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Łacina A.- Miłość pod psią gwiazdą – Wyd. Nasza 

Księgarnia 

Czy pełna kompleksów licealistka może zaimponować najbardziej 

interesującemu chłopakowi w szkole? Jak nie przegapić prawdziwej miłości, 

która kryje się nie tam, gdzie jej szukamy? Magda i Andrzej – oboje niepewni 

własnej wartości. Ich drogi krzyżują się przypadkiem. Czy to, co się między nimi 

zdarzyło, pomoże im odnaleźć samych siebie? Jaką rolę w ich życiu odegra 

pewien pies? A nawet dwa psy? 

 

 

Tyszka A. – Marcysia – Wyd. Nasza Księgarnia 

 

Stajnia w Szuminie to niezwykłe miejsce. Tutaj kucyki i koniki każdej maści 

znajdą spokojną przystań i oddanych przyjaciół. Zajrzyj do Szumińskich 

Łąk! W Szumińskich Łąkach. 

Poznaj przyjaciół z Szumińskich Łąk. 

 

 

 

 

Tyszka A. – Smażone tablety – Wyd. Akapit 

Press 

 

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?  



Musierowicz M. – Feblik – Wyd. Akapit Press 

 

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! – jednym słowem: Jeżycjada! – Tom 21! 

 

 

 

 

Stelmaszyk A. – Wybrzeże szkieletów t.2  Terra 

incognita – Wyd. Zielona Sowa 

Tym razem Bratkowscy pojadą do Namibii. Muszą rozwiązać zagadkę 

znikających plemion Buszmenów. Pomaga im Gubi, mały Buszmen, który musi 

odzyskać skradzione przed wiekami kryształy, bardzo ważne dla jego ludu. Z 

historią tą ma związek jeden z ocalałych marynarzy z portugalskiego okrętu, 

który rozbił się na wybrzeżu Namibii w 1533 roku. W tej fikcyjnej historii tkwi 

ziarno prawdy - podobny statek rozbił się u wybrzeży Namibii i został kilka lat 

temu odnaleziony na plaży pełnej diamentów.  

Jak zawsze w książkach Agnieszki Stelmaszyk, będzie wiele opisów 

krajobrazów i dzikich zwierząt, a także wiele przygód na pustyni Namib. 

 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW 

KSIĄŻEK 

 


