
Literatura obyczajowa 

Rawinis M.P. – Dworek pod malwami - Wyd. Pi 

Cz.1. Nadzieje i tęsknoty 

 Ta niezwykła rodzinna saga przenosi nas w barwny świat Kresów z początku XX w. 

 

Wobec przeciwności losu najtrwalszą siłą okazuje się rodzina. Życiowe zawieruchy 

nie mogą przerazić tych, którzy się kochają, bo nic nie może mieć przewagi nad 

niezmierzoną siłą prawdziwej miłości. 

 

Cz.2. Zranione dusze 

 Spokojne życie ziemiańskiej rodziny z Podlasia w wyniku wielu zaskakujących 

wydarzeń odmieni się. 

Czy owdowiały dziedzic przyjmie partię zaproponowaną przez matkę? Czy z hulaki 

przeistoczy się w stateczną głowę rodziny? Jak ułożą się relacje jego synów z nową 

żoną? A to wszystko na tle burzliwej historii z doskonałym opisem dworskich zabaw i 

obyczajów. 

Nowe doświadczenia przyniosą domownikom rozczarowania, nadzieje i tęsknoty. 

Nie zniszczą jednak miłości – tej niezwykłej siły napędzającej wszystko, co dobre i piękne. 

Nawet wygnani daleko od domu będą pamiętali, że najważniejszy dla nich jest rodzinny dworek wśród 

kwitnących malw.    

Walczak I.J. – Dom złudzeń Iga – Wyd. Replika 

 Powieść o sile ducha, jaką dają zasady i odpowiedzialność, nie tylko za siebie. Iga, 

poprzez kolejne zamążpójście, wchodzi w posiadanie olbrzymiego majątku. Nie musi 

pracować, firmą zarządza mąż, a nad maleńkim synkiem czuwa sztab opiekunek i 

rodzina. Kobieta może zająć się poszukiwaniem substytutów szczęścia w postaci 

zabiegów w SPA, spotkań z koleżankami w drogich knajpkach oraz nabywaniem 

ekskluzywnych ubrań. Kilka razy w roku wyjeżdża na wakacje do dalekich miejsc.  

Ale nie zawsze tak było… I nie zawsze tak będzie. Nad firmą wisi widmo 

bankructwa. Iga musi podjąć walkę o zachowanie części majątku i uratowanie 

kilkudziesięciu hektarów rodzinnej ziemi, w tym pełnego wspomnień z dzieciństwa DOMU 

ZŁUDZEŃ. 

Ratując rodzinną schedę, Iga pobiera lekcję skromności. Nie jest już zapatrzona w siebie, a bolesne 

doświadczenia są dla niej etapem na drodze do budowania szczęścia. 

 

 



Cz.2. Dom złudzeń Zosia 

 Dwie kobiety, dwa różne światy: jedna – pragmatyczna i pełna sprzeczności, druga – 

delikatna, wrażliwa na los innych. A jednak… jest coś, co je połączyło. Jaką rolę 

odegra w tym Dom Złudzeń? Jedno jest pewne – to miejsce, wobec którego żadna z 

nich nie może przejść obojętnie. Dla Igi to powrót do ukochanych korzeni, dla Zosi – 

odkrywanie siebie na nowo. Obie czeka największe w życiu wyzwanie: rzucenie 

rękawicy losowi i znalezienie swojego przeznaczenia. Której uda się to zrobić lepiej? 

Czy w tej pogoni za marzeniami dotrą do tego samego celu? 

 

Straub E. – Lato na Majorce – Wyd. REBIS 

Dla rodziny Postów dwutygodniowy wyjazd z przyjaciółmi na Majorkę ma być okazją 

do uczczenia ważnych wydarzeń: zbliża się trzydziesta piąta rocznica ślubu Franny i 

Jima, a ich córka, Sylvia, właśnie ukończyła szkołę średnią. Skąpana w słońcu wyspa 

ze swymi górami, plażami i kortami tenisowymi jest dla nich miejscem ucieczki od 

napięć narastających w ich domu na Manhattanie. Wydaje się, że do ideału niczego 

tu nie brakuje, ale to nie takie proste… 

Autorka z poczuciem humoru i niezwykłą życzliwością opowiada wartką i ciekawą 

historię przeżywającej kryzys rodziny. Siedmioro jej bohaterów ? niepozbawionych wad, ale 

potrafiących zjednać sobie sympatię czytelnika ? próbuje znaleźć odpowiedź na odwieczne pytanie: 

„Jaką drogą mam podążyć dalej?”. 

Tyl A. – Magiczne lato – Wyd. PROZAMI  

Alicja samotnie wychowuje siedmioletnią Matyldę. Córka bez przerwy 

choruje, ma obniżoną odporność. Za radą lekarki wyjeżdżają na wieś, żeby 

dziecko zmieniło klimat i z dala od smogu miasta nabierało sił. Zatrzymują się 

u dalekiej ciotki – Józefiny. Alicja dopiero na miejscu dowiaduje się, że 

staruszka para się zielarstwem, a jej specjalnością są miłosne eliksiry. Mimo 

że dziewczyna początkowo nie wierzy w magiczną moc ziół, a do zajęcia ciotki 

podchodzi z dystansem, to jednak przychodzi taki dzień, kiedy pokusa skorzystania z 

mikstury jest wyjątkowo silna…  

Karpińska A. – To wszystko przez ciebie – Wyd. 

Prószyński Media 

Julia, właścicielka dużej warszawskiej firmy PR-owej, prowadzi ustabilizowane życie 

samotnej trzydziestopięciolatki. Nieliczne wolne chwile, których nie poświęca pracy, 

spędza w swoim eleganckim apartamencie na Kabatach, na ogół sama, ponieważ 

kolejne związki z mężczyznami szybko się kończą. Pozornie szczęśliwe życie 

przerywa wypadek samochodowy, w którym giną jej rodzice... 



Literatura sensacyjna 

Lehane D. – Ciemności, weź mnie za rękę – Wyd. 

Prószyński Media 

Po mistrzowsku prowadzona fabuła, doskonały warsztat pisarski, a 

do tego prawdziwie przerażająca historia… 

Do Patricka Kenzie i Angeli Gennaro zwróciła się znana bostońska 

doktor psychiatrii. Kobieta nie bezpodstawnie obawia się o swoje 

życie. Czy grozi jej zemsta mafii? A może próbuje ją zastraszyć 

niepoczytalny pacjent? Sprawa przybiera nieoczekiwany obrót, gdy 

w mieście dochodzi do serii makabrycznych zbrodni – ktoś krzyżuje 

ofiary. Kim są i co je łączy? Czy detektywom uda się znaleźć sprawcę?  

Cleeves A. – Droga przez kłamstwa – Wyd. Amber 

Inspektor Vera Stanhope to postać zupełnie wyjątkowa wśród bohaterek literatury 

kryminalnej. Inteligentna, odważna, bezkompromisowa, ale kierująca się emocjami 

samotna czterdziestoparolatka, ma poczucie humoru i cięty język. Nie przywiązuje 

wagi ani do swojego wyglądu, ani do swojego życia. Jej życie napiętnowane jest 

bolesnymi przeżyciami, a dzieciństwo naznaczone cierpieniem. A mimo to traktuje 

innych z taką empatią, ciepłem i serdecznością, i tak przeżywa każde śledztwo... 

 

Nesbo  J. – Krew na śniegu – Wyd. Publicat 

 

Lata 70., Oslo. Olav Johanssen to płatny zabójca, który pracuje dla 

najbardziej wpływowego gangstera w mieście. Otrzymuje nietypowe 

zlecenie - ma zabić żonę swojego szefa. Nie wypełnia jednak należycie 

swojego zadania… 

 

Sund E.A. – Obłęd – Wyd. Sonia Draga 

Policja znajduje w Sztokholmie zwłoki kilku chłopców. Noszą one 

ślady ciężkiego pobicia, są na nich dziwne znaki, jakby nakłuwano 

je igłami, a we krwi ofiar odkryto obecność środków odurzających. 

Do tego dwóm chłopcom sprawca obciął przed śmiercią genitalia, 

jednemu wydłubał oczy, obciął wargi i nos, a także powyrywał 

włosy z głowy. 



Śledztwo w sprawie zabójstw prowadzi komisarz policji, Jeanette Kihlberg. 

Ponieważ awansowała na to stanowisko niedawno, bardzo chce się wykazać. 

Jednak dochodzenie idzie jak po grudzie, bo sprawca nie zostawił żadnych 

śladów... 

Lackberg C. – Pogromca lwów – Wyd. Czarna Owca 

Styczeń, Fjällbacka w okowach mrozu. Z lasu wybiega na drogę 

półnaga dziewczyna. Nadjeżdżający nagle samochód nie jest w 

stanie zahamować ani jej wyminąć. 

Patrik Hedström otrzymuje powiadomienie o wypadku, gdy już 

wiadomo, że potrącona dziewczyna to Victoria, która cztery miesiące 

temu zaginęła, wracając do domu ze szkółki jeździeckiej. Okazuje 

się, że padła ofiarą okrutnych zabiegów, co gorsza, nie tylko ona. 

W tym samym czasie Erika Falck bada sprawę sprzed lat, rodzinną 

tragedię, która skończyła się śmiercią ojca rodziny. Odwiedza w więzieniu jego żonę, 

skazaną za morderstwo, ale nie może się od niej dowiedzieć, co się wtedy tak 

naprawdę wydarzyło. Erika czuje, że coś się nie zgadza, że kobieta coś ukrywa. 

Wydaje się również, że przeszłość kładzie się cieniem na teraźniejszości… 

Abercrombie J. – Pół króla – Wyd. Rebis 

Książę Yarvi poprzysiągł zemstę zabójcom ojca. Chce odzyskać 

czarny tron. 

Najpierw jednak jako sprzedany w niewolę galernik musi stawić 

czoło okrucieństwu i srogiemu morzu. I to mając tylko jedną sprawną 

rękę! 

Oszukany stanie się oszustem. 

W oczach świata jest słaby. Nie utrzyma tarczy ani nie chwyci za 

topór, dlatego musi z umysłu uczynić zabójczą broń. 

 

McCarthy C. – Sodoma i Gomora – Wyd. Literackie 
 

Soma i Gomora – do tej pory nie wydana w języku polskim!  

Znakomite zwieńczenie trylogii granicznej – znajdziemy tu 

wszystko to, co dla McCarthy'ego charakterystyczne: genialną 

prozę, pomysłową fabułę, malarsko odmalowany świat, a także 

delikatne poczucie humoru i, co z kolei u McCarthy'ego rzadkie, 

wątek miłosny! 



Literatura popularnonaukowa  

Huczyński A. – Dziarski dziadek – Wyd. Agora 
  

 

Ta książka powstała z chęci dzielenia się moją własną, wypracowaną przez 

lata receptą na długowieczność. Wierzę, że i Tobie pomoże. Razem ze mną 

zmień złe nawyki żywieniowe, ćwicz, pokonaj choroby i na nowo rozkochaj 

się w życiu. 

 

Herbich A. – Dziewczyny z Syberii – Wyd. Znak 

Wszystkie pamiętają to samo: walenie kolbami w drzwi, kilka chwil na 

spakowanie rzeczy, płacz, wagony bydlęce i trzask ryglowanych 

drzwi. Kilka tysięcy kilometrów podróży w nieznane. Czekały je 

niewolnicza praca w sowieckich łagrach, walka o życie swoje i 

bliskich, głód, choroby i straszliwe syberyjskie mrozy. Doświadczyły 

niewyobrażalnego cierpienia, jednak nic nie było w stanie ich 

pokonać.  

Amnestia była wybawieniem. Część wyruszyła w wędrówkę z armią Andersa. Wiele 

zaczęło nowe życie w różnych zakątkach świata. Inne zdecydowały się na powrót do 

ojczyzny. Niektóre bohaterki tej książki nigdy nie opowiedziały bliskim o tym, co 

przeżyły na Syberii.  

 

Vujicic N. – Niezwyciężony – Wyd. Aetos Media 

Miliony ludzi na całym świecie rozpoznają uśmiechniętą twarz 

Nicka Vujicica. Nick urodził się bez rąk i nóg, jednak 

przezwyciężył ograniczenia wynikające z niepełnosprawności i 

prowadzi dziś życie, które sam określa jako „obłędnie szczęśliwe”. 

Jest jednym z najsłynniejszych współczesnych mówców 

motywacyjnych. Angażuje się w działalność charytatywną, a 

równolegle kieruje firmą szkoleniową, nagrywa programy radiowe, pisze 

bestsellerowe książki i występuje w filmach – by wymienić tylko niektóre z jego 

licznych aktywności. 

Swój sukces życiowy Nick przypisuje postawie streszczającej się w dewizie „wiara 

w działaniu”. 

 



Jaruzelska M. – Oddech – Wyd. Czerwone i Czarne  

 Najnowsza książka Moniki Jaruzelskiej Oddech jest kontynuacją 

dwóch poprzednich bestsellerów – Towarzyszki panienki i 

Rodziny. Najbardziej poruszająca i intymna z całej trylogii. Pisana 

po śmierci ojca. Nie zawiedzie jednak czytelników 

przyzwyczajonych do poczucia humoru autorki, dystansu do samej 

siebie, obserwacji zaskakujących świeżością spojrzenia. 

 

Żak - Cyran B. – Odnowa na talerzu – Wyd. Galaktyka 

 Książka jest owocem osobistych doświadczeń autorki, która 

odzyskała zdrowie dzięki specjalistycznym źródłom wiedzy i 

codziennej praktyce w kuchni. Odnowa na talerzu została 

wzbogacona o kilkanaście nowych przepisów oraz nowe treści. 

Zdrowe odżywianie zmniejsza ryzyko wystąpienie wielu chorób, 

gwarantuje dobrą kondycję i zapewnia sprawność umysłu do 

późnych lat życia. 

 

Hazlett - Stevens H. – Kobiety, które martwią się za 

bardzo – Wyd. REBIS 

Nie marnuj życia z powodu lęków Nieustannie martwisz się różnymi sprawami? 

Obawy nie dają ci spać? Lęki zakłócają twoją pracę i relacje z innymi? Jeśli tak, 

możliwe, że masz tendencję do zamartwiania się lub zaburzeń lękowych. Nie ty 

jedna masz z tym problem. Badania wykazują, że wiele czynników sprawia, iż 

kobiety martwią się częściej iż mężczyźni. Jednak zmartwienia nie muszą 

komplikować ci życia. Dzięki przydatnym informacjom i praktycznym radom będziesz 

w stanie je pokonać. 

Książka ta jest zbiorem prostych, skutecznych technik walki z obawami. Uczy, jak wydostawać się ze 

spirali myśli, uczuć i zachowań, które napędzają błędne koło lęków. Przedstawione tu ćwiczenia 

pozwolą ci znaleźć nowe perspektywy, zrelaksować się i żyć pełnią życia. Dowiesz się, jak zmieniać 

myśli i energię w pozytywne działanie, zamiast marnować je na zamartwianie się. 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 


