
Powieść młodzieżowa

Tyszka M. – M jak dżem – Wyd. Nasza Księgarnia

  Nela ma trzynaście lat i jej życie przypomina bieg z 
przeszkodami... 

Prześladują ją wstrętne koleżanki, boleśnie odczuwa nieobecność taty i 
musi stawić czoła groźnej babci, której nigdy wcześniej nie widziała na oczy. 
Jakby tego było mało, dowiaduje się, że będzie miała rodzeństwo. Na 
szczęście los zsyła jej całe grono osobliwych, ale życzliwych osób, dzięki którym życie staje 
się piękniejsze. Jest wśród nich pani Lila ze swoją zaczarowaną spiżarką, rudowłosa ciotka 
Letycja, nieco szalona nauczycielka Idalia, a nawet jedna senna zjawa... To dzięki nim oraz 
niezawodnym dżemom, Neli udaje się pokonać piętrzące się przed nią problemy.

Pratchett T. – Piekło pocztowe – Wyd. Prószyński

 „Piekło pocztowe” jest książką zabawną, pełną humoru, o 
przypisach zabawnych tak, jak to już dawno nie miało miejsca. 
Podczas jej lektury miałem wrażenie podobne do tego, które 
towarzyszyło mi już lata temu, gdy zaczytywałem się w 
pierwszych częściach cyklu. Czuć świeżość, pragnienie odrzucenia 
całej „nadbudowy”, która wyrosła z upływem czasu, a także po 
prostu pragnienie autora rozbawienia czytelnika, dostarczenia mu 
dobrej zabawy.

Łapińska P.E. – Kiedyś – Wyd. Skrzat

     Tola, romantyczna i wrażliwa szesnastolatka, w ciągu dwóch 
zimowych miesięcy musi przejść przyspieszony kurs dojrzewania. 
Przeżywa pierwsze porywy serca i przekonuje się o wartości 
prawdziwej przyjaźni. Czy wpatrując się w niebo, będzie 
potrafiła również stanąć mocno na ziemi? Powieść dla 
nastolatków, o nastolatkach, napisana przez nastolatkę. 
Nostalgiczny i szczery debiut uzdolnionej, piętnastoletniej 
Pauliny Łapińskiej. Historia o przyjaźni, dorastaniu, pożegnaniu i pamięci. 
Skrupulatna narracja prowadzona jest żywiołowo i bez dystansu. Autorka nie unika 
trudnych tematów, pisze o samotności, narkotykach, chorobie i śmierci. Prawdziwa, 
wzruszająca opowieść o problemach młodego pokolenia stojącego u progu 
dorosłości.

Kowalska-Pamięta H. – Kto nie lubi Klary? – Wyd. Skrzat 

  Tytułowa Klara ma piętnaście lat, szarozielone oczy i mnóstwo 
problemów. Tęskni za przebywającymi za granicą rodzicami, 
nie potrafi porozumieć się z pozbawioną poczucia humoru ciotką, a 
przez klasę traktowana jest jak "popychadło". W dodatku nie radzi 



sobie z angielskim, ma przezwisko, którego nienawidzi, i nawet data urodzin wypada jej 
niefortunnie..   
Gaardner J. – Przepowiednia dżokera – Wyd. Jacek Santorski 

                                                                
  Przepowiednia dżokera to pierwsza powieść dla dzieci i dorosłych 
autora Świata Zofii .
Ta niezwykła książka ma konstrukcję łamigłówki. Dwunastoletni 
Hans Thomas podróżuje wraz z ojcem po Europie w poszukiwaniu 
swojej matki.

Droga ta obfituje w tajemnicze zdarzenia. Hans odkrywa 
malusieńką książeczkę zapieczoną w bułeczce. Ta "bułeczkowa 
książeczka" prowadzi go na wyspę żyjących kart. Chłopiec 
rozwiązuje zagadkę swojej przeszłości i znajduje odpowiedzi na 
pytania, które pozostają głęboko w każdym z nas. 

Książka składa się z 53 rozdziałów odpowiadających całej talii kart wraz z Dżokerem.

Magier K. - Trzynastka na karku – Wyd. Akapit Press 

 Zaczynając pamiętnik, trzynastoletnia Ania obawia się, 
że nie będzie miała o czym pisać, jednak kolejne strony 
dziennika zapełniają się w zaskakującym tempie. Niby nic 
się nie dzieje, a jednak... Mama Ani, zmęczona domem, 
dziećmi i pracą zawodową postanawia zmienić się w 
olśniewająco zadbaną kobietę; tato, ekspert w dziedzinie 
onomastyki, nie orientuje się we własnych skarpetkach, 
dzieciach i nowinkach technologicznych, a dwójka 
młodszego rodzeństwa od najmłodszych lat wykazuje 
wyjątkową fantazję. Nie brak jej także trzem przyjaciółkom Ani - Pauli, Nice i 
Blondi, czego efektem jest podjęcie śledztwa w sprawie tajemniczego zniknięcia 
rodziców tajemniczej Marii Z Parteru.

Poza tym kiedy człowiek zaczyna opisywać rzeczywistość, dostrzega wokół wiele 
rzeczy, których wcześniej nie zauważał lub nie uznawał za warte opisania: drobne 
(i większe) dziwactwa nauczycieli, rodzinne tajemnice, które znienacka wyłażą na 
jaw, stereotypy i uprzedzenia, które nas ograniczają... 

Myracle L. – 3Maj się – Nasza Księgarnia

Listopad 2008 - W pierwszym dniu dziesiątej klasy najlepsze 
przyjaciółki: Maddie (mad maddie), Angela (SnowAngel) oraz 
Zoe (zoegirl) przyrzekają sobie solennie, że nie pozwolą głupocie 
szkoły się pognębić... ani rozdzielić. Ale w miarę, jak mija czas i 

rośnie liczba wiadomości, staje się jasne, że dziesiąta...



Powieść obyczajowa

Parks T. – Igrając z losem – Wyd. Dolnośląskie

Debiut w Polsce brytyjskiego autora tłumaczonego na większość europejskich 
języków.
Sfrustrowany kolejnymi życiowymi niepowodzeniami Anglik wpada na pomysł 
wżenienia się w bogatą włoską rodzinę – stara się więc o rękę siedemnastoletniej 
Massiminy. Odrzucony przez familię, chwyta się różnych sposobów, by zdobyć 

pieniądze na życie, nie cofa się przed kradzieżą i szantażem. 
Okazuje się jednak, że naiwna Massimina zakochała się w nudnym 
Angliku i pragnie uciec z nim od rodziny. Kiedy bohater orientuje 
się, że nikt z bliskich nie wie, że dziewczyna wróciła do niego, 
zaczyna realizować plan fałszywego porwania – żąda anonimowo 
800 tysięcy lirów. Negocjacje trwają, a tymczasem Morris z 
nieświadomą niczego dziewczyną podróżuje po Włoszech. Bojąc 
się, że mistyfikacja wyjdzie na jaw, popełnia morderstwo. 

  Giffin E. – Coś pożyczonego – Wyd. Otwarte

  
Co myślicie o dziewczynie, która idzie do łóżka z narzeczonym najlepszej przyjaciółki?

Czy granica między tym, co dobre i złe, naprawdę jest wyraźna?
Rachel uważa się za racjonalistkę, która w każdej sytuacji postępuje właściwie. W 
przeciwieństwie do jej przebojowej przyjaciółki Darcy, nie zawsze lojalnej. Jedna noc 
sprawia, że role się odwracają. Po przyjęciu z okazji swoich trzydziestych urodzin 
Rachel budzi się u boku narzeczonego Darcy. Początkowo chce jak najszybciej 
zapomnieć o całej sprawie, ale zakochuje się i brnie w kłopoty. Tymczasem data ślubu 
Darcy i Deksa jest coraz bliższa...
Co wybierze Rachel: miłość czy przyjaźń?
Coś pożyczonego udowadnia, że nic nie jest czarno-białe i zawsze trzeba uważnie 
wysłuchać obu stron. A co na temat podwójnej zdrady ma do powiedzenia Darcy? Już 

wkrótce poznacie tę samą historię opowiedzianą z jej punktu widzenia.

  Szwaja M -  Zatoka Trujących Jabłuszek – Wydawnictwo Sol   

ZATOKA TRUJĄCYCH JABŁUSZEK - istnieje naprawdę, w przeciwieństwie do Klubu 
Mało Używanych Dziewic, który ożył tylko na kartach książek 
Moniki Szwai. Jego "matki założycielki" zdobyły sobie wszakże 
taką sympatię Czytelników, jakby były najprawdziwsze w świecie. 
Czy to znaczy, że takie "dziewice" drzemią w wielu z nas? Że 
- podobnie jak one - wiemy, co w życiu jest najważniejsze i 
że niekoniecznie jest to zrobienie kariery za wszelką cenę? Że 



umiemy, a przynajmniej próbujemy dostrzegać piękno w świecie - takim, jaki jest? Że ciągnie 
nas do drugiego człowieka? 

                                               

 Shalev Z. – Mąż i żona – Wyd. W.A.B. 

Na'ama pracuje w opiece społecznej. Opiekuje się porzuconymi matkami 
i dziećmi, nie dostrzegając rozkładu jej własnego, na pozór 
uporządkowanego życia rodzinnego.

Bolesna prawda dociera do niej pewnego ranka, gdy jej mąż, dotychczas 
energiczny i pełen życia, traci władzę w nogach. To wydarzenie odsłania 
skrywane dotąd resentymenty, zazdrość i wzajemne pretensje. Na'ama, 
która ze wszystkich sił starała się nie dopuścić do rozpadu małżeństwa, zapominając o jego 
prawdziwych fundamentach, musi teraz zmierzyć się z konsekwencjami swych błędów. 
Szuka sposobu, aby ratować to, co jeszcze można ocalić. Powieść zachwycająca literackim 
kunsztem, liryczna, a zarazem odważna, rzuca wyzwanie wielu "prawdom psychologicznym" 
i obiegowym poglądom na małżeństwo. 

Saramago J. – Miasto Ślepców – Dom Wydawniczy Rebis

Jose Saramago, laureat literackiej Nagrody Nobla z 1998 r. i najpopularniejszy na 
świecie prozaik portugalski, sławę zdobył dopiero w sześćdziesiątym roku życia swoją 
trzecią powieścią Baltazar i Blimunda, nagrodzoną prestiżową nagrodą 
portugalskiego PEN Clubu oraz Nagrodą Literacką Miasta Lizbona. Nakładem Domu 
Wydawniczego REBIS ukazały się dotychczas: Baltazar i Blimunda, Wszystkie imiona, 
Rok śmierci Ricarda Reisa, Kamienna tratwa oraz Historia oblężenia Lizbony. 
Pewnego dnia na nienazwane miasto w nienazwanym kraju spada epidemia białej 
ślepoty. Bez ostrzeżenia dotyka ludzi zajętych zwykłymi, codziennymi sprawami, nie 
oszczędzając nikogo - starców, dzieci, kobiet, mężczyzn, osób prawych i z prawością 
mających niewiele wspólnego, słabych i silnych. Władze w pośpiechu zamykają 
pierwszą grupę w nieczynnym szpitalu psychiatrycznym. Z dnia na dzień ta zamknięta 
społeczność zaczyna się rządzić własnymi, twardymi prawami, które szybko 
wyznaczają role ofiar i oprawców, poddanych i panów. I tylko jedna osoba wie, że nie 
wszyscy są ślepi. Ta powieść jest wstrząsającym i głęboko przenikającym czytelnika 
studium kondycji ludzkiej. Na postawie Miasta ślepców Fernando Meirelles nakręcił 
film z Julianne Moore, Gaelem Garcią Bernalem oraz Dannym Gloverem w rolach 
głównych.



Powieść sensacyjna

Evans N.  - Serce w ogniu – Wyd. Albatros 

   Eda i Connora, dwóch przyjaciół o całkowicie odmiennych 
osobowościach, łączy wspólna pasja - skaczą na spadochronach do 
pożarów w trudno dostępnych leśnych terenach, razem chętnie się 
wspinają. Ed związany jest z Julią, której urok ogarnia także 
Connora. Losy tych trzech osób splatają się w tragicznych 
okolicznościach. Od tej pory z nową intensywnością szukają 
swojego miejsca w życiu. 

Roberts N. – Magia i krew – Wyd. Prószyński i Ska

  Dla Foxa, Cala, Gage′a i pozostałych mieszkańców Hawkins Hollow liczba siedem 
zwiastuje zgubę - tak dzieje się, odkąd jako chłopcy splamili swoją krwią Kamień 

Pogan i uwolnili więzionego od wieków demona...Ich niewinny rytuał 
przyjaźni sprowadził na miasteczko siedem dni szaleństwa, powtarzających się co 
siedem lat. Teraz, gdy zbliża się przerażający siódmy miesiąc, mężczyźni czują 
nadchodzący sztorm. Tym razem są lepiej przygotowani, ponieważ pomagają im trzy 
kobiety - Layla, Quinn i Cybil, w różny sposób spokrewnione z demonem, tak jak 
mężczyźni z siłą, która go uwięziła.
Od tamtego brzemiennego w skutki dnia przy Kamieniu Pogan miejscowy prawnik 
Fox potrafi czytać w myślach innych - to dar, który dzieli z Laylą. Fox musi zasłużyć 
na jej zaufanie, bo łączące ich uczucie pomoże w walce z demonem.

Franklin A. – Tajemnica grobowca – Wyd. Amber

Piękne opactwo Glastonbury padło ofiarą płomieni. Ogień odsłonił szokujące znalezisko 
- szkielety mężczyzny i kobiety pochowanych wieki temu w jednej 
trumnie. 
Czyżby odkryto szczątki króla Artura i Ginewry?
Henryk II ma taką nadzieję. Potrzebuje dowodu śmierci 
mitycznego władcy, by zdławić rebelię Walijczyków, którzy wierzą, 
że Artur żyje i przyjdzie im z pomocą. Henryk wzywa Adelię 
- medyczkę biegłą w anatomii i arkanach śledztwa.
Tym razem jednak jej wiedza, logika i dedukcja mogą okazać się 



orężem zbyt wątłym. Mury opactwa spowija tajemnica sprzed wieków i cień niedawnej 
zbrodni...

Meyer S. – Cykl „Zmierzch” – Wyd. Dolnośląskie 

Na cykl „Zmierzch” składają się następujące tytuły:

t.1. „ Zmierzch”, t.2. „Księżyc w nowiu”, t.3. „Zaćmienie”, t.4. „Przed świtem” 

       

Są to książki o nastoletniej Isabelli Swan.  Cykl „Zmierzch” jest połączeniem romansu 
z trzymającym w napięciu horrorem, w którym rozterki zakochanej dziewczyny 
przeplatają się z opisami mrożących krew w żyłach niesamowitych wydarzeń. Sądząc 
po popularności wszystkich tomów sagi, nie tylko jej bohaterka, ale i sama autorka 
ma duże szanse na nieśmiertelność. Edward Cullen to wciąż dla Belli najważniejsza 
osoba pod słońcem. Są parą i jest im razem cudownie. Gdyby tylko chłopak nie był 
wampirem! Niestety, ten fakt wszystko komplikuje, także z pozoru niewinną zażyłość 
dziewczyny z przyjacielem z dzieciństwa Jacobem. Wiosną Edward musiał bronić 
ukochanej przed swoim krwiożerczym pobratymcem, jesienią zakochani 
uświadamiają sobie, że był to dopiero początek ich kłopotów…

Kellerman J. – Bagno – Wyd. Amber

Najsłynniejszy psycholog w literaturze ściga seryjnego zabójcę, 
zagłębiając się w odrażające odmęty zła.

Detektyw Sturgis znajduje wkrótce poszlaki, które wskazują 
podejrzanego – mężczyznę niezrównoważonego emocjonalnie, już 
raz oskarżonego o zabójstwo. Ale doktor Delaware nie wierzy w 
jego winę. Intuicja podpowiada mu, że te zbrodnie zrodziły się w 
zimnym, logicznym umyśle. I że morderca nie dokończył jeszcze 
swego makabrycznego dzieła...



Literatura popularnonaukowa
Czachura I – Domowa szkoła przetrwania : podręcznik porozumiewania 
się –               Wyd.Publicat

 Każda rodzina ma jakieś problemy. Czasami jednak dom zaczyna 
przypominać szkołę przetrwania. O ile łatwiej byłoby, gdybyśmy 
wiedzieli, co czują nasi najbliżsi. Autor w niezwykle ciekawy sposób 
pokazał,  jak różne trudności dnia codziennego widzą: syn, córka, 
rodzice, dziadkowie. Przeanalizował życie rodziny na wszystkich 
etapach, od narzeczeństwa, przez małżeństwo, pojawienie się 
małego dziecka, jego dorastanie, aż po usamodzielnienie się 
pociechy. Wskazał też najczęściej pojawiające się problemy i "punkty 
zapalne" w naszych domach.

Pałkiewicz J. - Pasja życia – Wyd. Zysk i S-ka

Reporter i eksplorator zamieszkały na stałe we Włoszech, od ponad 30 
lat przemierza peryferie świata. Członek londyńskiego Royal 
Geographical Society i wielu innych towarzystw geograficznych. 
Zanim został dziennikarzem Jacek Pałkiewicz zarabiał na życie jako 
oficer na statkach bandery panamskiej, pracował w kopalni złota 
w Ghanie na głębokości 1600 m, poszukiwał diamentów w Sierra 
Leone, pływał jako kapitan na wielkich jachtach.

W 1975 r. przepłynął samotnie Atlantyk na 5 metrowej łodzi ratunkowej: 44 dni bez radia i 
sekstantu. Twórca survivalu, założona przez niego w 1983 r. we Włoszech szkoła przetrwania 
stała się wzorem do naśladowania w wielu krajach. Współpracował z rosyjskim Centrum 
Szkolenia Kosmonautów w programie survivalovym. Uczy elitarne jednostki specjalne 
strategii przetrwania w odmiennych strefach geograficznych. 

Servan-Schreiber David – Antyrak : nowy styl życia – Wyd. Albatros 
Andrzej Kuryłowicz

     W książce Antyrak Nowy styl życia opisuję naturalne metody 
lecznicze, które przyczyniają się do zapobiegania nowotworom lub 
wspomagają walkę z nimi i stanowią uzupełnienie tradycyjnych 
metod (chirurgii, radioterapii, chemioterapii). świadomości podane 
tutaj nie mogą zastąpić opinii lekarza. Książka Antyrak nie 
powinna być wykorzystywana przy stawianiu diagnoz lub 
wybieraniu terapii.



      Wszystkie kliniczne przykłady, o których tu wspomina autor, pochodzą z jego 
praktyki (z wyjątkiem kilku opisanych przez innych lekarzy w literaturze 
medycznej, co każdorazowo odpowiednio autor zaznacza). Z oczywistych powodów 
zostały zmienione imiona i nazwiska pacjentów, a także szczegóły umożliwiające 
ich identyfikację. W niektórych przypadkach, dla większej jasności, autor połączył 
kliniczne detale dotyczące kilku pacjentów w opisie stanu jednej osoby.
      Celem autora jest przedstawienie w prosty sposób współczesnego stanu wiedzy 
o nowotworach i naturalnych środkach obronnych organizmu. W pewnych 
przypadkach nie pozwoliło to jednak opisać pełnej złożoności zjawisk biologicznych 
oraz szczegółów kontrowersji dotyczących badań klinicznych. 

Okręty wojenne – Wyd. Wilga

W jaki sposób samoloty startują z pokładu lotniskowca? Jak to 
możliwe, że okręt zanurza się pod wodę? Które lotniskowce brały 
udział w ataku na Pearl Harbor? Jak został zatopiony niemiecki 
krążownik Bismarck?

Powell A.M. – Ogrody w mieście – Wyd. Elipsa

Ann-Marie Powell oprowadza nas po kolekcji najlepszych 
zaprojektowanych przez niś ogrodów - od ogródka na 
dziedzińcu, do ogrodu rodzinnego, a nawet tajemniczej 
dżungli miejskiej. Prezentuje pomysły i porady 
umożliwiające łatwe pielęgnowanie ogrodów na 
rozmaitych stanowiskach i w różnych warunkach. 
Odnajduje przyczyny kłopotów i dzieli się z nami 
sposobami ich rozwišzania, w celu stworzenia 
doskonałego ogrodu w mieście.

Każdy ogród opisany w książce zaprezentowano wraz ze 
szczegółami dotyczącymi projektu, dokładnym planem, opisem wszystkich 
specjalnych obiektów oraz dodatkowymi pomysłami, które można uwzględnić wedle 
życzenia. Specjalnie dobrane fotografie dają ostateczną wizję ogrodu, a wykaz roąlin 
potrzebnych do osišgnięcia pożądanego stylu i efektu jest uzupełniony zdjęciem 
każdej rośliny. Książka Ann-Marie Powell, znanej ze swojej energii i entuzjazmu, 
będzie źródłem inspiracji i profesjonalnej wiedzy.         

Palmer S. – Toksyczne dzieciństwo : jak współczesny świat krzywdzi nasze dzieci i co 
możemy zrobić, aby temu zapobiec – Wyd. Dolnośląskie



   W tym ważnym poradniku, lekturze podstawowej dla 
rodziców, nauczycieli, brytyjski autorytet pedagogiczny Sue 
Palmer przedstawia niekorzystne zjawiska 
współczesnego świata, które szkodzą dzieciom, ale też stara 
się w jak najprostszy sposób pokazać, że nie jest trudno 
uwolnić się od przekleństw XXI wieku, takich jak uzależnienie 
od telewizji, gier komputerowych i telefonów 
komórkowych, zaburzenia snu, otyłość, dysleksja, 
nadpobudliwość, depresja. Książka w sposób 
przekonujący, zrozumiały, a co najważniejsze - praktyczny 
przekonuje, że niektórych dziecięcych zachowań da się 
uniknąć lub zmniejszyć częstotliwość ich występowania. Toksyczne dzieciństwo 
może stać się bardzo ważną pomocą dla współczesnych zagubionych rodziców.

Blount T.,McKenzie E. – Pilates : sposób na osiągnięcie harmonii ciała – 
Wyd. Wiedza i Życie

  Sposób na osiągnięcie harmonii ciała
- ćwiczenia wzmacniające mięśnie
- redukcja bólów pleców i szyi
- zwiększanie sprawności fizycznej

Cameron W. B. – Jak wytrzymać z nastolatką : rady ojca, który przeżył domowy 
kataklizm – Wyd. Dolnośląskie

  Wydaje ci się, że ta zmiana nastąpiła z dnia na dzień. W 
jednej chwili Twoja córka nosi jeszcze dziecięce kapciuszki i 
domaga się bajek przed snem. W następnej - nosi top bez 
ramiączek i domaga się kluczyków do samochodu. Jeżeli 
zatem kosz na brudną bieliznę jest pełny, linia telefoniczna bez 
przerwy zajęta, a linia kredytowa przekroczona, to znak, że pod 
Twoim dachem zalęgła się obca forma życia: nastolatka. A 
przecież to nie wszystko. Do tego dochodzą: aparat ortodontyczny, 
wyprawy do centrum handlowego, kieszonkowe i, 
oczywiście, randki. Jak wytrzymać z nastolatką to 
poradnik dla ojców, którym przyszło zmierzyć się z 
kataklizmem, jakim bez wątpienia jest przemiana "córeczki tatusia" 
w "nastoletnią pannicę"     

Augustyn M. – Piękne rośliny w każdym domu – Wyd. Publicat  

 Leksykon roślin pokojowych.
Najpopularniejsze gatunki.



Praktyczne wskazówki pielęgnacyjne.
Ponad 270 roślin opatrzonych barwnymi ilustracjami. 

 

OPISY ZACZERPNIĘTO Z WITRYN OD WYDAWCÓW


