
Literatura obyczajowa

Conlon - McKenna M. - Sklep z kapeluszami - Wyd. 
Amber

Og uszona bólem po mierci matki Ellie Matthews musi nauczy  si  y  bez niej. I zdecydowa , co zrobi  zł ś ć ę ż ć ć ć  
wielk  mi o ci  Madelaine Matthews - ma ym sklepem z kapeluszami przy urokliwej uliczce w Dublinie.ą ł ś ą ł  
Najrozs dniej by oby go sprzeda , lecz Ellie nie potrafi tego zrobi . Postanawia poprowadzi  sklep sama.ą ł ć ć ć  
Pe na obaw przyjmuje pierwsze zamówienie... Coraz wi cej klientów odwiedza jej pracowni , a wraz z nimi wł ę ę  

wiat Ellie wkraczaj  ich k opoty i rado ci, ich smutki i marzenia. A Ellie odnajduje tu sens i rado  ycia...iś ą ł ś ść ż  
mi o , która koi ból samotno cił ść ś .

Wasilewska K. – Bajecznice – Wyd. Prószyński i S-ka

    Historie zawarte w tym zbiorze pokazują, że w poszukiwaniu własnej 
drogi prowadzi nas zwykle opowieść o nas samych, którą stwarzamy sobie 
na własny użytek. Brawurowe rozwiązania działają, jeśli uwierzymy w to, 
kim naprawdę jesteśmy, a zgubimy drogę, jeśli będziemy udawać kogoś 
innego. Stały związek, praca, dziecko - bohaterki opowiadań w zaskakujący 
sposób godzą te elementy, a ten ożywczy koktajl znanych wszystkim 
młodym kobietom codziennych tragikomedii autorka ukazuje z 

ironicznym przymrużeniem oka.

Michalak K.-  Zmyślona – Wyd. Albatros A. Kury łowicz 

  Trzecia część już ( po „Poczekajce” i  „Zachcianku”) 
opowieść o młodej pani weterynarz Patrycji, o 
mężczyznach próbujących zdobyć jej serce, o niezawodnych 
przyjaciołach i bezwzględnych wrogach, o zwierzętach małych i 
dużych, okraszona humorem, magią, miłością i wzruszeniami (z 
nieodłącznym dodatkiem marzeń i łez). Mała, cicha leśniczówka w 
Zmyślonej, zamieszkiwana do tej pory przez Patryka i Pepsi-psa, 
ma niespodziewanych gości: to dzieci jego przybranej siostry 
Hanki, przechodzącej małżeński kryzys, oraz ich opiekunka, prześliczna Dominika. 
Tymczasem na Poczekajkę i jej mieszkańców, Patrycję i Łukasza, cieszących się 
szczęściem rodzinnym, wymarzonym domkiem i dwójką cudownych dzieci, spada straszny 



cios. W jednej chwili tracą to, co stanowiło sedno ich życia. Jak podnieść się po tragedii? 
Pomoże im w tym Patryk. To on przegarnie ich córkę, on potrząśnie załamanym 
Łukaszem, on stanie na drodze Gabrielowi, który nadal nie pogodził się z utratą swojej 
wielkiej miłości. I na dodatek młody leśniczy sam zakocha się z wzajemnością...

Kowalewska H. – Inna wersja życia – Wyd. Zysk i S-ka

 Intrygująca opowieść o szukaniu porozumienia, wybaczaniu, a także o 

miłościach wiecznych i wietrznych... Inna wersja życia to czwarta  część 
ze znakomitego cyklu o Zawrociu ( po „Tego lata w Zawrociu”, „Góra 
Śpiących Węży”, „Maska Arlekina” ).

Główna bohaterka, Matylda, jeszcze raz musi zmierzyć się z 

przeszłością. Dlaczego sześcioletniej Matyldy nie ma na rodzinnych 

zdjęciach? Kim jest dziewczynka z czarno-białych fotografii oddanych 

przez sąsiadkę? Dlaczego matka i ojczym wolą, by Matylda trzymała 

się z daleka od swojej młodszej siostry? Matylda ma nadzieję, że odkrycie tego, co stało się 
dwadzieścia pięć lat temu, pomoże naprawić relacje z Paulą. Czy jednak mozolne układanie 

puzzli z przeszłości przywróci rodzinną harmonię? W książce tej jest też teraźniejszość. 

Matylda, po latach bycia w luźnych związkach z mężczyznami, chce ułożyć sobie życie. Czy 

uda jej się to z Igorem? A może lepszy będzie Jasiek Malinowski? Miłośnicy książek z cyklu 

o Zawrociu mają okazję poznać kolejne odsłony z życia Matyldy. Ci, którzy z autorką 
spotkają się po raz pierwszy, odkryją bogaty powieściowy świat, finezyjną konstrukcję, 

wciągającą i zaskakującą akcję oraz urodę języka.

Gutowska-Adamczyk M. – Cukiernia pod Amorem – Wyd. 
Nasza Księgarnia

Cz.1 - Zajezierscy ,  Cz.2 – Cieślakowie

Zajezierscy to pierwsza część trzytomowej sagi o Gutowie

         Podczas wykopalisk na rynku w Gutowie archeolodzy dokonują 
niezwykłego odkrycia. Wzbudza ono zainteresowanie córki właściciela 
cukierni Pod Amorem. Czy Iga rozwikła dawną rodzinną tajemnicę? 
Czy przepowiednia sprzed wieków naprawdę się spełniła? W 
poszukiwaniu odpowiedzi prześledzimy fascynującą historię rozkwitu i 
upadku jednego z najświetniejszych mazowieckich rodów. 



Cieślakowie to druga część tej sagi
       W drugim tomie autorka przedstawia dalsze losy rodu Zajezierskich. 
Wraz z jedną z bohaterek wyrusza za ocean, znakomicie odmalowując 
życie polskich emigrantów na przełomie XIX i XX wieku. Na scenę 
wkracza również barwna rodzina Cieślaków. Poznamy półświatek 
złodziejaszków z warszawskiego Powiśla, a także artystyczne środowisko 
przedwojennych teatrów i kabaretów.
          I tym razem nie zabraknie pięknych, zdecydowanych kobiet, 
przełomowych wydarzeń z dziejów Polski i świata oraz ekscytujących 

historii miłosnych.

           Autorka opisuje w tej sadze losy kilku pokoleń kobiet (i ich mężczyzn) w malowniczej  
scenerii dziewiętnastowiecznych dworków oraz współczesnej prowincji. Znakomicie oddaje 
koloryt epoki, zarówno jeśli chodzi o realia życia codziennego, jak i przełomowe wydarzenia  
historyczne. Przeplata przeszłość z teraźniejszością, tworząc niepowtarzalną opowieść o 
silnych kobietach, ich marzeniach i namiętnościach oraz wytrwałym dążeniu do 
wyznaczonych celów.

Część trzecia dopiero ma się ukazać w księgarniach na jesień 2011 roku...

Literatura sensacyjna

Smith L.J. – Świat Nocy – t.1. Dotyk wampira, t.2. Wybrani, t.3. 
Łowczyni– Wyd. Amber

  Nowa seria autorki bestsellerowych Pamiętników wampirów.



Miłość nigdy nie była tak niebezpieczna...Wampiry, wilkołaki, czarownicy, zmiennokształtni - 
są wśród nas, choć o tym nie wiemy. Należą do świata nocy, którym rządzą surowe zasady. A 
miłość oznacza złamanie wszystkich praw...

Są piękni i śmiertelnie niebezpieczni, a ich urokowi nie potrafi się oprzeć żaden człowiek. 
Posiadają niezwykłe umiejętności, władają magią, są nieśmiertelni. Ale muszą też 
przestrzegać odpowiednich praw: za wszelką cenę ukrywać swoje istnienie przed ludźmi i 
nigdy nie wiązać się ze zwykłymi śmiertelnikami. Jednak gdy w grę wchodzi miłość, 
zapominają o wszystkich zasadach. Nawet o tych, za złamanie których mogą zapłacić 
najważniejszą cenę...

Zafon C.R. – Książę Mgły – Warszawskie Wydawnictwo Literackie 
MUZA SA

 Rodzina Carverów (trójka dzieci, Max, Alicja, Irina, i ich 
rodzice) przeprowadza się w roku 1943 do małej osady 
rybackiej, na wybrzeżu Atlantyku, by zamieszkać w domu, 
który niegdyś należał do rodziny Fleishmanów. Ich 
dziewięcioletni syn Jacob utonął w morzu. Od pierwszych 
dni dzieją się tutaj dziwne rzeczy (Max widzi nocą w ogrodzie 
clowna i dziwne posągi artystów cyrkowych), ale ważniejsze, 
że dzieci poznają kilkunastoletniego Rolanda, dzięki któremu 

mogą to i owo dowiedzieć się o miasteczku (np. historię zatopionego w 
wodach przybrzeżnych, pod koniec pierwszej wojny, okrętu "Orfeusz") i 
poznać dziadka Rolanda, latarnika Victora Kraya, który opowie im o złym 
czarowniku znanym jako Cain lub Książę Mgły, chętnie wyświadczającym 
usługi, ale nigdy za darmo. Coś, co dzieciom wydaje się jeszcze jedną 
miejscową legendą, szybko okazuje się zatrważającą prawdą.

Musiało upłynąć wiele lat, by Max zdołał wreszcie zapomnieć owe letnie dni, 
podczas których odkrył, niemal przypadkiem, istnienie magii.

Cain Ch. – Wirtuoz zbrodni – Wydawnictwo Prószyński i S-ka 

c.d. „Obłędu serca”

 Detektyw Archie Sheridan przeszedł przez piekło. Dziesięć dni 

nieludzkich tortur z rąk seryjnej morderczyni Gretchen Lowell, zwanej 

Wirtuozem, odcisnęło na nim nieodwracalne piętno. Jedyną rzeczą, 

która paradoksalnie przynosi mu ulgę, są osobiste spotkania z jego 



oprawczynią przebywającą w pobliskim więzieniu. Kiedy po dwóch latach samotności 

Archie powraca do czynnej służby, Gretchen Lowell w niewyjaśnionych okolicznościach 

odzyskuje wolność. Pościg za Wirtuozem rozpoczyna się na nowo. Na jaw wychodzą 
nieznane szczegóły znajomości Sheridana z piękną morderczyni. Tylko desperacki plan 

opętanego obsesją detektywa może zapobiec kolejnemu festiwalowi zbrodni.

Fitzek S. – Makabryczna gra – Wyd. G+J Gruner+Jahr Polska 

 Thriller psychologiczny najwyższych lotów? Klassik Radio ?Makabryczna gra to thriller 
zaskakujący splotem wydarzeń, których kanwą są silne namiętności, zdrada i mafijne 
rozgrywki. Charaktery i przeżycia postaci zostały opisane 
dowcipnie, bez nużących psychologicznych wywodów. 
Niespodziewane zwroty akcji sprawiają, że napięcie utrzymuje się od 
początku do końca powieści?. Der Tagesspigel Kilometrowe korki, 
blokady na ulicach Berlina, oddziały antyterrorystów i psychopata, 
który zabarykadował się z zakładnikami w budynku rozgłośni 
radiowej. Mieszkańcy Berlina mogą śledzić ten koszmar przez radio i 
każdy z nich może zostać włączony w koszmarną zabawę i stać 
się odpowiedzialny za śmierć nieznanego człowieka. Trwa bowiem makabryczna gra: 
porywacz dzwoni do przypadkowej osoby i jeśli po odebraniu telefonu wypowie właściwe 
hasło, to zakładnik zostanie uwolniony, a jeśli nie, to straci życie. Terrorysta grozi, że będzie 
grał tak długo, dopóki nie zobaczy w studiu swojej narzeczonej, która od pół roku nie żyje? 
przynajmniej oficjalnie? Tego dnia znana psycholog kryminalna Ira Samin miała odebrać 
sobie życie, bo nie mogła znieść poczucia winy z powodu samobójstwa swojej córki. 
Rozpoczyna jednak trudne negocjacje z porywaczem, którym przysłuchują się miliony ludzi 
przy odbiornikach radiowych. 

Howard L. – Płomienny rejs – Wyd. Amber

  Pieniądze zmieniają wszystko. Jenner przekonuje się o tym, kiedy wygrywa na 
loterii dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dolarów! Rzeczywiście, 
wszystko się zmienia. Przyjaciele okazują się fałszywi, rodzina zachłanna, 
chłopak wyrachowany. Jenner wyjeżdża z Chicago. Na Florydzie zaczyna nowe 
życie wśród bogatych i uprzywilejowanych. Wreszcie cieszy się swoim 
szczęściem. Do dnia gdy bajkowy rejs luksusowym liniowcem zmienia się w 
koszmar?



Literatura popularnonaukowa

Brzozowicz G. – Cejrowski: biografia – Wyd. Zysk i S-ka

  Radykalny antykomunista i równie nieprzejednany krytyk demokracji. 
Polski patriota i żarliwy katolik o... żydowsko-hiszpańskich korzeniach. 
Podróżnik, komik, performer. Biznesmen i autor bestsellerowych 
książek politycznych i podróżniczych, których łączny nakład przekroczył 
milion egzemplarzy. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci 
polskiego życia publicznego. A jednocześnie człowiek, który przez 20 
lat wyjątkowo skutecznie chronił swoją prywatność przed wścibstwem 
prasy brukowej i dociekliwością poważnych dziennikarzy. Kim 
naprawdę jest Wojciech Cejrowski? I ilu ich jest?! Ta książka zawiera odpowiedź.? 

Grzegorz Brzozowicz * :Oto biografia, która nie powinna się ukazać, choć musiała. Oto 
bohater książki, który podbił serca milionów czytelników, widzów i słuchaczy, mimo że kiedyś 
został skazany na medialne nieistnienie. Oskarżany za swe poglądy i nietolerancję, pokazał 
nam jak należy być otwartym i tolerancyjnym wobec innych kultur. W książce zobaczymy 
przedsiębiorczego i zaradnego człowieka, który wszystko zawdzięcza sobie. Zdolności do 
barwnej gawędy zazdroszczą mu wszyscy. 

Dougherty M.J. – Sztuka samoobrony – Wyd. MAK Verlag 

GmbH

   Ksi ka Sztuka samoobrony powsta a z my l  o odbiorcy cywilnym i jestąż ł ś ą  
przeznaczona dla m czyzn i kobiet w ka dym wieku. Uczy ona, jak radzi  sobie zęż ż ć  
niespodziewanym atakiem w domu, w klubie czy na ulicy. Znajomo  technik sztukiść  
samoobrony przydaje si  zarówno w kontek cie wojskowym, jak i w yciu codziennym.ę ś ż  
Niezwykle obrazowe ilustracje i precyzyjny opis pozwalaj  zapozna  si  ze sposobamią ć ę  
neutralizacji zagro enia w sytuacji niespodziewanego ataku w konfrontacji zż  
niebezpiecznym i zdeterminowanym przeciwnikiem zarówno uzbrojonym, jak i 
nieuzbrojonym. 

Ksi ka t umaczy, jak za agodzi  sytuacj , wygra  bez walki oraz jak wiczy  i przygotowywa  si  naąż ł ł ć ę ć ć ć ć ę  
ewentualno  zagro enia. Przedstawia te  techniki zadawania ciosów, techniki unieruchamiaj ce, duszenia, rzutyść ż ż ą  
czy kopni cia. Obja nia, jak zbija  ciosy, radzi  sobie z kopni ciami, atakami broni  bia  i paln , a tak eę ś ć ć ę ą łą ą ż  



atakami grupowymi. Porusza temat walki w parterze oraz walki broni  improwizowan . Autorem ksi ki jestą ą ąż  
instruktorem samoobrony, ekspertem w dziedzinie walki wr cz. Dzi ki Sztuce samoobrony Czytelnicy b d  moglię ę ę ą  
przygotowa  si  na odparcie niechcianego i niesprowokowanego ataku ze strony potencjalnego napastnika.ć ę

Gertig H., Gaw cki J. – ywienie człowieka: słownikę Ż  
terminologiczny – Wyd. Naukowe PWN

 Drugie zmienione wydanie słownika, który w 2001 roku ukazał się pt. 
Słownik terminów żywieniowych. Zawiera około 1350 haseł z 
następujących obszarów wiedzy o żywieniu: podstawowe pojęcia 
żywieniowe; składniki odżywcze; jednostki chorobowe, w których 
powstawaniu lub zapobieganiu decydującą rolę odgrywają jakość 
zdrowotna żywności i sposób żywienia; wybrane zagadnienia 
związane z fizjologią i biochemią żywienia. W nowym wydaniu dodano 
145 terminów, niektóre hasła zostały przeredagowane, co jest 
związane z definicjami przygotowanymi na podstawie jednolitego tekstu Ustawy o 
warunkach zdrowotnych żywności i żywienia dostosowanego do ustawodawstwa Unii 
Europejskiej. Na końcu książki podano odpowiedniki angielskie haseł, aby ułatwić 
posługiwanie się nimi w tłumaczeniach tekstów żywieniowych. Słownik przeznaczony jest dla 
studentów uczelni rolniczych i medycznych, którzy kształcą się w zakresie żywienia 
człowieka, osób praktycznie zajmujących się tymi zagadnieniami lekarzy, dietetyków, 
technologów żywności oraz planujących żywienie w szpitalach, sanatoriach i innych 
ośrodkach żywienia, a także wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Nitsch C. – Małe dzieci, wielkie talenty – Oficyna Wydawnicza 
„ABA”

  Czy moje dziecko jest utalentowane w jakimś kierunku? Skąd biorą się szczególne 
zdolności? Dlaczego nie można oceniać dziecka tylko po jego wynikach w szkole? 
Dlaczego dziecko wymyśla sobie coraz to nowe zajęcia? Kiedy warto zasięgnąć porady 
specjalisty? Chyba każdy z rodziców zadaje sobie te i podobne 
pytania i chyba każdy chciałby dostrzec w swoim dziecku zadatek 
na geniusza w jakiejś dziedzinie. Około dwóch procent wszystkich 
dzieci jest wybitnie uzdolnionych, ponieważ posiadają 
współczynnik inteligencji (IQ) większy niż 130. Jednak talenty 
drzemią w każdym dziecku i w dużej mierze to właśnie od 
rodziców zależy, czy będą one rozwijane. Uważna obserwacja 
dziecka, wspieranie samodzielnego myślenia i 
kreatywności to zadania dla rodziców, którzy chcą aktywnie 
wspierać talent swojego dziecka.



Literatura młodzieżowa

Mańczyk A. – Duża kieszeń na kłopoty – Wyd. Nasza 
Księgarnia 

 Greta, Pola, Gutek i Nikodem - czwórka zbuntowanych nastolatków 
- spędzają wakacje nad polskim morzem. Oczywiście już od 
kilkunastu dni nieprzerwanie pada deszcz... Nuda sprawi, że wszyscy 
razem wplączą się w niezwykłą przygodę. Przy okazji zadrą z 
gangsterami, miejscowymi i kim się da, nawiążą też przyjaźnie i 
przeżyją pierwsze zauroczenia... Przede wszystkim jednak każde z 
nich lepiej pozna samego siebie i zrozumie, co tak naprawdę się w 
życiu liczy. 

Kolejna książka Agaty Mańczyk („Jajecznica na deszczówce”, „Pierwsza noc pod gołym 
niebem”, „Facet z prostą instrukcją obsługi”), która trzyma w napięciu, zaskakuje 
niespodziewanymi zwrotami akcji i nie pozostawi żadnego czytelnika obojętnym, poruszając 
przy tym ważne problemy współczesnych nastolatków.

Hawthorne R. – Blask księżyca ( Strażnicy Nocy t.1) – 
Wyd. Amber

 Ona i ich dwóch.
Musi wybrać, który z nich jest jej bratnią duszą.
I tak jak ona czuje zew blasku księżyca...
          Dwanaście lat temu w tym lesie zginęli rodzice Kayli.
Dziewczyna ich nie pamięta, lecz często nawiedzają ją sny, w których 
ożywa tamta noc. 
W tych snach widzi księżyc w pełni i słyszy wycie wilków...
Teraz siedemnastoletnia Kayla wraca tu, by stawić czoło swoim 
lękom.
Tu pośród leśnej głuszy spotka Strażników Nocy, pięknych i 
groźnych jak sama noc.
Pozna milczącego Lucasa o srebrzystych hipnotycznych oczach.
I odkryje miłość, która wystawi ich oboje na śmiertelne niebezpieczeństwo...



Rachel Hawthorne wspaniale łączy wątek romantyczny i paranormalny,
splatając je w absorbującą fabułę wypełnioną akcją i suspensem.

Pełnia księżyca ( Strażnicy Nocy t.2) – 

   Blask księżyca rozniecił uczucie dziewczyny i Strażnika Nocy 
Pełnia księżyca naznaczy życie innej siedemnastolatki ryzykowną 
miłością. Są Strażnikami Nocy. Płynie w nich krew tego samego 
plemienia. Ulegają tej samej mrocznej transformacji.
Kochają tę samą dziewczynę, która dokona wyboru podczas pełni 
księżyca. 
               Są groźni jak mrok lasu, który jest ich domem, i piękni jak blask 
księżyca, który wzywa ich w leśne ostępy. Strażnicy Nocy od wieków 
strzegą przed ludźmi tajemnicy swego plemienia. 
W dniu swoich siedemnastych urodzin Lindsey stanie się jedną z nich. Podczas pełni księżyca 
przejdzie przemianę i zwiąże się z chłopakiem, z którym będzie już całe życie. Aż do tego lata 
była pewna, że jej przeznaczeniem jest spokojny Connor. Więc czemu nie może przestać 
myśleć o gwałtownym, niepokojącym Rafie?
Pełnia księżyca zbliża się wielkimi, zbyt wielkimi krokami, a wtedy los Lindsay zostanie 
przypieczętowany - bezpowrotnie. Walka pomiędzy rywalami jest nieunikniona. Czy 
pohamują dziką nienawiść, gdy nagle las przestanie być dla Strażników Nocy bezpiecznym 
schronieniem?

Perelotkin I. – Pepa, nie świruj – Wyd. Nasza 
Księgarnia 

 Karina, Mela, Ziu, Wanda i Pepa to bestkumpelki. Choć każda z 
nich jest inna, tworzą zgraną paczkę. Karina to wygadana 
indywidualistka zaczytująca się romansidłami, Mela - 
nieprzewidywalny wrażliwiec, mający ciągłe problemy przez 
swój dość pokaźny biust, Ziu - dziewczyna, za którą trudno 
nadążyć, Wanda - chyba najzwyczajniejsza z całego grona, 
ale cechująca się bujną wyobraźnią i wreszcie Pepa - 
pewna siebie, uwielbiająca plotki i intrygi. W ich dość zwyczajnym 
życiu sporo mieszają kolejne przeboje sercowe Pepy. Ostatnio 
nie może się wprost opędzić od zapoznanego na portalu 
randkowym chłopaka, który (o zgrozo!) uczy się w technikum mleczarskim, co w oczach 



dziewczyny całkowicie go dyskwalifikuje. Gdy jednak wkrótce gruchnie wiadomość, że do 
pobliskiego liceum chodzi sam Krystian Sorbet, niebiańsko przystojny aktor serialu 
telewizyjnego, w którym Pepa jest zakochana na zabój, kłopoty dopiero się zaczną.

OPISY ZACZERPNIĘTO Z WITRYN OD WYDAWCÓW


