Very.  

LITERATURA POPULARNONAUKOWA

Jarmuła A. – Manipulacja i wywieranie wpływu na ludzi – Wyd. Astrum 

Już same słowa MANIPULACJA czy WYWIERANIE WPŁYWU 
powodują negatywne skojarzenia. Najbardziej prymitywną formą 
manipulacji jest kłamstwo, jednak „ludzie dojrzali, mając do 
dyspozycji cały arsenał lepszych manipulacji, rzadko stosują formę 
zwykłego kłamstwa. Jeżeli w świecie dorosłych spotykamy proste 
kłamstwo, to najczęściej tylko wtedy, gdy spełnione są dwa 
podstawowe warunki <> kłamstwa: brzmi ono prawdopodobnie oraz jest 
absolutnie niemożliwe do sprawdzenia przez odbiorcę.” Autorka Anna Jarmuła w książce 
Manipulacja i wywieranie wpływu na ludzi, w prosty sposób stara się przybliżyć 
Czytelnikowi dzisiejszą wiedzę badaczy tego tematu. Książka bogata jest w opis technik, 
metod i przykładów na to, co powinniśmy wiedzieć, by przetrwać na froncie wpływu 
społecznego, uwikłani w próbę manipulacji naszą osobą czy też naszymi działaniami. W 
książce zawarta jest odpowiedź na pytanie jaki wpływ na nasze decyzje, postawę, sukces 
czy porażkę ma partycypacja w naszych zachowaniach osób trzecich.   

Łobocki  M. – W trosce o wychowanie w szkole – Wyd. Impuls

Wychowanie w polskich szkołach pozostawia wiele do życzenia. Nawet nauczyciele z 
wykształceniem wyższym nie radzą sobie z nim najlepiej. Jedną z przyczyn jest brak 
należytego przygotowania nauczycieli do wykonywania zawodu, a zwłaszcza 
niemożność wykazania się przez nich rzetelną wiedzą o wychowaniu. Nawet, gdy ją 
posiadają, nie są skłonni do jej weryfikowania. Towarzyszy temu zazwyczaj poczucie 
bezradności w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

Matela  L. – Polska magiczna – Studio Astropsychologii

  Miejsca mocy to magiczne punkty, w których występują aktywne energie 
przyrody, łączące moce Ziemi i kosmosu.
W Polsce jest ponad 400 takich miejsc, w ponad 100 miejscowościach. Są 
wśród nich miejsca bardzo znane, ale też takie, o których usłyszysz po raz 
pierwszy. Jednak nawet o tych najbardziej popularnych (np. Wawel) 
dowiesz się więcej niż z innych przewodników.
Specjalista od radiestezji i geomancji oraz znawca miejsc mocy – Leszek 



Matela stworzył publikację, w której znajdziesz najistotniejsze informacje o magicznych 
miejscach.
Jak na dobry i funkcjonalny przewodnik przystało mamy tu: szczegółowe opisy miejsc, 
ciekawostki, informacje praktyczne, mapy oraz mnóstwo zdjęć. Oprócz tego przedstawia 
inną stronę tych miejsc.
Poznasz lokalizację miejsc mocy, polskie czakramy, strefy geomantyczne, radiestezyjną siłę 
energii, duchową symbolikę i przesłania medytacyjne ich oddziaływanie, wykorzystanie i 
wpływ na Twoje życie. Dowiesz się jak się doenergetyzować i czerpać pozytywną energię 
natury.
To świetna pozycja dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z energii miejsc mocy i dla tych, 
którzy szukają oryginalnego pomysłu na spędzanie weekendu lub wakacji.
Wyrusz w magiczną wyprawę po tajemniczych miejscach Polski i skorzystaj z mocy 
energetycznych punktów.
„Polska magiczna” to przewodnik inny niż wszystkie...

Steele K., Berman C. – Dzień, w którym umilkły głosy – Wyd. Replika

Dzień w którym umilkły głosy to historia życia Kena Steele’a, który od 14 roku 
życia przez 32 lata cierpiał na schizofrenię, objawiająca się słyszanymi głosami, 
które przekonywały o jego bezwartościowości i zachęcały do popełnienia 
samobójstwa. Młody chłopak pozostał z tym problemem całkowicie sam - odrzucony 
przez rodziców tkwił w przekonaniu o braku miejsca dla siebie na świecie i wśród 
ludzi. Bunt, który miał być sposobem na zwrócenie na siebie uwagi, spowodował 
jedynie całkowite odepchnięcie przez najbliższych.

Nie powiodły się także próby samodzielnego wkroczenia w dorosłe życie – coraz 
bardziej natarczywe głosy zdominowały jego samotny świat. Chwytał się nawet najpodlejszych i 
niemoralnych metod by przeżyć i zapomnieć – prostytucja, narkotyki, alkohol, bezdomność. 
Napotykał przy tym na nieuczciwych i zakłamanych ludzi, którzy wykorzystywali zagubienie i 
bezradność Kena. Kolejne podróże, które miały pełnić rolę ucieczki od choroby i nieprzyjaznego 
środowiska, przynosiły tylko porażki. Nieliczne momenty samorealizacji np. pomoc ludziom starszym 
i kilka życzliwych osób nie zagłuszyło uporczywych głosów i nie wyeliminowało myśli o śmierci. 
Dopiero nowoczesna terapia i profesjonalna pomoc psychologiczna spowodowały, że któregoś dnia – 
ku zaskoczeniu samego Kena – głosy umilkły. 

Jego osobiste doświadczenie predestynowały go do bycia doskonałym rzecznikiem walki o prawa 
osób chorych i wykluczonych społecznie przez swą chorobę. Dawał tym samym świadectwo sensu 
nadziei i konieczności bycia wytrwałym. Zmarł jako spełniony 52-latek.

Dobbs  L., Wood S. – Zmień swój ogród – Wyd. MUZA S.A.

   Bogactwo pomysłów przekształcania ogrodu, który mamy, w ogród, który 
chcielibyśmy mieć · praktyczne rozwiązania różnych problemów: braku 
przestrzeni, słabej jakości gleby · sugestie szybkiej naprawy, by ogród wyglądał 
dobrze o każdej porze roku. Jeśli uważasz, że Twój ogród wymaga liftingu, ta 
książka pozwoli Ci przekształcić istniejący już ogród w ogród Twoich marzeń! 

http://www.azymut.pl/mw/?m=105&aid=9996


Znajdziesz tu rozwiązania potencjalnych problemów, które możesz napotkać w czasie 
nadawania mu upragnionego wyglądu, a także proste i łatwe do realizacji sugestie, by Twój 
ogród dobrze się prezentował o każdej porze roku.

Szybkie naprawy, fachowe rady – Reader’s Digest

Szybkie naprawy, fachowe rady to książka dla każdego - od 
początkującego majsterkowicza, dla którego uniwersalnym 
narzędziem jest nóż kuchenny, po doświadczonego "złotą rączkę", 
który pod względem znajomości rzeczy może konkurować z 
zawodowcami. 

Poszczególne rozdziały książki omawiają prawie wszystkie rodzaje 
napraw i poprawek wewnątrz i na zewnątrz domu, przedstawiając 
niemal na każdej stronie gotowe rozwiązania "krok po kroku". Opisane 
one są przystępnym językiem i ilustrowane licznymi fotografiami i 
rysunkami. Ponad 2000 fachowych rad i podpowiedzi, które 
uzyskaliśmy od ekspertów, pozwala nie tylko osiągnąć jak najlepsze efekty, ale także 
zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Szybkie naprawy, fachowe rady to książka praktyczna, o jasnym i przejrzystym układzie, 
zawierająca dobre pomysły na lepsze zorganizowanie i wykorzystanie przestrzeni oraz rady, 
jak w prosty sposób zwiększyć komfort życia w domu i wokół niego. Znajdują się tu również 
porady dotyczące malowania i tapetowania, naprawy mebli i ich odnawiania, prac 
hydraulicznych i elektrycznych, a także projektowania i kształtowania krajobrazu, budowy 
tarasu, planowania i zakładania ścieżek. Podpowiadamy, jak chronić dom, samochód, 
rodzinę, co zrobić, żeby życie było bezpieczniejsze i wygodniejsze. 

Książka zawiera również Inne zastosowania zwykłych rzeczy oraz Indeks. 

Piękny ogród bez wysiłku – Reader’s  Digest

Książka przedstawia przykłady wielu rzeczywistych ogrodów, które należą 
do osób o różnych zawodach, różnej sytuacji rodzinnej, różnych 
wymaganiach i upodobaniach. Uczy, jak najłatwiej stworzyć miejsce 
odpoczynku i wytchnienia. 

PIĘKNY OGRÓD BEZ WYSIŁKU to dobry przewodnik. Pozwala ominąć 
zasadzki czyhające na niedoświadczonych ogrodników. Odpowiada na 
pytanie, jak najmniejszym kosztem uzyskać najlepsze efekty. 

PIĘKNY OGRÓD BEZ WYSIŁKU udziela kilku praktycznych rad dotyczących 
wypożyczania sprzętu, zatrudniania fachowej pomocy oraz kupowania roślin. Przydatny 
będzie też spis adresów odpowiednich instytucji oraz indeks. 

Obok polskich nazw roślin umieszczono w nim nazwy łacińskie. 



LITERATURA DLA MŁODZIEŻY 

Westerfeld S. - Brzydcy -  ( I tom trylogii )  - Wyd. Egmont Polska

c.d. w „Śliczni”, „Wyjątkowi”

Tally nie może się już doczekać swoich szesnastych urodzin. Tego dnia w 
jej świecie każdy przechodzi operację, która zmienia przeciętnych, 
brzydkich nastolatków w doskonałych ślicznych, żyjących w 
supernowoczesnym raju, gdzie jedynym zajęciem jest wieczna zabawa. 
Tymczasem Shay, nowa przyjaciółka Tally, nie podziela jej entuzjazmu i 
zamiast poddać się przemianie, woli zaryzykować ucieczkę z miasta. Po 
zniknięciu Shay Tally odkrywa, że nawet w raju nie wszystko jest śliczne. 
Musi wybierać: albo odszuka Shay i zdradzi władzom miejsce jej pobytu 
albo też nigdy nie stanie się piękna. Decyzja, którą podejmie, na zawsze 

odmieni jej świat. 

Rennison L. - Miłość ci wszystko wypaczy - Wyd. Egmont Polska

 Zupełnie przypadkowo mam dwóch potencjalnych chłopaków. To 
znaczy, że cały czas będę musiała wyglądać pięknie i olśniewająco, 
nawet w kiblu. Muszę być gotowa. Ale tak, żeby nikt nic nie zauważył. 
Mam wyglądać bosko, ale tak naturalnie, jakbym właśnie wstała z 
łóżka. "Wystarczy odrobinka podkładu, korektor na pryszcze, muśnięcie 
pudrem brązującym i już. Aha, i oczywiście troszkę błyszczyka, tusz do 
rzęs i delikatne kreski na powiekach. Pewnie by nie chcieli umawiać się 
ze mną na przemian… 

Cotton F.G. - Klątwa Magdaleny – Wyd. Amber

 Dostępna od niedawna w Polsce książka autorstwa F.G. Cottama to 
opowieść o doktor Elizabeth Bancroft, która zmierzyć się musi z bardzo 
nietypową chorobą. Ojciec dziesięcioletniego Adama, Mark Hunter, prosi 
ją, by pomogła jego dziecku. Badając chłopca, lekarka początkowo 
próbuje znaleźć racjonalne wyjaśnienia dla dręczących go problemów, 
zwłaszcza koszmarów, w których dziecko wciela się w nieznane sobie 
osoby i przeżywa na nowo ich wspomnienia. Im dłużej jednak Elizabeth 
przebywa z małym pacjentem, tym bardziej zaczyna wątpić w możliwość 
postawienia logicznej diagnozy, zwłaszcza, gdy Mark opowiada jej o 
swojej dawnej żołnierskiej misji w Amazonii, spotkaniu z czarownicą oraz 

klątwie rzuconej w miejscowości Magdalena. Lekarka opiekuje się Adamem najlepiej, jak 



potrafi, podczas gdy ojciec chłopca postanawia wyruszyć na poszukiwanie jedynej osoby, 
która może im pomóc. 

Cyrus M. - Droga do sławy – Wyd. Egmont Polska

 Pierwsza w Polsce autobiografia Miley Cyrus. - gwiazdy serialu Disney 
Channel Hannah Montana! Zobacz jaka naprawdę jest twoja idolka!

 


