
Powieść obyczajowa

Mc Donald A. – „Wymiana studencka” – Wyd. Nasza 
Księgarnia

Dwie dziewczyny będące na pierwszym roku studiów w ramach 
wymiany studenckiej na jeden semestr zamieniają się uczelniami. 
Tasha, uwielbiająca przyjęcia i chłopców, wyjedża do Oxfordu. 

Natomiast Emily – pilna i zdolna studentka, zainteresowana wyłącznie 
nauką, trafia na Uniwersytet w Kalifornii, gdzie króluje dobra 

zabawa. Po katastrofalnych pierwszych dniach dziewczyny 
zaczynają kontaktować się online i postanawiają pomóc sobie 

nawzajem poprzez napisanie "przewodnika przetrwania".  

Margolis S. – „Gucci, gucci, łapci” – Wyd. Nasza 
Księgarnia

Prześmieszna powieść o miłości, mężczyznach, brzdącach i zakupach - żywiołach, nad którymi nie 
da się zapanować.

Ruby Silverman - lat trzydzieści dwa, stanu wolnego - oddaje się całą 
duszą pracy w ekskluzywnym butiku dziecięcym, gdzie dziane 
mamusie polują na designerskie powijaki i inny pocieszny kram. A co z 
ciałem?Ciało, tyle że jej matki, sprawia niespodziankę i szykuje dla 
Ruby... braciszka albo siostrzyczkę.Szok, w jaki wpędza ją ta radosna 
nowina, zmusza Ruby do przemyślenia własnych planów 
prodziecinnych. Czy dogadzanie ciężarnym celebrities i cmokanie z 
zachwytu nad potomstwem przyjaciół to jej jedyna perspektywa na 
przyszłość?Na scenę wkracza Sam Epstien, apetyczny ginekolog, z 
którym idzie Ruby jak z płatka, do czasu, kiedy wpada na trop 
straszliwej afery – kryptonim: Surogatka. Czy w imię prawdy 

zaryzykuje własną karierę, a przy okazji wyleje kochanka z kąpielą?

Szymańska J. – A właśnie, że tak – Wyd. Prószyński i 

S-ka     

Ciepła historia o tym, że nigdy nie jest za późno, by zmienić swoje 
życie. 
Dowcipna i wzruszająca, ciepła i ironiczna, kpiarska i 
sentymentalna, a nade wszystko krzepiąca – taka jest książka „A 
właśnie że tak!”. To powieść o spełnianiu marzeń, życiu na 
przekór obowiązującym schematom, dążeniu do celu, nie zawsze 
łatwych wyborach oraz o tym, że wbrew pozorom nigdy nie jest 



za późno. Na nic! 
Alina, Irena, Jolka i Klara wiodą życie odmienne od tego, o jakim marzyły. Żona, 
wdowa, panna, rozwódka wchodzą w narzucone im przez społeczeństwo role i 
stereotypy. Ale jak długo można robić to, na co nie ma się najmniejszej nawet ochoty? 
Wybór wydaje się prosty: żyć jak wszyscy albo żyć po swojemu. Łatwo podjąć decyzję, 
trudniej ją zrealizować. Najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku, lecz nikt 
nie powiedział, że trzeba będzie iść pod górkę. W dodatku całkiem stromą... 

Nepomucka K. – „Oczekiwanie” – Wyd. Akapit Press 

        "Oczekiwanie", to kolejny tom opowiadań Krystyny Nepomuckiej, 

autorki znanej i lubianej przez Czytelników, zarówno w kraju jak i 

za granicą. Historie tu pokazane, dowcipnie opowiedziane przez K. 

Nepomucką, oparte są głównie na autentycznych wydarzeniach. Wierni 

Czytelnicy odnajdą tu dramaty uczuć, nostalgię za krajem 

ojczystym, rozliczne groteskowe postacie emigrantów, a także 

zaskakujące perypetie współczesnych kobiet.

Mc Govern C. – „Spójrz mi w oczy” – 
Wyd. Otwarte

   Pełna nadziei, przejmująca opowieść o poświęceniu i sile miłości 
matki.  

Adam zostaje znaleziony w lesie przy zwłokach szkolnej koleżanki. 
Policja zamierza go przesłuchać, jednak chłopiec cierpi na autyzm i 
nie jest w stanie powiedzieć, co się wydarzyło... Po tym 
traumatycznym przeżyciu jeszcze bardziej zamyka się we własnym, 
niedostępnym dla innych świecie.  

Matka Adama, Cara, stara się dotrzeć do synka. W skrawkach zdań, w ledwo zauważalnych 
zmianach w jego zachowaniu próbuje odnaleźć ślady prowadzące do prawdy…

Historia zmagań z konsekwencjami młodzieńczych wyborów. Dramat psychologiczny, 
który czyta się jak dobry kryminał.



Powieść sensacyjna

Pearson M.E. – „Przebudzenie Jenny Fox” – Wyd. 
Nasza Księgarnia

Siedemnastolatka budzi się ze śpiączki po wypadku. Mówią jej, że 
nazywa się Jenna Fox, ale to imię brzmi obco. Dziewczyna nie 
pamięta ani rodziców, ani swojego wcześniejszego życia. Za to z 
czasem wracają wspomnienia, których mieć nie powinna, a wraz z 
nimi pojawiają się trudne pytania. Co naprawdę się wydarzyło? Czyje 
głosy słyszy dziewczyna? I czy w ogóle jest Jenną Fox?.

Osadzone w bliskiej przyszłości „Przebudzenie” Jenny Fox to 
fascynująca mieszanka thrillera medycznego, powieści science 
fiction i obyczajowej. Zadaje niepokojące pytania o etykę 
medycyny i istotę człowieczeństwa.

Edip-Adivar H. – „Rabia” – Wyd. Prószyński i S-ka

       Arcydzieło kobiecej literatury tureckiej. 

Turcja, schyłek XIX wieku. Na tronie zasiada „krwawy sułtan”, 

Abdul Hamid II, w społeczeństwie narasta ferment. Na tym tle 

rozgrywa się historia Rabii, córki komedianta zdobywającego 

szturmem stambulskie sceny. Kiedy ojciec za wykpiwanie możnych 

i konszachty z młodoturkami zostaje wygnany ze stolicy, pieczę nad 

dzieckiem przejmuje dziadek, surowy i zionący nienawiścią do 

całego świata imam. 

Wychowywana w izolacji od otoczenia, pozbawiona prawa do 

śmiechu i zabawy, Rabia ma jednak talent, który ją ocali: piękny 

głos. Śpiewając wersety Koranu, zyskuje wstęp na salony, gdzie odkrywa świat pozornych 

przyjemności i pałacowych intryg. W domu swojego protektora, Selima Paszy, otrzymuje 

możliwość pobierania nauk u słynnego derwisza, Vehbiego Efendiego, a dzięki Peregriniemu, 

muzykowi z Włoch, poznaje muzykę europejską. 

Po powrocie ojca z wygnania Rabia decyduje się z nim zamieszkać. Z biegiem lat staje się 

samodzielną młodą kobietą, wierną tradycji i religii, obowiązkową, skromną i wystarczająco 

silną, by stawić czoło przeciwnościom losu. Dzięki ojcu Rabia zanurza się w fascynujący świat 

teatru, radości i zabawy. Świat, w którym pozna wreszcie smak miłości i gorycz cierpienia.



Norman H. – „W ślepej uliczce” – Wyd. Prószyński 
i S-ka

    Robin Allbeury, zamożny prawnik specjalizujący się w 
sprawach małżeńskich, nie u wszystkich budzi całkowite 
zaufanie. Poza godzinami pracy w swej prestiżowej kancelarii 
Allbeury nieodpłatnie pomaga kobietom, które nie są w stanie 
uwolnić się od agresywnych mężów. W tej szeroko 
zakrojonej, acz niekonwencjonalnej działalności 
pomaga mu prywatny detektyw i jego żona. 

Niekiedy jednak pomoc przychodzi zbyt późno, jak w 
przypadku Lynne Bolsover, żony i matki dwójki dzieci, której 
zmasakrowane ciało znaleziono na opuszczonej działce. Kobieta 
stała się ofiarą napaści brutalnego męża, a może tylko 
tak miało to wyglądać... Są również kobiety takie jak Lizzie 
Piper, popularna autorka poradników kulinarnych, matka trójki dzieci i pozornie szczęśliwa 
żona. Nikt nie dostrzega, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami i do czego zdolny jest jej 
idealny mąż, wzięty chirurg plastyczny, filantrop i kochający ojciec...

Shreve A. – „Druga miłość” – Wyd. Prószyński i S-ka 

Wzruszająca opowieść o wyborach, które odmieniają całe życie, o straconych szansach na

 miłość i ulotnej naturze szczęścia.

Dawni znajomi spotykają się po latach w górskim pensjonacie na 

ślubie przyjaciół z liceum, którzy rozstali się po ukończeniu szkoły i 

odnaleźli na nowo dopiero po długiej rozłące. Bohaterowie tej 

radosnej uroczystości oraz ich weselni goście, wszyscy obecnie po 

czterdziestce, przywożą jednak ze sobą więcej bagażu, niż potrzeba 

na weekendowy pobyt – brzemię wspomnień... 

Spotkanie po latach odsłania zabarwioną cierpieniem i wypełnioną 

wyrzutami sumienia przeszłość oraz wciąż żywy strach przed 

powtórnym zaangażowaniem i nieustające wątpliwościami, czy wybory, które nadały ich życiu 

taki, a nie inny kierunek, były słuszne. Dawni przyjaciele spoglądają na swoje losy z mieszanką 

zazdrości, niepokoju i troski. W ich myślach pojawia się wiele „a gdyby” oraz „tak mogło być”. 

Padają bolesne słowa prawdy, wychodzą na jaw pretensje, trzymane w tajemnicy sekrety i 

trudne kompromisy, które byli zmuszeni zawierać. 



Germain R.  –  „Gin  z  tonikiem i  ogórkiem” –  Wyd. 
Prószyński i S-ka

  Inteligentna i zabawna opowieść o tym, jak sobie radzić po 

trzydziestce w wielkim mieście, jak leczyć rany po nieudanych 

związkach i znaleźć prawdziwą miłość. 

            Marine Vandale ma trzydzieści dwa lata i czeka na wielką, 

prawdziwą miłość. Miłość, która wszystko rozumie, wszystko 

wytrzyma, da poczucie bezpieczeństwa i oddali strach przed życiem. 

„Takiej miłości nie znajdziesz, przebywając stale w towarzystwie 

swoich trzech kumpli” – powtarza jej stale matka. 

           Marine, Laurent (jej były narzeczony), Jeff (współlokator) i 

Julien (przyjaciel gej), stanowią nierozłączną paczkę. Razem próbują odnaleźć bezpieczną 

drogę wśród życiowych pułapek, czyhających na każdego, kto stara się w dojrzały sposób 

spojrzeć na miłość i życie. Wszyscy bohaterowie marzą o tym samym, ale każdy na swój 

sposób. Jak w natłoku nieważnych zdarzeń i przygód rozpoznać prawdziwą miłość? Marine 

będzie musiała nieco naruszyć równowagę w przyjacielskim czworokącie i sama przed sobą 

przyznać, kto naprawdę jest najbliższy jej sercu…



Powieść dla młodzieży

Tyszka A. – „Miłość bez konserwantów” 
- Wyd.Nasza Księgarnia
 

Nela  czuje,  że  nic  jej  się  nie  układa...  Ostatnio  nie  znajduje  wielu 
powodów do radości: wiosna spóźnia się skandalicznie, Kot ma dla niej 
podejrzanie mało czasu, a w szkole gnębi ją ucząca matematyki Wielka 
Nieprawdzica.  Jednak  dopiero  gdy  ciężko  zachoruje  Sophie,  mała 
przyjaciółka Neli, dziewczyna zrozumie, czym są prawdziwe kłopoty...

"Miłość  bez  konserwantów"  uczy  wyrozumiałości  i  optymizmu  oraz  przekonuje,  że  dzięki 
wsparciu bliskich da się rozwiązać wszystkie problemy! 

Trzeci tom przygód Neli Solińskiej. Polecamy również "M jak dżeM" i "Kawę dla kota".

Madera M. – „Kroplówka z marzeniami” – Wyd. 
Nasza Księgarnia

Trzynastoletnia  Lilka  po  wypadku  samochodowym  i  pobycie  w 
szpitalu musi zamieszkać u ekscentrycznej ciotki w Krakowie, z dala 
od domu, rodziny i przyjaciół. Samotna i przepełniona tęsknotą za 
bliskimi, uczy się żyć w nowym środowisku wśród obcych ludzi i 
nieznanych miejsc.

Czy poradzi sobie w krakowskiej szkole? Czy znajdzie bratnią duszę, 
przyjaźń i wsparcie? Co czeka ją za pierwszym poważnym zakrętem w 
życiu? Porażka czy satysfakcja z pokonania przeciwności?

"Kroplówka  z  marzeniami"  to  pełna  mądrości  i  ciepłego  humoru 
opowieść  o  dorastaniu  i  poszukiwaniu  w  życiu  najważniejszych 
wartości  –  prawdy,  odpowiedzialności,  rozumienia  drugiego  człowieka  i  przede  wszystkim 
miłości...

 Majgier K. – „Miłość ci wszystko 
wyPaczy” – Wyd. Akapit Press

Powszechnie wiadomo, że pierwsza miłość dopadnie każdego. 
Nawet tak długo opierające się jej istoty, jak Ania Szuch. 
Niedawno nie pojmowała, po co tracić czas na chłopaków, a teraz 
bez przerwy myśli o jednym z nich. 

Czy miłość może wszystko wypaczyć?



Le Vann K. – „Zakochana Tessa” – Wyd. Akapit Press

  Tessa zawsze uchodziła za szarą myszkę, podczas gdy jej najlepsza 
przyjaciółka Matty była królową towarzystwa, nieustannie otoczoną tłumem 
chłopaków. Wszystko się zmieniło, kiedy Tessa zakochała się w Wolfiem. 
Dzięki niemu zyskała pewność siebie i poczucie własnej wartości. Dorosła i 
zaczęła patrzeć na świat innymi oczami.. 

A kiedy ich miłość rozkwitła, wydarzyło się nieszczęście. Czy Tessa da sobie 
radę? Czy kiedykolwiek o tym zapomni?

Wilks M. – „Wizjokrąg” – Wyd. 
Egmont

Niewiele  osób  w  państwie  Nem  wie,  że  we  wnętrzu  niektórych 
obrazów znajduje się fantastyczny świat - Wizjokrąg - do którego wstęp 
mają  tylko  wtajemniczeni.  Do  tej  garstki  ludzi,  którzy  poznali 
sekretny znak otwierający wejście  do obrazów,  należy Mel,  chłopiec  z 
wioski Kop. Mel ma wielki talent - tak wielki, że może za darmo uczyć się 
u mistrza Ambrosiusa Blika, podczas gdy inni muszą drogo za to płacić. 
Wydaje mu się, że to pierwszy krok na nowej, wspaniałej drodze, ale już 
pierwszego  dnia  wpada  w  ręce  terroryzującej  kraj  organizacji  -  Piątej 
Tajemnicy  -  i  podłego  ucznia  -  Brooda  Smierda.  By  ich  pokonać  i 
uratować  znienawidzonego  przez  nich  mistrza  Blika,  musi  wejść  w 
fascynujący, ale niebezpieczny świat Wizjokręgu. Na szczęście pomagają mu przyjaciele, Sojka 
i Ludo, ale czy starczy im odwagi i wyobraźni, by pokonać potwory z Wizjokręgu i nie mniej - 
a może bardziej - potwornych prześladowców z prawdziwego świata?



Powieść popularnonaukowa

Otwinowska K., Mazur A. – Dieta [nie] życia – Wyd. 
Nasza Księgarnia

Wstrząsająca, autentyczna historia dziewczyny, która od dziesięciu lat 
walczy z anoreksją. Jako dwudziestolatka po sześciu hospitalizacjach i 
kilku próbach samobójczych postanowiła opowiedzieć o koszmarze 
choroby. Punktem zwrotnym okazała się śmierć bliskiej jej osoby, także 
chorującej na zaburzenia jedzenia. Aby ostrzec innych, Karolina 
Otwinowska wyciągnęła na światło dzienne najintymniejsze szczegóły 
swego życia z chorobą i opisała z okrutną dokładnością kodeks 
wyniszczającej ciało i duszę anoreksji. 

Polska na czterech łapach – Wyd. Pascal

     Przewodnik dla ludzi aktywnych podróżujących po Polsce z 
psami.  Produkt był nośnikiem kampanii promującej akcję "Miejsca 
przyjazne psom".

Polska z dzieckiem – Wyd. Pascal

       Przewodnik dla rodziców podróżujących z dziećmi, opisujący 
miejsca atrakcyjne z punktu widzenia małych pociech. 



Pasieczny R. – Miejsca mało znane w Polsce – Wyd. 
Multico

 Polskie miejsca mało znane 
Czy są jeszcze takie? Całe mnóstwo. Jedne 
miejsca od czasu do czasu ktoś odwiedza, 
o innych prawie nikt nie słyszał. Opisujemy 
Skamieniałe Miasto i park dinozaurów, ale 
znaleźliśmy także krzywy las, skansen filmowych 
dekoracji, wiklinowe królestwo i podwodną elektrownię. 

Bernard E. – Sztuka nowoczesna – Wyd. HPS

        Sztuka nowoczesna 1905 - 1945.
Rozwój techniki, światowe wojny, rewolucje naukowe, odkrycie energii atomowej, 
psychoanaliza - zjawiska, które głęboko przeobraziły pierwszą połowę XX w. - 
przyniosły kres nienaruszalnych dotąd w sztuce założeń twórczości i wartości 
poprzednich epok, głównie funkcji mimesis. 
Artyści przestali naśladować rzeczywistość, której byli świadkami, ale poszli o krok dalej - 
w swej twórczości kwestionując zasady przestrzennej budowy obrazu opartej na 
regułach perspektywy oraz rewolucjonizując podejście do koloru. W wyniku tych 
przeobrażeń powstały liczne ruchy estetyczne. 
Sztuka nowczesna zawiera analizę najbardziej znanych kierunków w malarstwie, rzeźbie i architekturze - 
fowizmu, kubizmu, ekspesjonizmu, abstrakcjonizmu, futuryzmu, surrealizmu oraz konstruktywizmu - jak również 
takich zjawistego okresu, jak realizm magiczny czy Nowa Rzeczowość (Neue Sachlichkeit). 
Publikacja obejmuje również biogramy oraz opisy dzieł, między innymi Picassa, Kandinsky'ego, Matisse'a, których 
poszukiwania wywarły zasadniczy wpływ na ewolucję sztuki drugiej połowy XX w.

Canfield J., Hansen M.V., Kirberger K. – Balsam dla 
duszy nastolatka – Dom Wyd. REBIS

        „ To coś więcej niż dziennik. To jednocześnie podręcznik życia, 
pamiętnik oraz inspirująca książka. Każdego dnia zapisuję w nim swoje 
notatki i chciałabym, żeby nigdy się nie skończył".

OPISY ZACZERPNIĘTO Z WITRYN OD
WYDAWCÓW


