
Literatura obyczajowa 

Michalak K. – Kawiarenka pod Różą – Wyd. 

Filia 

 

Amelia wiedziała tylko, że ta maleńka cukierenka jest jej przeznaczeniem. 

Miała nadzieję, że wśród róż, czekolady, i babeczek z karmelem 

odnajdzie wreszcie ukojenie. Oprócz tego nie wiedziała nic. 

 

Kleypas L. – Ścieżka słońca – Wyd. Prószyński Media 

Pierwsza część trylogii znad Zatoki Friday – opowieść o miłości, rozstaniu oraz sile, z jaką 

magia może wywierać wpływ na rzeczywistość – zabierze cię w najbardziej romantyczną 

podróż twojego życia. 

Lucy Marinn zajmuje się szkłem artystycznym i mieszka nad przepiękną, malowniczą Zatoką 

Friday wraz z chłopakiem, Kevinem, którego uważa za swoją pokrewną duszę. Już od dziecka 

Lucy posiada szczególny dar – magiczne zdolności, dzięki którym tworzy niezwykłe formy ze 

szkła – i bardzo zależy jej na tym, by go nie utracić. Gdy jednak spotyka ją przykra 

niespodzianka, czyli najbardziej bolesna zdrada, jaką można sobie wyobrazić, zaczyna 

kwestionować swoje życiowe decyzje. Chłopak zostawia ją dla jej własnej siostry. Rozpacz Lucy dodatkowo 

potęguje fakt, że nad całym jej dotychczasowym życiem uczuciowym ciąży piętno niewłaściwych wyborów. 

Evans R.P. – List – Wyd. Impuls 

Mary Anne i David przeszli razem niejedno, ale wciąż łączy ich szczere i trwałe 

uczucie. Małżonkowie mieszkają w urokliwej rezydencji, otoczeni gronem 

serdecznych przyjaciół.  

Los jednak wystawia ich na wielką próbę – umiera ich trzyletnia córeczka. Po tym 

przeżyciu David zaczyna uciekać przed emocjami w pracę. Chociaż jego miłość do 

MaryAnne jest głęboka, mężczyzna przez lata nie widzi swoich błędów – dopiero 

wyjazd ukochanej i pozostawiony przez nią list otworzą mu oczy i popchną go do 

wielkich zmian w życiu. 

Spielman L.N. – Lista marzeń – Wyd. Rebis 

Miłość, która przekracza granice śmierci 

W życiu trzydziestokilkuletniej Brett Bohlinger wszystko jest 

poukładane: ma dobrą pracę, jej partnerem jest ambitny, przystojny 

prawnik, a po śmierci matki ma odziedziczyć pakiet większościowy 

firmy wraz ze stanowiskiem dyrektora. 

Jednak testament zmienia całe jej życie. Okazuje się, że matka 

zaplanowała dla niej zupełnie nową drogę życiową. No, może nie 

całkiem nową, bo zgodną z listą idealistycznych dziewczęcych 



postanowień, którą Brett spisała kiedyś jako nastolatka. Czy aspiracje i marzenia z 

dzieciństwa i wczesnej młodości mogą pasować do dorosłej kobiety? O tym właśnie 

opowiada Lista marzeń. 

Rudnicka O. – Do trzech razy Natalie – Wyd. 

Prószyński  

Natalie powracają, by uciec w wielkim stylu...W Międzyzdrojach, uroczej nadmorskiej miejscowości 

wypoczynkowej, gdzie zazwyczaj najgorszą plagą są kieszonkowcy, zostają znalezione zwłoki 

młodej kobiety. Nikt nie wie, kim była ofiara morderstwa. W tym samym czasie ktoś włamuje się do 

pustego pokoju w eleganckim hotelu. Nie ma żadnych śladów, nic nie ginie. Policja jest bezsilna. 

Traf chce, że właśnie wtedy nad polskim morzem odpoczywają siostry Sucharskie. Nieoczekiwanie 

mężczyźni ich życia sprawili im zawód, tak więc Natalie postanowiły uciec z domu. Ale jak długo 

można leżeć bezczynnie na plaży? I co robić, gdy z nieba leje się piekielny żar? Siostry na własną 

rękę zaczynają prowadzić śledztwo, wchodząc w drogę miejscowym stróżom prawa. Jak to 

Natalie... 

Zaczyńska M. – Szkodliwy pakiet cnót – Wyd. 

Prószyński Media 

Pod rządami nowej naczelnej Kalina traci status gwiazdy i zostaje „zesłana” 

na offowy tydzień mody do Siedlec. Jest to dla niej cios, bo absolutnie nie 

znosi pisania o modzie. Na miejscu, podczas budowy wybiegu dla modelek, z 

ziemi wykopano kości... Setki ludzkich szczątków, a wśród nich te jedne... 

współczesne. 

Na zapleczu parady próżności dzieją się rzeczy tajemnicze, a nawet mrożące 

krew w żyłach. Podczas pokazów zbyt wiele osób chce zbyt wiele ukryć... 

Spójna intryga, ciekawy pomysł, niebanalne postacie. Do tego blichtr pokazów mody w 

tle, tajemnica z przeszłości, silne osobowości bohaterek i humor autorki. 

 

Literatura sensacyjna 

Child L. – Bez litości – Wyd. Albatros A. Kuryłowicz 

 Kolejna po Jednym strzałem i Echu w płomieniach powieść z największym 

twardzielem w dziejach literatury, Jackiem Reacherem, w roli głównej. O Jacku 

Reacherze nie wiadomo wiele. Jest byłym oficerem żandarmerii. Jest silny, 

inteligentny i przebiegły. Uwielbiają go kobiety oraz... kłopoty. Te drugie nawet 

bardziej. Tym razem miało obyć się bez zaskoczeń. Edward Lane zapakował właśnie 

milion dolców w różnych banknotach do walizki. To okup. Mężczyzna zapłaci o wiele 

więcej, by odzyskać żonę i dziecko, Jack o tym wie. Wie również, że ma wytropić 

porywaczy, zemścić się. Nie wie tylko jednego - że prowadzący nielegalne szkolenia 



najemników do wynajęcia Lane, ma jeszcze tajemnice, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. 

Niedługo po rozpoczęciu polowania Reacher dowiaduje się o swoim pracodawcy więcej, niż 

kiedykolwiek chciałby wiedzieć. Ale jest już za późno, żeby się wycofać. 

Andrews V.C. – Upadłe serca – Wyd. Prószyński Media 

Trzeci tom nowej sagi autorki bestsellerowych „Kwiatów na poddaszu”.Piękna i 

dumna Heaven Leigh Casteel rozpoczyna nowy rozdział swojego życia. Uwolniwszy 

się od wpływu ojca i zdradliwego uroku Farthinggale Manor, wraca na Wzgórza 

Strachu, aby – tak jak zawsze marzyła – uczyć w szkole w Winnerow. Poślubia 

swoją dawną miłość, Logana Stonewalla i z nadzieją patrzy w przyszłość. Niestety 

Heaven, ulegając Loganowi, zgadza się, aby przyjęli zaproszenie Tony’ego 

Tattertona i spędzili swój miesiąc miodowy w Farthy... 

Simoni M. – Labirynt na końcu świata – Wyd. Sonia 

Draga 

Neapol, Rok Pański 1229. Seria mordów, dokonanych przez groźnego i nieuchwytnego jeźdźca, 

zmusza Konrada z Marburga do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie sekty lucyferian, 

która oddaje się wielowiekowemu kultowi astralnemu. Suger z Petit-Pont, wypędzony z 

uniwersytetu Notre-Dame magister medicinae, zostaje mimo woli wplątany w tę historię i 

ściąga na siebie podejrzenia Konrada. Lecz nie on jeden wpadnie w ręce inkwizytora, który 

pragnie za wszelką cenę wymierzyć boską sprawiedliwość winowajcy. Kupiec Ignacio z Toledo, 

przybyły do Neapolu, aby sprzedać pewną relikwię, istotnie wzbudza podejrzenia inkwizytora, 

który posądza go wręcz o przywództwo słynnym lucyferianom i o popełnienie wszystkich 

zbrodni. 

Znalezienie rozwiązania i udowodnienie własnej niewinności nie będzie łatwe: Ignacio rozpocznie trudne i 

niebezpieczne poszukiwania, które zawiodą go na południe Italii, aż na Sycylię, na "Dwór Cudów" Fryderyka II. 

Czyżby tajemnica groźnej sekty kryła się właśnie za murami pałacu cesarskiego? I cóż tak cennego posiadają 

Lucyferianie, żeby poświęcić temu tak wiele istnień ludzkich? 

Link Ch. – Nieproszony gość – Wyd. Sonia Draga 

Po śmierci męża życie Rebecki Brandt straciło sens do tego stopnia, że postanawia się z 

nim rozstać. Jednak niespodziewana wizyta starego przyjaciela w towarzystwie dwojga 

przypadkowo spotkanych autostopowiczów, Ingi i Mariusa, zmusza Rebeccę do odłożenia 

starannie zaplanowanego samobójstwa. Młodzi ludzie zdobywają jej sympatię. Rebeca 

wypożycza im ukochaną łódź męża, by mogli swobodnie pożeglować po Morzu 

Śródziemnym. Podczas sielankowego rejsu pomiędzy Ingą i Mariusem dochodzi do 

potwornej kłótni, podczas której Mariusz wypada za burtę. Poszukiwania wszczęte przez 

nadbrzeżną straż nie przynoszą rezultatu i młody mężczyzna zostaje uznany za 

zaginionego. Kilka tygodni później Inga przeżywa prawdziwy szok, gdy w gazecie ukazuje się zdjęcie Mariusa w 

związku z potwornym zabójstwem, dokonanym na terenie Niemiec… 

 

 



Marinina A. – Czarna lista – Wyd. Foksal 

Aleksandra Marinina, autorka bestsellerowych kryminałów, tym razem 

pierwszoplanową postacią uczyniła kolegę po fachu Nastii Kamieńskiej. 

Gdy w czarnomorskim kurorcie w najlepsze trwają przygotowania do gali 

festiwalu filmowego, kandydatka do głównej nagrody zostaje 

zamordowana. W sprawę, mimo nieprzychylności lokalnej milicji, 

angażuje się podpułkownik Stasow z Moskwy, który wraz z córką spędza 

wakacje nad morzem. 

Vasquez I. – Reputacje – Wyd. Foksal 

Piękna powieść wpisująca się w najlepsze tradycje literatury iberoamerykańskiej, autorstwa 

Kolumbijczyka uznanego za następcę Gabriela Garcii Marqueza. Sławny karykaturzysta 

Javier Mallarino, którego obrazy i słowa tak często wywierały znaczący wpływ na 

rzeczywistość, obchodzi hucznie czterdziestolecie pracy artystycznej. Niespodziewane 

pojawienie się dawnej koleżanki jego córki i wspomnienie pewnego zdarzenia zmusi go do 

zrewidowania swych ocen. Uczciwość, władza, sukces i szczęście – na wszystko to spojrzy 

inaczej w wyniku zaledwie jednej rozmowy. Ponieważ pamięć potrafi płatać okrutne figle. 

 

Literatura popularnonaukowa 

Przysmaki ojca Mateusza – Wyd. Zwierciadło 

 Ojciec Mateusz często mówi, że potrawy Natalii mają duszę. 

Wypróbujcie je sami! Kto nie lubi domowej kuchni? Wszyscy, 

którzy ją cenią, a także lubią gotować i biesiadować w gronie bliskich osób, 

powinni sięgnąć po tę książkę. Kilkadziesiąt starannie wybranych i 

sprawdzonych przepisów gospodyni Ojca Mateusza – Natalii Borowik. 

Smakowite potrawy kuchni regionalnej. Ponadto interesujące, zabawne 

opowieści – z których dowiemy się więcej o samej Natalii, Ojcu Mateuszu, 

Pluskwie, aspirancie Noculu i innych serialowych bohaterach. 

Smacznego! 

Socjologia codzienności – Wyd. Znak 

Gwiazdy rocka i stadionowi zadymiarze, zakupy i choroby, przyjaźń i seks, komórki i fora 

internetowe, zaufanie taksówkarzy do klientów i wyborców do polityków. Co łączy te tematy?  

 

Tradycyjny socjolog określiłby je jako „dziwne”, ale sprawy te są przedmiotem „trzeciej socjologii”: 

socjologii codzienności.  

Po „pierwszej” (zajmującej się wielkimi systemami społecznymi) oraz „drugiej” (analizującej 

anatomię działań społecznych i międzyludzkich więzi) przyszedł czas na „trzecią”. Badacze 

dostrzegli, że tradycyjne problemy socjologii – nierówności społeczne, władza, kultura, 



świadomość zbiorowa czy globalizacja – przejawiają się najwyraźniej na co dzień: w domu, szkole, supermarkecie, 

kościele, szpitalu i na stadionie piłkarskim. Dla socjologów życie codzienne to nowe okno, przez które można 

spojrzeć na stare problemy i zobaczyć coś więcej. 

Minge N., Minge K. – Techniki samorozwoju czyli jak 

lepiej... – Wyd. Samo Sedno 

Lektura poradnika, dzięki licznym wskazówkom, poradom i ponad 150 ćwiczeniom, 

pomoże ci w pełni wykorzystać niezwykłe możliwości twojego mózgu. Przekonasz 

się również, że ludzka pamięć właściwie nie ma ograniczeń – trzeba tylko nauczyć 

się z niej właściwie korzystać!  

Dzięki poradnikowi dowiesz się m.in.: 

- jak poszerzyć pole widzenia i dzięki temu czytać szybciej? 

- na czym polega metoda haków – jedna z technik zapamiętywania? 

- w jaki sposób żonglowanie wpływa na rozwój umysłu? 

- po co ci szczęśliwy długopis na egzaminie? 

- jak uczyć się słówek w języku obcym metodą wyzwalaczy? 

Hebda K. – Ziołowy zakątek: kosmetyki, które możesz 

zrobić w domu – Nasza Księgarnia 

Aby mieć piękną i zdrową skórę, wcale nie potrzeba drogich kremów ani specjalistycznych 

zabiegów w salonie kosmetycznym! Wystarczy ukręcić własny krem, przygotować maseczkę z 

przypraw i owoców bądź, w sytuacjach kryzysowych, zrobić leczniczą maść ziołową. To 

naprawdę proste! Potrzebne składniki można wyszperać w kuchennej szafce, zebrać na łące lub 

w ogrodzie albo kupić w internecie. 

Ziołowy Zakątek. Kosmetyki, które zrobisz w domu to unikatowy na polskim rynku 

przewodnik po naturalnych sposobach pielęgnacji ciała. Zawiera przegląd najpopularniejszych 

składników, w tym olejów, maseł i olejków eterycznych, niezbędnych do zrobienia domowych 

kosmetyków oraz około dziewięćdziesięciu sprawdzonych przepisów wykorzystujących pospolite zioła (m.in. 

nagietek, dziurawiec i nawłoć), różne produkty spożywcze (np. oleje, miód, sodę), a także najnowsze zdobycze 

kosmetyki (w tym naturalny kwas hialuronowy i płynny jedwab). Znajdziemy tu zarówno receptury tradycyjne, jak i 

nowoczesne, dla początkujących oraz zaawansowanych, przepisy na lekkie kremy do twarzy, regenerujące balsamy 

do ciała, luksusowe sera, pieniste i delikatne mydełka, musujące babeczki do kąpieli, perfumy w kremie, 

oczyszczające toniki, smakowite pomadki do ust, żel do włosów oraz wiele, wiele innych. Dzięki poradom i zdjęciom 

instruktażowym pokazującym proces produkcji krok po kroku nawet największy laik będzie w stanie stworzyć 

kosmetyki opisane w książce oraz skomponować własne... 

 

 

 

 



Modzelewski K. – Zajeździmy kobyłę historii... – Wyd. 

Iskry 

Wspomnienia wybitnego historyka mediewisty, działacza politycznego, jednego z 

grona najbardziej znanych opozycjonistów z czasów Polski socjalistycznej. Książka 

ukazuje dzieje rodziny i losy jego samego na tle historii politycznej Polski od lat 

czterdziestych XX wieku po chwilę obecną. Opowiedziana z troską o szczegóły 

historyczne ukazuje postawy opozycjonistów z lat sześćdziesiątych, z czasu 

„Solidarności” i okresu przemian ustrojowych w naszym kraju, zwraca uwagę na 

wielość koncepcji i różnorodność dróg dojścia do pełnej demokratyzacji życia 

politycznego w Polsce od prób naprawiania systemu socjalistycznego aż po zupełne 

odejście od jego założeń. Napisana czystym, precyzyjnym językiem historia jest dokumentem o 

kolosalnym znaczeniu dla zrozumienia dziejów Polski w drugiej połowie dwudziestego wieku. 

Jaworska A. – Leksykon resocjalizacji – Wyd. Impuls 

 Prezentowany Czytelnikowi Leksykon resocjalizacji stanowi zbiór 

kilkudziesięciu alfabetycznie ułożonych haseł, które dotyczą: etiologii, 

symptomatologii, typologii, diagnostyki niedostosowania społecznego, a 

przede wszystkim profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz zjawisk 

związanych z patologiami społecznymi, zachowaniami ryzykownymi i 

przestępczością. W oddzielnych hasłach omówiono problematykę 

zachowań dewiacyjnych w rodzinie i szkole, wskazując na ich skutki i 

możliwości przeciwdziałania im. Książka zawiera także przegląd teorii oraz zagadnień 

definicyjnych związanych z resocjalizacją. Znajdujące się w leksykonie hasła obejmują 

także aspekty prawne i organizacyjne, dotyczące historii, współczesnej polityki 

reintegracji społecznej w Polsce oraz funkcjonowania placówek i instytucji 

resocjalizacyjnych... 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 


