
Literatura obyczajowa 

Montefiore S. – Tajemnica morskiej latarni – Wyd. 

Świat Książki 

Wciągająca historia o poróżnionej rodzinie, skrywanej przeszłości i miłości, która nigdy 

nie umiera. 

Ellen Trawton ucieka od swojego płytkiego londyńskiego życia i władczej matki, która 

rozpaczliwie próbuje ją sobie podporządkować. Czy istnieje lepsza kryjówka niż dom 

pośród surowej scenerii Connemary, zamieszkany przez skrywaną przed rodziną ciotkę, z 

którą matka Ellen od lat nie utrzymuje kontaktów? 

Jednak dzikość i piękno irlandzkiej ziemi skrywają niewyjawione od lat sekrety i zagadkę 

z przeszłości, której nikt dotąd nie rozwikłał. 

Conor Macausland to nieodgadniony, samotny mężczyzna. Jego żona Caitlin zmarła młodo w tragicznym 

wypadku w starej latarni morskiej, a jej śmierć doprowadziła go do rozpaczy. Kiedy ścieżki Conora i Ellen 

krzyżują się, rodzi się między nimi uczucie, jednak niespokojny duch Caitlin gotów jest zrobić wszystko, by 

Conor już nigdy nikogo nie pokochał.  

Kruszewska I. – Miłość raz jeszcze? – Wyd. Replika 

 

Czterdziestoletni mężczyzna, pracujący i samodzielny, nie powinien 

mieszkać ze swoimi rodzicami. A już na pewno nie powinien 

wprowadzać do rodzinnego domu swojej świeżo poślubionej małżonki. 

Justyna będzie musiała zmierzyć się z niechętną teściową i jej 

nieustającą krytyką. Pytanie tylko: czy warto? I dla kogo? 

 

Kleiber A. – Kobieta z pazurem – Wyd. BIS 

Dowcipny romans z wątkiem kryminalnym. Justyna, świeżo po 

trzydziestce, jest samotna i nie potrafi w nikim się zakochać. Staje się 

samotna jeszcze bardziej, gdy jej ojciec wyprowadza się do kobiety, z którą 

właśnie się związał. W dodatku Justyna traci pracę. Na szczęście wkrótce 

znajduje zatrudnienie w nieco dziwnym biurze matrymonialnym, które 

otworzył jej szkolny kolega. Tymczasem w okolicy dochodzi do 

tajemniczego morderstwa, którego ofiarą jest znajomy mieszkającej po 

sąsiedzku pani Eugenii. Donosząc Justynie o tym, pani Eugenia prosi ją jednocześnie, by 

zaopiekowała się młodym księdzem, który przyjechał do swego wuja, innego sąsiada, na 

dłuższy urlop zdrowotny. Justyna ma opory, tym bardziej że ksiądz wygląda jak obiekt 

jest snów, przystaje jednak na tę propozycję, by wprowadzić w błąd niechcianego 

adoratora…  



Pietrzyk I. – Histerie rodzinne – Wyd. Prószyński 

Media  

W tej rodzinie nie ma miejsca na nudę! Nowa, prześmieszna powieść Izabeli 

Pietrzyk! Trzydziestoośmioletnia Wiktoria kończy związek z hojnym, lecz 

agresywnym partnerem. Ma nadzieję, że wraca do otoczenia, które wręcz 

kipi od miłujących się istot. Czy aby na pewno…? Układając swe życie od 

nowa, dochodzi do niezbyt odkrywczego wniosku, że dziwny jest ten świat, a 

ludzie na nim jeszcze dziwniejsi. Próbuje odbudować relacje z pełną 

nietuzinkowych charakterków rodziną: gderającą matką, wiecznie 

obrażonym ojcem, nieustannie kłócącym się nastoletnim rodzeństwem oraz 

dobroduszną Melą – starszą siostrą, która robi co może, by zapanować nad całym tym 

hardym stadłem... 

Genova L. – Motyl – Wyd. Filia 

„Motyl” to jedna z najpiękniejszych powieści ostatnich lat. 

Alice Howland zaczyna tracić pamięć. Lekarze kładą to na karb zmęczenia i stresu. Ale mylą 

się. Alice jest profesorem Harvardu, uprawia Jogging i korzysta z życia, jest spełnioną 

kobietą.  

Diagnoza, Alzheimer o wczesnym początku, jest dla niej wyrokiem. Kobieta musi pogodzić 

się z tym, że niebawem straci swoją tożsamość. Zapomni kim jest, co kocha, a czego 

nienawidzi. 

Przestanie poznawać swoje dzieci. 

Próbuje się przed tym bronić tworząc w swoim komputerze, niczym dodatkowy dysk pamięci, specjalny 

folder o nazwie: Motyl… 

 

„Motyl” to powieść o której nie da się zapomnieć. Powieść o sednie człowieczeństwa i o heroicznej walce o 

zachowanie godności w obliczu nieuleczalnej choroby.  

Noszczyńska D. – Harpia – Wyd. Prószyński Media 

Ada, niegdyś bardzo wrażliwa i uczuciowa, po przeżyciu silnego 

zawodu uczuciowego, w obawie przed kolejnym cierpieniem 

zaczyna żyć w sposób całkowicie kontrolowany. Tym sposobem z 

czasem traci kontakt z własnym wnętrzem: uczuciami i 

potrzebami. Jest przekonana, że jest kobietą szczęśliwą: silną, 

niezależną, świadomą. Jako kobieta bezdzietna i rozwiedziona 

prowadzi bardzo spokojne życie – jest właścicielką galerii staroci 

„Strych”, która stanowi źródło jej utrzymania. Tyle tylko, że Adela 

ma nieco ponad trzydzieści lat i kawał życia przed sobą… Tak dalej przecież 

być nie może! 

 



Literatura sensacyjna 

Obuch M. – Szajba na peronie 5 – Wyd. Replika 

Zosia jest rozczarowana swoim nieciekawym życiem. Czuje się stara, 

gruba i samotna, wręcz oddałaby wszystko, żeby mieć znowu 

dwadzieścia lat. Marzenia spełniają się, kiedy wypija butelkę wina z 

roku 1929 i wraz ze swoimi znajomymi przenosi się w czasie do 

przedwojennych Katowic. Szanowana pani doktor literatury to teraz 

Czarna Zośka, szefowa bandy rzezimieszków, która okrada 

majętnych Niemców. Jej zadaniem jest uwodzenie i typowanie 

mężczyzn. A ponieważ do niemieckich willi trzeba się włamywać, jej siostra, Danka, 

musi się nauczyć wielu zaskakujących rzeczy, jak choćby chodzenia po gzymsie czy 

odczyniania czarów za pomocą telefonu komórkowego. Problem pojawia się, kiedy 

niejaki Mirek Mędrzycki, który również jest złodziejem, rzuca Czarnej Zośce 

wyzwanie. 

Zaborowska M. – Rajskie ptaki – Wyd. Czarna Owca 

Parna czerwcowa noc. W odrestaurowanym dworku miejscowych notabli odbywają 

się długo oczekiwane zaręczyny ich syna Eryka z piękną dziewczyną. Dom tonie w 

kwiatach, a szampan leje się strumieniami. Uroczystość zostaje przerwana tuż po 

północy. Narzeczona znika z posiadłości w tajemniczych okolicznościach. Na 

miejsce zostaje wezwana policyjna detektyw Julia Krawiec, której asystuje nowa 

podopieczna Michalina Bodnar. 

Początkowe podejrzenia policji, że narzeczona Eryka rozmyśliła się i w 

kontrowersyjny sposób zrezygnowała ze zbliżającego się ślubu, szybko zostają 

zweryfikowane. W miasteczku dochodzi bowiem do kolejnych incydentów, które Julia musi powiązać ze 

sprawą zaginionej dziewczyny.   

Martin G.G. – Gra o tron – Wyd. Zysk i S-ka 

W Zachodnich Krainach o ośmiu tysiącach lat zapisanej historii widmo wojen i 

katastrofy nieustannie wisi nad ludźmi. Zbliża się zima, lodowate wichry wieją z 

północy, gdzie schroniły się wyparte przez ludzi pradawne rasy oraz starzy bogowie. 

Zbuntowani władcy na szczęście pokonali szalonego Smoczego Króla, Aerysa 

Targaryena, zasiadającego na Żelaznym Tronie Zachodnich Krain, ale tyranowi udało 

się zbiec, śmierć dosięgła go z ręki gwardzisty. Niestety, obalony władca pozostawił 

potomstwo, równie nieobliczalne jak on sam... Opuszczony tron objął Robert - 

najznamienitszy z buntowników. Minęły już lata pokoju i oto możnowładcy zaczynają 

grę o tron.  

 



t.2. Starcie królów 

Żelazny Tron jednoczył Zachodnie Królestwa aż do śmierci króla Roberta. Wdowa 

jednak zdradziła królewskie ideały, bracia wszczęli wojnę, a Sansa została narzeczoną 

mordercy ojca, który okrzyknął się królem. Zresztą w każdym z królestw, od Smoczej 

Wyspy po Koniec Burzy, dawni wasale Żelaznego Tronu ogłaszają się królami. 

Pewnego dnia z Cytadeli przylatuje biały kruk, przynosząc zapowiedź końca lata – 

najdłuższego lata, jakie pamiętali żyjący ludzie. Najgroźniejszym wrogiem będzie jednak zima... 

t. 3. Nawałnica mieczy cz.1 i 2 

Siedem królestw rozdarła krwawa wojna, a zima zbliża się niczym 

rozwścieczona bestia. Ludzie z Nocnej Straży przygotowują się na spotkanie z 

wielkim chłodem i żywymi trupami, które mu towarzyszą. Do inwazji na 

północ, której świeżo wykutą koronę nosi Robb Stark, szykuje się jednak horda 

głodnych, dzikich ludzi władających magią nawiedzanego pustkowia. Siostry 

Robba zaginęły, nie żyją albo w każdej chwili mogą zginąć na rozkaz króla 

Joffreya z rodu Lannisterów. A za morzem ostatnia z Targaryenów wychowuje smoki, które 

wykluły się na pogrzebowym stosie jej męża, gotowa pomścić śmierć ojca, ostatniego ze smoczych królów 

zasiadających na Żelaznym Tronie. 

t. 4. Taniec ze smokami cz.1 i 2 

Na wschodzie Daenerys Targaryen, ostatnia z rodu Targaryenów, włada przy pomocy swych 

trzech smoków miastem zbudowanym na pyle i śmierci. Daenerys ma jednak tysiące wrogów i 

wielu z nich postanowiło ją odnaleźć… 

Tyrion Lannister, uciekłszy z Westeros, gdy wyznaczono nagrodę za jego głowę, również 

zmierza do Daenerys. Jego nowi towarzysze podróży nie są jednak obdartą bandą wyrzutków, 

jaką mogliby się wydawać, a jeden z nich może na zawsze pozbawić Daenerys praw do 

westeroskiego tronu… 

 

Faber M. – Pod skórą – Wyd. Foksal  

Początek klasycznego dreszczowca – atrakcyjna Isserley przemierza szkockie szosy 

w poszukiwaniu mężczyzn-autostopowiczów, których usypia i wywozi na odludną 

farmę. Z pewnością porywaczka, seryjna morderczyni, może sadystka? Faber 

sprytnie dozuje napięcie, stopniowo odsłaniając tożsamości Isserley. Zaczynamy się 

orientować, że nie jest ona ze Szkocji ani nawet z Europy, a w ręku mamy książkę 

zupełnie innego gatunku! Pod skórą to przewrotny portret dziwacznej, egzotycznej i 

pięknej planety Ziemia. Niepowtarzalna okazja spojrzenia na świat naiwnymi, 

zdziwionymi oczami – okazuje się, że wtedy widać więcej i ostrzej. 

 

 



Literatura popularnonaukowa 

Szarłat A. – Celebryci z tamtych lat... – Wyd. Znak 

Skandalami z ich udziałem żył cały kraj. Kreowali trendy, spełniali się 

artystycznie, zadzierali z władzą i cenzurą, czasem szokowali. To dzięki nim 

socjalistyczna Polska, szary kraj z betonu, nabierał czasem zupełnie 

niezwykłych barw. Kalina Jędrusik, Daniel Olbrychski, Stanisław Mikulsku, 

Beata Tyszkiewicz, Maryla Rodowicz, Andrzej Łapicki, Wojciech Gąssowski i 

wielu innych. Czy można ich nazwać celebrytami? Oczy całego kraju 

zwrócone były właśnie ku nim. 

Jak się bawili? Jak spędzali wolny czas? Skąd brali ekstrawagancje stroje? Czym jeździli? 

Gdzie należało bywać, by trafić do towarzyskiej śmietanki?   

Woynarowska B. – Edukacja zdrowotna – Wyd. 

Naukowe PWN 

Podręcznik przedstawia teorię i metodykę współczesnej edukacji 

zdrowotnej. Omawia główne definicje, podejścia i koncepcje 

zdrowia oraz sposoby promocji prozdrowotnego stylu życia. 

Przybliża też historię, ewolucję i podstawy teoretyczne dyscypliny. 

Ponadto książka zawiera przykłady ćwiczeń i scenariuszy 

zajęć, narzędzia do ewaluacji wyników oraz literaturę 

przedmiotu, w tym dostępne programy edukacyjne. Podręcznik 

ujmuje edukację zdrowotną w szerokim kontekście współczesnej promocji zdrowia. 

Dostarcza praktycznych wskazówek metodycznych ze szczególnym uwzględnieniem 

zdrowia psychicznego, zapobiegania zachowaniom ryzykownym i edukacji seksualnej.  

Raab A. – Joga kręgosłupa – Oficyna Wydawnicza ABA 

W zapobieganiu i leczeniu dolegliwości pleców i wad postawy 

osiągnięto już dzięki jodze wspaniałe sukcesy. 55 pozycji kroko-

dyla było inspiracją dla ćwiczeń przedstawionych w niniejszej 

książce. W ramach szczegółowego programu ćwiczeń w pięciu 

seriach otrzymają Państwo informacje dotyczące: anatomii 

kręgosłupa i przyczyn bólu pleców, oddziaływania ćwiczeń jogi, 

głębokiego relaksu, ćwiczeń uzupełniających, ćwiczeń do masażu organów 

wewnętrznych. Ćwiczenia te prostują, wzmacniają i relaksują kręgosłup, mogą być 

wykonywane w każdej chwili, przy niewielkim nakładzie sił. Program ćwiczeń jest 

tak skonstruowany dydaktycznie, iż nawet początkującym nie sprawi żadnych 

problemów.  



Butcher Ch. – Koki, loki i warkocze – Wyd. Foksal 

Każdego dnia możesz zmieniać się dzięki rozmaitym uczesaniom – innym 

na imprezę lub na plażę, innym do biura czy na eleganckie przyjęcie. W tej 

praktycznej książce znajdziesz ponad 80 modnych i klasycznych fryzur oraz 

dokładne opisy i ilustracje pokazujące, jak je wykonać. Zawiera ona także 

mnóstwo informacji i porad dotyczących rodzajów i długości włosów oraz 

kosmetyków do ich pielęgnacji i stylizacji. Niech ta książka będzie dla ciebie 

inspiracją do tworzenia wspaniałych fryzur na różne okazje!  

Hołownia S. – Last minute : 24 h chrześcijaństwa na 

świecie – Wyd. Znak 

Oferta last minute: załap się na podróż do nieba 

Miłośnik egzotycznych lotnisk i najgorszych hoteli Szymon Hołownia – przemierzył 

setki tysięcy kilometrów, aby odkryć dla nas chrześcijaństwo na nowo.  

 

Kardynał Maradiaga, kandydat na papieża, pilotował dla niego śmigłowiec w 

Hondurasie. Od księdza komandora US Navy na Guam dowiedział się, że w 

amerykańskiej armii też można zostać świętym. Miejsca spotkania z koptyjką Mariam nie ujawni nigdy 

– w Egipcie wydano na nią wyrok śmierci za porzucenie islamu.  

Dotknij chrześcijaństwa w jego niezwykłej różnorodności. Poczuj się częścią wspaniałej wspólnoty, 

żywej 24h na dobę.  

Wayne P.M., Fuerst M.L. – Tai Chi : zdrowe ciało, 

mocne serce, bystry umysł – Studio Astropsychologii 

Ten przewodnik stanowi milowy krok w integracji medycyny Wschodu i 

Zachodu. Podsumowuje naukowo potwierdzony leczniczy potencjał, 

kryjący się za Tai Chi, czyli chińskim systemem wykonywania 

określonych ruchów ciała. Zawiera praktyczne wskazówki, które każdy z 

nas może zastosować w codziennym życiu. 

Książka przekazuje wiedzę, jaką mistrzowie Tai Chi posiadali od wieków. 

Systematyczna praktyka dodaje wigoru oraz zwiększa elastyczność 

ciała, poprawia zmysł równowagi, ruchowość i ogólne samopoczucie. Najnowsze badania 

naukowe potwierdzają dawno postawioną tezę, że Tai Chi pozytywnie wpływa na zdrowie 

serca.      

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW 

KSIĄŻEK 


