
Literatura obyczajowa 

Kołczewska K. – Idealne życie – Wydawnictwo 

Prószyński Media 

 Wzorowa rodzina. Doskonała praca. Wydarzenia, których nie można 

wytłumaczyć.Elżbieta, dyrektorka firmy farmaceutycznej, zaskakuje wszystkich. Mąż, 

rodzina, współpracownicy – nikt nie może pojąć, dlaczego to zrobiła. Miała przecież 

wszystko – świetną pracę, piękny dom, kochającego męża, idealne dzieci. Ewa jest 

niezamożną, sfrustrowaną nauczycielką z Sandomierza. Długo nie może otrząsnąć się 

z szoku po czynie siostry. Ale przede wszystkim nie może zrozumieć, co pchnęło 

Elżbietę do tej niewytłumaczalnej decyzji. A może nie była to wcale jej decyzja? Wie, 

że musi pojechać do Warszawy. Musi dowiedzieć się, co, tak naprawdę, działo się w 

życiu Elżbiety. Czy prowadziła faktycznie idealne życie? Wciągająca, zaskakująca opowieść o życiu 

kobiety, której nikt nie znał naprawdę. 

Sparks N. – Najdłuższa podróż – Wydawnictwo 

Albatros  

 Jest zima, rok 2011. W śnieżny, mroźny dzień, jadący samochodem, 

dziewięćdziesięciojednoletni Ira Levinson, wypada z drogi i w wyniku wypadku 

zostaje uwięziony we wraku. Czekając na pomoc, wyziębiony, ranny staruszek, snuje 

opowieść swojego życia. Opowieść o wojnie, o radościach i smutkach dnia 

codziennego, marzeniach, tych spełnionych i tych, które nigdy nie doczekały się 

spełnienia. Przede wszystkim jednak jest to opowieść o wielkiej miłości Iry do jego 

nieżyjącej żony Ruth. To właśnie duch Ruth towarzyszy mu w trakcie tej ostatniej 

podróży, nakłaniając go do dalszych wspomnień, dodając mu sił i przekonując, że jego czas jeszcze nie 

nadszedł. 

Równocześnie z historią Iry poznajemy historię Sophii, studentki ostatniego roku historii sztuki, która 

próbuje pozbierać się po burzliwym związku z niewiernym, awanturniczym Brianem, oraz Luke'a, 

ujeżdżacza byków, który po ciężkim wypadku zamierza wrócić na arenę, by uratować od upadku 

rodzinne ranczo. Uczucie, które połączy tych dwoje nie będzie łatwe i zostanie wystawione na ciężką 

próbę przez tajemnicę, którą skrywa Luke... 

Witkiewicz M. – Szczęście pachnące wanilią – 

Wydawnictwo Filia 

 Ada ma kłopoty. Złamane serce i pusty portfel. Na gdańskim osiedlu otwiera 

małą cukiernię, bo tylko to potrafi robić – piec ciasteczka. Cukiernia wabi i 

przyciąga, szczególnie inne zagubione dusze – Karolinę, singielkę nie z 

wyboru, Magdę, żonę faceta, który najbardziej kocha swój… samochód oraz 

Milenkę, która niebawem będzie mamą. 

I tak za sprawą „na chwilkę wstawionego kojca” mała cukierenka stanie się 



miejscem spotkań kilku kobiet, które są na życiowych rozdrożach i bardzo potrzebują 

rozmowy, najchętniej w towarzystwie pachnących i aromatycznych babeczek. 

Kowalczuk H. – Dwie Anny – Wyd. LUCKY 

 

Nowoczesna kobieta, zadbana, inteligentna... Mogłaby mieć każdą pracę i 

każdego mężczyznę, a jednak... 

Na kogo czeka? Dlaczego prześladują ją koszmary senne? Jaka zjawa z 

przeszłości próbuje zawładnąć jej zwyczajnym, warszawskim życiem? Co 

skrywa stara posiadłość w Anglii? 

 

Rusin A. – Rodzinny sekret – Wydawnictwo Lucky 

 Co zrobić, jeśli całe życie okazuje się jednym wielkim kłamstwem? 

Klara żyła dotychczas w luksusie i beztrosce. Jedno tragiczne wydarzenie powoduje, 

że musi zacząć wszystko od nowa. W dodatku okazuje się, że jej najbliżsi ukrywali 

przed nią prawdę o niej samej. 

 

Lekki, zakończony happy endem romans z wątkiem kryminalnym w tle... 

 

Olejnik A. – Zabłądziłam – Wyd. Literackie 

To współczesna powieść obyczajowa, przy której wzruszą się córki, matki i 

babcie. 

Wciągająca jak filmowa historia, przejmująco napisana, psychologicznie 

przekonująca opowieść o szesnastoletniej Majce, o jej wchodzeniu w 

dorosłość, o dojrzewaniu i dorastaniu do miłości, także fizycznej; o lękach i 

niepewności, o radzeniu sobie z demonami przeszłości i niełatwą „dorosłą” 

teraźniejszością, o odpowiedzialności, popełnianiu błędów i ich mozolnym 

naprawianiu. O wielkiej pozytywnej sile i energii, jakie drzemią w młodości, 

o tym, że „nie ma takiego dołka, z którego nie można by się wygrzebać” – i że trzeba 

uwierzyć w siebie i w drugiego człowieka, bo tylko to pozwala poskładać rozpadający się 

świat. 

Bohaterką i narratorką powieści jest szesnastoletnia Maja, która boryka się z koszmarnymi 

wspomnieniami. Jako dwunastolatka znalazła swoją starszą siostrę po udanej próbie 

samobójczej – Kaja została zgwałcona na dyskotece. Matka Mai pogrążona jest od tamtej 

pory w głębokiej depresji, słaby psychicznie ojciec ucieka w pracę, Maja zamyka się w sobie, 

odsuwa się od rówieśników.  

 



Literatura sensacyjna 

Locke A. – Czarna woda – Wyd. Prószyński Media 

Houston, Teksas, rok 1981. Jay Porter nie jest prawnikiem, jakim zawsze pragnął być. 

Jego najbardziej obiecująca klientka to tania call-girl, a kancelaria, którą prowadzi, mieści 

się w podupadłym pasażu handlowym. Dawno zrozumiał, że jego Amerykański Sen się 

nie spełni, i starannie zamiótł pod dywan grzechy przeszłości: broń, teczkę w FBI i 

proces, który mało go nie zniszczył. Jay chce tylko spokojnie i godnie żyć. Niestety, gdy 

wiedziony impulsem ratuje tonącą kobietę – otwiera puszkę Pandory. Tajemnice 

nieznajomej narażają Jaya na niebezpieczeństwo, wplątują w dochodzenie w sprawie 

zabójstwa, co może przypłacić utratą pracy, rodziny, nawet życia… 

 

„Czarna woda” trzyma w napięciu od pierwszej strony! Akcja toczy się w szalonym tempie, a 

zakończenie jest nie do przewidzenia… 

Koontz D. - Bez tchu – Wyd. Albatros 

 Grady Adams zamienił gwar miasta na ciszę natury. Razem z psem zamieszkał 

w odludnym domu w górach skalistych i zajął się wyrobem mebli. Żaden z 

sąsiadów nie podejrzewa, że prowadzący pustelnicze życie mężczyzna to były 

snajper. Pewnego dnia podczas spaceru Grady dostrzega dwa porośnięte 

białym futrem stworzenia wielkości średnich psów. Spotkaniu towarzyszy 

niezwykły blask, który na moment spowija wszystko dookoła. Na widok 

człowieka tajemnicze istoty rzucają się do ucieczki. Nazajutrz dochodzi do 

kolejnego kontaktu – nieprzeciętnie inteligentne zwierzęta tym razem nie okazują żadnego 

strachu. Kim są? Skąd przybyły? Ich zagadkowe pojawienie wydaje się mieć jakiś związek z 

nagłym ozdrowieniem psów będących pod opieką miejscowej lekarki weterynarii, Cammy 

Rivers. 

Box C.J. – Droga ucieczki – Wyd. Albatros 

W pewne deszczowe popołudnie w lesie kilka kilometrów od domu dwunastoletnia Annie 

i jej młodszy brat William obserwują brutalne morderstwo, które na ich oczach popełnia 

trzech mężczyzn. Przerażone, zziębnięte, tropione przez zabójców dzieci uciekają z 

miejsca zbrodni, chroniąc się na farmie starego ranchera, Jessa Rawlinsa. Mordercy - 

emerytowani gliniarze z Los Angeles - udając zatroskanych obywateli, organizują pod 

dowództwem miejscowego szeryfa zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Znają 

tożsamość dzieci, mają pod pełną kontrolą ich matkę. Czekają tylko na sprzyjający moment, by raz na 

zawsze uciszyć niewygodnych świadków. Aby ocalić Annie, Williama oraz samego siebie, Rawlins 

potrzebuje sojusznika. Niespodziewanie znajduje go w osobie ekspolicjanta, który przyjechał do doliny 

tropem starej, niewyjaśnionej sprawy... 

 



Hedstrom I. – Pod ziemią w Villette – Wyd. Czarna 

Owca 

 Na barce, która przypłynęła do Villette z ładunkiem rudy żelaza, zostają 

odkryte zwłoki młodego dziennikarza. W dłoni miał skrawek szwedzkiej 

gazety. Okazuje się, że zlecono mu napisanie publikacji o katastrofie górniczej, 

która wydarzyła się w roku 1956 i pochłonęła 162 ofiary. 

Kiedy sędzia śledcza Martine Poirot zaczyna badać sprawę, pewne tropy 

wskazują na związek brutalnego morderstwa z korupcją i przekrętami w 

miejscowej stalowni francuskiego biznesmena. Kilka tropów prowadzi do 

małego uśpionego osiedla górniczego w Hanaberget, w szwedzkim okręgu Bergslagen. 

Kiedy w Villette dochodzi do kolejnego morderstwa, Martine, bliska dotarcia do prawdy, 

uświadamia sobie, że jej życie też jest w niebezpieczeństwie. 

Rudnicka O. – Fartowny pech – Wydawnictwo 

Prószyński Media 

 Posterunkowy Nadziany ma pecha. Po serii niefortunnych zdarzeń postanawia 

dobrowolnie przenieść się na niewielką placówkę, gdzie nikt go nie zna i może 

wszystko zacząć od nowa. Na miejscu spotyka kolegę ze szkoły policyjnej, Dzianego, 

który po wlepieniu mandatu żonie komendanta i pobiciu przez dwunastoletnią 

dziewczynkę dochodzi do wniosku, że praca w policji nie jest dla niego i zostaje 

prywatnym detektywem. Pomaga mu brat, Gianni, który właśnie wrócił do Polski i jest 

specjalistą od trudnych przypadków, a jego klientela jest dość specyficzna. Gianni 

pracuje bowiem dla bossów przestępczego półświatka. Pierwszym klientem Dzianego zostaje jeden z 

nich, niejaki Padlina, który dla odmiany zamiast płatnego zabójcy potrzebuje prywatnego detektywa, bo 

najpierw musi się dowiedzieć, kogo ma zabić.Nic jednak nie toczy się tak jak powinno. Dziany zostaje 

postrzelony przez Nadzianego w stopę, oczywiście przypadkiem; Gianni, mimo postanowienia że 

będzie uczciwym człowiekiem, musi przyjąć kolejne zlecenie, a Padlina wywołuje wojnę gangów, 

przekonany, że konkurencja zaatakowała jego człowieka. 

Link Ch. – Ciernista róża – Wyd. Sonia Draga 

 Karin Palmer, była nauczycielka z Berlina, ogarnięta chęcią zmiany dotychczasowego 

życia, decyduje się wyjechać na angielską wyspę Guernsey, gdzie przed laty spędziła 

cudowne wakacje.Na miejscu okazuje się niestety, że pokój, który zarezerwowała, 

został oddany komu innemu i kobieta nie ma się gdzie podziać. Przez przypadek trafia 

do uroczego domu z ogrodem pełnym róż, który należy do 71-letniej Beatrice Shaye. 

Karin ulega urokowi staruszki, jej pięknego ogrodu i eleganckiego, przytulnego domu. 

Między kobietami szybko nawiązuje się serdeczna przyjaźń mimo dzielącej je różnicy 

wieku. Ich rozmowy stają się coraz bardziej intymne i szczere. Beatrice powoli zaczyna opowiadać o 

przeszłości. Nie mówi jednak wszystkiego. Jednak w chwili, gdy policja zacznie znajdować zwłoki 

kolejnych zamordowanych osób, Beatrice będzie musiała komuś zaufać. Jej wybór pada na Karin… 



Literatura popularnonaukowa 

Pawlikowska B. – W dżungli zdrowia – Wyd. Burda 

Publishing Polska 

 Zmieniałam się podczas podróży. Obserwowałam jak działa moje ciało i umysł w 

różnych krajach, gdzie inaczej żyje się na co dzień, używa się innych składników i 

przypraw do gotowania jedzenia. W niektórych częściach świata ludzie byli szczupli, 

zwinni i bardzo uważni. W innych – otyli, powolni i zatrzaśnięci w schematach. 

To było fascynujące. 

Eksperymentowałam na własnym organizmie i odkrywałam coraz to bardziej 

zdumiewające rzeczy. 

Od czego zależy zdrowie, siła ducha i bystrość umysłu?  

 

Chodakowska E – Przepis na sukces Ewy 

Chodakowskiej – Wyd. Liber. 

 Trzecia książka najsłynniejszej polskiej trenerki, której liczba fanów sięga 

miliona osób! Po sukcesie bestsellera Zmień swoje życie z Ewą Chodakowską 

i dziennika fitness Rok z Ewą Chodakowską opracowała kompleksowy 

poradnik dla osób, które chcą żyć zdrowo na co dzień. Obowiązkowa pozycja 

dla wszystkich, którzy dążą do pełni formy fizycznej! Przepis na sukces Ewy 

Chodakowskiej to jej recepta na zdrowy styl życia gwarantująca spektakularne 

efekty w postaci doskonałego samopoczucia i idealnej sylwetki. Sukces ten 

opiera się w równym stopniu na aktywności fizycznej jak i prawidłowej diecie. Książka 

poświęcona jest zasadom zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania. Odpowiednia dieta 

to podstawowa inwestycja w nasze zdrowie. Dobrze dobrana, pozwala nie rezygnować z tego, 

co lubimy i cieszyć się jedzeniem, jednocześnie uczy nas zdrowych nawyków 

żywieniowych... 

Cejrowski W. – Podróżnik WC – Wyd. Bernardinum 

 Oto pierwsza podróżnicza książka Wojciecha Cejrowskiego. Została wydana 

w roku 1997 i została bestsellerem. Każda próba jej wznowienia  kończyła się 

fiaskiem, bowiem  WC się nie zgodził. Twierdził, że jest źle napisana, bo 

wtedy nie umiał jeszcze dobrze pisać.  W końcu udało się go przekonać, by w 

takim razie poprawił i rozbudował tekst. I oto nowe wydanie – poprawione, 

uzupełnione, rozbudowane. Już wtedy czytało się dobrze, teraz czyta się 

jeszcze lepiej. 

 



Herbich A. – Dziewczyny z Powstania – Wyd. Znak 

 W sukienkach na barykady 

Sławka do dziś żałuje, że nie pocałowała młodego powstańca, który się w niej kochał.  

Halina urodziła synka tuż przed godziną „W” i cudem ocaliła mu życie.  

Zosia złamała konspiracyjne zasady i zdradziła swoje imię ukochanemu. 

Powstanie Warszawskie miało trwać kilka dni. Godzina „W” zastała kobiety w 

codziennych sytuacjach: na ulicach, w szkołach, w domach. Walczyły wszystkie, każda 

na swój sposób. Ratowały rannych, chroniły swoje dzieci, chwyciły za broń. Umawiały 

się na randki w cieniu spadających bomb, brały śluby w białych kitlach sanitariuszek zamiast sukien. 

Odniosły największe zwycięstwo – przeżyły. 

 

Anna Herbich w przejmujący sposób pokazuje, jak naprawdę wyglądało życie w czasie 63 dni heroicznej 

bitwy. Pozwala nam zobaczyć Powstanie Warszawskie z zupełnie innej perspektywy: oczami kobiet. 

Wizor D. – Śladami królów i książąt polskich – Wyd. 

PWH ARTI 

 

Poszczególne biogramy książąt Autor zamieścił w ujęciu chronologicznym i z 

zachowaniem porządku dynastycznego. Tekst zasadniczy uzupełniają liczne 

ciekawostki z życia i czasów poszczególnych monarchów, co znacznie 

wzmacnia jego przesłanie.  

 

Maguire T. – Tylko nie mów mamie – Wyd. Amber 

 Pierwsze lata życia Antoinette to idylla, u boku dystyngowanej matki i kochającej 

babci. Ale wszystko się zmienia, kiedy tata wraca z wojska. A po przeprowadzce do 

Irlandii, do rodzinnej wsi ojca, zaczyna się koszmar. 

Toni ma sześć lat, gdy po raz pierwszy tatuś całuje ją… nie tak jak ojciec całuje córkę. 

„Tylko nie mów mamie – ostrzega – bo przestanie cię kochać”. Jednak Toni mówi 

mamie. A matka nie chce nawet o tym słyszeć... 

Od tej chwili Toni ma z tatusiem wspólną „tajemnicę” – przez osiem lat. Molestowanie, 

gwałty, ciąża, próba samobójcza – to wszystko dzieje się na oczach matki, ślepej i 

głuchej na krzywdę własnego dziecka. A kiedy wreszcie prawda wychodzi na jaw, Antoinette zostaje 

osądzona i odrzucona przez otoczenie, wtrącona w otchłań depresji i autodestrukcji, znów musi polegać 

tylko na sobie i w sobie znaleźć nadzieję siłę na zbudowanie szczęśliwego życia. 

 

 



Literatura dla młodzieży 

Mull B. – Wojna cukierkowa – Wyd. FOKSAL 

Nate ma dziesięć lat. Przed początkiem nowego roku szkolnego wraz z rodzicami 

przeprowadza się do miasteczka Colson. Zaprzyjaźnia się tam z trójką rówieśników – 

Trevorem, Gołębiem i Summer – i wstępuje do ich klubu poszukiwaczy przygód. W tym 

samym czasie przy głównej ulicy zostaje otwarty Słodki Ząbek, nowy sklep ze 

niezwykłymi słodyczami. Jego właścicielka, pani White, urocza staruszka, chętnie 

wynagradza dzieci cukierkami w zamian za drobne przysługi. Cukierki okazują się 

magiczne: pozwalają unosić się w powietrzu, zmieniać wygląd, porażać prądem, 

przechodzić przez lustra albo wmawiać ludziom dowolne bzdury. Kłopot w tym, że 

zlecenia pani White stają się coraz bardziej podejrzane. Tymczasem w miasteczku pojawia się stary 

lodziarz, pan Stott. Słodkości z jego sklepu także mają niezwykłą moc. Dlaczego ci tajemniczy cukiernicy 

tak nagle pojawili się w Colson? Jakiego skarbu poszukują? Kim jest mężczyzna w płaszczu i fedorze, 

który śledzi naszych bohaterów? I przede wszystkim: komu można zaufać, a kto ma bardzo niecne 

zamiary? 

Catmull S.K. – Lato i Ptaszynka – Wyd. Akapit Press 

Kiedy pewnej nocy rodzice Lato i Ptaszynki niespodziewanie znikają, siostry 

wyruszają na ich poszukiwanie. Zagadkowy list obrazkowy, pozostawiony 

przez matkę, prowadzi dziewczynki do pobliskiego lasu. Jednak znajome 

otoczenie wkrótce ustępuje miejsca zupełnie innemu światu, który 

zamieszkują niezwykłe stworzenia i który pełen jest groźnych zasadzek. 

 

Lato i Ptaszynka zostają rozdzielone, a serce prowadzi każdą z nich w 

innym kierunku. Będą musiały odszukać rodziców, pokonać złowrogą 

Lalkarkę, poprowadzić ptaki do Zielonego Domu i odkryć, kim jest prawdziwa ptasia 

królowa... 

Majgier K. – Duch z Niewiadomic – Wyd. Nasza 

Księgarnia 

Po Niewiadomicach krążą pogłoski o duchu ostatniej właścicielki 

pałacu, która zniknęła wiele lat temu w tajemniczych 

okolicznościach. Dziwaczna budowla i jej dawna mieszkanka 

szczególnie fascynują dwunastoletniego Wiktora. Kiedy do 

pałacu wprowadza się rodzina Czereśniaków, chłopak szybko 

dogaduje się ze swoją rówieśniczką Magdą. Postanawiają 

wspólnie zbadać stare piwnice i poszukać informacji o dawnych 

właścicielach majątku. Czy odkryją tajemnice z przeszłości? 

 

 



Witczak-Szumska A. – Moje anioły – Wyd. Zielona 

Sowa  

 To niezwykła publikacja. Książka jest spełnieniem marzeń szesnastoletniej Ani, 

podopiecznej Fundacji Gajusz, która opiekuje się dziećmi z chorobą nowotworową. 

Autorka pisze przede wszystkim o aniołach i spotkaniach z nimi, o niebie, ziemi i 

tworzeniu świata, o istocie życia, o zwykłych ludziach, których – podobnie jak jej – los 

nie oszczędza, i którzy zastanawiają się nad sensem istnienia. Zadaje pytania nie tylko 

o sens choroby, śmierć i o to, co nastąpi po niej, ale i o odpowiedzialność za swoje 

decyzje: za swoje życie i za swoją śmierć. Mimo że porusza trudne i mroczne tematy w 

jej sposobie ich ujmowania wyczuwa się nieuchwytną pogodę i blask. Ich atmosfera nie jest mroczna – 

rozjaśnia ją szum anielskich skrzydeł. 

Ta książka jest wyrazem siły i wytrwałości Autorki. To także dowód na to, że „Wszystko jest możliwe” i 

że warto marzyć i walczyć! 

Ciwoniuk B. – Ten gruby – Wyd. Literatura 

 Życie Jacka to pasmo nieszczęść i upokorzeń. W szkole dręczą go koledzy, w domu 

nie daje spokoju znerwicowana, nadopiekuńcza matka. 

Jacek jest zmęczony życiem w ciągłym impasie i marzy tylko o tym, by ludzie przestali 

go dostrzegać. Jednak po kolejnym pobiciu postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i 

po raz pierwszy mówi matce „nie”. 

Adrianna od wypadku nie chce nikogo widzieć. Na pięć lat zamyka się w pokoju i 

prawdziwy świat podgląda zza firanki. 

Czy spotkanie tych dwojga wpłynie na ich losy? Czy dzięki przyjaźni, z początku bardzo trudnej, będą 

mieli odwagę wrócić do pełnego życia? 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 

 


