
Literatura obyczajowa 

Kordel M. – Wymarzony czas – Wyd. Znak 

 Każdy ma swój wymarzony czas. To czas na miłość, na szczęście. Czas radości, ale i 

zmian. 

Magda ma już swój wymarzony dom i cieszy się na myśl o tym, że już wkrótce stworzy 

prawdziwą rodzinę dla Marcysi i Ani. Wie jednak, ile przeszkód musi jeszcze pokonać, 

zanim nadejdzie ich wymarzony czas. 

Przed Michałem też niełatwe zadanie: czy jego miłość do Magdy wystarczy, by ją 

przekonać? 

Czy tych dwoje odważy się myśleć o wspólnej przyszłości? 

Kacper, ojciec Julki, za wszelką cenę chce ją odzyskać i pokazać pewnej kobiecie, jak bardzo się kiedyś 

pomyliła, odrzucając jego uczucie... 

„Malownicze. Wymarzony czas” to piękna opowieść o tym, że choć przeszłości nie można już zmienić, to 

przyszłość jest w naszych rękach. Każdy ma szansę przeżyć swój wymarzony czas. 

Rybałtowska B. – Jak to się skończy – Wyd. Axis 

Mundi 

 C.d. sagi rodzinnej, opowiadającej historię matki i córki wobec burzliwych dziejów 

Polski XX i XXI wieku. Uwikłane w historię tworzą wbrew wyzwaniom losu ciepłą i 

kochającą rodzinę. Pomimo tragicznych zdarzeń, które są ich udziałem patrzą na 

świat z radością życia, ciepłą życzliwością i humorem. Od pierwszych stron książki 

wciągają w swój świat. Cz.6 „Jak to się skończy” – Lata siedemdziesiąte i 

osiemdziesiąte w PRL-u, to w ich realiach osadzona jest akcja kolejnej części Sagi. 

Kasia oddaje się wychowaniu córeczki, ale ciągnie ją na scenę. Trafia do Paryża, 

poznaje świat rosyjskich kabaretów, jednak szara polska rzeczywistość stawia ją przed kolejnymi 

wyzwaniami. Paryż nie daje za wygraną, wraca tam raz po raz, rozdarta między sprawami zawodowymi 

we Francji, a życiem rodzinnym w kraju. Stan wojenny, trudne lata 80. a potem wielkie nadzieje 

związane z czerwcem 1989 r. i powracające pytanie: jak to się skończy? 

Tyl A. – Aleja Bzów – Wyd. PROZAMI 

 Na głowę Izabeli, młodej, samotnej dziennikarki spadają kolejne problemy. Zawierucha 

w pracy, nagły wyjazd jedynej przyjaciółki, kłopoty finansowe – to wszystko kumuluje 

się w jednym czasie. Na domiar złego nadchodzi wiadomość, że pałac na wsi, położony 

przy uroczej Alei Bzów, w którym Izabela spędziła dzieciństwo i w którym mieszka jej 

babcia - został sprzedany przez gminę i staruszka niebawem zostanie eksmitowana. 

 

Dopiero gdy Izabela poznaje Monikę – matkę chorego dziecka, jej własne problemy 

odchodzą na dalszy plan. Zaangażowana w pomoc nowej koleżance, pochłonięta pracą, nie zauważa, że i 

do niej powoli zaczyna uśmiechać się szczęście. Bo choć przeprowadzka babci wydaje się być nieunikniona, 

to każda wizyta w Alei Bzów powoduje u Izabeli mocniejsze bicie serca... 



Evans R.P. – Bliżej słońca – Wyd. Sonia Draga 

  Kiedy Christina planowała swój wymarzony ślub, nie miała pojęcia, że 

wydarzenia potoczą się zupełnie innym torem, niż tego pragnęła. Paul 

również nie przypuszczał, że pewna zimowa noc w szpitalu okaże się 

przełomowa w jego życiu. Oboje mieli ułożone plany na przyszłość, 

wydawało im się, że wiedzą, gdzie i z kim spędzą następne kilka lat. 

Spotkali się w Peru, w amazońskiej dżungli, gdzie Paul stworzył dom dla 

porzuconych dzieci. 

Christina za namową przyjaciółki zdecydowała się pracować tam jako wolontariuszka, by w 

ten sposób zagoić swoje złamane serce. 

Jak spotkanie z mieszkańcami sierocińca - gdzieś na krańcach świata - wpłynie na życie 

Christiny? Jaką rolę odegra w nim charyzmatyczny opiekun dzieci Paul Cook? Czy w dalekiej 

dżungli można zmierzyć się ze swoimi lękami i nauczyć się patrzeć na życie inaczej? 

Montefiore S. S. – Saszeńka – Wyd. Magnum 

 

Powieść przedstawiająca dramatyczne losy trzech kobiet z trzech pokoleń bogatej 

rodziny pochodzenia żydowskiego na tle burzliwych dziejów Rosji od czasów cara 

Mikołaja II aż do lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Simon Montefiore, autor m.in. 

biografii Stalin. Dwór czerwonego cara; Stalin. Młode lata despoty, nasycił powieść 

realiami życia codziennego i politycznego dwudziestowiecznej Rosji.  

 

Giffin E. – Ten jedyny – Wyd. Otwarte 

 Czasem wymarzony książę z bajki okazuje się wielką pomyłką. 

Czasem ktoś, kto miał kochać, głęboko rani. 

Czasem miłość rodzi się tam, gdzie nikt się jej nie spodziewa. 

 

W życiu Shei wszystko jest pokręcone. Zamiast chodzić z matką na 

proszone obiadki, woli oglądać mecze. Zamiast cieszyć się, że ma 

chłopaka, który jest obiektem powszechnych westchnień, zastanawia się, 

czy to na pewno ten jeden jedyny. A jeśli nie on, to kto? I dlaczego nowe 

uczucie jest takie trudne? 

 

Czy Shea wybierze lojalność i przyjaźń, czy odważy się postawić wszystko na miłość? 

 

 

 



Literatura sensacyjna 

Knight A. – Zadra – Wydawnictwo Hachette 

Polska  

 Pięć lat temu Nicky przeżyła tragedię – jej najlepsza przyjaciółka, Grace, 

została brutalnie zamordowana. Nikt nigdy nie został oskarżony o tę 

zbrodnię, a Nicky szuka pociechy w ramionach Grega, byłego męża Grace. 

Ich małżeństwo dalekie jest jednak od ideału – kiedy więc Nicky spotyka 

młodego, przystojnego Adama ma nadzieję, że niewinny flirt być może 

pomoże jej zapomnieć o przeszłości… Bardzo szybko jednak to, co ma być 

jedynie chwilową rozrywką, prowadzi do odkrycia mrocznych tajemnic z przeszłości jej męża. 

Tajemnic, które doprowadzą ją do przerażającego sekretu śmierci jej przyjaciółki… 

   Kiedy miłość jest warta zabijania, cena prawdy może być bardzo wysoka… 

Glattauer D. – W matni – Wyd. Sonia Draga 

 Judith, 36-letnia singielka, prowadzi wraz z praktykantką Biancą sklep z lampami. Po 

wielu nieudanych związkach niezależna kobieta straciła nadzieję, że kiedykolwiek 

pozna „tego jedynego”. Przed Wielkanocą udaje się do supermarketu na zakupy. 

Tam następuje jej na piętę nieznany mężczyzna – Hannes Bergtaler. Niedługo potem 

odwiedza ją w sklepie i nawiązują bliższą znajomość. Szarmancki i przystojny 

Hannes zakochuje się bezgranicznie w Judith. Na każdym kroku okazuje jej swe 

oddanie. Znajduje też akceptację u rodziny i przyjaciół Judith, która początkowo nie 

dowierza własnemu szczęściu. Szybko jednak natarczywa adoracja zaczyna ją 

męczyć. Kobieta czuje się osaczona i przytłoczona. Postanawia zerwać z Hannesem, ale wzgardzony 

kochanek nie chce dać za wygraną. Życie Judith staje się koszmarem… 

White N. – Ostatni na liście – Wyd. Amber 

 Ronnie Bagley zamordował swoją dziewczynę i dziecko. Czeka w 

więzieniu na proces. Na dwa tygodnie przed rozprawą żąda nowego 

adwokata. Twierdzi, że obronić go może tylko Joe Parker. 

Joe podejmuje się tej sprawy. Nie wie, że jego klient jest bardziej 

przebiegły, niż się wszystkim wydaje. I że on sam wkrótce stanie 

do rywalizacji z własnym bratem w sprawie najbardziej 

przerażającego seryjnego zabójcy, jaki kiedykolwiek działał w Manchestrze. 

Ani Joe, ani Sam nie przeczuwają, że wspólna przeszłość boleśnie wedrze się do 

teraźniejszości i doprowadzi obu do szaleńczego wyścigu, w którym stawką jest 

odpowiedź na pytanie, kto będzie ostatni na liście mordercy… 



Cleeves A. – Ukryta głębia – Wyd. Amber 

 Małe miasteczko na wybrzeżu Nortumbrii. Piętnastoletni Luke zostaje uduszony i 

położony w wannie wypełnionej wodą udekorowanej kwiatami. Wkrótce na plaży 

zostaje znalezione ciało młodej nauczycielki Lily – w pozostawionej przez odpływ 

wodzie pełnej kwiatów... Stylizacja miejsc zbrodni każe inspektor Verze Stanhope 

szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego morderca robi ze śmierci swoiste dzieło 

sztuki... 

 

Andrews V.C. – Rodzina Casteel – Wyd. Prószyński 

Media 

 Po raz pierwszy w Polsce! Nowa saga autorki bestsellerowych „Kwiatów na 

poddaszu”.Ze wszystkich rodzin zamieszkujących niegościnne dzikie wzgórza 

Casteelowie są najbiedniejsi i najbardziej pogardzani. Heaven Leigh Casteel jest w 

swojej rodzinie wyjątkiem. Jakimś cudem ta bystra, ładna dziewczyna, chodząca w 

łachmanach, żyjąca w wiecznym brudzie i głodzie, terroryzowana przez okrutnego ojca 

i zmuszana do bezustannej harówki przez macochę, potrafi ocalić marzenia i nadzieję 

na lepsze życie. Nie tylko dla siebie, także dla swojego brata Toma i młodszego 

rodzeństwa. Nie traci wiary, że pewnego dnia pokażą światu, jak bardzo są wartościowi i utalentowani, 

dowiodą, że zasługują na miłość i lepszy los. Kiedy macocha, która nie może już dłużej znieść 

koszmarnego życia na wzgórzach, ucieka – ojciec wymyśla szatański plan, który może pogrzebać na 

zawsze marzenia Heaven i pozostałych dzieci…                                  

 c.d. w „Mrocznym aniele” 

Siedemnastoletnia Heaven Leigh Casteel otwiera kolejny rozdział swego życia, 

przenosząc się do babci Gillian i jej znacznie młodszego męża, Tony’ego Tattertona. 

Tony, właściciel zabawkowego imperium Tatterton Toys, jest człowiekiem zamożnym i 

powszechnie szanowanym. Dla Heaven, obciążonej traumą dzieciństwa spędzonego w 

nędzy i upodleniu pośród dzikich wzgórz Zachodniej Wirginii, a potem koszmaru, 

jakiego doświadczyła w przybranej rodzinie, nowe miejsce wydaje się rajem. A jednak 

Farthingale Manor, pełna przepychu posiadłość, w której wreszcie może żyć w 

dostatku, wkrótce narzuca dziewczynie swój ponury, gotycki klimat. Pewnego dnia Heaven, błądząc w 

zielonym labiryncie wielkiego ogrodu, natyka się na maleńki domek, jakby żywcem wyjęty z bajek. I jak 

w bajce, spotyka tam swoją nową miłość – Troya, młodszego brata Tony’ego, zadeklarowanego 

samotnika i odludka. Troy, choć zrazu niechętnie, dopuszcza ją do swojego życia i romans w cieniu 

labiryntu zaczyna rozkwitać. Dokąd zaprowadzą tych dwoje poplątane ścieżki? 

  Powieści V.C. Andrews są bogatymi, epickimi sagami, okrutnymi jak baśnie braci Grimm, utrzymanymi 

w atmosferze wiktoriańskich opowieści grozy. 

 



Literatura popularnonaukowa 

Maguire T. – Kiedy tata powraca – Wyd. Amber 

 

 Kontynuacja tragicznej autobiografii „Tylko nie mów mamie”, bestsellera z 1. miejsc 

brytyjskich list przez wiele tygodni.  

 

Myślała, że wreszcie jest bezpieczna. Że znowu może być dzieckiem. Ojciec, który ją 

gwałcił przez osiem lat, trafił do więzienia. Teraz wraca do domu… 

 

Schetar D. – Chorwacja Istria – Wyd. Dumont 

  

Indywidualne porady turystyczne – przyjemne noclegi, kawiarnie i restauracje, 

niezwykłe sklepy, modne wieczorne rozrywki i życie nocne 

Na rozkładanym planie miasta precyzyjnie zaznaczono wszystkie obiekty opisane w 

przewodniku. 

Hennig Ch. – Toskania – Wyd. Dumont 

  

Najcenniejsze atrakcje regionu. 

Urocze miasta i smak ich codzienności. 

Najpiękniejsze wycieczki na łono natury. 

Poznaj największe atrakcje regionu... 

Metropolia jednej epoki - renesansowa Florencja. 

Kościoły i pałace, świadectwa dawnej świetności miasta. 

 

Kienzler I. – Europa jest kobietą – Wyd. 

Bellona  

 Patrząc na historię kobiet w Europie od czasów średniowiecznych, wydaje się, że rola 

przedstawicielek płci pięknej w dziejach była znikoma. Tymczasem, pomimo ograniczonych 

praw i zależności od mężczyzn, kobiety mocno zaznaczyły swoją obecność na kartach 

historii wielu europejskich państw. Pośrednio lub bezpośrednio zmieniały dzieje Europy, jak 

chociażby Klotylda, za sprawą której Chlodwig przyjął chrześcijaństwo, czy nasza rodzima 

Dobrawa, która wprowadziła nasz kraj w krąg chrześcijańskiej Europy. 

Niektóre doradzały przywódcom świeckim i kościelnym, ciesząc się wielkim autorytetem moralnym, inne, 



jak chociażby Agnes Sorel, skłaniały władców do podjęcia działań przeciwko najeźdźcom, korzystając z 

tego, czym tak hojnie obdarzyła ich Matka Natura - urody, wrodzonego wdzięku i seksapilu. Okazuje się, 

że nawet te, które przeszły do historii jako bezwzględne władczynie nie zapominały o tym, że są kobietami 

i potrafiły namiętnie kochać... 

Szymanek I. – Poradnik dla maturzystów i nie tylko, 

czyli jak to napisać? – Wyd. selfPublica 

 Książka podpowie uczniom, jak należy ułożyć scenariusz prezentacji maturalnej. 

Umożliwi maturzystom praktyczne przygotowanie się do egzaminu dojrzałości - 

podpowie, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze tematu, pokaże, w jaki sposób 

dobrać bibliografię przedmiotową i podmiotową, ułatwi wybór odpowiednich lektur, jak 

również przedstawi przykłady wypowiedzi na wybrane tematy. Wzory konkretnych 

prezentacji maturalnych na pewno pomogą w stworzeniu własnego - przemyślanego i 

dobrze ułożonego wystąpienia. 

Książka ta powstała również z myślą o młodych ludziach przygotowujących się do prac 

egzaminacyjnych z języka polskiego - tak maturalnych, jak i semestralnych, dlatego wskazówki w niej 

zawarte przeprowadzą ich przez niełatwy, a bardzo ważny etap przed sprawdzianem... 

 

Szwedzki M. – Dzieci, sport, pasja czyli wychowanie 

przez sport – Wyd. selfPublica 

 Rodzic, który decyduje się na wychowanie swojego dziecka na sportowca, musi 

odpowiedzieć sobie na wiele pytań i rozwiać wiele wątpliwości – dotyczących 

chociażby wyboru dyscypliny, trenera, odpowiedniego żywienia dziecka i pogodzenia 

treningów z edukacją. Książka ta jest formą poradnika, który sygnalizuje problemy i 

zagrożenia pojawiające się podczas wychowania i rozbudzania pasji sportowych u 

naszych dzieci. Określa kierunki prawidłowego pojmowania zdarzeń i schematów 

towarzyszących rozwojowi prawie każdego młodego zawodnika. Jej celem jest 

również sprowokowanie rodziców do zgłębiania wiedzy na tematy związane z wychowaniem przez 

sport, dzięki czemu staną się oni bardziej kreatywni i świadomi wyzwań, przed jakimi stają.   

Pawlikowska B. – Trening szczęścia – Wyd. G+J 

Gruner + Jahr Polska 

  Wiesz dlaczego tyle razy wydawało Ci się, że już wyprostowałaś wszystkie swoje 

myśli, a potem nagle odkrywałaś, że są tak samo poplątane jak zawsze? 

Bo za szybko ogłosiłaś zwycięstwo. 

Fałszywe kody podświadomości są jak uparta sprężyna. Myślisz, że już je zwinęłaś w 

nowy kształt, zaczynasz tańczyć z radości, a one łup! Walą Cię z powrotem po głowie. 

Kodów w podświadomości nie można zmienić w ciągu jednego dnia. I nie wystarczy 

jedna fantastyczna decyzja. Trzeba ją podejmować na nowo codziennie i ćwiczyć, 

ćwiczyć, ćwiczyć nowy sposób myślenia. 



Literatura dla młodzieży 

Fox M. – Zołzunie – Wyd. Akapit Press 

 Antonina, gimnazjalistka, dołącza do nowej klasy przed wakacjami 

i od razu staje się rywalką dla trzech “zołzuń”. 

Kto zwycięży w tej walce i jaką rolę odegra w niej Dawid, Patryk i 

Kacper? Jaką Szekspir oraz tajemnicze zioła serwowane 

nastolatkom zamiast coca-coli? 

Marta Fox nie zamiata trudnych spraw pod dywan, woli postawić na 

rozmowę, uczucie i zasady, nie stroniąc przy tym od humoru. 

Stovall I. – Bezcenny dar – Wyd. Replika 

 Kiedy Red Stevens umiera, wszyscy członkowie jego rodziny 

jednoczą się w zachłannym oczekiwaniu na wielomilionowy 

spadek. Okazuje się jednak, że bogaty staruszek miał swoim 

bliskim do przekazania coś znacznie cenniejszego niż 

pieniądze... 

Młody Jason otrzymuje od swojego stryjecznego dziadka szereg 

instrukcji, które mają doprowadzić do tego, że egoistyczny i 

arogancki chłopak przemyśli swoje życie i pojmie, co w nim naprawdę 

najważniejsze. Pomagają mu w tym nowi przyjaciele, między innymi 

siedmioletnia Emily, z niezwykłą pogodą ducha zmagająca się z ciężką 

chorobą. Jeżeli Jasonowi uda się wykonać wszystkie zadania, na końcu drogi 

czeka na niego bezcenny dar... 

Życie jest drogą, którą jedni przejdą bezmyślnie, a inni świadomie – 

obserwując, słuchając, wyciągając wnioski z doświadczeń, wypełniając tę 

podróż sensem. Ta powieść uwrażliwia na wybór właściwego kierunku. 

Można przeczytać tę książkę w jeden wieczór, historia jest wciągająca...  

Kosmowska B. – Sezon na zielone kasztany – 

Wyd. Nasza Księgarnia  

W „Sezonie na zielone kasztany” aż iskrzy od ważnych pytań, napięć i zdumień. Iga, 

Kaśka, Paweł, Lenka i pozostali dopiero odkrywają swój świat, który nie zawsze jest 

kolorowy... Na szczęście w porze dojrzewania kasztanów, gdy zawodzi przyjaźń, gdy 

budzi się pierwsza miłość, a samotność aż boli, można znaleźć w sobie dość siły, by 

walczyć o własną rację. A także dość odwagi, żeby przyznać ją innym… 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 


