
Literatura obyczajowa 

Gubała K. - Faceci z sieci czyli ...– Wyd. Czarna Owca 

 Dowcipna opowieść, a zarazem dokładny przepis na to, jak znaleźć 

ukochanego. 

Trzydziestoletnia Karolina postanawia rzucić wyzwanie losowi i… 

zakochać się w odpowiednim mężczyźnie przez Internet. Nie w pijaku, 

łajdaku, brzydalu czy fajtłapie. W kimś nieidealnym, ale odpowiednim. Do 

zadania podchodzi metodycznie, jak do najprawdziwszego biznes planu – 

w końcu chodzi o jej przyszłość! 

 

McKenzie C. – Idealnie dobrani – Wyd. Otwarte 

 

Czy w nowoczesnym świecie singli i wolnych związków można znaleźć swoją drugą połówkę? 
Anne jest jak Ania z Zielonego Wzgórza – ma to samo imię, rude włosy oraz talent pisarski. Do 
szczęścia brakuje jej tylko mężczyzny, dla którego zabawa w związek nie kończy się po kilku 
spotkaniach. Gdy w jej ręce trafia wizytówka tajemniczej firmy kojarzącej pary, postanawia 
zaryzykować. Nie spodziewa się jednak, że zamiast na pierwszą randkę zostanie wysłana… 
prosto przed ołtarz. 

 

Obuch M. – Łopatą do serca – Wyd. Replika 

 Michalina jest żoną mafijnego bossa. Problem w tym, że jako jedyna nie ma o tym pojęcia. 
Prawdę poznaje w dość dziwnych okolicznościach: zostaje przypadkowo porwana, a kiedy 
wraca w nocy do domu, dowiaduje się, że mąż grzeje celę w areszcie, a ona ma na stanie 
nieproszonego gościa.  
Okazuje się, że małżonek zawarł ze swoim wspólnikiem – Igłą – umowę: gdyby go 
aresztowano, Igła ma się przeprowadzić do jego domu i strzec żony. Czy w takich 
okolicznościach serce może zabić mocniej? 
Przyjaciółka Misi – Zuza – uważa, że tak. Nawet jeśli Igła jest przestępcą, zamieszanym w 
największą w Polsce kradzież diamentów. Przecież można odzyskać diamenty, wysyłać 
mężowi paczki do więzienia i kochać swojego nowego lokatora, ile wlezie. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby spuścić diamentowemu rzezimieszkowi łomot łopatą 
albo podzielić mieszkanie na sektory i wymalować linie graniczne za pomocą pasty do zębów. 
Przynajmniej będzie wesoło! 

Ponińska D. – Podróż po miłość : Emilia – Wyd. Nasza 

Księgarnia  

Emilia znalazła bezpieczne schronienie za murami klasztoru. Niespodziewanie w jej poukładanym 

świecie pojawia się Tatar Selim, którego wizyta burzy spokój dziewczyny. Mężczyzna przynosi 

wiadomość, że jej zaginiony ojciec, uczestnik powstania listopadowego wcielony do carskiego wojska, 

żyje, lecz znajduje się w tureckiej niewoli. Muszą natychmiast wyruszyć, by go wykupić… 

W podróży nastąpi jednak dramatyczny zwrot… Czy tajemniczy wojownik Zakir, arogancki, lecz 

pociągający wielbiciel poezji, to ktoś, komu młoda kobieta może zaufać? Czy w dalekim kraju, w świece 

obcej kultury i obyczajów, Emilia zdoła odnaleźć szczęście i miłość? 



Powieść przybliża polskim czytelnikom fascynujący świat Bliskiego Wschodu – w tym codzienność haremów i 

przepych stambulskich posiadłości. W prowadzonym równolegle wątku autorka przedstawia sylwetkę Rumiego, 

perskiego poety z XIII wieku. Czy losy mistyka i zagubionej dziewczyny mogą mieć coś wspólnego? 

Akunin B. – Pory roku – Wyd. Znak 

 

"Pory roku" to napisana z rozmachem i misternie skonstruowana rosyjska 

powieść w najlepszym wydaniu. To historia pięknej miłości, połączona z 

fascynującą opowieścią o kruchości życia i o tęsknocie za wieczną 

młodością. 

 

Gutowska-Adamczyk M. – Podróż do miasta świateł 

t.2. Rose de Vallenord – Wyd. Nasza Księgarnia  

 Rose i Nina, mimo że żyją w zupełnie innych czasach, mają bardzo podobne 

doświadczenia. Obie wyruszają w podróż do miasta świateł ze złamanym sercem. 

Obie, wbrew faktom, żywią nadzieję, że pobyt w Paryżu przyniesie ukojenie. Czy te 

oczekiwania się spełnią? 

Podążająca śladem Róży Nina pragnie wyjaśnić zagadkę serii kradzieży obrazów 

słynnej malarki. Na jej drodze pojawi się fascynujący i tajemniczy kolekcjoner 

sztuki z Argentyny. Razem spróbują się dowiedzieć, kto i dlaczego kradnie dzieła 

Rose de Vallenord. Tylko czy na pewno Nina może mu zaufać? 

Małgorzata Gutowska-Adamczyk znów zabiera czytelników w fascynującą podróż do 

dziewiętnastowiecznej i współczesnej Francji, snując opowieść o dwóch wyjątkowych kobietach. 

Równie ważnym bohaterem książki czyni Paryż – niezwykłe miasto, w którym zarówno cierpienie, 

jak i szczęście odczuwa się ze zdwojoną intensywnością. 

Literatura sensacyjna 

Eng T.T. – Ogród wieczornych mgieł – Wyd. Znak 

 Młoda kobieta, Yun Ling, nosi w sobie tajemnicę, przepełnia ją ból, z którym nie 

potrafi sobie poradzić. 

Aritomo jest wybitnym projektantem ogrodów, artystą, którego kunszt docenił 

sam cesarz Japonii. 

Przypadkowe spotkanie tej dwójki zmienia ich życie. Choć cenią sobie swoją 

samotność, rodzi się między nimi piękna, ale i krucha relacja. Początkowo 

niechętnie, potem z coraz większym zaangażowaniem, Aritomo wprowadza Yun 

Ling w wymagające skupienia arkana sztuki projektowania ogrodów. Czy to 

nieomal mistyczne zajęcie pozwoli Yun Ling pogodzić się z przeszłością? Czy można zakląć w 

harmonii ogrodu miłość, cierpienie i tęsknotę za najbliższą osobą? Znaleźć wyzwolenie? 

 

Piękna i zmysłowa historia Yun Ling i Aritomo, rozgrywająca się w egzotycznej scenerii Malezji, 

zabiera czytelnika w niezwykłą, porywającą literacką podróż przez czas, uczucia, historię. 



Kołodziejczak P. – W kajdankach namiętności – Wyd. 

BORGIS 

"W kajdankach namiętności" to - jak mówi sam autor - kryminał miłosny. 

Akcja powieści Piotra Kołodziejczaka toczy się w typowym mieście, w którym 

jedni pragną spokoju, a inni gonią za pieniądzem, jedni oczekują miłości, a inni 

wyruszają na podbój serc. Jednak pewnego dnia pojawia się bezlitosny 

morderca, za sprawą którego wszystko się zmienia. Odtąd nic już nie będzie jak 

dawniej. 

"W kajdankach namiętności" to powieść obfitująca w nagłe zwroty akcji, 

ukazująca przy okazji całą złożoność relacji damsko-męskich, ale też pełna 

humoru, którego nie powstydziłby się Mel Brooks i Woody Allen. A wszystko napisane ze 

smakiem, wyczuciem i dbałością o gusta czytelnika. 

Stein G. – Cień kruczych skrzydeł – Wyd. Nasza 

Księgarnia 

 Poruszająca powieść Gartha Steina, autora bestsellerowej „Sztuki ścigania się w 

deszczu”. Jenna ucieka od męża w rocznicę śmierci ich synka Bobby’ego. Jakaś 

tajemnicza siła przyzywa dziewczynę do krainy przodków – w jej żyłach płynie bowiem 

domieszka krwi Tlingitów, alaskańskich Indian. Podczas podróży Jenna zaczyna 

podejrzewać, że Bobby został uwięziony w zaświatach przez tajemnicze kusztaki – 

złośliwe istoty z indiańskich wierzeń. Świat realny zaczyna niepokojąco przenikać się z 

fantastycznym... 

Brown D. – Inferno – Wyd. Sonia Draga 

 Światowej sławy specjalista od symboli, Robert Langdon budzi się na 

szpitalnym łóżku w zupełnie obcym miejscu. Nie pamięta, jak i dlaczego 

znalazł się w szpitalu. Nie potrafi też wyjaśnić, w jaki sposób wszedł w 

posiadanie tajemniczego przedmiotu, który znajduje we własnej marynarce. 

Czasu na rozmyślania nie ma niestety zbyt wiele. Ledwie na dobre odzyskuje 

przytomność, ktoś próbuje go zabić. W towarzystwie młodej lekarki Sienny 

Brooks Langdon opuszcza w pośpiechu szpital. Ścigany przez nieznanych 

wrogów przemierza uliczki Florencji, próbując odkryć powody niespodziewanego pościgu. 

Podąża śladem tajemniczych wskazówek ukrytych w słynnym poemacie Dantego… 

Czy jego wiedza o tajemnych sekretach, które skrywa historyczna fasada miasta 

wystarczy, by umknąć nieznanym oprawcom? Czy zdoła rozszyfrować zagadkę i 

uratować świat przed śmiertelnym zagrożeniem? 

Picoult J. – To, co zostało – Wyd. Prószyński Media 

Czy można wybaczyć niewybaczalne? Najbardziej poruszająca powieść 
Jodi Picoult!  Ludzie doznają różnych strat, wielkich i małych. Można stracić 
kolejkę, cnotę, pracę. Głowę, serce albo rozum. Można stracić dom na rzecz 
banku, patrzeć, jak dziecko wyjeżdża na stałe na drugi kontynent, a mąż 
popada w demencję. Strata to nie tylko śmierć, a żal ma wiele postaci. 
Osamotniona Sage Singer, zrozpaczona po śmierci matki, zaprzyjaźnia się ze 



starszym panem, ulubieńcem lokalnej społeczności, emerytowanym nauczycielem. Pewnego dnia 
Josef prosi ją o nietypową przysługę: chciałby, aby pomogła mu umrzeć. Wyznaje, że nie jest tym, za 
kogo przez wiele lat się podawał. Mężczyzna skrywa straszną tajemnicę z przeszłości, sięgającą 
czasów II wojny światowej i masowych mordów na ludności żydowskiej. Czy Sage zgodzi się mu 
pomóc? Czym będzie wówczas jej czyn: aktem miłosierdzia wobec drugiego człowieka czy 
wymierzeniem sprawiedliwości bezwzględnemu naziście? Czy ma do tego prawo? 

 

Schwarz A. – Arka zabójców – Wyd. Amber 

 Nova Barakel, młoda aktywistka Greenpeace, włamuje się do sztokholmskiego mieszkania 
prezesa elektrowni z czołówki „Brudnej Trzynastki” – firm najbardziej zanieczyszczających 
środowisko – żeby namalować na ścianach protestacyjne hasła. Tylko że ktoś był tu przed nią – 
Nova znajduje okrutnie okaleczone ciała prezesa i jego żony. 
 
Wkrótce zostaje zamordowany inny szef wielkiej korporacji. A Nova staje się główną 
podejrzaną o serię sadystycznych morderstw. Musi uciekać i odkryć, co łączy brutalne zbrodnie 
z niedawną śmiercią jej matki. Musi trafić na trop tajemnicy z czasów biblijnych, która sięga 
współczesności… I jej własnej przeszłości. 

 

Link Ch. – Lisia dolina – Wyd. Sonia Draga 

 Wyobraź sobie, że twój porywacz znika bez śladu i nikt nie wie, gdzie cię 
uwięził… 
Słoneczny sierpniowy dzień kończy się dla Matthew Willarda koszmarem. 
Wracając ze spaceru z psem, dociera na opustoszały parking, na którym 
czeka na niego żona. Zastaje tylko samochód, po Vanessie ginie wszelki 
ślad. Matthew jest przekonany, że Vanessa nie odeszła z własnej woli. 
Porywacz, wielokrotnie skazany kryminalista Ryan Lee, zanim jeszcze 
zacznie domagać się okupu, zostaje aresztowany za udział w bójce. Ryan 
nie ma odwagi wyjawić prawdy nawet swemu adwokatowi, choć wie, jak okrutny los 
czeka porwaną Vanessę. 
Prawie trzy lata później scenariusz się powtarza. W tajemniczych okolicznościach 
przepada bez śladu kobieta, policja jest bezradna. Nadal bowiem nikt nie wie, co 
takiego uczynił wówczas Ryan, który został tymczasem wypuszczony na wolność… 

 

Jadowska A. – Złodziej dusz – Wyd. Fabryka Snów 

 Oto Dora Wilk – policjantka i wiedźma w jednym. Do obu stron osobowości 
podchodzi śmiertelnie poważnie, przez co ma ręce pełne roboty i podwójną porcję 
kłopotów. 
W Toruniu w dziwnych okolicznościach ginie staruszka. W alternatywnych miastach 
giną magiczni i to Dorę wybrano, by rozwikłała zagadkę. Razem z ekipą do zadań 
specjalnych: aniołem i diabłem wkracza do akcji. Jedno jest pewne – nie będzie 
grać zgodnie z regułami. 
 
Stado nadprzyrodzonych, morderstwa i śledztwo – to zdecydowanie nie jest 

kolejne love story. 

 



Literatura popularnonaukowa 

Jałochowska E. – Historia sztuki dla dzieci i rodziców 
– Wyd. Bukowy Las 

 Kajtek ma siedem lat i nie zna nazwisk wielkich mistrzów. Picasso może być dla 
niego bohaterem kreskówki, Rafael nazwą czekolady, natomiast rokoko kojarzy mu się - 
nie może być inaczej - z gdaczącą kurą. Niewiedza Kajtka jest jednak skarbem, 
dzięki któremu potrafi skrzywić się paskudnie i powiedzieć, że obrazy Picassa są do niczego, 
bo takie kanciaste, a Matisse namalował kobietę z zieloną twarzą. Zielona twarz zupełnie 
się Kajtkowi nie podoba. Nie rozumie, ani dlaczego twarz jest zielona, ani dlaczego 
kobiety na obrazach Picassa wyglądają jak mężczyźni, ani po co ktoś namalował na 
płótnie czarny kwadrat i wtedy sztuka przestała być ładna. Właśnie w tej chwili, 
gdy Kajtek patrzy z mamą, autorką książki, na czarny kwadrat, zaczynają się rozmowy z 
Kajtkiem, składające się na Historię sztuki dla dzieci i rodziców, dzięki którym mogą oni 
wspólnie odkryć tajemnicę sztuki, zrozumieć, jaka była kiedyś i dlaczego tak bardzo zmieniła się ostatnio. "Historia 
sztuki dla dzieci i rodziców" nie jest więc zwykłym podręcznikiem. Owszem, zawiera wiedzę i jeśli ktoś jej szuka, nie 
rozczaruje się. Zawiera jednak coś więcej niż tylko wykłady o sztuce. Także spojrzenie dziecka, które nie boi się 
pytać, oceniać i nie zgadzać, gdy mu się w sztuce coś nie podoba. 

Wawro E. – Winnice w Polsce... – Wyd. MULTICO 

 „Winnice w Polsce” to pierwszy, i jak dotąd jedyny, przewodnik po polskich 

winnicach dostępny na rynku wydawniczym. Znalazły się w nim prezentacje 40 

winnic z całej Polski oraz wiele praktycznych informacji. 

Z książki dowiesz się m.in.: 

czego enoturysta powinien szukać w ofercie winiarza, • kiedy i gdzie odbywają się 

najważniejsze winiarskie imprezy, festyny i degustacje,  

dokąd pojechać, w jakich miejscach się zatrzymać i gdzie dodatkowo, oprócz 

polskiego wina, można skosztować regionalnych przysmaków,  

jakie atrakcje turystyczne warto zobaczyć przy okazji pobytu w winnicy. 

Polscy winiarze udowodnili, że potrafią nie tylko wyprodukować dobre wino, ale i przygotować w 

pełni profesjonalną ofertę turystyczną.  

Przekonajmy się o tym sami, wędrując winiarskimi ścieżkami. 

Yogeshwar R. – Dlaczego kobietom marzną stopy i 

inne zagadki codzienności? – Wyd. VIDEOGRAF 
II 

 Bestsellerowa książka niemieckiego moderatora telewizyjnego, który pokazuje, że nauka może być 
zabawna i pasjonująca. W ponad stu krótkich rozdziałach autor stara się odpowiedzieć na pytania 
dotyczące człowieka, świata przyrody, techniki, powtarzających się na co dzień sytuacji. Przytacza setki 
przykładów dziwnych faktów i kontrowersyjnych teorii i wyjaśnia je, korzystając ze zdobyczy nauki. 
 

Dziedzictwo polskiej kultury – Wyd. Feniks 

 

 Zebrane w książce informacje zostały podzielone na dwie części: przyrodniczą i 

architektoniczną. Przy każdym obiekcie znajduje się mapa, która pomoże 

zlokalizować Ci ukazane miejsce. Niniejsza książka to interesujący album 

prezentujący najciekawsze skarby polskiej kultury. Dzięki niemu odkryjesz wiele 

atrakcyjnych miejsc. 



Haughton B. – Tajemne miejsca... – Wyd. REBIS 

Tajemne miejsca to fascynująca i pogłębiona wyprawa w dziedzinę archeologii, legend 
oraz intrygujących tajemnic otaczających trzydzieści dwa starożytne miejsca położone w 
rozmaitych zakątkach świata – od tajemniczych megalitów w Wielkiej Brytanii i Irlandii, 
nawiedzonych grobowców Etrusków, niezwykłej katedry w Akwizgranie po starożytne 
miasto Indian Cahokię, enigmatyczną kambodżańską świątynię Angkor Wat i świętą skałę 
aborygenów, Uluru. 

 

Rogóż G. – Bieganie dla początkujących i 
zaawansowanych – Wyd. Samo Sedno 

 Zaczynasz biegać i chciałbyś bezpiecznie trenować? Jesteś już doświadczonym biegaczem i 
chciałbyś osiągać coraz lepsze rezultaty? Z tym poradnikiem rozwiejesz swoje wątpliwości i 
pogłębisz wiedzę dotyczącą biegania. 
 
Dowiesz się, jak planować treningi, ułożyć właściwą dla swoich potrzeb dietę i wybrać 
odpowiednią technikę biegania. Poznasz sposoby na urozmaicenie treningu, radzenie sobie na 
różnych nawierzchniach i w trudnych warunkach atmosferycznych. Nauczysz się mądrze 
wykorzystywać możliwości swojego organizmu i nie dopuszczać do przetrenowania. Dowiesz 
się, jak unikać kontuzji i błędów wynikających z niewiedzy albo zaniedbań tak, aby sport 

przynosił ci przede wszystkim korzyści i sprawiał przyjemność. Zyskasz pozytywną motywację do biegania i 
poznasz zalety trenowania! 

 

Słowikowski M. – Charakter na całe życie – Wyd. Ravi 

 Książka o wyborze drogi wielowymiarowego rozwoju w oparciu o indywidualne 
predyspozycje 
Poradnik zawiera: 
 
- typologię postaw i zachowań, jaką odkryła cywilizacja - enneagram  
- precyzyjną metodę wyznaczania typu „charakteru” 
- szczegółowy i prosty program zmiany niekorzystnych postaw 
- program przekształcania Twojego życia w oparciu o model psychologii 

zintegrowanej 

 

Stańczyk I. – Doradztwo personalne i zawodowe – 

Wyd. Difin 

 Książka ta to swoistego rodzaju przewodnik dla studentów/absolwentów, którzy 

zamierzają podjąć pracę. Przedstawia możliwości z jakich mogą korzystać aby w 

odpowiedni sposób poruszać się po rynku pracy i wybrać najbardziej odpowiednie 

stanowisko względem posiadanych przez nich kompetencji. Z drugiej strony książka 

stanowi informację dla wszystkich pracodawców pod kątem oczekiwań ze strony 

studentów/absolwentów w zakresie warunków pracy. Trzecie przesłanie książki to 

przestawienie różnicy między doradztwem zawodowym a doradztwem personalnym w 

zakresie ustawodawczym, strukturalnym, metod pracy i ich zastosowania. 



Fife B. – Cud mąki kokosowej – Wyd. Studio 
Astropsychologii                      

Wreszcie pojawiła się na rynku alternatywa dla pszenicy – mąka kokosowa. Osoby, 

które nie mogły do tej pory cieszyć się białą mąką, od dziś mają możliwość 

zasmakować niebiańskich potraw z mąki kokosowej. Diabetycy, alergicy i osoby na 

diecie bezglutenowej znajdą w tej książce ciekawe propozycje potraw, które nie 

tylko będą smaczne, ale też wspomogą leczenie tych dolegliwości. 

Mąka kokosowa ma więcej białka niż mąka pszenna i dziesięć razy więcej 

błonnika, więc idealnie pasuje do diet nisko węglowodanowych. Wykazano, że 

błonnik kokosowy skutecznie reguluje poziom cukru i insuliny we krwi. Z tego 

powodu jest korzystny dla diabetyków. Jeżeli chcesz ochronić swoje serce przed 

różnymi chorobami, Twoja dieta powinna obfitować w dietetyczny błonnik, który chroni przed 

zawałami serca i wylewami. Działa on niczym miotła, usuwając z przewodu pokarmowego uboczne 

produkty przemiany materii, a to skutecznie zapobiega powstawaniu komórek rakowych. 

 

Grimm H. U. – Cud oleju lnianego – Wyd. Studio 
Astropsychologii 

 Len towarzyszy człowiekowi już od bardzo dawna. Odgrywał on znaczącą rolę w historii 
ludzkości, a jego głównymi zaletami były włókna służące do produkcji ubrań oraz 
właściwości prozzdrowotne. Obecnie, zauważyć możemy swoisty renesans” lnu, 
ponieważ na nowo zaczęto doceniać jego lecznicze działanie. Zainteresowanie tą rośliną 
wzrasta, wraz z przybywaniem wiedzy na temat jej zdrowotnych właściwości 
Dr Hans-Ulrich Grimm jest ekspertem od spraw żywności, który w tej książce prezentuje 
uzdrawiającą siłę i potencjał tkwiący w tej roślinie. Znajdziemy w niej informacje jak 
wykorzystać siemię i olej lniany w codziennym życiu. Dowiemy się także 
dlaczego jego cudownymi właściwościami zainteresowali się ostatnio naukowcy, lekarze, 
a nawet koncerny rolnicze. Zawarty wykaz dolegliwości, przy których siemię i olej lniany działają leczniczo i 
profilaktycznie oraz szereg przepisów kulinarnych to dodatkowe atuty tej publikacji. 
Zastosowanie oleju lnianego jest wszechstronne. Jest dobry dla ciała i duszy, wyostrza umysł i wzmacnia 
psychikę. Przeciwdziała zawałom serca i nadciśnieniu, zaburzeniom trawienia, wielu chorobom cywilizacyjnym, 
cukrzycy, a nawet niektórym nowotworom. To niezwykle cenne źródło życiodajnych kwasów tłuszczowych 
Omega 3 i Omega 6. Przynosi doskonałe efekty przy wzmacnianiu włosów oraz jak dowodzą najnowsze badania, 
uchodzi również za tajną broń przeciw starzeniu się. Ten naturalny olej pomoże Ci odzyskać zdrowie i witalność. 

 

Wojciechowska M. – Kobieta na krańcu świata 2 – 

Wyd. National Geographic 

 

Martyna Wojciechowska po raz kolejny wyruszyła w najodleglejsze zakątki naszego 
globu na poszukiwanie wyjątkowych kobiet. Tym razem znalazła je w Afryce i Azji. 
Etiopia wprowadziła ją w melancholijny nastrój i skłoniła do przemyśleń na temat 
braku sprawiedliwości na świecie, Borneo natomiast przywróciło uśmiech za 
sprawą gromadki wesołych orangutanów, które – nie tylko w przenośni – weszły jej 
na głowę! 

 

 



Literatura młodzieżowa 

Green C. – Tunel strachu – Wyd. Akapit Press 

 Dreszcz przeleciał mi po plecach. Znalazłam się chyba w najbardziej 

opuszczonym miejscu na świecie. Przez chwilę wydawało mi się, że z daleka 

słyszę śpiew. Ale to wiatr gwizdał w szczelinach. Coś we mnie wołało: UCIEKAJ, 

BEL! UCIEKAJ, BEL! UCIEKAJ, BEL! 

Ale tymczasem moje palce sięgnęły do kieszeni dżinsów i wyciągnęły stamtąd 

kartonik, ten, który podniosłam z ziemi poprzedniego dnia. Bilet wstępu dla 

jednej osoby.  

 

Bel nigdy wcześniej nie znała nikogo takiego jak Luka. Tego dnia, kiedy poszła 

za nim do opuszczonego wesołego miasteczka, zupełnie nie była przygotowana na to, jak bardzo 

ta znajomość zmieni jej życie. 

Freeman H. – Wtedy lecę wysoko – Wyd. Akapit Press 

 Sławna za wszelką cenę. Uzależniona od sławy. Gdyby dało się ukraść sławę – 
zdecydowałabyś się? Robin jest notoryczną złodziejką sklepową – ale z małą różnicą. Bo 
wszystko, co kradnie, oddaje ubogim. A później opisuje to na swoim blogu. Tak naprawdę 
nie robi tego dla pieniędzy – kradzieże sklepowe dają jej niezłą porcję adrenaliny. 
W końcu Robin osiąga sławę, której zawsze pragnęła – wszyscy naokoło mówią o 
tajemniczej blogerce. I tylko jedna osoba wie, kim ona jest. Ale czy mimo przysięgi dochowa 
sekretu... 
Czy Robin zaryzykuje ujawnienie swojej tożsamości? Czy przestanie kraść, zanim zostanie 
złapana? 

Ostrowicka B. – Zjeść żabę – Wyd. Nasza Księgarnia 

  Julka musi zjeść żabę, czyli ponieść konsekwencje swoich decyzji.                         

A niezałatwionych spraw jest coraz więcej. 

Trwają wakacje. Niestety Julka nie może ich spędzić ze swoim chłopakiem 

Kamilem. On pojechał z kumplami na Mazury, ona jedzie z mamą do Chałup. 

Początkowo nudny i męczący pobyt nad morzem zmienia się, gdy dziewczyna 

poznaje Weronikę. Nowa koleżanka wciąga Julkę w towarzystwo instruktorów 

surfingu, jednak myśli Julki zaprząta przede wszystkim Kamil…  

 

Beata Ostrowicka w swojej najnowszej książce opowiada o blaskach i cieniach 

miłości, o buncie oraz walce o siebie, własne pragnienia i marzenia. 

Nowak E. – Bransoletka – Wyd. Literackie  

 Weronika jest uczennicą ostatniej klasy gimnazjum. Jej rodzice to wykształceni ludzie 
na poziomie, tacy, którym uniżenie kłaniają się sąsiedzi. Za piękną fasadą kryje się jednak 
prawdziwy dramat. Weronika i jej brat doświadczają ze strony ojca-tyrana przemocy 
psychicznej i fizycznej, a ich matka woli zdystansować się od rodzinnych problemów, nie 
zauważając ich. 
Zakochana w koledze Weronika, liczy że na warsztatach teatralnych spędzi z nim dużo 
czasu. Okazuje się jednak, że Łukasz zaoferował jej swoje miejsce na warsztatach. 
Pomimo początkowego rozczarowania, zajęcia teatralne pomagają Weronice poradzić 
sobie z sytuacją w domu i doświadczyć pierwszej prawdziwej miłości… 

 



Accardo J. – Dotyk – Wyd. DREAMS 

 Pewnego dnia tajemniczy chłopak po upadku z nadrzecznego wału ląduje u stóp Deznee 
Cross, szalonej 17-letniej miłośniczki mocnych wrażeń. Dziewczyna uznaje to za świetną 
okazję, żeby wkurzyć ojca i sprowadza błękitnookiego przystojniaka do domu. 
 
Jednak nie wszystko jest z nim w porządku. Kale zachowuje się na tyle dziwnie, że nawet 
Deznee zaczyna coś podejrzewać. Okazuje się, że chłopak był więziony przez Denazen 
Corporation, organizację, która wykorzystuje ludzi o specjalnych umiejętnościach jako broń. A 
umiejętności Kale'a są wyjątkowo niebezpieczne – jego dotyk zabija... 

Accardo J. – Toksyna – Wyd. DREAMS 

 Druga część bestsellerowego „Dotyku” Jus Accardo. 
Szóstka ocaliła życie Kale’a, lecz nie obyło się bez konsekwencji. Wymiana.                Coś za 
coś. Życie za życie. Dez nigdy nie przypuszczałaby, że utraci osobę, której oddałaby wszystko. 
Jakby tego było mało, jej odporność na śmiertelny dotyk Kale’a słabnie.  
Kiedy Dez i Kale wyszli cało z Sumrun, ojciec dziewczyny stracił nie tylko najpotężniejszą 
broń, ale i ważny element projektu Supremacji. Zmuszony przez Denazen do odwrócenia 
sytuacji, doprowadza do zatrucia córki i pozostawia jej wybór: albo umrze, albo odda się w ręce 
Denazen w zamian za antidotum. Dez nie chce skończyć w kostnicy, ale też nie może stracić 
ukochanego. Próbuje znaleźć rozwiązanie i utrzymać w tajemnicy fakt działania trucizny. 

Jednak kiedy zostaje zaatakowana przez organizację ojca, dochodzi do wniosku, że w kręgu znajomych czai się 
zdrajca. 
 
Poświęcenie, niedotrzymane sekrety i tajemnice. Dez będzie musiała postawić wszystko na jedną kartę, jeżeli chce 
znaleźć winowajcę – zanim skończą za kratami Denazen albo, co gorsza, zapłacą życiem... 

Quinn K.A.S. – Kroniki Tempusu: królowa ... – Wyd. 
DREAMS 

"Katie w jednej chwili siedzi pod własnym łóżkiem w Nowym Jorku… a w następnej jest 

w Pałacu Buckingham w okresie panowania królowej Wiktorii. Wbrew pozorom, to 

bardzo niebezpieczne miejsce. 

Królowa z rodziną jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Po tajnych przejściach krążą 

zamachowcy, na mrocznych, oświetlonych gazowymi latarniami ulicach Londynu czają 

się podejrzane postaci. A Katie nie jest jedynym podróżnikiem w czasie… 

 

Derting K. – Przysięga – Wyd. Amber 

 Ludania, brutalny kraj z surowymi prawami i społeczeństwem podzielonym na klasy mówiące 
różnymi językami. Najmniejsze naruszenie zasad, nawet spojrzenie w oczy przedstawicielowi 
wyższej klasy, karane jest śmiercią – tak jak najmniejsza próba sprzeciwu wobec rządów 
bezwzględnej królowej. 
 
Siedemnastoletnia Charlaina rozumie wszystkie języki. Przez całe życie z powodzeniem 
ukrywała ten śmiertelnie niebezpieczny dar – aż do dnia gdy spotyka Maxa. Przystojny, 
zagadkowy chłopak mówi językiem, jakiego wcześniej nie słyszała. I zna jej tajemnicę... 

 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 


