
Powieść sensacyjna

Perry T. – Milczenie – Dom Wydawniczy Rebis

          Prywatny detektyw Jack Till pomógł Wendy Harper ukryć się w Stanach. 
Teraz, po sześciu latach, musi ją odnaleźć, zanim uczyni to para płatnych 
zabójców, Sylvie i Paul Turner. Tylko zeznania Wendy bowiem mogą ocalić jej 
byłego chłopaka i partnera w interesach przed wyrokiem sądowym za 
morderstwo, którego nie popełnił. Kto pierwszy dopadnie Wendy? 

Mistrzowsko przedstawiona intryga oraz psychologiczna przenikliwość 
autora sprawiają, że czyta się tę hipnotyzującą powieść z dreszczykiem emocji.

Koontz D. – Braciszek Odd – Wyd. Albatros Andrzej Kuryłowicz 

    Odd Thomas (bohater wcze niejszychś  powie ci Koontza ś Odd Thomas i Dar  
widzenia) jest obdarzony „szóstym zmys em” –ł  potrafi rozmawia  z duchami ludzi, którzyć  
odeszli. W poszukiwaniu wytchnienia zaw drowa  do klasztoru w. Bart omieja,ę ł ś ł  
gdzie spodziewa  si  znale  odrobinł ę źć ę spokoju. Na pró no. Tajemniczo znika jedenż  
z mnichów. W trakcie jego poszukiwa  Oddń  dostrzega istot  z o on  z ruchomych ko ci.ę ł ż ą ś  
Jeden z uczniów przyklasztornej szko y,ł  autystyczny Jacob, ostrzega go przed 
gro c  mu mierci . Mno  si  z eżą ą ś ą żą ę ł  omeny, poltergeist bije w dzwon, a na dachu 
pojawia si  zjawa mierci. Czy faktycznieę ś  jest to dzia anie si  nieczystych, czy mo eł ł ż  
jednak za wszystkim stoi istota ludzka?

Preston  D.  ,  Child  L.  –  Relikt  oraz  Relikwiarz  – 

Wydaw.G+J Gruner+Jahr Polska

   Połączenie  doskonale  uchwyconych  momentów  niepewności, 

barwnych postaci oraz wiarygodnych informacji naukowych sprawia, że 

Relikt może osiągnąć status bestsellera"" Booklist".

 

     Relikwiarz to kontynuacja powieści Relikt. Tym razem policyjni nurkowie 
znajdują dwa szkielety pogrzebane w mule przy brzegach Manhattanu. Kustosz 
Muzeum Historii Naturalnej, Margo Green, zostaje poproszona o pomoc. 
Wkrótce przekonuje się, że jest potrzebna nie tylko do ekspertyzy 
antropologicznej. Przyczyną tego wezwania jest coś, o czym ona sama chce 
zapomnieć – jej zeszłoroczne polowanie na przerażającą bestię w piwnicznych 
korytarzach muzeum. A szkielety zdradzają nie tylko ślady wynaturzonych 
czynów, ale i groteskowe zniekształcenia, wskazujące jednoznacznie, że przebudził się dawny 
koszmar.                                                                            
    

http://www.azymut.pl/?m=105&p=30325


Powie  obycza jowaść

Kuszewska M. – Niewyspani  – Wydawn ic two Otwar te

  To historia młodych ludzi, którzy pod pozorami normalnego życia usiłują ukryć 
pustkę, tęsknotę, emocjonalną miałkość. Każdego dnia spotykają mnóstwo ludzi, 
mają rodziny, przyjaciół, a mimo to nie potrafią z nikim porozmawiać, czują się 
samotni. Dojrzałość prozy Marty Kuszewskiej polega na tym, że autorka nie 
opisuje swoich przeżyć, nie porywa się na kolejny  terapeutyczno-
ekshibicjonistyczny eksperyment literacki, ale chłodno pokazuje rzeczywistość i 
tworzy jej realny obraz... 

Henley V. – Zuchwały podbój – Wyd. bis

         Oddziały Guya de Montgomery przemierzają terytorium Brytanii, 

tymczasem śliczna Lillyth z Godstone Hall rozpacza, gdy 

ukochany dom pada łupem normańskich najeźdźców. Mimo to 

nie jest w stanie oprzeć się uczuciom, jakie budzi w niej śmiały zdobywca, 

którego siła, łagodność i męskość zapierają dech w piersi. Szlachetny 

Guy, bezradny wobec uczucia, przysięga chronić damę, której 

pożąda, przed brutalnością innych, ponieważ jest ona najcenniejszą nagrodą, jaką może dać mu 

Anglia. I choć zdradziecki przyjaciel oraz wróg rzucą mu wyzwanie, Guy nie wyrzeknie się 

czarownej kobiety, która rozpaliła w nim krew.

Kingsbury K. – Saga rodziny Baxterów – Polskie 

Wydawnictwo Encyklopedyczne

t.1. Wschód słońca;  t.2. Niezapomniane lato; t.3. Pewnego dnia

    Pełni entuzjazmu Dayne Matthews i Katy Hart zaczynają planować 
swój ślub, za wszelką cenę starając się utrzymać tę uroczystość w 
tajemnicy przed paparazzimi. W miarę zbliżania … 

   Ashley i Kari noszą pod sercami nowe życie. Ale podczas 
USG okazuje się, że jedno z dzieci ma poważną wadę. Wszyscy modlą 
się o cud. To lato staje się okresem wielkiej próby. Czy Baxterowie wyjdą 
z niej zwycięsko? …

   Dayne i Katy Matthews czują ogromną presję i ciężar 
obecnego stylu życia, kiedy jako gwiazdy Hollywood 
biorą udział w dwóch osobnych projektach filmowych. 

Plotki w tabloidach donoszą o problemach i niewierności w ich 
małżeństwie.



Literatura popularnonaukowa

Borkowski K. – Wielkopolskie drzewa – Wyd. Dalpo

 
Album Wielkopolskie drzewa zawiera kilkaset fotograficznych portretów 
drzew rosnących w tym regionie - najbardziej okazałych, najstarszych lub z 
innego powodu godnych uwagi.   Zasadniczą część albumu stanowią zdjęcia 
drzew i towarzyszące im krótkie opisy na temat ich rozmiarów i lokalizacji. 
Część opisów zawiera dodatkowe informacje, głównie natury dendrologicznej 
bądź krajoznawczej, albo ciekawostki.

Dla łatwiejszej lokalizacji drzew, zarówno na stronach albumu jak i w terenie, 
podzielono Wielkopolskę na 7 części. Najpierw opisano drzewa z Poznania i 
jego okolic oraz - w oddzielnym rozdziale - dęby rogalińskie. W kolejnych 
rozdziałach ujęto tereny położone na północ, wschód, południe i zachód od 
stolicy Wielkopolski. Ten układ przyjęto wyłącznie dla potrzeb albumu i nie 
ma on zwiążku z oficjalnie obowiązującymi podziałami regionu.

W albumie drzewa także z terenu Zaniemyśla….

Alfabetyczny skorowidz wszystkich wymienionych miejscowości znajduje się 
na końcu książki.

Tomaszewski M. – Chopin – Polskie Wydawnictwo Muzyczne

   Prezentowane ilustrowane wydawnictwo Chopin, autorstwa Mieczysława 
Tomaszewskiego,  przygotowane  zostało  z  okazji  obchodów  160  rocznicy  śmierci  oraz  200 
rocznicy  urodzin  Fryderyka  Chopina.  Syntetyzujące  i  integralne  ujęcie  życia  i  twórczości 
największego polskiego kompozytora jest adresowane do wszystkich, którym Chopin i jego talent 
są bliskie, tak w Polsce, jak i zagranicą. Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą 
wiedzieć więcej  na temat  życia  Chopina oraz czasów, w których  żył.  Autor podejmuje  próbę 
odpowiedzenia na pytania, jak geniusz kompozytora rozwijał się oraz jaki wpływ miały na niego 
wydarzenia historyczne i kulturalne zachodzące za jego życia.  Album zawiera bogaty materiał 



zdjęciowy  zawierający  zarówno  archiwalne  materiały,  jak  i  współczesne  fotografie 
przedstawiające  osobliwości  między  innymi  godne  zwiedzenia  miejsca  związane  z  życiem 
kompozytora.  Prezentujemy  Państwu  360  stron,  ok.  300  zdjęć  w  tym  180  współczesnych, 
wykonanych specjalnie na potrzeby albumu przez PZ Studio. Wyjątkowe w swej urodzie zdjęcia 
ukazują piękno ojczystej ziemi Chopina.

Ziemia redzka w dobie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 ( pracaś  
zbiorowa pod red. Janusza Karwata )

 

Trzy częściowa praca pod redakcją Janusza Karwata jest pierwszą z tak obszernym opracowaniem 
traktującym o wysiłku zbrojnym Średzian w Powstaniu Wielkopolskim.  Książka ta jest  o tyle 
ciekawa,  że  zgodnie  z  tytułem  obrazuje  wysiłek  ten  na  tle  całego  bagażu  doświadczeń  z 
wcześniejszych prób zerwania kajdanów, realiów życia tamtego czasu, i nastrojów społecznych… 

Wielką  sprawą  są  biogramy  89  powstańców,  których  życiorysy  z  pewnością  warte  są 
przypominania, bo to życiorysy bohaterów i co ważniejsze bohaterów zwycięskich. Dobrze także, 
że  na  końcu  znalazła  się  lista  673  zaangażowanych  w  powstanie  na  Ziemi  Średzkiej. 
Podsumowując to pozycja dla Średzian ważna i obowiązkowa.

Szymczyk J. – E-lementarz Internetu – Wyd. HELION

    Przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z 
komputerem. 

 W „E-lementarzu Internetu” początkujący internauci znajdą wskazówki w jaki sposób uruchomić 
komputer, co to jest monitor, „program„, kursor” i co oznacza „kliknięcie”. Podczas swojej 
internetowej przygody z ING dowiedzą się także, do czego służy „przeglądarka”, jak można 
wysyłać pocztę elektroniczną, korzystać z „wyszukiwarek”, robić zakupy w Internecie, odszukać 
przyjaciół na portalu społecznościowym, a także założyć konto internetowe. 

Książkę uzupełniono o słowniczek ikon oraz wykaz przydatnych skrótów klawiaturowych.

OPISY ZACZERPNIĘTO Z WITRYN OD WYDAWCÓW



Powieść dla młodzieży

Gil A. – Dziki szczaw – Wyd. Telbit

Dziki szczaw" jest ciepły i pachnie lasem... To książka o chłopcu 
i dziewczynie, o pierwszym uczuciu, nieśmiałości, ambicjach rodziców i 
własnychmarzeniach, o konkurencji i zazdrości. 

Kotli ski M. – Miło  zwija si  w bibułk  – Wyd. Telbitń ść ę ę

                                                                                            

Dwudziestoletni Janek Katyński to eksstudent filologii angielskiej 
stołecznego uniwersytetu, który - pracując jako piekarz i diler - zapewnia 
ludziom chleb i miękkie narkotyki. Dręczą go gonitwy myśli, obecne i byłe kobiety, 
paranoje, pokrętne marzenia senne, mary i nocne zjawy realne jak rzeczywistość. 

Szuka sensu cierpienia, sensu życia i sensu sensu. Oprowadza nas po surrealistycznym 
labiryncie swego przejaranego uniwersum (tu nawet długopis może być narzędziem 
zbrodni) i wielowymiarowych przestrzeniach swego notorycznie upalonego umysłu. 
Nerwowo obmacuje rzeczywistość, chcąc odnaleźć jej krawędź i spojrzeć poza nią, by 
przekonać się, czy po złym nastąpi gorsze. Jego rzeczywistość to długi, nie zawsze 
logiczny narkotyczny sen, sen to pułapka, a trzeźwość - bolesne doświadczanie bytu.

Niemycki M. – Zo ka Brat – Wyd.Telbitś

Majka Brat ma siedemnaście lat, ale jej życie wcale nie kręci się wokół 
typowych dla tego wieku problemów. 

Wiecznie rozżalona matka oraz uzależniony od alkoholu ojciec to tylko 
część rzeczywistości, która konsekwentnie oddziera tę niezwykle 
wrażliwą i odpowiedzialną dziewczynę z własnego "ja". 

A teraz jeszcze jej trzynastoletnia siostra Zośka zaczyna 
eksperymentować z narkotykami... Czy Majka poradzi sobie z rozwiązaniem 
narastających problemów swojej rodziny?




