
LITERATURA OBYCZAJOWA

Dickey E. J. - Genevieve – Wyd. G+J Gruner +Jahr Polska

Genevieve - piękna, niezależna kobieta sukcesu, oraz jej mąż - 
naukowiec w dziedzinie medycyny, wiodą dostatnie życie w Los 
Angeles. Wszystko zmienia się, kiedy oboje jadą na pogrzeb babki. 
Sekrety rodzinne Genevieve wychodzą na jaw, a jej mąż zaczyna 
fascynować się swoją młoda i pełną temperamentu szwagierką. 
Genevieve to pasjonująca, pulsująca erotyzmem opowieść o miłości, 
romansie, skrywanej tożsamości i odkrywaniu prawdy o sobie.

Brockmann S. - Przynęta doskonała - Wyd. G+J Gruner +Jahr Polska

Dowódca elitarnej jednostki antyterrorystycznej FBI, agent Max 
Bhagat, dostaje wiadomość, że jego wielka miłość, Gina Vitagliano, 
zginęła w ataku terrorystycznym. Max bez wahania udaje się do 
Niemiec, by odnaleźć zabójcę. Na miejscu zamachu przeżywa szok. 
Okazuje się bowiem, że Gina wciąż żyje, ale spotkał ją los gorszy niż 
śmierć. Razem z Molly Anderson, koleżanką z pracy w obozach 
pomocy humanitarnej, wpadła w ręce bezwzględnego przestępcy, który 
wykorzystuje obie kobiety jako przynęty do zastawienia śmiertelnej 
pułapki. Na kogo poluje? Czy agentowi FBI uda się ocalić dziewczynę, 
którą kocha? 

Lynch S. K. - Biesiada z aniołami -Wyd. Prószyński i S-ka

Connie Farrel ? nowojorska dziennikarka i krytyk kulinarny ? leci 
do Wenecji na drugi miesiąc miodowy. Nie zapowiada się on 
słodko ? miejsce obok Connie jest puste: mąż wystawił ją do 
wiatru. Ale przecież Wenecja to miasto marzeń! Connie przeżywa 
ognisty romans z zabójczo przystojnym gondolierem, który przy 
okazji raczy ją niebiańskimi smakołykami włoskiej kuchni. Jednak 
czar rychło pryska i zmysłowy sen o Wenecji zmienia się w 
nowojorski koszmar ze zwariowanym scenariuszem w stylu ? 

Seksu w wielkim mieście? 

Foley G. - Jej przyjemność – Wyd. Amber

Utracone dziedzictwo i odnalezione szczęście w pełnej przygód 
powieści laureatki najważniejszych nagród gatunku. Księżniczka 
Sophia zamierza odzyskać wyspę, którą niegdyś władał jej ojciec. 
Musi jednak uciekać przed wrogami, którzy usiłują ją zgładzić. 



Ukrywa się na angielskiej wsi, gdzie spotyka leczącego wojenne rany majora 
Knighta, który na zawsze wyrzekł się przemocy. Lecz gdy piękna nieznajoma złoży 
swe życie w jego ręce, mężczyzna raz jeszcze stanie do walki... 

Frank D. B. - Wyspa serc niespokojnych – Prószyński i S-ka

Z wielu wysepek u wybrzeża Lowcountry w Południowej 
Karolinie wyspa Pawleys jest chyba najbardziej tajemnicza i 
czarująca. Huey Valentine, właściciel tamtejszej galerii, 
zaopatrującej w dzieła sztuki dekoratorów wnętrz i turystów, 
rezyduje na rodzinnej plantacji i opiekuje się matką, mądrą i 
czarującą osiemdziesięciolatką. Ma przyjaciółkę, Abigail 
Thurmond, emerytowaną prawniczkę z Kolumbii, która wróciła do 

rodzinnego domu na Pawleys. Wszyscy są zadowoleni z dostatniego i spokojnego 
życia, dopóki nie wkracza w nie Rebeka Simms. Pozbawiona domu, męża i dzieci, 
ucieka na wyspę, zabierając ze sobą głęboko skrywane tajemnice i kłopoty. Huey i 
Abigail muszą znowu stawić czoło życiu toczącemu się poza idylliczną wyspą. 

Barton B. -Cichy zabójca -Wyd. Amber

Szczęście Cathy skończyło się w jednej wypełnionej 
okrucieństwem i cierpieniem chwili, gdy mąż zginął na jej oczach. 
Policja nie zdołała ująć zabójcy. Półtora roku później Cathy wraca 
do rodzinnego miasta, by zacząć wszystko od nowa. Jednak 
szaleniec, który zamordował jej męża, znów zaczyna zabijać. 
Szeryf Jack Perdue, dawny ukochany Cathy, zrobi wszystko, by go 
schwytać. Ale może nie zdołać ocalić Cathy przed jej 
przeszłością... 

Lustyk J.- Gwiazdy w ogrodzie - Wyd. Prószyński i S-ka

Do starej willi na warszawskim Żoliborzu, zamieszkanej przez 
rodzinę z pięcioletnią dziewczynką, wprowadza się nowy lokator.
Wszystko wydaje mu się zwyczajne i naturalne jak w każdej 
rodzinie. Ale to tylko pozory - naprawdę nic tu nie jest takie, na 
jakie wygląda. Jeśli życie ci dokuczyło i świat wydaje się wrogi, a 
ludzie źli, jeśli straciłeś wiarę w przyjaźń lub doskwiera ci 
samotność - przeczytaj tę książkę. A jeśli wszystko w życiu ci się 

udało, jesteś optymistą, masz przyjaciół i udaną rodzinę - tym bardziej przeczytaj tę 
książkę. Jest dobra na wszystko. Joanna Lustyk Z zawodu jest prawnikiem. Przez 
wiele lat pracowała jako radca prawny. Obecnie mieszka w Stanach 
Zjednoczonych. Lubi koty i podróże. 



LITERATURA SENSACYJNA

Keene B. - Noc zombie – Wyd. Amber

Apokaliptyczna wizja w okrutnym horrorze dwukrotnego zdobywcy 
nagrody Brama Stokera Światem rządzą zombie... Umarli wracają - 
przerażająco inteligentni, przebiegli... i bardzo głodni. Atakują 
każdego, kto wpadnie w ich ręce. Jim Thurmond, jeden z 
nielicznych ocalałych, wie, że jego syn żyje. Porzuca bezpieczną 
kryjówkę i rusza ratować dziecko - przez całą Amerykę. Po drodze 
dołącza do niego troje ludzi, którym też udał o się przeżyć. Czy 
zdołają jednak uciec krwiożerczym potworom? I pokonać 

najstraszliwsze zło, które czeka na końcu drogi...

Connelly M. - Echo park – Wyd. Prószyński i S-ka

W 1993 roku Marie Gesto wyszła z supermarketu i ślad po niej 
zaginął. Prowadzący śledztwo Harry Bosch nie zdołał ustalić, co się 
z nią stało, a nierozwiązana zagadka nigdy nie przestała go 
prześladować. Po latach detektyw dowiaduje się o aresztowaniu 
mordercy, Raynarda Waitsa, który zamierza się przyznać do kilku 
innych zbrodni, chcąc dzięki temu uniknąć kary śmierci. Wśród 
swoich ofiar wymienia Marie Gesto. Na szybkiej weryfikacji jego 
zeznań i wyroku skazującym bardzo zależy prokuratorowi, kandydującemu w 
wyborach. Tymczasem Bosch odkrywa, że przed trzynastu laty wraz ze swoim 
partnerem popełnili błąd, lekceważąc ważny trop, który mógł ich doprowadzić do 
Waitsa i ocalić życie dziewięciu późniejszym ofiarom mordercy. 

Robertson I. - Narzędzie piekła – Wyd. Amber

Klimat jak z powieści Daphne du Maurier, tajemnica jak z 
Wichrowych Wzgórz w atmosferycznym thrillerze historycznym 
Thornleigh Hall, wyniosłą siedzibę hrabiów Sussex, otacza ponura 
legenda, odkąd jej dziedzic zaginął, a ród, niegdyś znamienity, 
skarlał i podupadł. H. Westerman, młoda właścicielka sąsiedniego 
majątku, znajduje okaleczone zwłoki, a przy nich rodowy pierścień 
Thornleighów. Czy są to doczesne szczątki zaginionego hrabiego?

Gabriel Crowther, ekscentryczny uczony-patolog, wydaje się jedynym, który 
potrafi potwierdzić jej podejrzenia. Jednak energia i temperament Harriet 
połączone z chłodną logiką i wiedzą Gabriela, mogą nie wystarczyć, by odkryć 
straszliwą tajemnicę i zapobiec kolejnym zbrodniom. Od arystokratycznych 
salonów do XVIII-wiecznych prosektoriów, od londyńskich kawiarni i wiejskich 
gospód do wytwornych wiejskich posiadłości Imogen Robertson prowadzi swoich 



niezapomnianych, niekonwencjonalnych bohaterów tropem wielowarstwowej 
intrygi. 

Beckett S. - Szepty Zmarłych – Wyd. Amber

David Hunter, który wie o śmierci wszystko - w niespełna rok po 
kolejnym śledztwie, którego omal nie przypłacił życiem - wraca tam, 
gdzie uczył się zawodu. Tam, gdzie "wszędzie wokoło leżały ludzkie 
ciała w różnym stadium rozkładu", a "wielkie czarne litery na bramie 
informowały, że to Ośrodek Badań Antropologicznych, lepiej znany 
pod inną, mniej urzędową nazwą. Trupia Farma." Tam doktor 

Hunter ma nadzieję odzyskać wiarę w siebie i znowu "skłonić zmarłych do 
zwierzeń". Tam na prośbę swego mentora rozpoczyna dochodzenie w sprawie 
makabrycznego morderstwa. Dochodzenie, w którym będzie musiał wysłuchać 
najbardziej przerażających szeptów zmarłych. W miejscu jeszcze straszliwszym i 
bardziej nieludzkim niż Trupia Farma.

Moffat G. J. - Pętno stokrotek – Wyd. Amber

Logan Finch osiągnął to, o czym marzył. Ma pieniądze, prestiż, 
perspektywę awansu na partnera w największej kancelarii prawniczej w 
Glasgow. Lecz wciąż nie może zapomnieć o kobiecie, która opuściła go 
bez słowa przed dwunastu laty. Nagle znów słyszy o Pennelope. Od 
policji: Pennelope została zamordowana. Miała jedenastoletnią córkę, 
która zniknęła... Żeby ją odnaleźć, Logan musi zaryzykować wszystko. 

I stanąć przez wyborem pomiędzy prawem a sumieniem... 

LITERATURA POPULARNONAUKOWA

Wypalenie zawodowe: przyczyny (pod red. naukową Sęk H.)-Wyd. Naukowe 
PWN

Emocjonalne wyczerpanie, nadmierny dystans wobec osób i spraw, 
którym się służy, aż do utraty zaangażowania zawodowego - to 
powszechnie doświadczane przejawy syndromu wypalenia zawodowego. 
Jego efektem może być przedmiotowe traktowanie klientów, uczniów, 
pacjentów czy petentów. Temu właśnie zjawisku poświęcony jest kolejny 
tom serii Nowe Tendencje w Psychologii, stanowiący wybór najbardziej 
znaczących tekstów autorstwa wybitnych znawców wypalenia 
zawodowego. 



Autorzy przedstawiają koncepcje teoretyczne wyjaśniające ten problem oraz 
pokazują możliwości zastosowania w praktyce wiedzy o mechanizmach i 
uwarunkowaniach wypalenia zawodowego.

Książka adresowana do studentów psychologii, pedagogiki, medycyny, 
pielęgniarstwa i przedstawicieli zawodów szczególnie narażonych na wypalenie 
(np. nauczycieli, pracowników społecznych, policjantów) oraz do 
odpowiedzialnych za kształcenie i przygotowanie do pracy profesjonalistów usług 
społecznych.

Gomulski W. - Mix negocjacyjny – Wyd. Astrum

Negocjacje są coraz bardziej powszechną metodą porozumiewania 
się ludzi, językiem komunikowania się. Kształtują relacje biznesowe 
i społeczne, są też narzędziem pracy w tych dziedzinach. 
Współczesny menedżer, ekspert kierujący projektem czy 
handlowiec powinni być dobrze obeznani z tematyką negocjacji – o 
ile chcą dobrze wykonywać swoje zadania. Kultura negocjacji 
przenika również do naszego życia prywatnego – swoje relacje 

społeczne coraz częściej ujmujemy w myśl zasad negocjacyjnych. W tej sytuacji 
istnieje potrzeba opracowania modelu mixu negocjacyjnego – narzędzia 
porządkującego warsztat pracy negocjatorów i ułatwiającego prowadzenie 
negocjacji w sposób efektywny i satysfakcjonujący. Taki właśnie model 
przedstawia jego twórca – W. Gomulski. W swym nowatorskim opracowaniu 
dotyczącym zarówno negocjacji biznesowych, jak i społecznych, prezentuje ujęcie 
negocjacji jako dziedziny wiedzy naukowej i jako praktyki biznesowej i społecznej 
przydatnej dla każdego,kto się negocjacjami zajmuje zawodowo lub zajmować 
będzie. Tę nowoczesną koncepcję warsztatu efektywnego negocjatora autor poleca 
tym wszystkim, którzy chcą twórczo rozwijać teorię i praktykę negocjacji. 

Prekop I. - O miłości, która daje wsparcie – Wyd. WAM

Książka jest adresowana przede wszystkim do rodziców. Autorka udziela 
cennych wskazówek, jak kochać dziecko, troszczyć się o nie, kierować 
nim, a zwłaszcza wychowywać mądrze bez szkody dla emocjonalnego 
rozwoju, dawać dziecku miłość i wsparcie tak, by mogło wykorzystać ów 
dar miłości w przyszłości z korzyścią dla siebie i innych. Dodatkowym 
atutem niniejszej publikacji są zabawne, ciekawe ilustracje. 

Edwardo L. - Kochanki. O uwodzeniu. -Wyd. Prószyński i S-ka

Od dekadenckich dworów Karola II i Ludwika XIV po surową 
atmosferę bunkra, w którym Hitler zawarł pakt ze śmiercią – ta 
książka przenosi nas kolejno w jakże różne światy ośmiu kobiet 
wykorzystujących swą seksualną atrakcyjność do zdobycia władzy 



i bogactwa, wywołujących skandale i zdobywających reputację, która przetrwa 
długo po ich śmierci. W ośmiu biografiach Leigh Eduardo z werwą ożywia trzy 
minione stulecia, bada sztukę oportunizmu, siłę ambicji i zwyczajną odwagę, którą 
wykazały się owe kobiety, by przetrwać w zdominowanym przez mężczyzn 
świecie. Książka Kochanki w rozkosznie plotkarski sposób opowiada o życiu i 
czasach tych pięknych, napiętnowanych i niezapomnianych kobiet. 

Jarek I. - Historia grosza i złotego – Wyd. Europa

Połączenie klasycznego atlasu i barwnego albumu, 
dostarczające kompendium wiedzy o historii pieniądza na 
ziemiach polskich w przededniu wprowadzenia w 
naszym kraju wspólnej waluty europejskiej. Książka-
przewodnik, która pozwala poszerzać historyczną wiedzę 
na temat polskiego pieniądza. Atlas jest jedyną na rynku 
pozycją prezentującą w przystępny sposób teorię 
pieniądza, jego rodzaje, chronologię, pochodzenie i 
problemy metrologii. Przemawia do wyobraźni kolorowymi zdjęciami nie tylko 
monet i banknotów, ale przede wszystkim poprzez ukazanie kontekstu 
historycznego oraz miejsc, w których one powstawały. 

LITERATURA MŁODZIEŻOWA

Grzelak A. - Herbata szczęścia – Wyd. Prószyński i S-ka

Szklarka, utalentowana artystka, ma stworzyć wizerunek rośliny 
zwanej herbatą szczęścia. Rzecz w tym, że nikt nie wie, jak ona 
wygląda. Szklarka wybiera się więc na Wyspę Sierot, gdzie się 
wychowywała pod nadzorem tajemniczych instruktorek. Od 
jakiegoś czasu ma też problem z zakazanym uczuciem do hrabiego 
Seduna. On również nie może zapomnieć ciemnowłosej 
dziewczyny. Chcąc spokojnie zastanowić się nad swoją 
przyszłością, hrabia dołącza do wyprawy, której celem jest egzotyczna i pełna 
magii wyspa Nut. Tymczasem Szklarka nieoczekiwanie styka się z tajemnicą 
dotyczącą jej pochodzenia, co nieodwracalnie odmienia życie jej i wielu innych 
osób. 

Łacina A. - Czynnik miłości – Wyd. Nasza Księgarnia

Gdyby rodzina Cullenów chodziła do liceum Patrycji, wszystko wyglądałoby 
inaczej. Ale takie rzeczy dzieją się tylko w książkach. Poza nimi czeka 



codzienność: despotyczny ojciec urządzający w domu 
hałaśliwe imprezy, zahukana matka i zgryźliwi nauczyciele. Do 
tego najlepsza przyjaciółka zakochała się w Tajemniczym 
Poecie…
A jednak… W życie Patrycji nieoczekiwanie wkracza ktoś 
bardzo podobny do Edwarda, bohatera ulubionej 
powieści: ta sama blada cera, podobnie podkrążone oczy, 
nieziemska uroda… Czy chłopak rzeczywiście skrywa 
mroczny sekret? 
Powieść Anny Łaciny opowiada o dorastaniu do dojrzałej i odpowiedzialnej 
miłości, trudnych wyborach oraz decyzjach, które mogą zaważyć na całym życiu. 
Już wkrótce kolejna powieść autorki: "Kradzione róże"!

Gutowska-Adamczyk M. - Wystarczy, że jesteś – Wyd. Nasza Księgarnia

Weronika jest z natury pesymistką. Nie wierzy w siebie ani w to, 
że odnajdzie w życiu szczęście i miłość. Zapamiętale czyta 
„Zmierzch” i skrycie marzy o wielkim, wyjątkowym uczuciu oraz 
księciu, zbyt doskonałym, by mógł być prawdziwy. Idealny 
chłopak rodzi się w wyobraźni dziewczyny i żyje w świecie 
wirtualnym, w prowadzonym przez nią blogu.

Czy rzeczywistość może się upodobnić do marzeń? 

Westerfeld S. - c.d. Trylogii t.2 „Śliczni” i t.3 „Wyjątkowi”-Wyd. Egmont

Tally Youngblood ma wszystko, o czym marzyła - właśnie 
skończyła szesnaście lat, przeszła operację, stała się doskonale 
śliczna, a teraz ma zostać przyjęta do grona najbardziej odlotowej 
ekipy w Mieście Nowych Ślicznych. Kiedy jednak na balu 
kostiumowym niespodziewanie pojawia się tajemniczy nieznajomy 
przebrany za agenta Wyjątkowych Okoliczności, wspomnienia Tally 
powracają. Dziewczyna zaczyna się zastanawiać, czy naprawdę 
wcześniej chciała porzucić swoje obecne, nowe, cudowne życie, 
powrócić do Nowego Dymu i chłopaka, którego w ogóle nie pamięta? I która z 
nich jest prawdziwa - obecna Tally czy ta dawna, sprzed operacji? 
Śliczni to drugi tom porywającej trylogii.

Wyjątkowi to trzeci tom trylogii. Wyjątkowe Okoliczności - te dwa 
słowa budziły u Tally dreszcz zgrozy już wtedy, gdy była brzydka - 
w czasach ucieczki i buntu. Wówczas Wyjątkowi pozostawali 
jedynie złowieszczą legendą - przerażająco piękni, niebezpiecznie 



silni, porywająco szybcy. Zwyczajni śliczni mogli przeżyć całe życie i nigdy ich 
nie spotkać. Ale Tally nie była zwykłą śliczną. A teraz zrobiono z niej jedną z 
Wyjątkowych: super sprawną maszynę do zabijania, zaprojektowaną tak, by 
utrzymywać brzydkich w ryzach, a ślicznych w okowach głupoty. Siła, szybkość, 
jasność myślenia - to wszystko zachwyca Tally i sprawia, że czuje się lepiej, niż 
kiedykolwiek. No, zazwyczaj. Bo drobna cząstka jej umysłu wciąż pamięta, że 
istnieją też inne rzeczy. Łatwo jednak ją uciszyć - przynajmniej dopóki nie dostaje 
szansy ostatecznego zniszczenia zbuntowanego Nowego Dymu. 

Opisy zaczerpnięto z witryn od wydawców


