
Powieść obyczajowa

Głowacka A. – Dmuchawce – Oficyna Wydawnicza BRANTA

Intrygująca opowieść o młodej kobiecie, która dała się wciągnąć w 
przygodę z Internetem. Wirtualne życie splotło się z realnym i wymknęło 
spod kontroli. Przygoda, która może spotkać każdego użytkownika Sieci. 
Historia wzięta z życia. Bohaterka książki, atrakcyjna 30-letnia Ewa, 
szczęśliwa żona i matka, ze świetnie zapowiadającą się karierą, pewnego 
dnia odkrywa, że jej mąż ma romans z młodziutką dziewczyną. Po 
chwilowym załamaniu, postanawia zemścić się na niewiernym małżonku i 

zapisuje się do internetowego portalu randkowego. Nawiązuje rozmaite znajomości z 
mężczyznami. Bohaterka daje się wciągnąć wirtualnym znajomym w erotyczną grę, która 
jednak nie daje jej tego czego szukała - sposobu na wyrzucenia z siebie uczucia do 
niewiernego męża. Internetowe znajomości doprowadzają do wielu zmian w jej życiu, ale czy 
miała nad tym kontrolę? Książka ukazuje potęgę miłości, niszczącą siłę zemsty i 
nieodgadnione ludzkie instynkty, które czasami ujawniają się dopiero za pomocą wirtualnej 
sieci Internetu.

Ostrowska E. – Abonent czasowo niedostępny – Wyd. Skrzat St. 
Porębski  

 Marta zmaga si  z traumatycznymi prze yciami i za wszelk  cen  pragnie uwolni  si  odę ż ą ę ć ę  
wspomnie  z dzieci stwa; przez lata molestowana przez ojczyma, odrzucona przez matk .ń ń ę  
Nadziej  na wyrwanie si  z piek a przesz o ci jest dla niej Micha . Czy stawi czo a swoimą ę ł ł ś ł ł  
l kom i znajdzie w sobie si , by zacz  wszystko na nowo?ę łę ąć

Rudnicka O.- Zacisze 13 Powrót – Wyd. Prószyński i Media

Kontynuacja zwariowanych przygód Marty i Anety, znanych z „Zacisza 13”.
Marta i Aneta chc  ostatecznie rozwi za  problem zamurowanych w piwnicy zw ok.ą ą ć ł  
Tymczasem na ulicy Zacisze pojawia si  bezlitosny szanta ysta, który odkry  ich tajemnic  ię ż ł ę  
w cibska starsza pani, szpieguj ca s siadów. ś ą ą

Domem zaczyna interesowa  si  tak e policja. Jak przyjació ki wybrn  z tej sytuacji? Nieć ę ż ł ą  
maj  wyj cia. Musz  pozby  si  wszystkichą ś ą ć ę .



Grochola K. – Zielone drzwi – Wydawnictwo Literatura

 Ile z osobowości Katarzyny Grocholi mają bohaterki jej powieści? 
W jakim stopniu życie autorki, jej własne przemyślenia i ukochane 
miejsca przenikają na karty książek? Które zbiegi okoliczności w 
realnym życiu były tak nieprawdopodobne, że pisarka dotychczas o 
nich nie wspominała? Miłośnicy najpoczytniejszej polskiej autorki 
nareszcie mają okazję dowiedzieć się, jaka naprawdę jest 
Katarzyna Grochola.

Razem z nią podróżujemy przez magiczną krainę dzieciństwa i przeżywamy 
najtrudniejsze chwile, wspominamy podróże, poznajemy najbliższe osoby i 
ukochane zwierzaki.
Zielone drzwi to zabawna i wzruszająca książka, pokazująca, że najciekawsze 
scenariusze pisze życie.

Noszczyńska D. - Mogło być gorzej – Firma Księgarska Jacek Olesiejuk

Julia, ambitna trzydziestosze ciolatka, miotana emocjonalnie pomi dzy w asnymi potrzebami,ś ę ł  
a potrzebami rodziny, stara si , jak potrafi pogodzi  z sob  obie te sfery. Dzi ki solidnemuę ć ą ę  
wsparciu m a jako  jej si  to udaje. Dramat zaczyna si  wówczas, kiedy Jacek postanawiaęż ś ę ę  
wyjecha  za granic . Wtedy wiat Julki zaczyna powoli rozpada  si  na kawa ki: udr czonać ę ś ć ę ł ę  
nadmiarem prozaicznych obowi zków, bezradna wobec problemów z dorastaj c , buntowniczą ą ą ą 
Mari  i rozpieszczon , siedmioletni  Antonin , zaczyna podejrzewa  si  o ob d. Aleą ą ą ą ć ę łę  
kiedy dodatkowo zaczynaj  si  pojawia  wokó  niej jakie  dziwne, tajemnicze wydarzenia,ą ę ć ł ś  
Julia zbiera wszystkie si y ł         i rusza do walki z losem...

Powieść sensacyjna

Deaver J. – Przydrożne krzyże – Wyd. Prószyński i Media

Wstrząsający thriller o niszczącej sile blogów internetowych!
Przy autostradzie w Monterey pojawiają się tajemnicze krzyże. Okazuje się, że nie 
upamiętniają ofiar wypadków, lecz zapowiadają przyszłe zbrodnie. Sprawę 
przejmuje agentka Biura Śledczego Kalifornii Kathryn Dance. Zabójca, planując 
poszczególne zbrodnie, sprytnie korzysta z informacji zamieszczonych przez 
ofiary na blogach i w serwisach społecznościowych.

Głównym podejrzanym staje się nastolatek odpowiedzialny za tragiczny wypadek 
samochodowy, po którym został zaciekle zaatakowany na popularnym blogu. Wykorzystując 
umiejętności wyćwiczone w grach komputerowych, chłopiec ukrywa się przed organami 
ścigania...



Kellerman J. – Dowód – Wyd. Amber

W niedokończonej budowli gigantycznej posiadłości nocny dozorca znajduje 
ciała mężczyzny i kobiety - zamordowanych i pozostawionych w 
makabrycznym pośmiertnym uścisku. Nawet porucznik Sturgis, choć 
rozwiązywał zagadki najokrutniejszych zabójstw, jest zaszokowany zbrodnią, 
którą wyjaśnić może tylko jego instynkt i przenikliwość Alexa Delaware.

Ich umiejętności zostają wystawione jednak na próbę, w miarę jak wydłuża się 
lista podejrzanych. Egzotyczny książę, ekscentryczny spadkobierca fortuny, 
była kochanka zamordowanego – wszyscy pasują do łamigłówki ułożonej z szantażu, spisku i 
zemsty. A kiedy śledztwo skręca w nieoczekiwanym kierunku, sami śledczy mogą paść ofiarą 
furii osaczonego drapieżnika...

Schwartz J.B. – Plebejka – Wyd. Sonia Draga

Fascynująca historia niezwykłej kobiety, która weszła do japońskiej rodziny 
cesarskiej.
Niepowtarzalna literacka przygoda, intymna i egzotyczna w swoim klimacie.
Jest rok 1959. Haruko, młodziutka dziewczyna z dobrego domu, wychodzi za 
mąż za ... księcia Japonii. Jako pierwsza kobieta spoza arystokracji wchodzi tym 
samym do tajemniczej, niemal całkowicie zamkniętej i najdłużej panującej 
rodziny monarszej na świecie. Niestety od samego początku kontrolowana jest 
na każdym kroku przez okrutną, podejrzliwą cesarzową, a dwór interesuje się 
jedynie jej zdolnością do wydania na świat następcy cesarskiego tronu. Gdy 
wreszcie rodzi syna, doznaje załamania nerwowego i traci mowę. Trzydzieści 
lat później, sama będąc cesarzową, odgrywa decydującą rolę w przekonaniu kolejnej młodej 
kobiety – wschodzącej gwiazdy japońskiej dyplomacji – do przyjęcia oświadczyn swojego 
syna, następcy tronu. Rodzi to dramatyczne i tragiczne konsekwencje.
Plebejka to fascynująca, wzruszająca i zaskakująca zarazem opowieść o oderwanej od 
rzeczywistości i brutalnie kontrolowanej egzystencji...

Savile S. – Srebro – Wyd. Replika 

   
 Na Bliskim Wschodzie narodziła się religijna sekta, określająca samą 
siebie mianem Apostołów Judasza. Jej wpływy są zabójcze, a macki 
sięgają daleko. W trzynastu miastach Europy trzynastu ludzi 
poświęca życie w imię Judasza, głosząc obietnicę czterdziestu dni i 
czterdziestu nocy grozy. Przeinaczają słowa starodawnych proroctw, 
żeby umocnić poczucie lęku. Ostatniego dnia, wedle ich obietnicy, 
upadnie wiara. Wszystko, w co wierzą ludzie, okażę się fałszem. Wszystko, co 
mają za prawdę rozpadnie się. 
Dzień po dniu Zachód budzi się, by usłyszeć o kolejnych coraz straszniejszych 
aktach terroru. Stolice Europy paraliżuje strach – kto będzie następną ofiarą? 
Londyn? Rzym? Berlin?



Grange J.Ch. – Lot bocianów – Wyd. Albatros Andrzej Kuryłowicz

  Młody historyk Louis Antioche na zlecenie szwajcarskiego ornitologa Maksa 
Bohma wyrusza śladem bocianów, migrujących jesienią do Afryki. Ostatniej 
wiosny część ptaków nie powróciła do Europy, Louis ma wyjaśnić tę zagadkę. 
Zagadkowa śmierć Bohma nie powstrzymuje go przed podjęciem zadania, które 
zamienia się w niebezpieczną wyprawę do źródeł szaleństwa. Trasę, którą 
podąża - od Słowacji, poprzez Bułgarię,Turcję i Izrael, aż do Republiki 
Środkowoafrykańskiej - wyznaczają przerażające morderstwa. Ich ofiary 
poddane zostały torturom, pozbawiono je serc. Sekcja zwłok zmarłego 
ornitologa wykazuje, iż w jego piersi biło przeszczepione serce. Kto był dawcą? - 
nie zachowała się żadna dokumentacja tej operacji. Co wspólnego mają ze sobą zaginione 
ptaki, diamenty, drastyczne eksperymenty medyczne i powtarzające się zabójstwa? 
Zdobycie odpowiedzi wiąże się z wielkim niebezpieczeństwem.

Powieść popularnonaukowa

Berckhan B. – Teraz trudno mnie zrani  – Wyd. Jednoć ść

Czy  wy  również  to  znacie?  Bezsenne  noce  z  powodu  nierzeczowej 

krytyki, bóle żołądka po emocjonalnym szantażu, kłębiące się w głowie 

myśli będące efektem zdenerwowania i trosk, albo inne szarpiące nasze 

nerwy  sytuacje?  Teraz  już  z  tym  koniec.  Nowa  książka  autorki 

bestselerów B. Berckhan zawiera proste i niezwykle skuteczne techniki 

rozmowy,  dzięki  którym  trudno  będzie  Was  zranić.  Przy  pomocy  sześciu  strategii 

będziesz  mógł,  Czytelniku,  w  suwerenny  i  pewny  siebie  sposób  bronić  się  przed 

trudnymi  ludźmi  bez  problemów  poradzisz  sobie  z  "niszczycielami  wieży", 

unieszkodliwisz jad w "jaskini węży" oraz obronisz swoje terytorium przed niepożądaną 

inwazją. Wszyscy, którzy zbyt łatwo i szybko wplątują się w problemy i uczucia innych 

ludzi,  znajdą  tutaj  praktyczne  wskazówki,  jak  można  stworzyć  szczelniejszą  granicę 

między sobą a zbyt natrętnym otoczeniem. Jest to optymistyczna książka, która pozwoli 

osiągnąć spokój ducha i dobry nastrój.



Le Clezio J.M.G. – Diego i Frida – Wyd. W.A.B.

 Diego i  Frida opowiada historię niesamowitego związku. Historię ich 

spotkania,  bogatą przeszłość Diega,  trudne doświadczenie cierpienia i 

samotności  Fridy.  Ich  wspólną  wiarę  w  rewolucję,  ich  spotkania  z 

Trockim i  Bretonem,  amerykańskie  przygody i  przedziwną fascynację 

Henrym  Fordem.  A  także  ich  wkład  w  odnowę  sztuki.

Dziwna  historia  miłości,  której  kanwą  i  środkiem  wyrazu  było 

malarstwo,  choć  Diego  i  Frida  uprawiali  sztukę  bardzo  różną,  aczkolwiek 

komplementarną.  Jedynym,  co  łączyło  te  dwie  istoty,  które  doświadczyły  wszelkich 

form obłędu, była sztuka i rewolucja. Dla Diega Frida była ową kobietą o magicznych 

zdolnościach, jaką widział niegdyś w swej indiańskiej mamce, dla Fridy natomiast Diego 

był owym wszechmocnym dzieckiem, którego jej łono nie było w stanie donosić.

Wosko Conrads E. – Nordic Walking – to proste ! – Wyd. SBM

  Ten sport może uprawiać każdy, zawsze i wszędzie, niezależnie od 

pory roku.

Dzięki niemu: poprawisz sylwetkę, wzmocnisz kondycję, będziesz miał 

więcej energii każdego dnia, zyskasz wspaniały humor.

Sojka L. – Cuda natury : najpiękniejsze miejsca świata – Wyd. 

Dragon

  Album zawiera opisy i fotografie najpiękniejszych, a zarazem najbardziej 

fascynujących miejsc na Ziemi. To ekscytująca podróż przez wszystkie 

kontynenty, dostarczająca wiele emocji i wrażeń estetycznych, ale także 

wiedzy o odległych zakątkach naszego globu oraz procesach 

geologicznych, dzięki którym powstały prawdziwe cuda natury.

OPISY ZACZERPNIĘTO Z WITRYN OD WYDAWCÓW



Powieść dla młodzieży

Fields N. – Nie zadzieraj z nianią – Wyd. Elf

  Laura potrafi zrobić wiele, żeby w przyszłości zostać tancerka - nawet 

opiekować się nieznośną sześciolatką, z którą jak dotąd nie wytrzymała 

żadna niania. Podejmując się tego zadania, nie wie, czy uda jej się 

poskromić małą złośnicę. Nie wie również, że dzięki roli opiekunki mogą się 

spełnić jej marzenia. Nawet takie, z których nie zdaje sobie sprawy.

Karst J. – Złudna gra – Wyd. Telbit
  Na studenckiej imprezie umiera ch opak. Dla policji sprawa jest oczywista - za pa  si .ł ć ł ę  

Tylko przyjaciele w to nie wierz . Wiedz , e Szymon by  wrogiem narkotyków. Byą ą ż ł  

zapomnie  o traumatycznych wydarzeniach, dziewczyna zmar ego wyje d a do Monachium. ć ł ż ż

Podejmuje si  wspó tworzenia ksi ki o tajemnicach Dolnego l ska. Wbrew pozoromę ł ąż Ś ą  

wyjazd nie uko ysze jej sko atanych nerwów, a praca oka e si  czym  wi cej ni  tylkoł ł ż ę ś ę ż  

pog bianiem historycznych fascynacji. łę

Natalia nie przypuszcza nawet, e pasja, któr  dzieli a z ch opakiem, ci gn a na ni  miertelneż ą ł ł ś ą ęł ą ś  

niebezpiecze stwo. Dziewczyna staje si  kart  przetargow  w grze o najwy sz  stawk . Stawk , która sp dzań ę ą ą ż ą ę ę ę  

sen z powiek pewnemu szwajcarskiemu multimilionerowi...

Chomutowska E. – Chyba Zołza – Wyd. Telbit

Osiemnastoletnia Zołza (kochliwa feministka, wybuchowa, ale wrażliwa 

pracoholiczka, która uwielbia język polski) idzie do szkoły, rozważając swoje 

istnienie. 

Pokłócona z przyjaciółką, nieszczęśliwie zakochana, zdepresjonowana 

maturzystka o nieco sierotkowatym wyglądzie, jak każdy w tym wieku, 

przeżywa upadki i wzloty.

Musi zmierzyć się z panią Laurą, ostrą polonistką, która jak strażnik więzienny pilnuje, aby 

wszyscy dobrze przygotowali się do matury, przeżyć swoją osiemnastkę, pójść na 

studniówkę, przemyśleć swoje uczucia do Daniela (zdolny poeta), Piotra (brunet, typ 

bondowski) oraz Mikołaja (blondyn o niebieskich oczach, wysoki, przystojny, wesoły, 

dżentelmen z prawdziwego zdarzenia, w dodatku harcerz), pogodzić się, pokłócić i znowu 

pogodzić z przyjaciółką, dogonić i przegonić poetycką gwiazdę liceum Cześka Trufla... 

OPISY ZACZERPNIĘTO Z WITRYN OD WYDAWCÓW
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