
Literatura obyczajowa 

Echols J. – Love story – Wyd. JAGUAR 

  Erin wie, że szczęśliwe zakończenia częściej zdarzają się w książkach niż w życiu. I właśnie 

dlatego chce zostać pisarką, najlepiej autorką romansów historycznych, w których on i ona, 

za nic mając konwenanse, pokonują wiele przeszkód, by wreszcie paść sobie w ramiona. 

Koniec. Kropka. 

By zrealizować to marzenie, Erin jest gotowa na śmierć pokłócić się z babką i z pustym 

portfelem szturmować Nowy Jork. Ma nadzieję, że kurs pisarstwa pozwoli jej zapomnieć o 

tragicznych wydarzeniach z przeszłości oraz o Hunterze - niegdyś przyjacielu, później 

śmiertelnym wrogu... 

 

Rybałtowska B. – Przypadek sprawił – Wyd. AXIS 

MUNDI 

 Życie zatacza krąg, a rodzinne historie kryją wiele tajemnic. Dramatyczne 

zdarzenia skłaniają Ewę, emerytowaną architekt, żonę sławnego reżysera, 

do wspomnień na temat dramatu z jej młodości – tajemniczej śmierci 

starszej siostry, Joanny. Ewa rozpoczyna wędrówkę jej śladami. Postaci 

sprzed lat i niektóre wątki ich życia widziane w nowym świetle okazują się 

mieć zaskakujące znaczenie w rozwiązaniu tajemnicy. Poznajemy 

warszawski światek artystyczny sprzed 1970 roku, historię rodziny z 

czasów drugiej wojny światowej, wspomnienia o radosnym wypadzie obu sióstr z PRL do 

krajów na południe Europy, przyglądamy się przemianom ustrojowym w Polsce. Czy w 

scenerii pięknych jezior mazurskich, zagadka sprzed lat znajdzie w końcu rozwiązanie… 

 

Michalak Katarzyna – Bezdomna – Wyd. Znak 

 Kinga straciła już wszystko: dom, rodzinę, dziecko i poczucie godności. Wtedy 

w jej życiu pojawia się Aśka. 

Kobieta, która kiedyś zrujnowała jej małżeństwo, teraz wyciąga do Kingi 

pomocną dłoń. 

Czy to wyrzut sumienia, ludzki gest, a może jakiś ukryty plan? 

Aśka nie zna jeszcze historii dawnej rywalki – historii tak bolesnej i 

wstrząsającej, że aż trudno to sobie wyobrazić. 

Czy Aśka zdobędzie zaufanie Bezdomnej? Odkryje, dlaczego Kinga tak sobą 

gardzi, tak bardzo cierpi? Co zrobi, gdy pozna jej prawdę? 

Czy w Aśce zwycięży wścibska dziennikarka, czy wrażliwa, czuła na krzywdę innych kobieta? 

 



Marr M. – Opiekunka grobów – Wyd. Replika 

 W niezwykle spokojnym miasteczku Claysville dochodzi do brutalnego morderstwa. Maylene 

Barrow, kobieta pielęgnująca wszystkie cmentarze w mieście, zostaje znaleziona we własnej 

kuchni w kałuży krwi. Ale szeryf nie przeprowadza śledztwa. 

Do Claysville przybywa Rebeka, przybrana wnuczka Maylene. Z lotniska odbiera ją Byron, 

syn przedsiębiorcy pogrzebowego, zakochany w niej bez pamięci. Obydwoje mają za sobą 

osiem lat życia poza miasteczkiem, unikania siebie i rozmów o wzajemnej miłości, obydwoje 

też odczuwają niezrozumiałą ulgę, wkraczając w granice Claysville... 

„Opiekunka Grobów” to romantyczny horror albo romans z elementami grozy w tle. Para głównych bohaterów 

musi odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie: czy kochają się, bo tak za nich ustalono, czy też ich miłość 

jest autentyczna i pomoże im w misji utrzymania ładu w świecie zmarłych. 

 

Szepielak A. J. – Dworek pod Lipami – Wyd. Nasza 

Księgarnia 

To książka o kobietach, ich marzeniach i pewnej rękawiczce. Autorka 

przypomina nam starą prawdę, że pragnienia, tęsknoty i problemy kobiet są 

takie same, niezależnie od epoki, w jakiej przyszło im żyć. Współczesna 

Gabriela i dziewiętnastowieczna Celina znalazły się na rozdrożu, ale tak 

samo poszukują szczęścia, miłości, urody życia. 

 

Szepielak A. J. – Młyn nad Czarnym Potokiem – Wyd. 

Nasza Księgarnia 

 Wiecznie nieobecny mąż, chorowite dziecko, codzienna rutyna – dla Marty 

to aż nadto. Monotonne i w gruncie rzeczy samotne życie w stolicy coraz 

bardziej ją przygnębia. Kiedy dowiaduje się, że musi zorganizować zjazd 

familijny, na którym pojawią się także goście z Ameryki, początkowo nie 

jest zachwycona. Wkrótce jednak zrozumie, że właśnie tego potrzebuje. 

Powrót do rodzinnego miasteczka, spotkania z dawnymi przyjaciółmi i 

zwariowanymi krewnymi, przeglądanie pamiątek pozostawionych w 

starym młynie, a przede wszystkim magia wspólnego gotowania pomogą jej odetchnąć 

pełną piersią. Przy okazji Marta odkryje pewną skrzętnie skrywaną tajemnicę rodzinną… 

 

 



Literatura sensacyjna 

Marsden I. – Jutro 7: Po drugiej stronie świtu – Wyd. 

ZNAK 

 Kto okaże się prawdziwym przywódcą grupy? Czy Ellie uda się odnaleźć rodzinę? Czy 

wśród przyjaciół jest jeszcze miejsce na miłość?  

Jutro 7. Po drugiej stronie świtu to ostatnia część bestsellerowej serii, która zdobyła 

czytelników na całym świecie. W USA znalazła się ona na liście najlepszych książek dla 

młodzieży, a w Szwecji na pierwszym miejscu na liście książek polecanych przez 

nastolatków.  

Villar D. – Plaża topielców – Wydawnictwo 

Dolnośląskie 

 Na brzeg hiszpańskiej Galicji ocean wyrzuca ciało rybaka. Gdyby nie skrępowane 

ręce, topielec zostałby pewnie uznany za kolejną ofiarę żywiołu. Sprawą ma się 

zająć lakoniczny inspektor Leo Caldas, znajdujący się w trudnym życiowym 

momencie. Zadanie jest niewdzięczne, gdyż nie ma świadków ani najmniejszego 

śladu łodzi. Inspektor próbuje wniknąć w społeczność wioski rybackiej, lecz 

mieszkańcy zwierzają się niechętnie. Jednak gdy zaczynają mówić, opowiadają 

rzeczy niesłychane… 

Nesbo J. – Upiory – Wydawnictwo Dolnośląskie  

 Dziewiąty tom cyklu o Harrym Hole - niepoprawnym anarchiście i 

alkoholiku, a zarazem genialnym śledczym. 

Rynkiem narkotyków w Oslo rządzi tajemniczy Dubaj. Dochodzi do 

zabójstwa z rodzaju tych, które zasługują najwyżej na krótką notkę w 

gazecie: młody zdesperowany heroinista próbuje ukraść narkotyk drugiemu 

i zostaje zastrzelony. Policja błyskawicznie aresztuje domniemanego 

sprawcę. Harry Hole stara się doprowadzić do wznowienia policyjnego 

śledztwa w sprawie zabójstwa narkomana, ponieważ nie wierzy, by zbrodni dokonał 

aresztowany chłopak... 

Avery C. – Ukryte żony – Wyd. Znak  

 Piętnastoletnia Sara marzy o tym, by uciec z domu. Uciec przed gwałtownym 

ojcem i jego czterema żonami. Chciałaby iść na studia, pracować, wyjść za mąż 

za kogoś, kogo pokocha. Tego samego pragnie dla swojej pięknej siostry Rachel.  

Ale nie to jest przeznaczeniem sióstr. Uwięzione w surowej, wielożeńskiej 

sekcie, muszą poddawać się woli Proroka. To on decyduje, że Sara wyjdzie za 

mąż za swojego dużo starszego i już żonatego wujka. To on wybierze męża 

Rachel spośród szesnastu wpływowych kandydatów… 



Zrozpaczona Sara zaczyna planować ucieczkę. Rachel, dotąd posłusznie spełniająca nakazy 

Proroka, poznaje kogoś, dla kogo będzie musiała wybierać pomiędzy wiarą a miłością. 

Day S. – Wyznanie Crossa – Wyd. Wielka Litera  

 Jak wiele można zaryzykować w imię szaleńczej miłości? 

Czy trudna przeszłość Evy i Gideona stanie na przeszkodzie ich 

szczęściu? 

Gideon Cross. Na samo wspomnienie jego imienia moje ciało 

ogarniała fala tęsknoty i pożądania. Od chwili gdy go zobaczyłam - 

pięknego, mrocznego, wręcz niebezpiecznego mężczyznę, poczułam 

nieodparte przyciąganie. Jakbym odnalazła drugą połowę samej 

siebie. Potrzebowałam go jak bicia własnego serca. A on zaryzykował 

dla mnie wszystko. Nawet jeżeli to miałoby go zniszczyć... 

King S. – Doktor Sen – Wyd. Prószyński Media 

 Kontynuacja bestsellerowego „Lśnienia”! 

Pamiętacie małego chłopca obdarzonego niezwykłą mocą? Chłopca nękanego przez duchy? 

Chłopca uwięzionego w odludnym hotelu wraz z opętanym ojcem? Możecie już poznać jego 

dalsze losy! 

Grupa staruszków nazywająca się Prawdziwym Węzłem przemierza autostrady Ameryki w 

poszukiwaniu pożywienia. Z pozoru są nieszkodliwi – emeryci odziani w poliester, 

nierozstający się ze swoimi samochodami turystycznymi. Jednak Dan Torrance już wie, a 

rezolutna dwunastolatka Abra Stone wkrótce się przekona, że Prawdziwy Węzeł to prawie 

nieśmiertelne istoty żywiące się substancją wytwarzaną przez poddane śmiertelnym torturom dzieci obdarzone tym 

samym darem co Dan. 

Literatura popularnonaukowa 

Bolton R. – Malujemy pejzaże – Wyd. RM 

 Książka Richarda Boltona to doskonały poradnik dla wszystkich, którzy pragną rozpocząć 

przygodę z malowaniem akwarelami. Pejzaż, to najchętniej podejmowany przez akwarelistów 

temat. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego. Zachwyt jakiego doznajemy w kontakcie z naturą, 

podczas bliższych lub dalszych wycieczek, dla wielu z nas staje się naturalną inspiracją do 

działalności artystycznej. A przybory akwarelisty doskonale nadają się do zabrania w plener. 

Autor krok po kroku, zaczynając od zasad kompozycji, kończąc na wykańczaniu detali, 

pokazuje, jak tworzyć wspaniałe pejzaże i uchwycić na obrazie piękno natury. 

Benyo R. – Biegać mądrze – Wyd. Inne Spacery 

Książki nie napisał jeden autor, ale prawdziwa plejada gwiazd. 15 ludzi, którzy tworzyli i tworzą 

historię amerykańskiego biegania. Mistrzowie olimpijscy i narodowi, zwycięzcy i organizatorzy 

największych i najsłynniejszych maratonów, autorzy bestselerowych książek o bieganiu, naukowcy i 

zawodowi sportowcy. Ludzie popychający bieganie do przodu.  



„Biegać mądrze” to książka sumująca ogrom wiedzy zdobytej przez lata startów, treningów, organizowania 

zawodów – życia bieganiem 

Szydłowska M. – Kuchnia polska. Zimowe gotowanie – 

Wyd. Dragon 

 Każda z pór roku determinuje styl naszego odżywiania. Wiosną 

staramy się oczyścić organizm, latem chcemy jeść lekko, jesienią 

spowalniamy nieco rytm, by zgromadzić odpowiednią porcję 

energii na zimę. Już starożytni poszukiwali recept, jak najlepiej 

przygotować się do tej grożącej chłodem i przeziębieniami pory. My 

także, dzięki odpowiednio przyrządzonym posiłkom, możemy 

sprawić, by był to czas pełen zdrowia i smaku. 

Książka prezentuje przepisy na dania rozgrzewające i wzmacniające organizm. Ważną rolę 

w zimowym jadłospisie zajmują zupy – stąd kilka pomysłów na to, jak je przyrządzić, by 

zachować wszystkie elementy odżywcze składników. Monotonię zimową warto urozmaicać 

dodatkami – zamieszczone w książce przepisy na sosy sprawią, że dania mięsne, rybne i 

warzywne zyskają nową oprawę i smak. Warto zadbać także o dzienne racje witamin, które 

z pewnością uzupełnią sałatki z warzyw dostępnych nawet zimą.  

Na chłodne wieczory zaś najlepsze są napoje rozgrzewające... kubek herbaty cynamonowej z 

pewnością uprzyjemni ten czas. 

Cybal-Michalska A. – Młodzież akademicka a kariera 

zawodowa – Wyd. Impuls 

 Rozprawa idealnie trafia w oczekiwania zarówno współczesnych władz resortu nauki i 

szkolnictwa wyższego, studentów, nauczycieli akademickich, jak i środowiska pracodawców, 

gdyż wdrażane od kilku lat zmiany w kształceniu młodzieży zostały wyraźnie ukierunkowane 

na procesy rynkowe. […] Pojęcie kariery przekształca się z wertykalnego na horyzontalne, 

obejmując swoim społecznym potencjałem i zobowiązaniem zarazem całą populację osób 

dorosłych wchodzących na rynek pracy. Jak pisze Autorka: „»Ruchoma perspektywa« 

młodzieży akademickiej w karierze oznacza rozwój jej kariery na drodze osobistego 

zaangażowania”. Odsłona różnych znaczeń tego fenomenu wprowadza czytelnika w świat 

wiedzy o istocie kariery w poszczególnych dyscyplinach naukowych. 

Mazurówna K. – Moje noce z mężczyznami – Wyd. 

AGORA 

 Powiedzieć, że jest ekscentryczna, to jak przyznać się do ubóstwa własnego słownictwa. 

Bo Krystyna Mazurówna jest nieprzewidywalna jak jej kolejne publiczne wcielenia i 

fantastyczna niczym stroje, którymi wpędza w kompleksy awangardowych stylistów. 

Rozpięta między tańcem, który uczynił z niej światową gwiazdę, show biznesem, w 

którym ostatnio znów robi sporo zamieszania - a literaturą, którą szturmuje kolejną swoją 

książką. Notorycznie w centrum uwagi. Hałaśliwie, lecz intrygująco obecna... 



Korżawska S. – Odchudzanie bez odchudzania – Wyd. 

CORSAM 

 Gwarancja zdrowia i zgrabnej figury Zapraszam Państwa na zdrową 

drogę życia - wystarczy nieco zjechać z autostrady, by zobaczyć 

inny świat, pełen życia i radości. Życzliwy świat stworzony dla 

człowieka. Tutaj nikt nie musi się odchudzać - zdrowe pożywienie, 

zdrowe herbatki ziołowe, zdrowe myślenie i zdrowy ruch na świeżym 

powietrzu to gwarancja zgrabnej figury, zdrowia i urody. 

Laguna M., Fortuna P. – Przygotowanie szkolenia 

czyli... – Wyd. GWP 

 Książka została napisana z myślą o osobach, które przygotowują się do pracy trenera oraz 

doskonalą swój warsztat, bądź też organizują szkolenia jako pracownicy działów personalnych 

lub działów szkoleniowych. Autorzy wzbogacili ją o liczne przykłady z praktyki, ilustrujące 

omawiane zagadnienia. Rozszerzeniem książki jest strona internetowa, która stanowi pomocne 

uzupełnienie przedstawionych treści. Książka stanowi wprowadzenie do całego cyklu, dlatego 

też autorzy obszernie omawiają różne zagadnienia związane z tematyką szkoleniową. 

Wyjaśniają definicje i różnice między różnymi rodzajami szkoleń, opisują strony zaangażowane 

w ich przygotowanie, przebieg cyklu szkoleniowego i jego specyfikę w przypadku szkoleń 

zamkniętych, otwartych i realizowanych w ramach projektów społecznych. Omawiają również kwestie związane z 

analizą potrzeb szkoleniowych, z działaniami rekrutacyjnymi, z określaniem celów szkoleniowych, z wyborem 

metod, stosownych pomocy i miejsca szkolenia czy doborem trenerów. Rozważania kończą omówieniem różnych 

rodzajów działań promocyjnych, oceny szkolenia, a także działań poszkoleniowych. 
 

Lassus I., Voituriez M.A. – Scrapbooking: zdjęcia… - 

Wyd. RM 

 Scrapbooking to niecodzienny, artystyczny sposób prezentacji zdjęć. 

Techniki ich oprawy i zdobienia są dosyć proste: découpage, 

bigowanie, przyklejanie, a materiały – różnorodne. Przydadzą się 

kolorowe papiery, fantazyjne naklejki, szablony, cekiny. Częścią 

tworzonych dzieł mogą stać się gromadzone przez nas drobiazgi: 

wstążki, skrawki tkanin i koronek, guziki czy ręcznie pisane listy. 

Do upiększania albumów mogą posłużyć pocztówki z podróży, 

znaczki, papiery do pakowania, bilety kolejowe, bilety wstępu do muzeów, suszone 

kwiaty itd. Zdobienia mogą być tematycznie związane z ulubionymi zdjęciami dzieci, 

rodziny i przyjaciół czy też fotografiami z urlopów i ważnych imprez. 

 

 



Literatura dla młodzieży 

Mull B. – Baśniobór – Wyd. FOKSAL 

Nominacja: najlepsza książka młodzieżowa w plebiscycie Fantastyka 2011 

Pierwsze miejsce na liście książkowych bestsellerów dla dzieci „The New York Timesa"! 

Ponad 2 miliony egzemplarzy sprzedanych w Stanach Zjednoczonych! 

 

Przez wiele wieków czarodziejskie istoty ukrywały się w tajemnym miejscu zwanym 

Baśnioborem, który jest dziś jedną z ostatnich przystani prawdziwej magii. Czarodziejską? 

Oczywiście. Ekscytującą? Jasne. Bezpieczną? Cóż, właściwie wręcz przeciwnie... 

 

Pierelotkin I. – 10 minut rowerem – Wyd. Akapit Press 

 Karolina Słomka, lat 16 i pół, uciekając przed upiornie gorącym sierpniem, który spędza 

samotnie w mieście (jej chłopak wyjechał za granicę zarobić na wymarzony mega-wonder-

czad-komputer), jedzie do uroczej osady, do ekscentrycznych ciotek – despotycznej Eryki i 

egzaltowanej Felicji. Tam poznaje tajemniczego podrywacza o paskudnej reputacji, 

obdarzonego – na jej zgubę – obezwładniającym magnetyzmem. Czy uda jej się oprzeć 

niebezpiecznemu urokowi Strasznego Kazka i dochować wierności swoim zasadom ? To się 

jeszcze okaże! 

 

Ostrowska E. – Bociany zawsze wracają... – Wyd. 

Skrzat  

 

 Mądra i ciepła opowieść o trudnych problemach adaptacji w nowym 

środowisku, separacji rodziców, uczuciowym rozdarciu, silnych emocjach, 

buncie, zagubieniu... To książka o sprawach ważnych i trudnych. 

 

Kosik R. – Felix, Net i Nika... – Wyd. POWERGRAPH 

 

Pierwszy tom bestsellerowej serii. Fantastyczna i przezabawna powieść o polskich 

trzynastolatkach, nie tylko dla trzynastolatków! Przeczytajcie o przyjaźni, zwariowanych 

wynalazkach, sztucznej inteligencji, skarbach, duchach, robotach, latającym talerzu i 

nastoletnich uczuciach... 



Karwan-Jastrzębska E. – Sobowtór – Wyd. Nasza 

Księgarnia 

 Zuzanna ma opinię zbuntowanej artystki, kocha fotografię, a w duszy jest niepoprawną 

romantyczką. Uczy się w renomowanym warszawskim liceum, chodzi na imprezy i bawi się do 

rana, aby następnego dnia plotkować o nich na Facebooku. Żyje pełnią życia. Tymczasem w jej 

szkole pojawia się Michał. Wygląda świetnie – w modnej bluzie, z długimi włosami 

ściągniętymi byle jak do tyłu, spłowiałymi od słońca. Nowy chłopak potrafi zawrócić w 

głowie... 

Michał fascynuje się kulturą Japonii, uwielbia mangę, a w jego pokoju wszędzie wiszą 

wizerunki Asuki, pięknej, rudowłosej bohaterki anime. Jego przejście do nowej szkoły owiane jest tajemnicą. 

Tajemnicą jest także jego związek z zaborczą i zazdrosną Magdą. Jednak to Michał rozdaje karty i wie, czego chce. 

Teraz bardzo podoba mu się Zuzanna. Zaczyna grę, aby ją zdobyć. 

Sienkiewicz M. – Hajlajf – Wyd. Skrzat 

 To pełna humoru opowieść o samodzielności, o odpowiedzialności, o 

sprawach ważnych i trudnych. Bohaterowie postanawiają zachować w 

tajemnicy fakt, że zostali bez opieki dorosłych w obawie, że zostaną 

oddani do domu dziecka. Wyjątkowe trzy tygodnie to lekcja zaradności i 

samodzielności, po której inaczej patrzy się na świat i problemy, które 

wcześniej przerastały. 

 

Trojan-Jaskot A. – Jak zostać kimś? – Wyd. Zielona 

Sowa 

 Może już wiesz, kim chciałbyś zostać, gdy dorośniesz. A jeśli nie, to mimo że 

jesteś jeszcze bardzo młody, czas najwyższy pomyśleć o tym, kim 

chciałbyś być w przyszłości. Już teraz poznaj 25 atrakcyjnych zawodów, 

m.in.: dziennikarza, fotografa, modelki, tancerza, piosenkarza, muzyka, twórcy 

gier komputerowych, grafika, policjanta itp., i zacznij spełniać swoje marzenia. 

Najpierw sprawdź jednak, co musi robić i umieć na przykład grafik 

komputerowy i czy na pewno możesz nim zostać. W tym celu rozwiąż test 

zamieszczony w prezentacji każdej profesji i sprawdź, czy masz 

odpowiednie predyspozycje do wykonywania danego zawodu. Jeśli tak, to zacznij rozwijać swoje 

zdolności i zdobywać potrzebną wiedzę poprzez odpowiednie ćwiczenia, kursy, kółka 

zainteresowań, szkoły, warsztaty itp. Przy okazji możesz poznać znanych ludzie wykonujących twój 

wymarzony zawód. A wszystko to w lekkiej formie „pigułek”, z anegdotami, cytatami i żartami. 

Freeman M. – Lepiej nie pytaj – Wyd. Akapit 

Press 

 Lily jest przekonana, że jej nowy chłopak Jack jest doskonały – tylko dlaczego nigdy nic nie 

mówi o swojej przeszłości? Lily za wszelką cenę próbuje dotrzeć do jego byłej dziewczyny i 



poznać prawdę. 

Obmyśla sposób – na pozór bardzo sprytny i skuteczny – tworzy fałszywy profil wymyślonej dziewczyny i 

umieszcza go na popularnym portalu społecznościowym. Ale nie kończy się tylko na wirtualnej korespondencji. 

Nieszkodliwa zabawa nieoczekiwanie prowadzi do całkiem nieprzewidzianych, nawet groźnych konsekwencji. 

 

Jordi S. i F. – Krzyk – Wyd. Akapit Press  

  

Patricia niedługo kończy siedemnaście lat i czuje się zagubiona, wściekła, 

ma ochotę to płakać, to podbijać świat. Lubi muzykę i książki, a ponadto 

komponuje, gra na gitarze i chce zostać pisarką. Patricia pozna Jordiego 

w momencie, gdy będzie potrzebować osoby, która jej pomoże, zrozumie 

ją i pokocha taką, jaka jest... 

Riordan R. – Ostatni Olimpijczyk – Wyd. Galeria 

Książki 

(Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy; 5) 

 Przez cały rok herosi przygotowywali się do walki z tytanami, wiedząc, że mają małe szanse 

na zwycięstwo. Armia Kronosa jest coraz potężniejsza, a z każdym dołączającym do niej bogiem 

lub herosem moc złowrogiego tytana wzrasta. Podczas gdy Olimpijczycy usiłują powstrzymać 

siejącego zniszczenie Tyfona, Kronos szykuje się do ataku na Nowy Jork, gdzie Olimp pozostaje 

praktycznie bez ochrony. Percy Jackson i armia herosów muszą powstrzymać Pana Czasu. Czy 

wreszcie wyjaśni się tajemnica przepowiedni związanej z szesnastymi urodzinami Percy'ego? 

Kiedy na ulicach Manhattanu toczy się bitwa w obronie cywilizacji Zachodu, chłopak zaczyna 

mieć przerażające podejrzenie, że walczy... z własnym przeznaczeniem. 

Einwohlt I. – Słuchaj swego serca – Wyd. Nasza 

Księgarnia 

 Paula musi zamieszkać w internacie — i to co najmniej na rok! To naprawdę okropne, bo 

internat jest gdzieś na końcu świata! Jak tu wytrzymać tak długo?! W dodatku zaraz po 

przyjeździe na miejsce dziewczyna spotyka najzłośliwszą istotę pod słońcem: Liselett, 

która od tej pory zatruwa jej życie. Czy Paula pozwoli wejść sobie na głowę? A może 

dziewczyny się zaprzyjaźnią?  To od Ciebie, drogi Czytelniku, zależy, co się 

wydarzy! Pozwól się prowadzić swemu sercu i na końcu 

każdego rozdziału zadecyduj samodzielnie, co ma się dalej dziać w tej historii. Nie podoba Ci 

się zakończenie? To żaden problem — po prostu przekartkuj kilka stron i zacznij czytać 

w innym miejscu.  

W tej interaktywnej książce to Ty decydujesz, jak potoczą się losy bohaterów! 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW 

KSIĄŻEK!!! 


