
Literatura  obyczajowa 

 

Michalak K. – Amelia  - Wyd. Filia 

Pewnego słonecznego dnia na progu uroczej, starej 

kamieniczki w miasteczku o nazwie Zabajka stanęła 

dziewczyna. Otworzyła szeroko drzwi i uśmiechnęła się do 

świata. Jaśmin pachniał oszałamiająco a drzewa zieleniły 

się intensywnie obmyte porannym deszczem. Dziewczyna 

omiotła spojrzeniem senne miasteczko - Tak, tu będzie mi 

dobrze - pomyślała. - Tu zostanę… 

 

Noszczyńska D. – Farbowana  blondynka – Wyd. 

Prószyński Media 

Tamara przyjeżdża z prowincji z gotowym planem na 

szczęście: najpierw kariera i odpowiedni status 

materialny, później mąż, może nawet dzieci... Nie. 

Jedno dziecko. W dalekiej przyszłości – i tylko wówczas, 

jeśli on się będzie upierał. Ma jasno wytyczoną ścieżkę. 

Konsekwentnie realizuje kolejne cele i krok po kroku 

osiąga to, co sobie założyła… 

 

Nurowska M. – Wariatka z Komańczy – Wyd. 

Prószyński  i S-ka 

Maria Nurowska powraca z nową powieścią o niezwykłej 

kobiecie, wspaniałej artystce; jedni ją uwielbiają, inni się jej 

boją, jeszcze inni nazywają wariatką z Komańczy…Marta 

Kohn, znana malarka, wyjeżdża na krótki urlop w 

Bieszczady, chce odpocząć od warszawskiego życia, które w 

niezwykłej ciszy i wolno płynącym czasie coraz bardziej się 

od niej oddala. Z każdym dniem upewnia się, że chce tu 

pozostać. Ta decyzja zmieni jej życie, ale nie tak, jak tego 

oczekiwała. 



Karpińska A. – Pozwól się uwieść – Wyd. 

Prószyński Media 

Marta, kobieta po czterdziestce, zostaje sama z 

dorastającymi bliźniakami, córką i synem. Rozstanie z 

niewiernym mężem jest dla niej dramatyczną decyzją, bo 

nigdy nie przestała go kochać. Jej życie rozsypuje się jak 

domek z kart, i tylko tajemniczy Szymon, znajomy z 

internetowego forum, zdaje się ją rozumieć… 

 

 

Świętek  E. – Zanim  odszedł  - Wyd. Replika 

Karolina, po tragicznej śmierci męża i utracie dziecka, długo 

nie może dojść do siebie. Zachęcona przez przyjaciółkę, 

Sylwię, postanawia przelać swoje emocje na kartki książki. 

Pomysł okazuje się strzałem w dziesiątkę, a Karola pisze i 

wydaje coraz to kolejne powieści. Oparcie znajduje w 

przyjaciółkach – krzykliwej i przebojowej Sylwii oraz dopiero 

co poznanej za pośrednictwem Internetu Caro. 

 

 

 

Matuszkiewicz J. – Zjazd rodzinny – Wyd. 

Prószyński Media 

 

Rok 2014. Ewa Parelska, archiwistka i entuzjastka 

historii, postanawia urządzić zjazd swoich krewnych, 

tych z bliska i tych z daleka. A zbierze się ich trochę, 

bo protoplaści rodu Korzeńskich, Leontyna i Jan, mieli 

siedmioro dzieci… 

 

 



Olejnik A. – A  potem przyszła  wiosna – Wyd. 

Czwarta Strona 

Pola Gajda jest znaną aktorką. Jak przystało na 

prawdziwą gwiazdę, żyje w zawrotnym tempie: praca na 

planie, wywiady, imprezy u producentów i związek z 

celebrytą. Jej życie nie jest jednak wyłącznie pasmem 

sukcesów i radości, bowiem prześladuje ją wścibski 

paparazzo. Pewnego dnia Pola znajduje w internecie 

zdjęcie swojego ukochanego z inną kobietą… 

 

 

Cygler  H. – Czas zamknięty – Wyd. Rebis 

Powieść o poszukiwaniu i utracie, o burzliwych 

losach ludzkich i wyborach dokonywanych w 

wojennej codzienności. Kwiecień 1939 roku - napięta 

sytuacja w Wolnym Mieście Gdańsku zmusza Helen 

Hallmann do wyjazdu do Anglii z całą rodziną. 

Włodek, jej pasierb, choć marzy o przygodach i 

podróżach, nie chce porzucać domu i swej pierwszej 

miłości. Los jednak szykuje dla niego niejedną 

niespodziankę.... 

 

Klunder M.  - Każdy wschód słońca.  

(Niziołkowie z ulicy Pamiątkowej t.3) – Wyd. 

Replika 

Robert i Róża już jakiś czas temu wypuścili swoje dzieci w 

świat, które teraz na własny rachunek tworzą karty tej 

opowieści. Czytelnika zapewne najwięcej frapują losy ich 

najbardziej niepokornego potomka, księdza Janka. Został on 

wysłany wraz ze swoim proboszczem, księdzem Tadeuszem 

Wieczorkiem, na misję do miasteczka Kirkcaldy, na północ 

od Edynburga. 



Literatura sensacyjna 

Follett K. – Krawędź wieczności (Stulecie t. 3) – 

Wyd. Albatros 

„Krawędź wieczności” to ostatnia część trylogii „Stulecie”, 

opisującej losy pięciu rodzin – amerykańskiej, 

niemieckiej, rosyjskiej, angielskiej i walijskiej – na tle 

burzliwych wydarzeń, które kształtowały historię XX 

wieku. Follett prowadzi czytelnika od rewolucyjnej 

Hawany, przez Stany Zjednoczone, waszyngtońskie 

salony władzy, ponury Londyn w latach sześćdziesiątych 

aż po bezkresną Syberię.  

 

Robinson  P. – Dzieci rewolucji – Wyd. Sonia 

Draga 

   „Znakomita fabuła aż do ostatniej strony. Robinson 

otrzymał wiele nagród za serię z detektywem Banksem, ta 

książka to absolutne mistrzostwo”. Kirkus Review 

Na nieużywanym szlaku kolejowym znaleziono ciało 

mężczyzny. DCI Banks i jego współpracownicy szybko 

odkrywają, że ciało denata należy do zniesławionego 

profesora akademickiego, którego cztery lata wcześniej 

zwolniono z powodu molestowania seksualnego. 

 

 

Sund E.A. – Śmiercionośny upominek – Wyd. 

Sonia Draga 

Szwecję zalewa fala samobójstw. Młodzi ludzie w całym 

kraju odbierają sobie życie w różne, makabryczne 

sposoby. Łączy ich jedno: zainteresowanie muzykiem o 

pseudonimie HUNGER, który jest częścią najbardziej 

ekstremalnej i mrocznej subkultury muzycznej ukrytej 

w podziemnym świecie. 



Rawinis  M.P. – Krew z krwi (Saga rodu z 

Lipowej t.1.) – Wyd. Pi 

 

Barwna i fascynująca saga współczesnego autora, 

opisująca wielopokoleniowy ród polskich rycerzy na tle 

wydarzeń historycznych poprzedzających bitwę pod 

Grunwaldem. 

 

 

 

Tursten H. – Porcelanowy konik – 

Wyd. Replika 

 

Inspektor Irene Huss rozpoczyna dochodzenie w 

sprawie, która wygląda na samobójstwo popełnione w 

bogatej rodzinie. Ale to tylko pozory. Bardzo szybko 

pojawiają się następne ofiary. Mnożą się pytania 

dotyczące tajemniczych zgonów, które początkowo 

wyglądają na przypadkowe 

 

 

Funaro G. – Rzeźbiarz – Wyd. Prószyński Media 

 

„Rzeźbiarz" to w zamierzeniu mroczna opowieść o 

mordercy, który zainspirowany książką o sztuce Michała 

Anioła, postanowił zbawić świat. Morduje dosyć 

przypadkowych ludzi i dzięki opanowaniu procesu 

plastynacji tworzy z ich ciał rzeźby, będące idealnymi 

reprodukcjami dzieł renesansowego artysty. 

 



Mróz S. – Rewizje - Wyd. Czwarta strona 

Chyłka i Zordon, bohaterowie doskonale przyjętych 

przez czytelników thrillerów prawniczych, "Kasacji" i 

"Zaginięcia", powracają. Ale, ale! Spodziewajcie się 

niemałego zaskoczenia, tym razem charyzmatyczna 

Joanna Chyłka i młody prawnik, Kordian Oryński staną 

po przeciwnych stronach barykady. Stawką jest milion 

złotych, jednak gra toczy się o znacznie więcej.  Czy w 

zepsutym świecie korupcji i nadużyć finansowych 

można postąpić w zgodzie z własnym sumieniem? 

 

Bonda K. – Sprawa Niny Frank – Wyd. Muza 

Najpopularniejsza aktorka polskich seriali, Nina Frank, 

zostaje znaleziona martwa w swoim dworku w sielskiej 

przygranicznej miejscowości Mielnik nad Bugiem. 

Uwielbianej celebrytce, o czym wiedzą nieliczni, daleko do 

granej przez nią postaci szczęśliwej i dobrej zakonnicy 

Joanny. Jednak to właśnie ta rola przyniosła jej pieniądze i 

sławę. 

 

 

 

Herrmann E. – Wioska morderców – Wyd. – 

Prószyński  i S-ka 

 

Pewnego majowego dnia w ogrodzie zoologicznym w 

Berlinie dochodzi do makabrycznej zbrodni. Kiedy na 

miejscu zdarzenia zjawia się policjantka Sanela Beara, 

zastaje chaos i zamieszanie. Kilka dni później prasa 

opisuje przerażające okoliczności zdarzenia i ujawnia 

nazwisko kobiety podejrzanej o popełnienie 

przestępstwa… 

 



Literatura popularnonaukowa 

Adamczewski L. – Zejście do piekła – Wyd. 

Replika 

Zbiór sensacyjnych i nierzadko dramatycznych historii z 

dziejów Dolnego Śląska w okresie drugiej wojny światowej 

i pierwszych miesięcy powojennych. Leszek Adamczewski 

prowadzi Czytelnika do Wschowy ogarniętej paniką 

wskutek zagrożenia atakiem Wojska Polskiego. Jest 

przewodnikiem po obozie koncentracyjnym Gross-Rosen i 

niektórych jego filiach. 

 

 

Bąk J. – Taniec nowoczesny  - Wyd. 

Dragon 

Wszystko, co warto wiedzieć o tańcach nowoczesnych, 

takich jak hip-hop, popping, locking, top rocking, 

breakdance, afrodance, house, funky, electric boogie, 

freestyle, afrodance, latino, jazz dance i wiele innych. 

Bogato ilustrowana książka stanowi przewodnik po 

pulsujących rytmami, ekspresyjnych i pełnych energii 

tańcach, ich pochodzeniu i charakterze. Jej atrakcyjnym 

uzupełnieniem są liczne ciekawostki i inspirujące zdjęcia. 

 

Domowa Apteka Siostry Marii – Wyd. Martel 

Domowa apteka Siostry Marii to książka inna niż 

wszystkie. Zawiera wiele sprawdzonych sposobów na 

łagodzenie i leczenie różnych dolegliwości i chorób, a także 

szereg porad kosmetycznych. Wszystkie przepisy zawierają 

tylko naturalne składniki i wykorzystują leczniczą moc 

ziół, warzyw i owoców. To prawdziwa skarbnica wiedzy o 

leczeniu naturalnymi sposobami przekazywana z 

pokolenia na pokolenie. 



Czarkowska I. – Wielcy kochankowie: historia 

największych romansów wszechczasów - Wyd. 

Dragon 

Wielcy kochankowie. Historia największych romansów 

wszech czasów. Wielcy kochankowie to książka prezentująca 

26 najsłynniejszych par znanych z historii, literatury czy 

filmu. W książce przedstawiono burzliwe związki m.in. 

Scarlett O'Hary i Rhetta Buttlera z Przeminęło z wiatrem, 

Bellli i Edwarda ze Zmierzchu, Johna Kennedy'edo i Marylin 

Monroe, a także Johna Lennona i Yoko Ono. Całość 

okraszono atrakcyjnymi ilustracjami. 

Koprowski  M.A. – Kobiety kresowe  - Wyd. 

Replika  

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… 

 

 

Bojrakowska - Przeniosło A. -  Decoupage: 

motywy klasyczne i nowoczesne – 

Wyd. RM 

Książka stanowi zbiór projektów o różnych stopniach 

trudności, dzięki czemu swoich sił w decoupage’u mogą 

z nią spróbować zarówno początkujący, jak i 

zaawansowani. Pozwoli ona każdemu ozdobić dom 

pięknymi przedmiotami lub przygotować niebanalny 

prezent, taki jak szkatułka z trójwymiarowym kwiatem 

i złoceniami, lampion w alabastrowych kolorach i 

wiosennych kwiatach lub zegar zdobiony motywem 

róż… 



Węgrzyn M. – Zamkowy przewodnik po Polsce: 

380 najważniejszych zamków  – Wyd. RM 

Autor książki zaprasza w podróż szlakiem warowni i 

zamków Polski. W przewodniku znajdziesz opisy niemal 

300 takich budowli – nie tylko tych powszechnie znanych i 

odwiedzanych, jak Wawel czy Malbork, ale także tych 

leżących z dala od turystycznych uczęszczanych tras i 

czekających na to, by odkryć ich uroki. Podziel pasję 

autora i wyruszaj, aby poznać te obiekty, które są naszą 

dumą. 

 

 

Koprowski M.A. – I znów za kraty (Żołnierze 

wyklęci t. 2) 

W książce „Żołnierze Wyklęci. I znów za kraty” brak 

szczegółowych map działań poszczególnych jednostek 

podziemia antykomunistycznego, dzięki relacjom 

świadków tamtych czasów poznajemy jednak sylwetki 

szeregowych żołnierzy i przywódców, ich charaktery, 

słabości i wybory, często także codzienne życie w 

konspiracji. 

 

Wolański A. – Edycja tekstów: praktyczny 

poradnik – Wyd. Naukowe  PWN 

Książka dotyczy wszelkich aspektów profesjonalnego 

przygotowania różnych typów publikacji do wydania 

drukiem lub elektronicznie a począwszy od poziomu 

typograficznego (rodzaje pisma, wyróżnienia 

typograficzne), przez elementy językowe i pozajęzykowe 

(nazwy własne, jednostki miar i wag, zapis liczb), po 

elementy makrostruktury różnych typów publikacji (części 

składowe gazety i artykułu prasowego, części składowe 

książki). 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 


