
Powieści młodzieŜowe 
 

Pewnego dnia Monika otrzymuje e-maila, który chyba miał trafić do kogoś innego… Dziewczyna odpowiada na wiadomość i 
rozpoczyna korespondencję z intrygującym Gagatkiem. Kto kryje się za tajemniczymi e-mailami i dlaczego 
napisał do Moniki? 
Kajamoko, czyli kłopoty nastolatki to ciekawa opowieść napisana z perspektywy dorastającej dziewczyny. 
Autorka z humorem ukazuje świat nastolatków-gimnazjalistów, próbując odgadnąć ich marzenia i tajemnice. 
http://www.skrzat.com.pl/ 

 
 

 
Bohaterką ksiąŜki jest dwunastoletnia Kasia. Na skutek niefortunnych Ŝyciowych decyzji zwariowanej 
matki często zmienia miejsce zamieszkania. W wędrówce po róŜnych zakamarkach miasta towarzyszy 
jej milczący brat. Przedwcześnie dojrzała Kasia całkowicie wchodzi w rolę jego opiekuna, poniewaŜ 
rodzicielka, bez reszty pochłonięta szukaniem partnera idealnego, nie jest w stanie zajmować się 
swoimi dziećmi. Kolejne etapy tej wędrówki to podmiejskie letnisko, mieszkanie ciotki Niny, wielkie 
śródmiejskie kamienice i ukryty za Ŝelaznymi okiennicami tajemniczy squat. Losy Kasi splatają się z 
losami napotkanych ludzi. KaŜdy z nich to wyjątkowa historia. Na czas teraźniejszy nakłada się teŜ 
pamięć wielokulturowej przeszłości Łodzi. We wspomnieniach oŜywają jej dawni mieszkańcy. 
http://www.zielski.osdw.pl  

 
 
 
Marzec 2007 - Laura przyjaźni się z bogatymi dziewczynami ze swej szkoły, mimo Ŝe znacznie się 
od nich róŜni: jest inteligentna i ma talent - projektuje i szyje sobie ubrania. Z kolei jej 
przyjaciółki interesuje tylko jedno - impreza z okazji ich szesnastych urodzin. Mają na tym 
punkcie obsesję.  
http://merlin.pl 

 
 
 
 
 
  Nathan Malone nigdy nie uczęszczał do zwykłej szkoły, uczył się w domu, spędzał niewiele czasu z 
rówieśnikami i nie chodził na randki. Kiedy matka Nathana musi poświęcać więcej czasu jego 
nowonarodzonym siostrom, ostatni rok nauki w liceum Nathan spędza w zwykłej szkole. Podczas 
pierwszego dnia pobytu w nowej szkole Nathan zwraca uwagę na Lisę, dziewczynę na motocyklu. Lisa i 
Nathan uczą się w tej samej grupie na zajęciach języka angielskiego 
http://www.lideria.pl 

 
 
 

Ryan Piccoli właśnie rozpoczął naukę w pierwszej klasie liceum. przystojny i bystry piętnastolatek wolny czas 
spędza ze znajomymi, najczęściej ze swoją najbliŜszą przyjaciółką, Honey.  
http://www.amigo.osdw.pl 

 
 
 
 

 
 
Dwie szesnastoletnie przyjaciółki, Weronika i Matylda, od dawna marzące o samodzielnym wyjeździe, jadą razem na dzikie 
wakacje. Po wielogodzinnej podróŜy wysiadają na dworcu w obcym mazurskim miasteczku, gdzie miał na nie czekać wujek 
jednej z nich. Ale ten z niewiadomych powodów się nie zjawia... A miały to być takie zwykłe wakacje! Tę 
przygodową powieść z wątkiem sensacyjnym, czyta się jednym tchem. Takie zwykłe wakacje, które 
poruszają takŜe codzienne problemy współczesnej młodzieŜy, są pasjonującą lekturą dla nastolatków. 
http://www.gandalf.com.pl 



Powieści sensacyjne 
 

Dexter Morgan: za dnia sumienny pracownik policyjnego laboratorium kryminalistycznego,w nocy seryjny 
morderca, który wymierza własną sprawiedliwość...innym seryjnym mordercom. 
Nagle pojawia się naśladowca. Zabija dokładnie w stylu Dextera - z tą samą maestrią, z tą samą finezją. 
Dexter jest najpierw dumny, Ŝe ktoś czerpie inspirację z jego niepowtarzalnych pomysłów. Potem pełen 
podziwu dla artyzmu tego drugiego. A w końcu zaczyna wątpić, czy w ogóle jest jakiś drugi...  
http://www.taniaksiazka.pl 
 
 

 
 
Karolowi Borowieckiemu, właścicielowi luksusowej białej willi z róŜanym ogrodem, podrzucane są 
karteczki-wyroki, karteczkiostrzeŜenia z ręcznie wykaligrafowanym tekstem: PAMIĘTAJ O RÓśY, 
które budzą w nim potworny strach. Podczas uroczystej kolacji w dziwnych okolicznościach jego młoda 
Ŝona zostaje zamordowana. Śledztwo zatacza coraz szersze kręgi. Co stoi u źródeł oszustw, szantaŜy i 
zbrodni? Czy prokurator Dolecki i kapitan milicji śabicki odkryją tajemnicę, którą skrywa w sobie biały 
dom tonący w czerwieni róŜ? I czy ona okaŜe się kluczem do rozwiązania zagadki morderstwa? 
http://www.gandalf.com.pl 
 

 
 
 
 
Nadkomisarz Jarosław Pater przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu z atrakcyjną kobietą, 
kiedy dostaje wezwanie do zbadania dziwnej sprawy: W tartaku pod Wejherowem znaleziono 
zmumifikowane zwłoki nieznanego męŜczyzny. Co gorsza, równocześnie okazuje się, Ŝe nad 
morzem przebywa najprawdopodobniej seryjny morderca, który powtarza zbrodnie sprzed lat. Po 
ostatnim zabójstwie napisał do policji, Ŝe jedzie „pooddychać jodem”… 
http://www.kolporter.pl 
 
 

 
 

Wyrwane z pustki Włodzimierza Kruszony to obraz mieszkańców Kolbergu na przestrzeni prawie 
200 lat. Choćby rodzina Knop- jak tysiące innych, Ŝyjąca w bezpośredniej bliskości z Polakami, trochę 
z przymusu, bo przez dziwną i pokręconą historię naszych obu narodów. W tle Kołobrzeg- u 
Kruszony pierwszorzędny drugoplanowy bohater- w róŜnych epokach, obecny nieobecny, ściśle 
związany z losami Knopów, Friebów, Jeleńskich i innych- niemy świadek ich Ŝycia. 
http://brulionbeel.blox.pl  

 

Na jedną z warszawskich przystani Wisła wyrzuca ciało młodego męŜczyzny. Gustav Rytterberg, syn 
szwedzkiego biznesmena, zaginął kilka tygodni wcześniej. Sprawców zbrodni próbuje odnaleźć komisarz 
Adam Nowak, sfrustrowany policjant w średnim wieku, znany z poprzedniej ksiąŜki Konatkowskiego 
Przystanek Śmierć. Udaje się ustalić nie tylko toŜsamość przestępców, przy okazji wychodzą na jaw mroczne 
tajemnice rodziny Rytterbergów – ich powiązania z mafią, a takŜe niepokojące relacje między członkami 
klanu. 
http://zbrodniawbibliotece.pl 

 

Kochali ją. I to był ich błąd. Dwóch bogatych męŜów, zamoŜny narzeczony, wpływowy szef - kaŜdy męŜczyzna, który zwiąŜe 
się z piękną Jordan Price, płaci za to krwią.  
Rick Carson, prowadzący dochodzenie w sprawie zagadkowego zgonu senatora Price’a, rozumie, 
dlaczego wszyscy są przekonani, Ŝe Jordan nie mogłaby popełnić morderstwa. Wydaje się tak 
delikatna, tak wzruszająco bezbronna. Ale Rick wie, Ŝe na śmierci męŜa zyskała fortunę.  
Mimo to nie umie się jej oprzeć. Z przeraŜeniem uświadamia sobie, Ŝe nie będzie potrafił jej oskarŜyć, 
nawet jeśli Jordan jest winna. Ale jeśli jest niewinna, moŜe okazać się, Ŝe wystawił ją zabójcy na 
kolejny cel...  
http://www.ksiegarnianeptun.pl/ 



Powieści obyczajowe 
 
 
 

 
Kasia traci wszystko, co w Ŝyciu waŜne: męŜa, który odszedł do bogatszej, miłość syna obwiniającego ją o 
odejście ojca oraz dobrze płatną pracę. Zmuszona okolicznościami podejmuje pracę woźnej w szkole 
podstawowej. Wydarzenia te zmieniają jej punkt widzenia oraz ocenę ludzi. Czy los Kasi się odmieni? Czy 
odzyska miłość syna? Między łzami a śmiechem trafimy na zaskakujące zakończenie. 
http://www.gandalf.com.pl 
 
 
 
 
 
  

  
Październik 2008 - Idę w tango, nowa powieść Joanny Fabickiej, to pełna humoru, błyskotliwie 
opowiedziana historia Jadzi, trzydziestokilkuletniej kobiety po przejściach, a zarazem bezlitosny 
portret grajdołka z pretensjami, jakim jest polski show biznes.Jadzia za jednym zamachem traci pracę 
oraz... 
http://merlin.pl 

 
 
 
 

"Nie jestem juŜ dzieckiem i nie muszę ci się spowiadać z kaŜdego kroku! Dwa tygodnie nie dzwoniłam? 
PrzecieŜ Ŝyję! A jakby coś mi się stało, to dowiedziałbyś się pierwsza, jako matka denatki! Prawda?! 
No... chyba, Ŝe nie byłoby ciała! Mam przestać? Ty przestań! Dzwonię, kiedy chcę! Te telefony nie 
mogą być wymuszane! Nic ci się nie stanie, jak nie pogadamy sobie parę dni! Zresztą, o czym z tobą 
gadać! Ciągle narzekasz! Taka jest Karolina. Pyskata jest po matce, niezaleŜna równieŜ. Dzwoni, kiedy 
ma ochotę, czyli najczęściej wtedy, gdy kończy się jej gotówka. Czyli coraz rzadziej. Ale czy zaraz 
musiała pozować do jakichś męskich czasopism? Pokazywać biust obcym facetom, zamiast iść na 
studia? Ból głowy to najmniejszy z problemów jej mamy..." 
http://eureka.sklep.pl 
 
 
 

 

Styczeń 2009 - 1861 rok, włoskie miasteczko Grottole. Bogaty gospodarz Francesco Falcone otrzymuje dwie 
wiadomości - dobrą i złą. Pierwsza dotyczy narodzin syna. Druga - utraty zapasów: krzyki jego rodzącej Ŝony 
sprawiły, Ŝe popękały dzbany z oliwą. Czy to zwykły przypadek? Wydaje się, Ŝe nad rodziną ciąŜy... 
http://merlin.pl/ 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

Sierpień 2008 - Ewa - osamotniona i rozczarowana nieudanym związkiem lekarka - wraca do 
rodzinnego miasta, by spróbować na nowo ułoŜyć sobie Ŝycie. Powrót do domu staje się dla 
czterdziestoletniej kobiety powrotem do wspomnień z dzieciństwa i do nierozwikłanej od lat 
rodzinnej tajemnicy. Czy będzie takŜe... 
http://merlin.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trzy lata po tajemniczym samobójstwie Stacy, Jace Montgomery wciąŜ opłakuje śmierć narzeczonej. Od 
czasu jej odejścia nie zainteresował się Ŝadną inną kobietą, a rodzina Stacy wciąŜ obwinia go o jej śmierć. 
Pewnego dnia, podczas przeglądania starych dokumentów, Jace znajduje zdjęcie domu  
i zagadkową wiadomość: "Znowu nasz. Na zawsze razem. Do zobaczenia tam".  
Wiadomość datowana była na dzień przez śmiercią Stacy. 
http://www.lideria.pl 



Literatura popularnonaukowa 
 

KaŜdy czas ma swoich bohaterów. Na szczególną uwagę zasługują Ci, których działania wpływają na losy 
całego pokolenia albo narodu. 27 grudnia 2008 roku mija 90 lat od wybuchu jedynego zwycięskiego 
powstania - Powstania Wielkopolskiego. 
W związku z rocznicą przedstawiamy w naszej ksiąŜce, w osobnych opowieściach o Ŝyciu i losach, 
kilkunastu powstańców-bohaterów oraz ich rodzin. 
http://www.gandalf.com.pl 

  
 
 
 
 

Pamiętacie pralkę Franię? MoŜe nawet stoi jeszcze gdzieś w piwnicy, ale czy zdajecie sobie sprawę, 
Ŝe jej pojawienie się przyspieszyło rozpad mikrostruktury społecznej? Kiedyś pranie angaŜowało pół 
wsi, później całą rodzinę, dzisiaj – wystarczy jedna osoba. Albo spłuczka klozetowa – wynaleziona 
pod koniec XVI wieku długo nie mogła zagościć w łazienkach, gdyŜ budziła obawy natury 
ekonomicznej, a nawet… historiozoficznej. 
http://www.wab.com.pl 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kwiecień 2004 - Blondynka u szamana. Magiczna wyprawa do świata Indian. 
Beata Pawlikowska - pisarka i podróŜniczka, autorka audycji "Świat według Blondynki" w 
Radiu Zet, pół Ŝycia spędza w dŜungli amazońskiej. Teraz mamy szansę udać się tam razem z 
nią. W swojej najnowszej ksiąŜce zagłębia się w tropikalną... 
http://merlin.pl  
  
 
 
  

Doskonałe wprowadzenie do wszystkich aspektów 
jeździectwa i opieki nad kucem i koniem 

Poradnik podaje szczegółowe wskazówki, jak 
dbać o konia i utrzymać go w dobrej kondycji 
Czytelnik znajdzie teŜ informacje, jak przygotować 
kuca do pokazów i zawodów, między innymi 
w pony-games, próbach terenowych i ujeŜdŜeniu 
KsiąŜka - pełna wspaniałych fotografii, zestawień 
i czytelnych rysunków instruktaŜowych - wyjaśni 
krok po kroku jak postępować z koniem lub kucem, 
jak doskonalić umiejętności jeździeckie i zaprezentować kuca od najlepszej strony. 
http://www.turystyki.pl 
 
 
 

 
 

Marzec 2008 - Komputer otwiera serię ksiąŜek przygotowanych z myślą o seniorach oraz 
osobach w średnim wieku, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z komputerami, 
notebookami czy internetem. Autorem wszystkich ksiąŜek jest Günter Born, niemiecki 
popularyzator nowoczesnych technologii wśród osób... 
http://merlin.pl 
 
 
 
 

Poradnik poświęcony przełomowej metodzie odŜywiania - diecie ubogowęglowodanowej, 
która kładzie kres ciągłemu liczeniu kalorii i stresowi, jaki towarzyszy 
posiłkom: pozwala jeść w dowolnych ilościach i delektować się 
potrawami. To nie tłuszcz jest główną przyczyną otyłości, ale 
spoŜywanie duŜych ilości węglowodanów.  
http://www.dobreksiazki.pl 


