
Literatura obyczajowa 

Modiano P. – Perełka – Wyd. Sonia Draga 

POWIEŚĆ LAUREATA LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA 2014! 

Dwanaście lat minęło, odkąd nie nazywano mnie już „Perełką”, a znajdowałam się akurat na 

stacji metra Châtelet w godzinie szczytu. Byłam w tłumie pokonującym na ruchomym 

chodniku korytarz bez końca. Jakaś kobieta miała na sobie żółty płaszcz. Moją uwagę zwrócił 

właśnie jego kolor, kobietę na ruchomym chodniku widziałam z tyłu. Potem szła długim 

tunelem, w którym widniały napisy „Kierunek Château-de-Vincennes”. Staliśmy następnie 

sztywno w zbitej ciżbie na schodach, czekając, aż bramka na peron się otworzy. Znalazła się 

obok mnie. Wtedy zobaczyłam jej twarz. Podobieństwo do mojej matki było tak uderzające, że 

pomyślałam, iż to ona...  

(fragment książki) 

Śmigielska K. – Kochanek pani Grawerskiej – Wyd. 

Replika 

 Sensacja, polityka, miłość. Piętrzące się nieporozumienia pomiędzy 

małżonkami, niewinny flirt oraz chęć pomocy najbliższemu 

przyjacielowi odmienią całe dotychczasowe życie osobom uwikłanym 

w tę zawiłą historię. Za swoje polityczne aspiracje Marek zapłaci 

wysoką cenę - zyskując stanowisko, straci szansę na odbudowanie 

mocno nadszarpniętych więzi z synem, córką i z żonami… Marta, 

podejmując ryzykowną grę miłosną, narazi na niebezpieczeństwo 

biorących w niej udział mężczyzn. O rodzącą się w trudnych warunkach miłość 

trzeba będzie walczyć, a najzagorzalszymi wrogami kochanków mogą okazać się ich 

sumienia. 

Jio S. – Dom na jeziorze – Wyd. Znak 

 Ada jest zastępcą redaktora naczelnego w popularnym nowojorskim magazynie. Sukcesy w pracy 

przyćmiewa jednak osobista tragedia. Dwa lata temu kobieta straciła w wypadku ukochanego 

męża i córeczkę. 

 

Uciekając przed bolesną codziennością, Ada postanawia zamieszkać na barce w Seattle. Tam 

niespodziewanie znajduje tajemniczą skrzynię i wpada na trop mrocznego sekretu sprzed lat. Pół 

wieku wcześniej młodziutka Penny właśnie w tym miejscu przeżywała wielką zakazaną miłość. 

Pewnego dnia jednak dziewczyna nagle zniknęła… 

 

Young W.P. – Chata – Wyd. Nowa Proza 

 Chata to piękna historia o tym, jak Bóg przychodzi do nas, gdy tkwimy w smutku, 

stajemy się więźniami własnych oczekiwań, czujemy się zdradzeni. Nigdy nie ostawi 

nas tam, gdzie zabrnęliśmy, o ile się przy tym nie uprzemy. Powieść religijna. 



Gabaldon D. – Obca – Wyd. Świat Książki 

 

Wspaniała zabawa… fantastyczne przygody… romans… seks… Idealna 

lektura, by oderwać się od rzeczywistości! 

 Nie przegapcie żadnej części sagi Diany Gabaldon. W tych bestsellerowych 

książkach ożywa fascynująca opowieść o podróżniczce w czasie Claire 

Randall i osiemnastowiecznym Szkocie Jamiem Fraserze. 

 

 

Bancarzewska W. – Powrót do Nałęczowa; Zapiski z 

Annopola – Wyd. Nasza Księgarnia 

 Annie wydaje się, że wszystko w życiu ma już zaplanowane. Wykonuje 

wolny zawód, który daje jej dużo satysfakcji, ma partnera, z którym 

tworzy bezpieczny i wygodny dla obu stron związek na odległość. Jednak 

nie czuje się szczęśliwa. Nie potrafi odnaleźć się we współczesnym 

świecie. Zawsze była mocno związana z babką, ciotkami i rodzicami. 

Niestety wszyscy już nie żyją. Annie pozostały jedynie stare zdjęcia, 

pamiątki, wspomnienia i mieszkanie, w którym kryją się duchy przeszłości. 

Jednak pewnego dnia Anna otrzymuje niezwykłą szansę. Trafia do rodzinnego Nałęczowa, 

a konkretnie do 1932 roku. Wkrótce dowie się, że podróżowanie w czasie jest 

ekstremalnie niebezpieczne… dla serca. 

Romantyczna i urzekająca opowieść o sile rodzinnych więzi, magii miłości, poszukiwaniu 

szczęścia i swojego miejsca na ziemi. 

 Kontynuacja w/wym. powieści.  

Anna stara się nie myśleć o współczesnym świecie, który opuściła na 

dobre. Jej życie jest teraz w Annopolu w latach trzydziestych, u boku 

ukochanego męża i córeczki Walentynki. Zajmuje się domem, odwiedza 

przyjaciół, zaczyna robić karierę jako autorka książek dla dzieci. 

Niespodziewanie dostaje niezwykłą szansę od losu, szansę na odzyskanie 

rodziny. Już niedługo spotka tatę, ciocię Marysię i babcię Duszkowską. Jedno jednak nie 

daje jej spokoju – zbliżająca się wojna… 

„Zapiski z Annopola” to barwna opowieść o miłości i sile rodzinnych więzi. Autorka 

sugestywnie kreśli obrazy miast i miasteczek przedwojennej Polski. Przede wszystkim 

jednak przypomina o wadze międzyludzkich relacji, tęsknocie za ciepłem domowego 

ogniska, spokojem i prostotą. 

 



Literatura sensacyjna 

Flynn G. – Zaginiona dziewczyna – Wyd. Burda 

Publishing 

 Jest upalny letni poranek, a Nick i Amy Dunne obchodzą właśnie piątą rocznicę 

ślubu. Jednak nim zdążą ją uczcić, mądra i piękna Amy znika z ich wielkiego domu nad rzeką 

Missisipi. Podejrzenia padają na męża. Nick coraz więcej kłamie i szokuje niewłaściwym 

zachowaniem. Najwyraźniej coś kręci i bez wątpienia daleko mu do wymarzonego ideału – 

ale czy rzeczywiście jest zabójcą? Z siostrą Margo u boku próbuje udowodnić swoją 

niewinność. Jednak jeśli Nick nie popełnił zbrodni, co się stało z jego cudowną żoną? 

Powieść „Zaginiona dziewczyna” to wartki, piekielnie mroczny thriller z 

wyrafinowaną intrygą. 

Van Heugten A. – Smak tulipanów – Wyd. Harlequin  

 Tego dnia na progu powitała ją jedynie martwa cisza. W kuchni Nora widzi zwłoki 

matki, w sypialni leży martwy nieznajomy mężczyzna, a po jej malutkiej córeczce 

nie ma śladu.  

Policyjne śledztwo zostaje umorzone, ale Nora odkrywa, że rozwiązania sprawy 

trzeba szukać w przeszłości.  

Jedzie do Amsterdamu, skąd pochodzili jej rodzice, by zgłębić mroczne tajemnice 

sprzed kilkudziesięciu lat. 

 

Moriarty L. – Sekret mojego męża – Wyd. Prószyński 

Media 

 Najdroższa Cecilio! Jeśli czytasz ten list, to znaczy, że nie żyję. Wyobraź sobie, że twój 

mąż napisał do ciebie list, który ma zostać otwarty dopiero po jego śmierci. List, który 

skrywa jego najmroczniejszy sekret – tajemnicę mogącą zniszczyć nie tylko życie, które 

budowaliście we dwoje, ale też życie innych ludzi. A potem wyobraź sobie, że natykasz 

się na ten list, kiedy twój mąż wciąż jest cały i zdrowy… Cecilia Fitzpatrick osiągnęła 

wszystko, o czym można zamarzyć – jest rzutką bizneswoman, podporą lokalnej 

społeczności, oddaną żoną i matką. Jej życie jest równie uporządkowane i nieskazitelne 

jak jej dom. Jednak ten list odmieni wszystko, nie tylko w jej przypadku: Rachel i Tess 

ledwie ją znają, a jednak również odczują dramatyczne następstwa tajemnicy jej męża. Na ile jesteśmy w 

stanie poznać naszych najbliższych? Jak dobrze tak naprawdę znamy siebie samych? Jakie konsekwencje 

mogą za sobą pociągnąć nasze tajemnice i czy ich dochowywanie jest zawsze słuszne? 

Ta powieść jest tak dobra, że nie będziecie mieli sumienia zachować jej tylko dla siebie… 

 

 



Tokarczuk O. – Księgi Jakubowe – Wydawnictwo 

Literackie 

 Najbardziej oczekiwana książka roku!  Nowa epicka powieść Olgi Tokarczuk! 

Rok 1752. Do Rohatyna na Podolu przybywają kasztelanowa Katarzyna 

Kossakowska i towarzysząca jej poetka Elżbieta Drużbacka. Jednym z gości na 

powitalnej kolacji jest miejscowy proboszcz Benedykt Chmielowski, autor pierwszej 

polskiej encyklopedii. Ksiądz i poetka, osoby rozmiłowane w księgach, szybko 

znajdują wspólny język – rozpoczynają rozmowę, którą później kontynuować będą 

w listach... 

 

Rice A. – Dar wilka – Wyd. Rebis 

 Klify nad Pacyfikiem, piękna rezydencja z sekwojową puszczą w tle. 

Młody reporter otrzymuje zlecenie – ma napisać artykuł o niesamowitej 

posiadłości. Przypadkowe spotkanie dwojga ludzi i idylliczną noc przerywa 

brutalna napaść. Mężczyzna zostaje pogryziony przez bestię, której w 

nieprzeniknionej ciemności nawet nie widzi... Wkrótce ulega 

przerażającej, ale i dziwnie pociągającej przemianie. Jest 

zafascynowany nowo nabytą mocą, ale też pełen obaw. W chwili, gdy 

najmniej się tego spodziewa, znajduje miłość, ale przede wszystkim stara się zgłębić 

tajemnicę, która odmieniła jego los. Dlaczego i w jaki sposób otrzymał wilczy dar? 

Reporter wyrusza w trudną, pełną pokus podróż, by poznać swoją nową, dwoistą naturę: 

człowieka i wilka. 

Zaborowska M. – Uśpienie – Wyd. Czarna Owca  
 

 Z kliniki psychiatrycznej w podwarszawskim miasteczku ucieka psychopata. Dwa 

dni później w zagadkowy sposób zostaje zamordowana jego lekarz prowadząca. 

Sprawę bada detektyw Julia Krawiec. Prowadzone przez nią śledztwo obnaża 

kolejne tajemnice, jakie skrzętnie skrywają przed światem zarówno mieszkańcy 

miasteczka, jak i z pozoru niezaangażowani w sprawę pacjenci oraz pracownicy 

kliniki. Wysiłek Julii włożony w rozwiązanie tej skomplikowanej łamigłówki odbywa 

się kosztem jej prywatnego życia. Doprowadza to do poważnych komplikacji 

rodzinnych. 

 

 

 



Literatura popularnonaukowa 

Lewandowski R. – Robert Lewandowski. Pogromca 

Realu – Wydawnictwo Gruner Jahr Polska  

 Piłkarski świat przecierał oczy ze zdumienia kiedy polski piłkarz, Robert 

Lewandowski strzelał cztery gole wielkiemu Realowi Madryt. Statystycy 

futbolu sięgali pamięcią daleko wstecz, by znaleźć analogiczną sytuację. A 

potem „Lewy” stał się bohaterem już nie tylko polskich mediów. Pisał o nim 

cały świat. I nadal pisze, bo przed Robertem jeszcze wiele lat kariery. Owe 

cztery gole w półfinale Ligi Mistrzów są symbolem dotarcia Lewandowskiego na 

szczyt. Dlatego zdecydowaliśmy się te drogę opisać. Wydaje się, że nowym 

piłkarskim bohaterze Polski napisano i powiedziano już wszystko, ale czytając tę książkę przekonają 

się Państwo, że to nieprawda.  

To jedyna i niepowtarzalna, bo autoryzowana przez Roberta Lewandowskiego, biografia. Dodatkowo 

pisana przy jego udziale. To najprawdziwsza historia jego dotychczasowego życia. Życia które 

zaprowadziło go na Wembley, do finału Ligi Mistrzów. 

Besala J. – Polskie królowe. Zawiedzione miłości – 

Wyd. Bellona 

 Królowa jako postać kojarzy się ze szczęściem. Otaczał ją przecież splendor dworu, 

czemu towarzyszyły zabiegi możnych tego świata o łaskę. Gdy pofolgowały 

wczesnośredniowieczne więzy, mogła też królowa korzystać ze zbytku do woli i 

nade wszystko stroić się i dąsać. 

Jednak nie wszystkie były szczęśliwe. Powodem był brak miłości ze strony 

koronowanych mężów. Z jakich powodów były odrzucane i niekochane - 

możemy dowiedzieć się z tej pasjonującej książki. Są to historie prawdziwe... 

Alexander E. – Mapa nieba – Wyd. Znak 

 Eben Alexander, znakomity neurochirurg, w swojej przełomowej książce „Dowód” 

opowiedział o niesamowitej podróży, jaką odbył poza granicę życia i śmierci. Śmierć kliniczna 

pozwoliła mu na chwilę zajrzeć do urzekającego świata Nieba, w które jako sceptyk wcześniej 

nie wierzył.  

Wkrótce przekonał się, że jest jeszcze wielu ludzi, którzy także dotknęli tej najważniejszej 

tajemnicy istnienia. Dotąd milczeli, wstydzili się mówić, ale dzięki odważnemu świadectwu 

Ebena, postanowili opowiedzieć mu własne zaskakujące, często przejmujące, dające 

nadzieję historie. 

Ich świadectwa posłużyły autorowi „Dowodu” do utkania nadzwyczajnej opowieści o zagadkowych 

doświadczeniach, pozwalających uwierzyć, że nasz świat ma jeszcze jeden wymiar, głęboko skryty, czysto 

duchowy, który czasem wyczuwamy, ale którego nigdy dotąd nie opisano tak przekonująco. 

 

Nowa książka Ebena Alexandera dostarcza kolejnych dowodów na to, że życie po śmierci istnieje... 



Błaszczyk E. – Ewa Błaszczyk. Lubię żyć! – Wyd. Filia 

 Seria dwudziestu rozmów to opowieść o rzeczach bardzo poważnych i zupełnie 

błahych.  

O świadomości uwięzionej w umyśle człowieka w comie i o perfumach, które lubi 

mama dziewczynki pogrążonej w śpiączce. O urządzaniu domu i kryzysach. O 

pieniądzach i mężczyznach. O miłości i samotności. O Budziku, o pokoleniowych 

obowiązkach, o przyjaźniach i podróżach. O Oli i drugiej córce Mani. O relacji z 

Bogiem, o nadziei i jej braku. 

Miesza się wszystko. Tematy lekkie nie odbierają powagi trudnym. Ewa mówi swoim językiem, 

czasem płacze, czasem klnie. Jest prawdziwa, kolorowa, jasna albo ciemna. Poznajemy ją w różnych 

nastrojach i okolicznościach. Poznajemy kobietę, która mimo nieszczęść jakie ją spotkały chce żyć i 

cieszyć się życiem. 

1000 miejsc w Polsce, które warto w życiu zobaczyć – 

Wyd. Muza  

 Bogato ilustrowana książka zawiera opisy najbardziej ciekawych miejsc w Polsce. 

Są to najcenniejsze zabytki architektury , najpiękniejsze zakątki z dziką przyrodą, 

niezwykłe miasta i miasteczka oraz miejsca, w których odbywają się ciekawe 

imprezy czy tradycyjne obrzędy. Hasła ułożone są alfabetycznie, a o kolejności 

decyduje nazwa miejscowości.  

Czytelnicy znajdą np. opisy: pałacyku myśliwskiego w Antoninie, Drohiczyna, 

schronu kolejowego w Konewce, Krynicy, parku dinozaurów w Kołacinku, procesji 

Bożego Ciała po dywanach kwiatowych w Sandomierzu oraz wszystkich parków narodowych, 

najcenniejszych zabytków Krakowa, Warszawy, Gdańska czy Wrocławia. Większość haseł ilustrują 

kolorowe zdjęcia. 

Lewitt A. – Dieta garstkowa – Wyd. Rodzinne 

 Kolejny poradnik autorki bestsellera "Jedzenie to leczenie". Książka 

zawiera 140 unikalnych przepisów na potrawy zgodne z zasadami dr 

Lewitt (od śniadania do kolacji). Autorka poświęciła też sporo na 

opisanie programu diety garstkowej, która jest prawdopodobnie 

jedyną skuteczną dietą dla wszystkich tych, którzy odchudzając się 

nie chcą rezygnować z przyjemności jedzenia. Bo dieta, jak pisze 

autorka to po prostu styl życia. Obejmuje zdrowe żywienie, ruch, 

pracę, odpoczynek i rozrywkę. Rekomendacji tej książce udzieliła Katarzyna 

Bosacka - dziennikarka TVN Style, z którą dr Lewitt od lat ściśle współpracuje. 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 


