
Literatura obyczajowa 

Kasiuk A. – Cykl Łowiska – Wyd. Replika           

t.1. Lewy brzeg 

Historia, jakich wiele rozgrywa się wokół nas. Absolwentka 

psychologii, ambitna, wierząca w zbawienną moc swojej pracy 

podejmuje wyzwanie, jakim jest praca w podupadającej poradni 

psychologicznej na warszawskiej Pradze.  

Z głową i sercem przepełnionym ideologią, wiarą w możliwości 

człowieka walczy dzielnie z przeciwnościami, które zdają się ścielić 

pod jej stopami. Historia, jakich wiele… Zdałoby się rzec…  

 

Ta opowieść jednak jest inna niż historie, o których czytaliśmy… Miłość, którą 

spotyka Majka ma oblicze mężczyzny napiętnowanego ogromną tajemnicą, 

skrywaną przez jego rodzinę od pokoleń. Jego spojrzenie spowija mrok, zachowanie 

wzbudza lęk i osacza.  

 t.2. Mroki łowisk 

Miłość i czas nie zawsze leczą zadane rany... 

Majka podejmuje wyzwanie, jakie rzuca jej los. Z wrodzonym sobie 

zapałem próbuje budować szczęśliwe życie w cieniu malowniczych pejzaży 

Łowisk. Spełnia marzenia o własnej poradni, miłości wymarzonego 

mężczyzny. Wydawać by się mogło, że jej historia jest baśnią 

współczesnego Kopciuszka... 

   Ale czy na pewno? Enigmatyczne zjawiska i magiczna atmosfera miejsca, 

które wybrała jako swoje na ziemi, kierują uwagę Majki na przedwieczną 

tajemnicę…     

Świętek E. – Noc Perseidów – Wyd. Replika 

 Czy istnieje miłość aż do końca świata? Tak miało być w przypadku Emilii i Tomka, którzy 

tworzyli parę od „zawsze”. Jednak los bywa przewrotny i wtedy, gdy wszystko wydaje się już 

ustalone, zmierzając do szczęśliwego zakończenia, historia nagle zaczyna zmieniać swój 

bieg...   Tuż przed ślubem Tomek zaczyna mieć wątpliwości. Bardzo kocha Emilię, lecz ta 

poważna decyzja skłania go do refleksji nad tym, jak ma wyglądać jego dalsze życie. Czy ta 

miła, ale prosta, niemająca większych ambicji i nieprzykładająca wagi do swojego wyglądu 

dziewczyna sprosta jego wymogom? Gdyby tylko czasem kupiła sobie jakąś modną 

sukienkę albo chociaż pomalowała paznokcie… Kiedy poznaje Adriannę, odkrywa, że 

właśnie takiej kobiety pragnie – ambitnej, wyzwolonej, za którą oglądają się wszyscy mężczyźni….  

 



Mirek K. – Cykl Jabłoniowy sad – Wyd. Filia 

t.1. Szczęśliwy dom  

Dom Heleny i Jana, położony na przedmieściach Krakowa, otoczony 

jabłoniowym sadem jest bezpieczną przystanią, do której zawsze mogą wrócić 

ich cztery, dorosłe córki. Z ganku można zejść prosto do ogrodu, jabłonie 

szumią łagodnie, rodzą piękne dorodne jabłka i trwają. Każda z czterech córek, 

Maryla, Gabrysia, Julia i Aniela może w każdej chwili schronić się w jego 

przytulnym wnętrzu. 

Maryla to samotna czterdziestolatka, mama dwóch chłopców, którzy pilnie 

potrzebują męskiej ręki. Gabrysia stara się o dziecko, za wszelką cenę. 

Julia to młoda właścicielka przychodni weterynaryjnej. Jej narzeczony jest idealny, a rodzina 

kibicuje ich szczęściu. Ale czy to faktycznie miłość życia Julii? 

Anielka, najmłodsza z córek, samotnie wychowuje córeczkę. Nikomu nie zdradziła, kto jest 

ojcem jej dziecka. Zamierza być szczęśliwą singielką i odrzuca wszelkie propozycje spotkań z 

mężczyznami… 

 

t.2. Rodzinne sekrety 

Otoczony jabłoniowym sadem dom rodziny Zagórskich znajduje się w 

niebezpieczeństwie. Kłopoty finansowe zmuszą Jana, seniora rodu i właściciela 

księgarni do podjęcia dramatycznych decyzji. To zapoczątkuje rodzinną 

rewolucję. Spokój domu Zagórskich zachwieje się od nagłych wydarzeń, a 

wyjaśnione tajemnice z przeszłości będą ranić. Czy kochająca się rodzina znów 

okaże się drużyną zdolną stawić czoła nowym wyzwaniom? Czy spełni się 

marzenie o spokojnie pitej herbacie na drewnianym ganku z widokiem na 

piękny sad? 

Kawka M. – Pora westchnień, pora burz – Wyd. 

Prószyński Media 

 Znakomita powieść o trudnych ludzkich relacjach w jeszcze trudniejszych czasach. 

Jest rok 1938, świat jeszcze śpi spokojnie. Lwów, tygiel narodowości, tętni gwarem i 

rozbrzmiewa beztroską radością, nie przejmując się tym, że na niebie gromadzą się czarne 

chmury. Zanim Ukraińców, Polaków i Żydów podzielą narodowościowe animozje, wciąż są 

tylko sąsiadami, którzy życzliwie uśmiechają się do siebie na ulicy. 

Lilka wraz z koleżankami przygotowuje się do matury i nie ma pojęcia, że to będzie ostatnia 

szczęśliwa wiosna. Tęskni za ukochanym, chodzi do szkoły i jak niepodległości próbuje 

bronić swojej dorosłości, nie wiedząc, że wkrótce przejdzie przyspieszony kurs dorastania, 

że będzie zmuszona pożegnać beztroskę i zmierzyć się z upiorami wojny. Spośród znanych od urodzenia osób 

nauczyć się rozpoznawać wrogów. Wiedzieć, komu zaufać i co zrobić, żeby nie stracić wiary, ponieważ wojna 

okaże się sprawdzianem człowieczeństwa, który nie będzie miał nic wspólnego z narodowością, językiem ani z 

wyznawaną religią. 



Kowalski M. – Mroczne dziedzictwo – Wyd. 

SUMPTIBUS 

Opowieść o miłości, przeznaczeniu i... czarownicach. 

Spotykają się na zjeździe poświęconym zjawiskom nadprzyrodzonym. Daniel jest 

sceptycznym niemieckim dziennikarzem, żyjącym teraźniejszością, nieczującym 

związku z rodziną i jej historią. Irena to polska rzeźbiarka, za którą ciągnie się tren 

odległej przeszłości. Mroczna scheda po przodkach nie daje o sobie zapomnieć. Ma 

wpływ na jej obecne życie oraz na losy związanych z nią mężczyzn. Na plenerze 

rzeźbi posążek swej dalekiej krewnej spalonej na stosie; duch kasztelanki – 

opiekuńczy? żądny zemsty? – wciąż jej towarzyszy. W powieści przewija się wątek Inkwizycji 

i procesów budowanych na pomówieniach; pojawiają się postaci „czarownic”, ich bezlitosnych 

sędziów, oraz potomków jednych i drugich.  

W historii pełnej tajemnic nie może zabraknąć motywu ukrytego skarbu, sporów rodzinnych sprzed 

wieków prowadzących do okrutnej śmierci i nagłych a niejasnych zgonów w teraźniejszości. Wiele tu 

legend, aluzji, dywagacji oraz... uczucia. Mroczne dziedzictwo to niesamowita opowieść o miłości, 

przeznaczeniu, szukaniu miejsca w życiu, to historia intrygująca i fascynująca.   

 

Grochola K. – Przeznaczeni – Wyd. Literackie 

Życiowo prawdziwa, nasączona nadzieją i dojrzałym optymizmem, ta książka to 

Twoje przeznaczenie… 

Olin jest rozchwytywaną autorką kryminałów. Ma wszystko: pieniądze, sławę, 

sukces, jest nawet zakochana. Problem w tym, że nie do końca szczęśliwie. Od wielu 

lat ma romans z żonatym facetem. Historia jakich wiele: ona kocha jego, on kocha 

tylko ją, no ale żona, dzieci… 

Gabrysia pracuje w kasynie. Każdego dnia obserwuje ludzi, którzy wygrali albo 

przegrali. Sama jest nieufna i żyje na uboczu. Aż do momentu, gdy – przypadkiem – 

spotyka Mateusza. 

Mateusz jest zdolnym grafikiem i beztroskim singlem. Ma pieniądze i kobiety. Pieniądze co prawda 

pożyczył swojemu przyjacielowi Kubie, ale kobiet w jego życiu nie brakuje – pojawiają się i znikają. 

Wszystko się zmienia, gdy spotyka Gabrysię. Ta kobieta to dla niego tajemnica, którą musi rozwikłać. 

Kuba jest alkoholikiem. Niepijącym. W poszukiwaniu lepszego jutra wyrusza do Stanów 

Zjednoczonych. Pożyczone od Mateusza pieniądze błyskawicznie trafiają w ręce Jurka (zwanego 

Jerrym), polskiego emigranta, który w Ameryce dorobił się synów i kolejnych żon, a także paru 

szemranych interesów, na których nieustannie ma nadzieję się dorobić. 

Historie wszystkich bohaterów zbiegają się w kulminacyjnym punkcie. Jedni otrzymają szansę od losu, 

inni tę szansę bezpowrotnie stracą… 

 

 



Literatura sensacyjna 

Link Ch. – Złudzenie – Wyd. Sonia Draga 

Wielowarstwowa, wyrafinowana i trzymająca w napięciu do ostatniej strony nowa 

powieść kryminalna z wątkiem psychologicznym autorki bestsellerów Charlotte Link. 

Peter Simon, szanowany biznesmen, człowiek sukcesu, kochający mąż i ojciec znika bez 

śladu podczas podróży do Prowansji. Jego żona, Laura, zaczyna go rozpaczliwie szukać. 

We Francji odkrywa kolejne rewelacje, zaprzeczające obrazowi męża, jaki miała do tej 

pory. Kobieta nie tylko musi się pogodzić ze świadomością, że Peter wcale nie był takim 

człowiekiem, za jakiego go uważano... Ale także zmierzyć się z tym, że odkrycie prawdy wiąże się ze 

śmiertelnym niebezpieczeństwem.  

 

Pietrzyk A. – Śmierć kolekcjonera – Wyd. 

Czwarta Strona 

Sąsiedzi w jednym z elbląskich mieszkań odkrywają parę powieszonych 

staruszków. Kilka godzin później środowiskiem zbieraczy rzadkich 

obligacji wstrząsa morderstwo jednego z kolekcjonerów. Ginie 

mężczyzna, który poprzedniego wieczoru wylicytował na hotelowej 

aukcji wyjątkowo cenny okaz papierów wartościowych.  

 

Czy obie tragedie są ze sobą powiązane? Na to pytanie próbuje 

odpowiedzieć komisarz Kamil Soroka, który łączy siły z prokurator Mileną Łempicką-

Krol. Bagaż własnych doświadczeń i obsesji zaprowadzi ten duet w wiele ślepych 

uliczek. Czas działa na ich niekorzyść, a lista podejrzanych się wydłuża.  

 

Śmierć kolekcjonera to mroczna, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji powieść 

kryminalna, która wciąga czytelnika nie tylko wartką akcją, ale też specyficzną 

atmosferą rzadkiego hobby, podsycanego przez teorie spiskowe. 

 

Clark M. – Domniemanie winy – Wyd. 

Prószyński Media 

Rachel Knight to nieustępliwa prawniczka zatrudniona w prokuraturze okręgowej. Kiedy 

jej kolega z wydziału zostaje zamordowany, Rachel przejmuje po tragicznie zmarłym jego 

najtrudniejszą sprawę: brutalny gwałt na młodej dziewczynie, córce wpływowego 

lekarza. Zaczyna prowadzić śledztwo na własną rękę, wikłając się coraz bardziej w świat 

polityki i wielkich fortun – ryzykując przy tym własną reputacją i życiem…  



Opiat - Bojarska J. – Gra pozorów – Wyd. 

Poznańskie 

Tajemnicze nagrania potęgują szaleńczy wyścig z czasem. Przeszkodą jest tylko 

pamięć.  

„Gra pozorów” to elektryzująca opowieść i bezwzględna rozgrywka, w której 

stawką jest życie rodziny. Musisz być czujny, by żaden szczegół Ci nie umknął… 

Wydawać by się mogło, że wiadomość o zaginięciu męża oraz jego śmierci to 

najgorsze,  

co mogło spotkać Aleksandrę – psycholog i matkę dwójki dzieci. Okazuje się 

jednak, że to dopiero początek. Kobieta pada ofiarą porwania. Po uwolnieniu, mimo 

niebezpieczeństwa i wbrew zdrowemu rozsądkowi, postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę. 

Zbierając nowe fakty, powoli wyciąga na światło bolesną prawdę, a lawina zdarzeń urasta do 

niespodziewanych rozmiarów…  

Dasz się wciągnąć w niebezpieczną grę, w której pytania tylko pozornie przynoszą odpowiedzi?  

 

Zaborowska M. – Gwiazdozbiór – Wyd. Czarna 

Owca 

Fabryką talentów, podwarszawską szkołą dla wybitnie uzdolnionych uczniów, wstrząsa 

informacja o śmierci jednego z wychowanków. Wkrótce zamordowani zostają kolejni 

uczniowie, a autopsja u każdego z nich wykazuje postępujące kalectwo, przekreślające ich 

drogę do sławy. W trakcie śledztwa, prowadzonego przez policyjną detektyw Julię Krawiec, do 

warszawskiej ASP wpływa list z rysunkami zamordowanych dzieci. Ktoś uwiecznia moment 

ich śmierci na swoich pracach. Julia musi odnaleźć autora rysunków zanim dojdzie do 

kolejnego zabójstwa.  

 

Orbitowski Ł. - Inna dusza – Wyd. Od Deski do 

Deski  

Miasto. Zniszczone, obdrapane i brudne kamienice. Zmęczeni ludzie  

w ubłoconych, wiecznie spóźnionych i zatłoczonych autobusach. Przygnębienie i 

pustka. I nagle w jednej głowie kiełkuje ta dziwna myśl, nieodparte pragnienie. Bez 

motywu, bez powodu, jak głód. Tak jakby ciało przejmowała inna dusza, która 

nakazuje to zrobić, i nie można od niej uciec. 

Pewnego dnia miasto zatrzyma się przerażone zbrodnią.  

 

 

 



Mróz R. – Kasacja – Wyd. Czwarta Strona 

 Manipulacje, intrygi i bezwzględny prawniczy świat… 

Syn biznesmena zostaje oskarżony o zabicie dwóch osób. Wina 

wydaje się oczywista, a morderca przez 10 dni nie pozbywa się ciał 

swych ofiar. 

W kancelarii Żelazny & McVay sprawę prowadzi Joanna Chyłka, 

nieprzebierająca w środkach prawniczka, która zrobi wszystko, by 

odnieść zwycięstwo w ostatecznej batalii sądowej. Pomaga jej młody 

aplikant – Kordian. Mimo różnicy wieku ich znajomość rozwija się 

nie tylko na płaszczyźnie zawodowej. Tymczasem ich klient zdaje się prowadzić 

własną grę, której reguły zna tylko on sam. Nie przyznaje się do winy, ale też nie 

zaprzecza, że jest mordercą. 

Dwoje prawników zostaje wciągniętych w wir manipulacji, który sięga dalej, niż 

sami mogliby przypuszczać. 

 

Puzyńska K. – Łaskun – Wyd. Prószyński Media 

Szósty tom sagi kryminalnej o policjantach z Lipowa. Opowieści o Lipowie łączą w sobie 

elementy klasycznego kryminału i powieści obyczajowej z rozbudowanym wątkiem 

psychologicznym. W domu pewnego bezrobotnego sędziego policja odkrywa makabryczną 

inscenizację. Wkrótce okazuje się, że na miejscu zbrodni znajduje się dowód obciążający 

aspiranta Daniela Podgórskiego. Odkrycie tożsamości drugiej ofiary tylko pogarsza 

sytuację policjanta. Czyżby to Daniel był mordercą? A może to ktoś z komendy chce go 

wrobić w podwójne zabójstwo? Ale skoro Podgórski jest niewinny, to dlaczego ucieka?  

 

Riddle A.G. – Gen Atlantydzki – Wyd. JAGUAR 

 

„Gen Atlantydzki” to pierwsza cześć trylogii „Zagadka 

pochodzenia”.  

Największa tajemnica wszechczasów… HISTORIA pochodzenia 

człowieka zostanie ujawniona. 70.000 lat temu ludzkość 

niemal wymarła. Przeżyliśmy, ale nikt nie wie jak.Aż do teraz. 

Odliczanie do następnego etapu ewolucji człowieka właśnie się 

rozpoczyna. Tym razem ludzkość może tego nie przetrwać… 

 

 



LITERATURA POPULARNONAUKOWA   

 

Loyd A. – Kody sukcesu – Wyd. BURDA 

  Poznaj wyjątkowo skuteczną metodę, która pomoże ci osiągnąć 

sukces, na jaki zasługujesz, by w końcu zacząć żyć tak, jak 

pragniesz!  Naukowcy dowiedli, że stres, który 

wyraża się wewnętrznym lękiem, jest głównym źródłem 

właściwie wszystkich naszych problemów – zdrowotnych, 

duchowych, emocjonalnych, a nawet dotyczących określonych 

sytuacji życiowych. Obezwładniający lęk koduje się w 

naszych komórkach i właśnie dlatego większość z nas nie jest w 

stanie zwalczyć niszczącej reakcji stresowej i jej skutków wyłącznie za pomocą silnej 

woli. 

Alexander Loyd w Kodach Sukcesu przedstawia przełomową metodę, za pomocą 

której i ty możesz przeprogramować się z lęku na miłość, spokój oraz życzliwość na 

poziomie komórkowym i zapoczątkować naturalną przemianę wewnętrzną, dzięki 

której osiągniesz sukces. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy stosując odpowiednie 

techniki, usuniesz negatywne wzorce zachowań zapisane w podświadomości, które 

determinują twoje obecne postępowanie. 

 

Niezależnie od tego, co ty uznajesz za prawdziwy sukces – bogactwo, karierę 

zawodową, pozbycie się problemów zdrowotnych czy też zawarcie udanego związku 

– ta książka pomoże ci osiągnąć go szybko i na dłużej. 

 

Korżawska S. – Obrońcy zdrowia – Wyd. 

CORSAM 

Obrońcy zdrowia - zmuszą niejedną chorobę do odwrotu. 

Książeczka "Obrońcy zdrowia" to moje przepisy-fundamenty, by zdrowym być 

lub budować zdrowie, gdyby choroba zaatakowała nasz organizm. Najbardziej 

sprawdzone i wypraktykowane przepisy na co dzień - na zdrowe odżywianie, 

na życiodajne herbatki z polskich pól. Chorobie należy przede wszystkim 

odciąć źródło utrzymania. Zmienić pożywienie, by organizm oczyścić, a 

następnie przyjaznym, energetycznym pożywieniem dać szansę na odnowienie 

każdej komórki. Proces odnowienia następuje powoli, ale systematycznie 

według określonych zasad, wszak w przyrodzie wszystko się odnawia, jeśli są oczywiście 

spełnione odpowiednie warunki do odnowienia.  

 

 



Korżawska S. – Wybrałam zdrowie dla dziecka – 

Wyd. CORSAM 

 

Zdrowe pożywienie i życiodajne herbatki z polskich ziół to gwarancja 

zdrowia.               

W książce także przepisy ziołowe dla kobiet, marzących o dziecku… 

 

 

Druckerman P. – W Paryżu dzieci nie grymaszą 

– Wyd. Literackie 

Dziecko doprowadza cię do szału? Nie słucha poleceń? Rzuca jedzeniem? 

Krzyczy i kopie, żeby postawić na swoim? 

Autorka książki  przeżywała to samo! I postanowiła temu zaradzić. 

   Z zazdrością śledziła wzrokiem grzeczne dzieci swoich francuskich 

sąsiadów, aż w końcu zaczęła podglądać samych sąsiadów, żeby poznać 

ich sekrety wychowawcze. W tej książce dzieli się pozyskaną wiedzą ze 

wszystkimi rodzicami...  

 

Al-Ahdal N., Al-Salami K. – Jedenastoletnia żona 

– Wyd. Amber 

Nada ma jedenaście lat. Mieszka w małej wiosce w Jemenie. Jak inne dzieci chodzi 

do szkoły, bawi się, pomaga w domu. Pewnego dnia rodzice postanawiają wydać ją 

za mąż... 

Dla dziewczynki to koniec wszystkiego. Dobrze pamięta, jak jej zmuszona do 

małżeństwa siostra podpaliła się, usiłując popełnić samobójstwo. 

Jak jej młoda ciotka omal nie umarła, katowana przez męża. 

Nada nie zamierza dać się skazać na życie w niewoli, przemoc i gwałt. 

Ucieka z domu. Wuj pomaga jej nagrać apel – oskarżenie okrutnej plemiennej 

tradycji. Film umieszczony na YouTube przyciąga uwagę międzynarodowych 

mediów i organizacji broniących praw człowieka. 

Ta książka to protest i krzyk o pomoc dla tysięcy muzułmanek, które każdego dnia stają się 

niewolnicami swoich mężów.  

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK  


