
Literatura obyczajowa 

Montefiore S. – Morze utraconej miłości – Wyd. Świat 

Książki 

 Santa Montefiore kolejny raz tworzy niezapomniany klimat i 

intrygujących bohaterów, których losy rozgrywają się na tle wspaniałych 

krajobrazów Kornwalii i południowych Włoch. 

Celestria Montague oprócz niespotykanej urody ma wszystkie przywileje, 

jakie może dać majątek i arystokratyczne pochodzenie. Jest przy tym 

ambitna, świadoma swej władzy nad mężczyznami, a przez to trochę 

cyniczna i zepsuta. Do czasu, gdy po rodzinnym przyjęciu w Kornwalii 

znika jej ojciec, a ratownicy znajdują jego porzucony jacht i pożegnalny list. Celestria nie 

wierzy w samobójstwo i stopniowo odkrywa labirynt kłamstw zbudowany wokół jej 

rodziny… 

Kotarska M. – Ostrożnie z marzeniami – Wyd. 

Prószyński Media 

 Zaczęło się całkiem niewinnie, od przejęcia spadku po zmarłym wujku.  

Agnieszka przez krótką chwilę uważała, że uśmiechnęła się do niej Fortuna… 

Zmieniła zdanie, kiedy w krótkim czasie odszedł od niej narzeczony, weszła 

w drogę szajce przestępców, a starsza pani, z którą dzieliła dom, wstąpiła na 

ścieżkę wojenną. Sabina Boszko miała swoje powody, żeby nie lubić 

Agnieszki i robiła wszystko, by uprzykrzyć dziewczynie życie. A pomysłów jej 

nie brakowało. Po kilku miesiącach nieustannej wojny podjazdowej 

Agnieszka była skłonna podejrzewać staruszkę nawet o spowodowanie wybuchów na Słońcu. 

Enerlich K. – Prowincja pełna czarów – Wyd. MG 

  Mówisz czasem, że w Twoim życiu nie dzieje się nic szczególnego? Mylisz 

się. Życie przepełnione jest codziennymi czarami - magią codzienności.  

Przekona się o tym bohaterka Prowincji pełnej czarów. Bez dalekich podróży, 

wyjazdów i wielkich wydarzeń jej życie dostarczy wielu niespodzianek. Bo 

ciekawe historie drzemią nieodkryte tuż za miedzą.  

Na tle mazurskiego krajobrazu rozgrywają się dalsze losy Ludmiły, jej córeczki 

Zosi i pozostałych członków ich patchworkowej rodziny. We wsi pod 

Mrągowem pojawia się tajemnicza kobieta. Sąsiedzi zaczynają szeptać o tajemnicach z 

przeszłości ... Ludmiła natomiast dostrzega, że kobieta za każdym razem wygląda inaczej, 

jakby jej wygląd zmieniał się w zależności od sytuacji.  

 



Nurowska M. – Zabójca – Wyd. Znak 

  

Zabójca" to historia Joanny Padlewskiej, młodej dziennikarki, w 

drodze do Zakopanego spotykającej tajemniczego mężczyznę. 

Zaintrygowana zachowaniem współpasażera kobieta, pod pretekstem 

pisania reportażu o Polakach, którzy wrócili z Ameryki, postanawia za 

wszelką cenę poznać historię Adama Madeja. 

 

Steel D. – Po kres czasu – Wyd. Znak 

 Czy wierzysz, że jeśli dwie osoby się kochają, to zawsze i wszędzie się odnajdą? 

Czy wierzysz, że naprawdę kochamy tylko raz? 

 

Jenny od pierwszego spotkania z Billem czuła, że z tym mężczyzną spędzi resztę życia. I 

kiedy po kilku latach małżeństwa stanęła wobec trudnego wyboru między karierą a rodziną, 

nie wahała się ani przez chwilę. Jej decyzja jednak nie pozostała bez konsekwencji. 

 

Czterdzieści lat później w ręce Roberta wpada książka napisana przez tajemniczą Lillibet. 

Mężczyzna zakochuje się w powieści… a także w dziewczynie, której nigdy nawet nie widział. Kiedy się spotkają, 

prawda o jej pochodzeniu wprawi Roberta w zdumienie. 

Green I. – Posklejana rodzina – Wyd. Sonia Draga 

 Przez większość dorosłego życia Andi szukała odpowiedniego mężczyzny i 

w wieku trzydziestu siedmiu lat wreszcie go znalazła. Ethan – rozwodnik z 

dwiema córkami, Emily i Sophią – jest oddanym ojcem i jeszcze lepszym 

mężem. Marząca o macierzyństwie i własnym dziecku Andi do dziewczynek 

podchodzi z troską, zrozumieniem i miłością. Jednak w oczach dorastającej 

Emily wciąż pozostaje rywalką w staraniach o względy ojca. Nastolatka nie 

cofnie się przed niczym, byle zranić macochę, złamać, zmusić do odejścia z 

ich życia.. 

Michalak K. – Ogród Kamili – Wyd. Znak  

Kamila marzy o prawdziwej miłości, własnym domu i różanym 

ogrodzie. 

Jednak los nie jest dla niej łaskawy. Ukochany mężczyzna 

niespodziewanie znika, zostawiając za sobą pustkę, ból i tajemnicę, 

zamiast domu jest małe mieszkanko, a ogród kwitnie tylko w 

wyobraźni. Przed pogrążeniem się w rozpaczy ratuje Kamilę 

ukochana ciocia i wiara w to, że marzenia się spełniają... 

 



Literatura sensacyjna 

Spindler E. – Koszmary przeszłości – Wyd. G+J 

GRUNER 

 Kiedy siedemnastoletnia Katherine McCall budzi się pewnego ranka i widzi 

zmasakrowane zwłoki starszej siostry Sary, w ułamku sekundy całe jej życie zmienia 

się bezpowrotnie. Kat, uznana za główną podejrzaną, staje przed sądem. Po procesie 

poszlakowym ława przysięgłych oczyszcza ją z zarzutów, ale nie wszyscy zgadzają się 

z tym orzeczeniem. Dziewczyna ma tylko jedno wyjście – musi wyjechać z miasteczka. 

Zabiera ze sobą mroczny sekret, który ją dręczy, gdyż nie jest pewna, czy nie miała 

czegoś wspólnego ze śmiercią Sary… 

 

Tvedt Ch. – Na własną rękę – Wyd. Nasza Księgarnia 

Mikael Brenne dostaje sprawę, której nie może wygrać. Wszystko wskazuje na to, że jego 

klient zgwałcił, okaleczył i brutalnie zamordował czternastoletnią dziewczynę. Rozprawa 

nie przebiega jednak zgodnie z oczekiwaniami i wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.  

Mikael czuje się oszukany. Wszczyna prywatne śledztwo, choć jest prawie pewien, że 

gorzko tego pożałuje... 

 

Forsyth F. – Czarna lista – Wyd. Albatros Andrzej 

Kuryłowicz 

 Rok 2014. USA i Wielką Brytanią wstrząsa seria na pozór 

przypadkowych zabójstw. Łączy je jednak wspólny mianownik - 

mordercy to nawróceni na fanatyczny dżihad islamiści, zainspirowani 

zamieszczanymi w Internecie kazaniami wzywającymi do mordowania 

niewiernych. Ich Autor, z braku nazwiska znany Kaznodzieją, trafia 

ba super tajną listę- terrorystów tak groźnych dla USA, że 

postanowiono ich zabić, bez silenia się na stawianie przed sądem i 

cywilizowany proces. Sprawa trafia do specjalnej jednostki "łowcy głów", której 

najlepszym agentem jest niejaki Tropiciel - Były podpułkownik Marines... 

 

Link Ch. – Dom sióstr – Wyd. Sonia Draga 

W wynajętej posiadłości Barbara odnajduje stary rękopis i poznaje historię jej 

dawnych mieszkańców: trzech kobiet i mężczyzny, uwikłanych w zawieruchę obu 

wojen światowych. Wyjaśniając tajemnice morderstwa sprzed lat, Barbara coraz 



bardziej utożsamia się z dawną właścicielką farmy, nie wiedząc, że grozi jej wielkiej 

niebezpieczeństwo 

Robinson P. – Podpalacz – Wyd. Sonia Draga 

Seria tajemniczych podpaleń, kazirodztwo, pedofilia i fałszerstwo dzieł sztuki – 

mistrzowska intryga kryminalna kultowego brytyjskiego pisarza. 

Jeszcze zanim wstał kolejny styczniowy dzień, mrok nad kanałem Yokshire rozświetla 

pożar dwóch zacumowanych tam barek. W pogorzelisku ratownicy znajdują zwęglone 

szczątki ludzkie. Ofiarami okazują się Tom McMahon – niespełniony artysta, 

ekscentryk i samotnik – oraz osiemnastoletnia Tina Aspern – narkomanka, która na 

zniszczonej barce chroniła się ponoć przed molestującym ją ojczymem. Ponieważ 

strażacy dopatrują się śladów substancji łatwopalnych, do akcji wkracza policja pod wodzą inspektora 

Alan Banksa.  

 

Thiesler S. – Królewna mroku – Wyd. Sonia Draga 

 Berlinem wstrząsa brutalna seria morderstw młodych chłopców. Perfidny zabójca 

nazywający siebie „Królewną” wyszukuje swoje ofiary nocą na ulicach miasta i dusi je 

podczas miłosnych igraszek. Okrucieństwo, z jakim popełniane są zbrodnie, rzuca blady 

strach na berlińczyków. Policja rozpoczyna intensywne śledztwo. 

Morderca pozostaje jednak nieuchwytny. W ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości 

kupuje apartament w Toskanii, ale tam też nie potrafi uciec przed dręczącymi go 

demonami. Choć zarówno niemiecka, jak i włoska policja, depczą mu po piętach, on 

wciąż zabija. 

Wkrótce morderca poznaje pięknego przewodnika wycieczek, Gianniego, syna karabiniera z Ambry i 

zakochuje się w nim bez pamięci. Niedoświadczony i nieśmiały chłopiec nie przeczuwa, że miłość 

Królewny może oznaczać śmierć, i wpada prosto w pułapkę… 

 

Ferey C. – Zulu – Wyd. Sonia Draga 

 

 Jako dziecko Ali Neuman był świadkiem linczu i barbarzyńskiego morderstwa na 

swoim ojcu i bracie przez oddział zuluskiej organizacji Inkatha. Nikt jednak, nawet 

jego matka, nie zdaje sobie sprawy, jak głębokie piętno odcisnęły na chłopcu te 

zdarzenia.  

Dzisiaj Ali kieruje policją kryminalną w Kapsztadzie, wizytówce Afryki Południowej. 

Na co dzień walczy z przemocą i AIDS, które w pierwszym demokratycznym kraju 

Afryki zbiera śmiertelne żniwo na niewyobrażalną skalę. 

 

 



Literatura popularnonaukowa 

Rusin W. – Co jeść przy chorobach serca... – Wyd. 

Dragon 

 Przepisy zawarte w tej książce czerpią z bogactwa i mądrości tradycyjnej kuchni 

polskiej oraz kuchni europejskich, zwłaszcza śródziemnomorskich. Zostały ułożone 

według pór roku i skomponowane w taki sposób, by potrawy nie tylko odżywiały, ale 

też pozostawały w harmonii ze zmieniającym się zapotrzebowaniem termicznym ciała. 

W ramach danej kategorii posiłków (np. śniadań) proponujemy kilka wariantów, biorąc 

pod uwagę zapotrzebowanie na poszczególne składniki pokarmowe. Zatroszczyliśmy 

się, aby komponować posiłki z użyciem „super pokarmów” wspomagających układ 

sercowo-naczyniowy. 

Fife B. – Jak pokonać Alzheimera... – Wyd. Studio 

Astropsychologii 

 Autor przedstawia program poparty długoletnimi badaniami medycznymi, który 

okazał się skuteczny w przywracaniu prawidłowych funkcji umysłowych i dobrego 

stanu zdrowia. Dowiesz się, jak zapobiec, a nawet odwrócić objawy choroby 

Alzheimera, Parkinsona, stwardnienia rozsianego (MS), stwardnienia zanikowego 

bocznego (ALS), padaczki, cukrzycy, udaru mózgu i innych. Autor opisuje przyczyny 

powstawania tych chorób i udowadnia, że każdą z nich można wyeliminować poprzez 

odpowiednią profilaktykę. Opracował specjalny program, na podstawie którego 

możesz już dziś zadbać o przyszłość swoją i bliskich. Składa się on z diety, sposobów na pozbycie się 

infekcji i bakterii oraz zestawu ćwiczeń. Informacje są użyteczne nie tylko dla tych, którzy cierpią z 

powodu chorób neurodegeneracyjnych, ale dla każdego, kto chce ich uniknąć. 

Czuksanow W. – Ogród dla początkujących – Wyd. 

Zysk i S-ka 



Tusk M. – Między nami – Wyd. Znak 

 Wychodząc za mąż po trzech miesiącach znajomości, nie kalkulowałam, 

jak będzie wyglądało nasze życie, skąd weźmiemy pieniądze i gdzie 

zamieszkamy. 

Miłość i młodość skłaniały nas do ryzyka. 

 

Nigdy nie wyobrażałam sobie życia poza Sopotem. Mój mąż miał być 

nauczycielem, a ja od zawsze chciałam zajmować się historią. Szybko 

przekonałam się jednak, że życie lubi zaskakiwać... 

Strayed Ch. – Dzika droga – Wyd. Znak 

 Impulsem do zmian okazała się podróż życia. Podróż szlakiem wiodącym 

wzdłuż Ameryki Północnej. Podróż w głąb siebie. Co prawda nie wszystko 

poszło tak, jak sobie wyobrażała. Miało być rozgwieżdżone niebo i zapach łąki, 

a nie przeprawa w jednym bucie i tachanie ciężkiego plecaka z piłą. Ale się 

opłaciło. 

Bo zgodnie z zasadą co nas nie zabije, to nas wzmocni – Cheryl wygrała. Ruszyła 

w podróż jako dziewczynka, wróciła jako dojrzała kobieta. Pewna siebie, silna, 

gotowa zawalczyć o siebie i o swoje życie. 

Udowodniła, że DROGĘ warto wybrać sobie samemu. 

Meyners E. – Ćwiczenia w siodle – Wyd. Galaktyka 

 Większość jeżdżących konno skupia się głównie na koniu. Ma przy tym większe bądź 

mniejsze wyobrażenie o tym, jak koń powinien się poruszać, reagować na ich sygnały i 

wyglądać, by obserwujący jazdę dobrze ich oceniali. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że 

to, czego wymagają i oczekują od konia, w 95% zależy od tego, jak oni się zachowują i 

co się z nimi dzieje, gdy siedzą na koniu. 

Ta książka, jako jedna z nielicznych, kładzie nacisk na szkolenie jeźdźca. Pokazuje, jak 

ważne jest ćwiczenie siebie, aby móc właściwie trenować konia. Autor w sposób 

klarowny przedstawia ćwiczenia oparte na skali szkolenia zarówno konia, jak i jeźdźca, oraz zwraca 

uwagę na problemy, jakie należy uwzględnić. Wszystko po to, aby jeździec uczynił swoje zachowanie 

świadomym środkiem komunikacji z koniem, którego przyszło mu dosiadać i szkolić. 

Noskowicz - Bieroniowa H. – Co może miód? – Firma 

Księgarska EMILIA 

W książce – wszystko o miodzie:: 

- odżywia i leczy 

- jak spożywać miód? 

- propolis, antybiotyk XXI wieku 

- pszczelarze żyją dłużej 



Literatura młodzieżowa 

Miszczuk K.B. – Wilk – Grupa Wydawnicza FOKSAL 

 Sprawdź, co się wydarzyło przed Zmierzchem! Margo Cook to zwyczajna nastolatka. 

Pewnego dnia przenosi się razem z rodzicami z Nowego Jorku do miasteczka Wolftown 

położonego w głębi olbrzymiej puszczy. Od przeprowadzki dręczą ją koszmary, w których 

ucieka przez las przed groźnym prześladowcą. W szkole poznaje lekko zwariowaną 

Francuzkę Ivette Reno oraz intrygującego outsidera Maksa Stone’a. Jaki mroczny sekret 

skrywa Max? Jaki mroczny sekret skrywa Wolftown? Czy sny Margo mają z tymi zagadkami 

jakiś związek? Być może poznamy odpowiedź, gdy na niebie pojawi się księżyc w pełni… 

 

Hand C. – Anielska; Nieziemska – Wyd. Amber 

 Nieziemska. 

Wzruszająca opowieść o przeznaczeniu, pierwszej miłości i dramatycznej walce 

między głosem obowiązku a głosem serca - tak nieziemska jak pierwszy pocałunek 

chłopaka ze snów. 

 

Dziewczyna-anioł rozdarta pomiędzy swoim pierwszym anielskim obowiązkiem a 

pierwszym ziemskim uczuciem. 

 

Anielska. 

Poznana w Nieziemskiej dziewczyna-anioł rozdarta pomiędzy pierwszym anielskim obowiązkiem a 

pierwszym ziemskim uczuciem odkrywa radość miłości i rozpacz straty. 

Niesamowicie wciągające. Nieziemska nie pozwalała mi zasnąć i przestać zgadywać, co będzie dalej. 

 

Derling K. – Ukryte – Wyd. Nasza Księgarnia 

Violet musi sobie poradzić z dwoma poważnymi problemami: Jayem, 

przyjacielem z dzieciństwa, do którego czuje coś więcej, niż powinna, oraz 

swoim mrocznym, sekretnym darem. Tymczasem seryjny zabójca terroryzuje 

miasteczko. Giną kolejne dziewczyny. Violet uświadamia sobie, że tylko ona, 

dzięki swemu niezwykłemu talentowi, może powstrzymać mordercę. Z pomocą 

przychodzi jej Jay - nie chce, aby dziewczynie cokolwiek się stało. Młodzi zbliżają 

się do siebie. Także morderca jest coraz bliżej… 

 

Romans i tajemnica opisane w tej książce tak mnie pochłonęły, że nie wiedziałam: wstrzymywać 

oddech czy krzyczeć. Wiedziałam jednak, że nie zabiorę się do żadnej pracy, póki nie doczytam do 

końca. 

 

 



Summers L. – Dzieciaki w opałach – Wyd. Akapit Press 

Gdy pierwszy raz poszliśmy do szkoły, władze uważały, że Re da sobie radę bez 

pomocy, ale zawsze przy szkolnej bramie mama szeptała do mnie: „Vicky, miej na oku 

siostrę”. Więc miałam ją na oku. Opiekowałam się nią. Trzymałam z daleka od niej 

nieznośne dzieciaki. Chroniłam ją przed niebezpieczeństwem. Każdego dnia. A teraz 

mama nie żyje i ja już zawsze będę się musiała nią opiekować. Na zawsze. Amen.Vicky 

i Rhianna są bliźniaczkami – zupełnie do siebie niepodobnymi. W swoje czternaste 

urodziny Vicky marzy o kartce z życzeniami od Matta, najatrakcyjniejszego chłopaka 

w szkole, zaś Re, mająca od urodzenia uszkodzony mózg, najbardziej pragnie dostać 

Furby. Zamiast tego siostry i ich młodszy brat Jamie dowiadują się, że ich przybrani rodzice nie mogą się 

już dłużej nimi zajmować, i wygląda na to, że rodzeństwo zostanie rozdzielone. 

Czy uda im się pozostać razem?  Trudne czasy wymagają środków nadzwyczajnych! 

 

Constable C. – Wilcza księżniczka – Wyd. Bukowy Las  

 Osierocona i samotna Sophie marzy o tym, by być kimś wyjątkowym, ale nawet w 

najśmielszych snach nie wyobraża sobie tego, co ją spotka... 

Podczas szkolnej wycieczki do Rosji Sophie wraz z dwiema przyjaciółkami zostaje 

porzucona w pociągu. Z opresji ratuje dziewczęta olśniewająca księżniczka Anna 

Wołkońska, która zabiera je do swego Pałacu Zimowego i mami opowieściami o 

zagubionych brylantach i tragicznej przeszłości. Gdy jednak zapada noc i pod pałac 

podchodzą wilki, Sophie odkrywa w zrujnowanym, pełnym tajemnic pałacu coś 

więcej niż świat ze swoich marzeń... 

 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK 

 

 


