
 Literatura obyczajowa 

Flagg F. – Babska Stacja – Wyd. Otwarte 

Jeden list wywraca do góry nogami uporządkowane życie 

Sookie i podważa wszystko, co wiedziała o sobie, swojej 

rodzinie i przeszłości. Bohaterka wyrusza w daleką podróż do 

Kalifornii, aby odkryć swoje korzenie. Poznaje niezwykłą 

historię temperamentnej i pomysłowej Fritzie, która w latach 

czterdziestych prowadziła wraz z siostrami stację benzynową, 

była także jedną z nielicznych cywilnych lotniczek. Wkrótce 

okazuje się, że te dwie tak różne kobiety łączy o wiele więcej, niż mogłoby się 

wydawać… 

 

Pytlak D. -  Medalion szczęścia – Wyd. Zysk        

i S-ka 

 Prawdziwe szczęście możesz znaleźć tam, gdzie się go nie spodziewasz. 

Urszula, kobieta tuż po czterdziestce, wiedzie beztroski żywot nowoczesnej 

singielki. W spadku po ciotce, której nikt nie lubił i nikt nie odwiedzał, 

dziedziczy wielki dom na skraju lasu. Rodzinna siedziba jest pełna tajemnic 

i duchów przeszłości. W jej piwnicy główna bohaterka odkrywa spory 

zapas wyjątkowej wiśniowej nalewki. Do czego może doprowadzić 

nadmierne spożycie magicznego trunku, przekonuje się na własnej skórze... 

Urszula trafia na oddział chirurgii, gdzie poznaje sympatycznego lekarza. 

Czy mężczyzna okaże się godny jej zaufania? Czy dla nowej miłości warto zaryzykować 

długoletnią przyjaźń? Czy fascynująca historia kobiet z jej rodziny pomoże Urszuli poznać 

prawdę o samej sobie? 

Majer – Pietraszak W. -  Kwitnący  krzew  
tamaryszku -  Wyd. Muza 

 

Bohaterkami tej powieści są cztery przyjaciółki – takie od zawsze, od szkoły po 

ukończone różne studia. Dojrzałe, odważne, bliskie sobie i piękne. Podnoszą się 

wzajemnie, gdy życie da im popalić, lub gdy potykają się na nierównych ścieżkach losu, 

zawsze lojalne i niezawodne, zakwitają radością, spotykając szczęście lub dostrzegając je 

u innych. Są różne, jak różne jest ich miejsce w życiu i jak różne są ich zawody, ale zawsze 

wspierają się jak gałęzie krzewu tamaryszku i zawsze mogą wzajemnie na siebie liczyć… 



 

Kołczewska K. - Wbrew sobie - Wyd. Prószyński 

Media 

 Nie da się uratować nikogo siłą. Do przyjęcia pomocy też trzeba dojrzeć. 

Ewelina pragnie tylko jednego – dziecka. Jest skupiona na sobie i 

własnych przejściach, egoistycznie manipuluje bliskimi, nie dostrzega 

problemów innych ludzi, liczy się tylko ona i jej sprawy. Zachowuje się jak 

rozkapryszony, rozpieszczony bachor. 

Zraża do siebie kochającego i oddanego męża, matkę, która za wszelką 

cenę chce chronić córkę przed problemami i siostrę – tę, która poświęciła 

dla Eweliny najwięcej… 

 

Lingas – Łoniewska A. –  Szukaj mnie wśród 

lawendy – Wyd. NOVAE  RES   

t.1 Zuzanna, t.2 Zofia, t.3 Gabriela 

Piękna Dalmacja Południowa, malowniczy Półwysep Pelješac, trzy siostry, trzy historie, trzy 

miłości. Czy można zapomnieć o zdradzie i niespełnionych obietnicach? Mówi się, że każdy 

zasługuje na drugą szansę, ale czy takim dobrodziejstwem Zuzanna obdarzy Roberta? Nie 

tak łatwo przecież zamknąć karty przeszłości i napisać nową opowieść o wspólnym życiu. 

Zuzanna to pierwszy tom historii trzech... 

 

 

Kontynuacja lawendowej trylogii. W tomie II poznajemy historię trójkąta miłosnego średniej siostry 

Zuzanny i Gabrieli. Zosia staje twarzą w twarz z własną przeszłością i pierwszą wielką miłością. 

Maks Krall wraca do jej życia i nie pozwala o sobie zapomnieć. Czy Zosia zrozumie własne pragnienia, 

czy Adam wyjawi jej prawdę, czy Maks naprawdę ją kocha? Wraz z bohaterami zwiedzamy Frankfurt 

nad... 

        

 

 Ostatni tom lawendowej trylogii. Wracamy na półwysep Peljesac do Trpanji wraz z Gabrielą 

próbujemy odszukać cień wielkiej miłości do Iwo, który przed laty zostawił dziewczynę w 

obcym kraju i wyjechał do Włoch. Co się wydarzyło między energiczną blondynką i przystojnym 

Chorwatem? Jakie tajemnice uniemożliwiły tej zakochanej parze życie w miłości? Czy Gabrysia 

zna całą prawdę o Iwo?  



Pisarzewska K. – Zbieg  okoliczności  –  Wyd. 

Prószyński  Media 

Każde małe miasteczko kryje swoje mroczne tajemnice. W 

małym Gosztowie życie toczy się wolno i przewidywalnie. 

Policja nie ma zbyt wiele pracy. Ale pewnego dnia jedno – z 

pozoru błahe – wydarzenie pociągnie za sobą dużo bardziej 

poważne wypadki. Na zawsze zmienią one losy kilku rodzin, 

a sielska osada utraci swoje niewinne oblicze… 

 

 

Koryta M. – Pod  Cyprysami  -  Wyd. Sonia   

Draga 

Arlen Wagner już nieraz widział w ludzkich oczach ślad 

ognia zwiastujący rychłą śmierć. I dotąd nigdy się nie 

pomylił. Kiedy budzi się pewnego upalnego dnia w pociągu i 

dostrzega te właśnie symptomy w oczach podróżujących z 

nim pasażerów, próbuje ich ostrzec. Ale tylko 

dziewiętnastoletniego Paula Brickhilla udaje mu się 

przekonać, że wszystkim grozi śmiertelne 

niebezpieczeństwo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literatura  sensacyjna 

Grossman L. -  Król magii – Wyd. Sonia Draga   

 

Quentin Coldwater, nad wiek rozwinięty intelektualnie uczeń 

szkoły średniej, wraz z przyjaciółmi osiada na stałe w 

czarodziejskie krainie o nazwie Fillory i zostaje jednym z jej z 

królów. Pewnego dnia podczas polowania przypadkowo przenosi 

się z powrotem na Ziemię, a szukając drogi powrotu, odkrywa 

istnienie ogromnego czarnoksięskiego podziemia, o którego 

istnieniu nikt wcześniej nie miał.. 

 

 

Wydra J. – Esesman  i  Żydówka  - Wyd. Zysk i 

S-ka 

Kwiecień 1943 roku. Debora Singer wyskakuje z wagonu 

transportującego krakowskich Żydów. Podczas próby 

ucieczki boleśnie skręca w kostce nogę i nie jest w stanie 

uciekać. Przekonana, że nie ocali życia, siada w sosnowym 

zagajniku, czekając na śmierć. Słyszy odgłosy obławy. 

Nagle nadjeżdża wojskowy motocykl. Do przestraszonej 

dziewczyny zbliża się esesman. Debora jest Żydówką, czyli 

– jest winna. Przed nią staje hauptsturmführer Bruno 

Kramer. W tym miejscu ta historia mogłaby się właściwie skończyć. To 

jednak dopiero jej początek... 

 

Setterfield  D. -  Człowiek, którego  

prześladował  czas – Wyd. Amber   

Człowiek, którego prześladował czasto pełna zadumy nad ludzkim 

losem,metaforyczna opowieść o czasie i pamięci. Hołd dla Edgara Allana 

Poego,nawiązanie do jednego z najsławniejszych utworów w historii poezji. I 

refleksja nad konsekwencjami naszych czynów. Wyborów, których człowiek 

dokonuje niejednokrotnie w konflikcie z siłami dla niego niezrozumiałymi. A 

kiedy zrozumienie przychodzi, jest już za późno. Bo „cień kruka trwa na straży” 

ludzkiei duszy.. 



Wroński M. – Skrzydlata  trumna   -  

Wyd. Foksal 

W najnowszej powieści Marcin Wroński raz jeszcze zabiera nas do Lublina. Przedwojennego 

i powojennego. Rok 1945. Oskarżony o współpracę z hitlerowcami komisarz Maciejewski 

trafił do lubelskiego Zamku, w którym od kilku miesięcy jest rozpracowywany i 

przesłuchiwany przez okrutnego majora Grabarza. Towarzyszem Zygi w celi jest Adam 

Duski, który przed laty był świadkiem w sprawie samobójstwa . 

 

Grisham  J. -  Calico  Joe  -  Wyd. 

Albatros 

W 1973 roku Joe Castle z Calico Rock w stanie Arkansas, młodziutki zawodnik 

drużyny Chicago Cubs, jest wschodzącą gwiazdą amerykańskiego baseballu. Jego 

nieprzerwanej serii fantastycznych występów kibicują dziesiątki tysięcy ludzi, nie 

tylko z rodzinnego miasteczka. Do wielkich fanów Joego należy jedenastoletni 

Paul Tracey, syn Warrena Traceya – miotacza nowojorskich Metsów u schyłku niezbyt błyskotliwej 

kariery zawodowej. Niestety, to właśnie pełen pychy i arogancji Warren – człowiek o wielkich 

niezrealizowanych ambicjach, którego z trudem toleruje nawet własna rodzina – staje się nemezis 

Castle'a… 

 

Reichs K. -  Z  krwi i  kości  - Wyd.  

Sonia  Draga 

Akurat kiedy dwieście tysięcy fanów przyjeżdża do miasta na Tydzień Wyścigów, w 

beczce asfaltu przy torze Charlotte Motor Speedway zostaje znalezione ciało. Następnego dnia do 

biura Temperance Brennan, lekarki sądowej hrabstwa Mecklenburg, przybywa członek ekipy 

NASCAR, żeby opowiedzieć jej pewną wstrząsającą historię… 

 

Eastland S. – Czerwona  trumna -  

Wyd. Albatros 

Powieść kryminalna, druga z cyklu, której akcja rozgrywa się w realiach 

stalinowskiej Rosji. Jej bohaterem jest inspektor Pekkala, oficer śledczy do zadań 

specjalnych, znany jako Szmaragdowe Oko, niegdyś najbardziej zaufany człowiek 

cara Mikołaja II, po rewolucji październikowej zesłany do syberyjskiego 

gułagu. 



Literatura  popularnonaukowa 

Watson C.- Milczenie chłopców – Wyd. Amber 

 

Najnowszy bestseller autorki wzruszającej biografii Chłopiec, którego nikt nie 

kochał Historia prawdziwa: Dwaj porzuceni chłopcy, bez szans na miłość i 

przyszłość, którzy rozpaczliwie poszukują ciepła i uczucia. I jedna kobieta, która 

walczy o nich i z nimi… 

 

 

 

Samochody w  PRL-u – Wyd. SBM  

 

Książka przywołuje wspomnienia z okresu PRL-u. Prezentuje samochody, jakie w 

czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej władały ulicami miast oraz 

popularniejsze, bo łatwiej dostępne jednoślady: motorowery, motocykle, skutery. 

Gratką dla motomaniaków są opisy i zdjęcia prototypów z minionej epoki oraz 

pojazdów, które powstały współcześnie na ich podstawie. 

 

 

Jędrzejewski D.- Agrowypas – Wyd. G+JRBA 

 

Agrowypas to przewodnik turystyczny lub raczej podręcznik spędzania wolnego 

czasu na polskiej wsi. Ma zainspirować do próby poszukiwania pięknych miejsc, 

w których można wypocząć w otoczeniu wspaniałej przyrody, niekoniecznie w 

tłumie turystów. Autorski wybór miejsc odpowiednich do wypoczynku na wsi jest 

tylko jednym z wielu możliwych 

 

 

 

 



Marques J. – Lider(ka) z  krwi i kości  - Wyd. 

EWP 

   

Dzięki tej książce poznasz styl przewodzenia, który jest skuteczny w każdych   

warunkach. Dowiesz się, jak stać się świadomą liderką i wydobywać potencjał z 

osób podążających za tobą. Dopasuj się do otoczenia, korzystaj z inteligencji 

emocjonalnej i przebudź się do świadomego działania. Pamiętaj: nie każdy rodzi się 

liderem, ale każdy może się nim stać! 

 

 

Chodakowska E. – Uniwersalny trening – Wyd. 

K.E. Liber 

 

Najnowsza książka najpopularniejszej polskiej trenerki Ewy 

Chodakowskiej, która wspólnie z doświadczonymi trenerami 

personalnymi, Lefterisem Kavoukisem i Tomaszem Choińskim, 

poderwie z kanap nie tylko kobiety, ale i ich partnerów! 

 

 

   

Cabot S. – Zdrowa wątroba, zdrowe jelita  -  

Wyd. Mada 

 

Książka ta jest szczególnie przydatna dla osób z 

problemami zdrowotnymi, a zwłaszcza z wątrobą i jelitami 

oraz nadwagą. 

 

 

 

 



Kwilecki A.- Wielkopolskie  rody  ziemiańskie – 

Wyd. Poznańskie 

 

Wielkopolskie rody ziemiańskie mają długą, znaną z przekazów źródłowych 

historię.Jeżeli trwały i rozwijały się w ciągu wieków, to ocenić je w sposób 

jednoznaczny jest bardzo trudno, a nawet niemożliwe. Dzieje każdego rodu 

obejmują bowiem kilka lub kilkanaście pokoleń i wiele postaci o 

skomplikowanych biografiach. W historii poszczególnych rodów mamy wzloty i 

upadki, osiągnięcia i porażki, przykłady harmonijnych stosunków rodzinnych, a 

także niemało skandali 

 

Bojarska – Ferenc  M. -  Klub  50+  - 

Wyd. Burda 

„Klub 50+” Marioli Bojarskiej-Ferenc jest dedykowana kobietom, które mają 

apetyt na życie, chcą być nowoczesne, modne, seksowne. Autorka sama jest 

żywym tego przykładem. Przekonuje, że życie nie kończy się po pięćdziesiątce, 

że kobietom dojrzałym nie pozostają jedynie kapcie i czytanie wnukom bajek. 

„Pokażę ci, że może być inaczej” – pisze we wstępie. Radzi, jak zatroszczyć się 

o ciało i duszę, by być kobietą zdrową, zadowoloną z siebie i szczęśliwą. Na łamy swojej książki 

zaprosiła cenionych lekarzy specjalistów. Pyta też znane Polki, aktorki, dziennikarki, kobiety biznesu, 

jak one to robią, że ciągle są piękne. Sięgnij po tę książkę, ćwicz i gotuj z Mariolą Bojarską-Ferenc i 

bierz z życia pełnymi garściami! 

Padoł  E. – Damy  PRL-u – Wyd. Prószyński  

Media 

Fascynująca opowieść o sławie, szczęściu i pięknie – uosabianych w PRL-u przez 

dwanaście niezwykłych kobiet. Bohaterki tej książki, damy sceny i ekranu, były 

ikonami swojego czasu. Niektóre są wielbione do dziś, inne niemal zostały 

zapomniane – jednak historie ich wszystkich bezdyskusyjnie warte są 

przypomnienia. Która z nich była największą seksbombą? Która najprawdziwszą 

władczynią serc widzów? Która przełamywała obowiązujące kanony urody, a 

która najbardziej gorszyła obywateli Polski Ludowej? Której wreszcie sława 

przyniosła największe łzy?.. 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW 

KSIĄŻEK 


