
 Literatura obyczajowa 

Czajkowska I. – Macocha – Wyd. Prószyński i Media 

 Życie bywa przewrotne.  Iza zarzekała się, że nigdy nie wyjdzie za wdowca… Miłość 

sprawia jednak, że musi zmienić zdanie. Biorąc ślub z Piotrem, w pewnym sensie 

zawarła transakcję wiązaną - została macochą. Ich jest troje, są rodziną, wprawdzie 

niekompletną, ale jednak, a ona jest… sama. Nie może po prostu wziąć magicznej gumki 

i za jej pomocą wymazać pamięci o Ewie, zmarłej poprzedniczce. Odczuwa jej obecność 

na każdym kroku, w dodatku, zdaje się, że komuś bardzo zależy, by zburzyć spokój w jej 

małżeństwie. Czy Izie uda się zostać chociażby namiastką rodzonej matki? Czy jej 

dotychczasowy hurraoptymizm pomoże pokonać komplikacje w nowym, zupełnie innym 

życiu. Czy Piotr, którego imię znaczy „opoka” rzeczywiście się nią okaże? 

 

Ślub z wdowcem można porównać do wejścia do cudzej, jeszcze ciepłej pościeli. I szybko trzeba się 

zdecydować czy zaakceptować nieznany zapach, zmiętoloną przez kogoś obcego poduszkę, 

i się wyspać, czy też uciec gdzie pieprz rośnie i szukać innego posłania. 

 

Kordel M. – Wymarzony dom – Wyd. Znak 

 Każdy ma swój Wymarzony Dom. Miejsce, w którym może znaleźć ukojenie, 

szczęście i miłość. Kiedy Magda podejmuje szaloną decyzję i kupuje stary 

dom w Malowniczem, miasteczku u podnóża Sudetów, nie wie jeszcze, jak 

bardzo zmieni się jej życie. W pierwszym odruchu chce się go pozbyć, ale 

dom nie chce wcale pozbyć się jej. Siła kryjąca się w jego wnętrzu pozwala 

Magdzie odnaleźć swoje miejsce i pomóc innym. 

"Malownicze. Wymarzony dom" to wzruszająca i pełna humoru opowieść o spełnianiu 

marzeń, a przede wszystkim o miłości, która zmienia życie i nadaje mu sens. Jeśli wyciągniesz 

rękę do innych i nauczysz się marzyć, los uśmiechnie się do ciebie. 

 

Steel D. – Od pierwszego wejrzenia – Wyd. Znak 

 Timmie przeszła w życiu długą drogę. Nieszczęśliwe dzieciństwo i trudne początki 

dały jej siłę, by wspiąć się na sam szczyt. Dzięki talentowi i determinacji została 

słynną projektantką mody. 

 

Za sukces zawodowy zapłaciła jednak wysoką cenę. Uczucia zawsze spychała na 

dalszy plan, mimo że coraz bardziej doskwierała jej samotność. I wtedy na jej drodze 

pojawił się Jean-Charles. 

 



Okazało się jednak, że na jej ukochanym ciążą zobowiązania z przeszłości, kochanków dzielą 

kontynenty, a los skrywa przed nimi niejedną niespodziankę. 

 

Witkiewicz M. – Pensjonat marzeń – Wyd. Filia 

 Jest zabawnie, seksownie, nastrojowo i... bardzo kobieco. 

Matki, żony i kochanki - wielki powrót w świetnym stylu! 

Po lekcjach w Szkole wiedzą, że ich los zależy przede wszystkim od 

nich samych. 

Biorą sprawy w swoje ręce. Podupadły hotel położony w samym sercu 

kaszubskich lasów zamieniają w PENSJONAT MARZEŃ. Cudowne 

miejsce, z którym wiąże się smutna, romantyczna historia, musi się 

stać przytulnym hotelem otoczonym czarodziejskim ogrodem. W 

przeciwnym razie wszystko przepadnie... 

Czy mimo tych drobnych i tych całkiem sporych przeszkód dadzą sobie radę? 

Czy po raz kolejny okaże się, że w kobietach tkwi siła, która pozwala przenosić góry? 

 

Mulczyńska A. – Powrót na Staromiejską – Nasza 

Księgarnia 

 Weronika Peterson po kilku latach spędzonych w Szwecji wraca ze złamanym 

sercem do Polski. W odziedziczonym po dziadku dawnym zakładzie 

zegarmistrzowskim przy ulicy Staromiejskiej otwiera sklepik dla miłośniczek 

rękodzieła – Robótkowo. Rozgoryczona nieudanym małżeństwem, nie 

zamierza pozwolić żadnemu mężczyźnie zbliżyć się do siebie, aż do 

ukończenia ambitnego projektu – patchworkowej kołdry Dear Jane®. Sądzi, że 

dopiero wtedy odzyska spokój i pewność siebie. 

Los jednak szykuje dla niej niespodziankę… 

 

Ulatowska M. – Prawie siostry – Wyd. Prószyński 

Media 

 Po ukończeniu liceum Leksi, Teo i Luśka, czyli Aleksandra, Teodora i Jolanta, trzy 

przyjaciółki z tej samej klasy, postanowiły, że bez względu na to, jak potoczą się ich 

losy, będą się spotykały co pięć lat w umówionym miejscu, zawsze tego samego dnia. 

Każda opowie wtedy, co się wydarzyło przez ten czas w jej życiu. A dzieje się wiele, 

jak to w życiu. Pojawia się pewien mężczyzna, jest więc miłość, odrzucenie, tęsknota, 

ból po stracie najbliższej osoby, zdrada, wybaczenie… Ale czyż z tym wszystkim nie 

poradzi sobie prawdziwa przyjaźń?  

 



Literatura sensacyjna 

Larsson A. – Krew, którą nasiąkła – Wyd. 

Literackie 

 Północna Szwecja za kręgiem polarnym. W małej wiosce Jukkasjärvi zostaje brutalnie 

zamordowana pastor parafii, Mildred Nilsson. Kobieta była jedną z najbardziej 

lubianych, a zarazem kontrowersyjnych osób w okolicy. Każdy może być jej zabójcą… 

Niedługo potem do Kiruny przyjeżdża Rebeka Martinsson – utalentowana młoda 

prawniczka, której kariera została przerwana w dramatycznych okolicznościach, gdy 

półtora roku wcześniej w obronie własnej zabiła troje ludzi. Nic nie wie o morderstwie w 

pobliskiej Jukkasjärvi. Rebeka nie przypuszcza, że znów wpadnie w tarapaty.                  

 

Marklund L. – Granice – Wyd. Czarna Owca 

 Ciało pięknej kobiety zostaje odnalezione w śniegu. To już czwarta ofiara zamordowana 

w podobny sposób w krótkim czasie. Pewne elementy zbrodni powtarzają się: młoda matka 

zostaje zabita przy użyciu ostrego narzędzia ciosem w plecy. W redakcji Anniki Bengtzon 

rodzą się podejrzenia, że w grę wchodzi seryjny morderca. Dziennikarka rozpoczyna 

samodzielne dochodzenie. Jednocześnie otrzymuje dramatyczną wiadomość: jej mąż, 

Thomas, który przebywa właśnie na konferencji w Nairobi, zostaje porwany na granicy 

Kenii z Somalią razem z innymi przedstawicielami państw europejskich. Szantażyści 

przystępują do egzekucji zakładników. Annika zrobi wszystko, by uratować swojego 

męża… 

Liza Marklund popularna szwedzka dziennikarka i pisarka, która serią o reporterce kryminalnej Annice 

Bengtzon zrewolucjonizowała współczesną szwedzką powieść policyjną. 

 

Cussler C., Brown G. – Diabelskie wrota – Wyd. Amber 

 Japoński statek towarowy przemierza wschodni Atlantyk w pobliżu Azorów i 

nagle staje w płomieniach. Łódź piratów płynie w jego stronę, by wykorzystać 

katastrofę, i niespodziewanie eksploduje. 

Czy ma to związek z porwaniem słynnego naukowca w Genewie? Z ucieczką 

tajemniczego Rosjanina z kraju sześćdziesiąt lat temu? Z odkryciem 

niezwykłego podwodnego cmentarzyska statków i samolotów na dnie morza? 

Kurt Austin zaczyna badać tę sprawę i odkrywa przerażający projekt produkcji 

broni o niemal mitycznej mocy i zuchwały plan niewyobrażalnego szantażu 

wobec światowych mocarstw.… 

 



Griffin L. – Nie do opisania – Wyd. Prószyński Media 

 O niektórych zbrodniach trudno mówić…  Innych nie umiesz sobie nawet wyobrazić.  

 

Agentka Elaina McCord prowadzi śledztwo w sprawie serii zabójstw. Ofiarami są młode 

kobiety, otumaniane narkotykami i brutalnie mordowane. Autor książek o prawdziwych 

zbrodniach, Troy Stockton, ma reputację playboya o nieodpartym uroku, który zrobi 

wszystko, by zdobyć materiały do kolejnej powieści. Jest ostatnim człowiekiem, któremu 

chce zaufać Elaina. Jednak teraz Troy okazuje się jej jedynym sprzymierzeńcem w 

sprawie, która staje się niebezpiecznie osobista. Morderca zaczyna kontaktować się z 

Elainą, bawić się z nią w kotka i myszkę, pokazując, jak bardzo jest bezlitosny i jak bardzo się do niej 

zbliżył. Teraz jest zagrożona nie tylko jej kariera, ale również życie… 

   

Griffin L. – Nie do wykrycia – Wyd. Prószyński Media 

  Prywatna detektyw Alexandra Lovell wykorzystuje doskonałą znajomość 

komputera i własny spryt, by pomóc zniknąć swoim klientkom, które dzięki 

temu mogą rozpocząć nowe, bezpieczne życie. Jedną z nich była Melanie Bess, 

desperacko pragnąca uciec od brutalnego męża – gliniarza z doskonałymi 

układami w policji. Alex podejrzewa najgorsze i zaczyna śledztwo, by odkryć, 

co się wydarzyło. Zdaniem detektywa z wydziału zabójstw Nathana 

Devereaux, dopóki nie ma ciała, nie ma też śledztwa. Ale instynkt nie pozwala 

mu zostawić tej sprawy. Instynkt i zainteresowanie fascynującą panią 

detektyw... 

 

Griffin L. –  Nie do wybaczenia – Wyd. Prószyński 

Media 

 Są grzechy zbyt straszne, aby je wybaczyć… i zbyt zapadające w pamięć, by o nich 

zapomnieć. 

Mia Voss, specjalistka od DNA, traktuje posyłanie kryminalistów za kratki jako swoją 

zawodową misję.  Niespodziewanie jej praca nabiera wyjątkowo osobistego charakteru.  

Kiedy kiepski dzień kończy się napadem i kradzieżą samochodu, Mia dochodzi do 

wniosku, że ma wyjątkowego pecha. Ale kiedy po pozornie przypadkowych nieszczęściach 

następuje znacznie bardziej niepokojące zdarzenie, dziewczyna zaczyna podejrzewać, że 

stała się celem szaleńca. 

Kiedyś Mia ufała detektywowi Ricowi Santosowi, ale to było zanim Ric pozwolił, by jego trudna 

przeszłość zniszczyła szansę na ich wspólną przyszłość. Jednak Ric wie, kiedy Mia kłamie – i kiedy się 

boi. Klucz do złapania sadystycznego mordercy może tkwić w dawno porzuconej, nierozwiązanej sprawie, 

która prześladuje Mię od lat. Tylko ona może odkryć prawdę, ale najpierw Ric musi przekonać ją, by 

powierzyła mu swoje sekrety… i swoje życie. 



Literatura popularnonaukowa 

Frawley D., Ranade S. – Ajurweda medycyną natury – 

Wyd. A-TI 

 Książka Ajurweda medycyną natury Davida Frawleya zawiera 

pełny zakres wiedzy o ajurwedzie, poczynając od sposobów 

diagnozowania i leczenia, opisu ziół, po medytację i jogę. 

Wyjaśnia kluczowe zalecenia dotyczące odpowiedniej diety, 

aktywności fizycznej, zabiegów, które korzystnie wpływają na 

stan naszego organizmu. 

 

Szabuniewicz S., Orlikowska A., Niesłuchowski W. – 

Ćwiczenia usprawniające kręgosłup – Wyd. Harmonia 

Universalis 

 Książka ta powinna znajdować się w każdym domu, bo dzięki  regularnemu 

wykonywaniu ćwiczeń w niej zawartych można wyeliminować ryzyko bólów 

kręgosłupa. 

Na początku autorzy omawiają zasady wykonywania ćwiczeń, wskazują, kiedy nie 

należy samodzielnie podejmować decyzji o rozpoczęciu takiej formy leczenia.                

W przystępny sposób wyjaśniają najważniejsze pojęcia, jak stabilizacja, centralizacja 

bólu, peryferalizacja bólu. 

Książka jest napisana tak, by mógł z niej skorzystać każdy. Jej zaletami są: jasne wyjaśnienie najczęstszej 

przyczyny bólu: niewłaściwej postawy, oraz ćwiczenia zaprezentowanie w dwóch formach: ilustracji i 

krótkiego opisu. 

 

Bauer G. – Numerologia dla początkujących – Wyd. 

Illuminatio 

 Numerologia to najprostsza droga do zdobycia cennych informacji na temat 

swojej osobowości. Ta znana od wieków dziedzina sprawi, że w odmienny 

sposób spojrzysz na siebie i swoje uzdolnienia, wnikniesz w swoją przyszłość, 

a także poznasz swoje cykle numerologiczne. 

Numerologia to bardzo przystępna praktyka, dzięki której będziesz w stanie 

odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań dotyczących cech charakteru, 

możliwości rozwoju kariery zawodowej, czy umocnienia więzi między 

najbliższymi ci osobami. Najważniejsze jest jednak to, że aby korzystać z numerologii 

potrzebujesz jedynie imienia i nazwiska, daty urodzenia i… tej książki. 



Wojciechowska M. – Dzieciaki świata – Wyd. G+J RBA 

 Jak to jest być żywą boginią i mieszkać w pałacu w Nepalu, dlaczego najlepsi 

biegacze świata rodzą się w Etiopii, gdzie można spotkać kobiety, których szyje 

są 3 razy dłuższe niż nasze, albo w jakim kraju dzieci żyją w pływających 

wioskach. I wreszcie, czy to prawda, że w Afryce buduje się domy z kup krowy.  

O tym wszystkim opowiedzą dzieciaki; Matina, Lien, Mali, Zuzu i Merbatu 

bohaterowie tej książki. Poznając ich przygody, troski i radości wasze dzieci 

poznają jednocześnie inne kultury, obyczaje, tradycyjne wartości i sposoby 

życia. 

A dzięki temu uczą się tolerancji i wrażliwości. Ręczę, że te opowiadania dostarcza wam 

mnóstwa tematów do arcyciekawych rozmów z dzieciakami. Będziecie zaskoczeni ich 

inteligencją i wrażliwością. 

 

Polska według Czejarka – Dom Wydawniczy Księży 

Młyn 

 „Polska według Czejarka” to przewodnik po niezwykłych miejscach w naszym 

kraju. To wyprawa tropami tajemnic, zagadek, ciekawostek oraz niewyjaśnionych 

historii, które warto poznać.  

Autor książki jest znanym dziennikarzem radiowym i telewizyjnym. Od ponad 20 

lat z mikrofonem i aparatem fotograficznym w ręku przemierza Polskę, tropiąc 

historię oraz odnajdując miejsca, o których próżno szukać informacji w typowych 

przewodnikach. Romek wie, gdzie ukryte są magiczne piramidy, w którym 

muzeum wisi portret najpiękniejszej kobiety, potrafi też wskazać tajne przejścia, 

krypty i grobowce, o których wiedzą tylko wtajemniczeni. Zna tajemnice polskich templariuszy, 

zagadki II wojny światowej oraz opowieści o duchach, plotki o skandalach i... pikantnych 

historiach skrywanych skrzętnie od lat. Ma też wielu dobrych znajomych w różnych regionach 

Polski, którzy pomagają mu trafić tam, gdzie nie dotarli jeszcze inni. 

 

Dale M. – Skuteczna rekrutacja i selekcja 

pracowników – Wolters Kluwer Polska  

 Działania podejmowane przez pracodawcę w celu pozyskania odpowiednich 

kandydatów i wyboru najlepszych z nich można porównać do decyzji inwestycyjnych. 

Korygowanie skutków błędnej decyzji jest zwykle czasochłonne i kosztowne.  

Właściwa decyzja natomiast może przynieść efekty dalece przewyższające 

oczekiwania obu stron. 

 

 

 



Literatura dla młodzieży 

 

Michaelis A. – Baśniarz – Wyd. Dreams  

 ABEL TANNATEK, outsider, wagarowicz, handlarz narkotykami. Mimo to Anna 

zakochuje się w nim do szaleństwa, gdyż wie, że Abel ma jeszcze inne oblicze: 

łagodnego, smutnego baśniarza, opiekującego się młodszą siostrą. Niezwykła 

opowieść, którą snuje Abel, fascynuje Annę do tego stopnia, że dziewczyna nie może 

o niej zapomnieć. Granica między rzeczywistością a fantazją stopniowo się rozmywa. 

A jeśli jej fabuła wcale nie jest fikcją i obawy Anny są uzasadnione? Ten, którego 

kocha, może okazać się równocześnie jej największym wrogiem… 

 

Dubini W. – Wiatr t.1 - Wiadomość do mnie;                  

t.2. Jaskółczy lot – Wyd. Dreams 

  

Nikt nie wie, że anielsko przystojny, szaleńczo tajemniczy Anselmo, 

przemierza Rzym na rowerze dostarczając dziwne przesyłki. Greta, chcąc 

odkryć jego sekret, ląduje w niezwykłym warsztacie rowerowym. Im bardziej 

zbliża się do chłopca, tym bardziej oczywiste staje się, że ta dwójka ma ze 

sobą o wiele więcej wspólnego, niż tylko rowerowa pasja..." 

 

Greta ma wyścigówkę i dom, który zbyt często bywa pusty. Nie lubi mieć z 

górki, nie znosi szkoły, za to uwielbia pędzić z wiatrem i kocha Anselma.        

Jest nieuchwytna i zachwycająca jak obłoki na niebie. 

Emma jest Holenderką i jeździ na holenderce, sama jest piękna, jej rower już 

mniej. Mieszka we wspaniałej willi w centrum Rzymu. Ma czwórki z 

włoskiego, matkę dbającą o pozory i kilka krzywd do wybaczenia. 

Lucia ma wielką rodzinę i dziecinny rower w kropki i kwiatki. To Sciagalle go tak dla niej 

wymalował, piętnastoletni artysta, najbardziej osobliwy z nich wszystkich. 

Trzy przyjaciółki razem w jednej klasie i razem w warsztacie Anselma. Odnawiają swoje 

rowery snując marzenia o tym, co je jeszcze czeka. Anselmo potrafi odczytać przyszłość 

pisaną światłem na wietrze. Niestety, kiedy jego wzrok napotyka oczy Grety, wszystko 

rozpływa się w największej tajemnicy świata. To miłość.  

 

 



Daugherty C.J. – Wybrani (t.1 sagi) – Wyd. 

Otwarte 

 Świat Allie legł w gruzach. Jej ukochany brat zaginął, a ona została aresztowana – 

kolejny raz. Rodzice podejmują desperacką decyzję o wysłaniu dziewczyny do elitarnej 

szkoły z internatem. Akademia Cimmeria nie jest jednak zwyczajną szkołą. Panują tu 

dziwne zasady, a uczniowie to w większości bogate dzieci wpływowych rodziców. 

Kiedy jedna z uczennic zostaje zamordowana, Allie zaczyna rozumieć, że Akademia 

Cimmeria skrywa mroczny sekret. Czy w jego odkryciu pomoże dziewczynie przystojny 

Sylvain? A może outsider Carter? 

Jaką tajemnicę kryje historia rodziny dziewczyny? Kim tak naprawdę jest Allie? 

Dziedzictwo (t.2 sagi) 

 Wielka polityka i szkolne troski. 

 

Drugi tom bestsellerowej sagi „Wybrani” zabierze Was ponownie do najbardziej 

ekskluzywnej szkoły w Wielkiej Brytanii i odkryje jej kolejne sekrety. 

Czy Allie pozna wreszcie największą tajemnicę swojego życia i rozwiąże zagadkę 

Nocnej Szkoły? Kim jest tajemniczy szpieg działający w Akademii Cimmeria? Czy 

szkoła jest gotowa na kolejny atak Nathaniela? 

Zagrożeni (t.3 sagi)  

 Akademia Cimmeria stała się dla Allie czymś więcej niż szkołą – była jej schronieniem. 

Jednak grupa ludzi powiązanych z rodziną dziewczyny próbuje zniszczyć wszystko to, 

co dla Allie ważne. Co gorsza, ktoś blisko związany z uczniami Cimmerii dopuścił się 

zdrady i wszystkich opanowuje paranoja. W obawie przed atakiem Nathaniela 

wybuchają wewnętrzne walki. 

Jednak to nie uderzenia z zewnątrz należy się obawiać... 

 

Gallego L. – Tam, gdzie śpiewają drzewa – Wyd. 

Dreams  

 Viana jedna córka księcia z Rocagrís wraz z nadejściem wiosny planuje swój ślub z 

ukochanym Robianem z Castelmar, któremu przyrzeczona została jeszcze gdy byli 

dziećmi. Jednak podczas święta zimowego przesilenia na zamek przybywa Wlik, 

rycerz z gór, aby ostrzec króla Nortii o zbliżającej się inwazji stepowych 

barbarzyńców. Robian, książę, jak i pozostali rycerze, zmuszeni są bronić swojego 

króla i ziem. Większość z nich ginie w walce i królestwo zostaje podbite przez 

barbarzyńców... 

OPISY POBRANO W WITRYN OD WYDAWCÓW 


