
Literatura obyczajowa

Lunnon Ch. – Uprowadzone: więzione... – Wyd. 
Hachette Polska

   ZAGINIONE DZIECI CZASEM SIĘ ODNAJDUJĄ. W 1999 roku, w wieku 
dziesięciu lat, Charlene Lunnon i Lisa Hoodless zostały porwane w drodze do 
szkoły. Przez kilka dni były więzione w brudnym mieszkaniu komunalnym, 
torturowane i gwałcone. Niemal postradały życie. Ale zdarzył się cud. 
Dziewczynki zostały odnalezione, ich oprawca aresztowany i skazany, a 
sprawę udało się zamknąć. To jednak nie był koniec dla Charlene i Lisy. Przez 
kolejne kilka lat starały się pogrzebać bolesne wspomnienia i wrócić do 

normalnego życia. W ogniu heroicznej walki z własnymi demonami ich przyjaźń została 
wystawiona na próbę, której prawie nie podołała.
Uprowadzone to opowiedziana przez nie historia tego, co przeżyły, jak udało im się 
przetrwać tę gehennę oraz skąd czerpały siłę, aby iść dalej i odbudować swoje życie.

Siwek A. – Znów mnie pokochaj – Wyd. Replika

  Współczesna polska powieść opowiadająca o romantycznej miłości, która ma 
szansę odrodzić się po latach. Małgorzata i Piotr ułożyli sobie życie, choć nigdy 
tak naprawdę o sobie nie zapomnieli. Małgorzata przeżywa kryzys w 
małżeństwie i wybiera się z synem na wymarzone wakacje; Piotr wyjeżdża za 
granicę, by rozpocząć nowe życie i odciąć się od przeszłości. Przypadkowe 
spotkanie w samolocie lecącym do Egiptu może odmienić ich życie. Jednak 
przeszłość pełna jest niedomówień, które mogą rozdzielić ich po raz kolejny…

Bukowska P. – Córeczka – Wyd. Znak

   Powieść Pauliny Bukowskiej to prawdziwa emocjonalna jazda po 
zakrętach życia.
Matka i córka. Córka i matka. Jedna przejmuje rolę drugiej.
Rodzinna gra trwałaby dalej, gdyby nie wypadek, który niszczy wszystko: 
świat, porządek, relacje i uczucia. Kiedy trzeba odbudować życie od nowa, 
czasami pozostaje tylko ucieczka. Kiedy nie ma dokąd uciec, pozostaje tylko 



ucieczka w głąb siebie.
I odbudowanie świata według własnych zasad.
Córeczka to niespokojna, rozgorączkowana opowieść, która łączy rzeczywistość z 
surrealistyczną wyobraźnią młodziutkiej autorki.

Buckay J. – Pozwól, że ci opowiem... – Wyd. Replika

 Demian jest typem niespokojnego, ciekawego życia młodego mężczyzny, który 

dąży do poznania prawdy o sobie. Jego poszukiwania doprowadzą go do 
terapeuty, zwanego Grubym. Jorge pomaga Demianowi w jego konfrontacji z 
życiem i w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące go pytania.

NDiaye M. – Trzy silne kobiety – Wyd. Sonia Draga

  Norah, czterdziestolatka, przyjeżdża do swojego ojca mieszkającego w 

Afryce. Ongiś egocentryczny tyran, dziś jest małomównym bulimikiem, 

który noce spędza przesiadując na podwórzu. Kiedy Norah zaczyna z 

wolna poznawać prawdę o jego przeszłości, historia jej rodziny nabiera 

zupełnie innego znaczenia...

Fanta naucza francuskiego w Dakarze, decyduje się jednak pojechać do 

Francji wraz ze swym partnerem Rudym. Jednak ten szybko okazuje się 
niezdolny do ofiarowania Fancie życia, na jakie zasługuje. Codzienność na zapadłej prowincji 

znacznie odbiega od marzeń...

Khady Demba jest młodą, afrykańską wdową. Bez pieniędzy próbuje dołączyć do swej 

dalekiej kuzynki, Fanty, która mieszka we Francji. Do Europy może się jednak przedostać 
tylko nielegalnie...

Każda z tych kobiet walczy o zachowanie własnej godności w obliczu upokorzeń, jakie życie 

wciąż im przynosi z niezrozumiałym uporem – i każda zbiera się pewnego dnia na odwagę, 

aby swoje losy wziąć we własne ręce. 



Literatura sensacyjna

Grossman L. – Czarodzieje – Wyd. Sonia Draga

 Quentin Coldwater, nad wiek rozwini ty intelektualnie ucze  szko y redniej, ucieka przedę ń ł ś  
nud  codziennego ycia, czytaj c raz po raz seri  ukochanych powie ci fantastycznych,ą ż ą ę ś  
rozgrywaj cych si  w czarodziejskiej krainie o nazwie Fillory. Tak jak wszyscy uwa a, e wą ę ż ż  
prawdziwym wiecie magia nie istnieje - póki nie wst puje na bardzo sekretny i bardzoś ę  
ekskluzywny uniwersytet dla czarodziejów, mieszcz cy si  w stanie Nowy Jork.ą ę
Czarodzieje, ksi ka przenikliwa psychologicznie, a równocze nie niezwykle pomys owa, toąż ś ł  
epicka opowie  o magii i innych wiatach, która znacznie rozszerza granice konwencjonalnego nurtu fantasy.ść ś  
Oddaj c ho d takim twórcom fantastyki jak C. S. Lewis, T. H. White czy J. K. Rowling, tworzy ca kowicieą ł ł  
oryginalny wiat, w którym dobro i z o nie s  czarno-bia e, mi o  i seks nie s  proste i niewinne, a za moc trzebaś ł ą ł ł ść ą  
zap aci  wielk  cen .ł ć ą ę

Gardner L. – Zaginiona – Wyd. Sonia Draga

  W środku nocy na poboczu wiejskiej drogi w hrabstwie Tillamook 

porzucono auto. Kiedy znajduje je policja, drzwi są otwarte, na siedzeniu 

leży torebka właścicielki auta, a po niej samej nie ma nawet śladu. Z 

czasem staje się jasne, że auto należało do Rainie Conner, a ktoś, kto ją 
uprowadził, zna wszystkie jej słabe punkty...

Lackberg C. – Ofiara losu – Wyd. Czarna Owca

Policja w Tanumshede bada wypadek samochodowy. To, co wygląda na tragiczne 
zdarzenie, po kolejnym, podobnym wypadku - zaczyna budzić podejrzenia. Policja ma 
pełne ręce roboty, tym bardziej, że w mieście kręcony jest telewizyjny 
reality show. Obecność kamer podsyca tylko konflikt między "gwiazdami" 
a miejscową społecznością. Pogoń za zabójcą oraz przygotowania Patrik 
Hedström staje wobec największego dotąd wyzwania w swojej karierze.

Ofiara losu stała się, podobnie jak poprzednie książki z tego cyklu, 
podstawą do nakręcenia kolejnych odcinków telewizyjnego serialu, 
nadawanego przez szwedzką telewizję publiczną.

Scaglia F. – Złoto Mojżesza – Wyd. m



 Złoto Mojżesza to opowieść łącząca rozwiązywanie kryminalnych zagadek z 
urokliwą atmosferą starej Jerozolimy i brzegów Jordanu. Wartka akcja 
przeplata się z pięknymi opisami krajobrazu Tajemnicza jaskinia, sekret z 
czasów krucjat oraz splot oszustw, gdzie nic nie jest tym, czym się wydaje. 
Wszystko zaś w scenerii krajobrazu Ziemi Świętej.

W pewnej jaskini w Betanii, wiosce położonej nad rzeką Jordan, gdzie został 
ochrzczony Jezus, ojciec Matteo odkrywa cały szereg szkieletów z żelazną obrożą na szyi, 
przypominającą obroże niewolników. Widnieją na nich tajemnicze znaki. Na początku 
Matteo, zajęty licznymi obowiązkami związanymi z pełnionym przez niego urzędem Kustosza 
i zatroskany dręczącymi go dolegliwościami, które z czasem okażą się pierwszymi objawami 
choroby Burgera, lekceważy odkrycie. Ale kiedy ojciec Vidigal zdradza mu, że znaki 
przedstawiają herb Fryderyka II, a wokół niego zaczynają dziać się dziwne rzeczy, rozumie, że 
natrafił na coś zaskakującego. Najwidoczniej nie on jeden tak myśli, gdyż w krótkim czasie 
trafia w sam środek dziwnej gry prowadzonej przez tajne służby jordańskie, Nuncjusza 
apostolskiego i dwuznaczną postać Szejka, handlarza i przemytnika dzieł sztuki. Każdy jest na 
tropie czegoś innego. Szejk i tajne służby żywią przekonanie, że Matteo może zaprowadzić 
ich na ślad skarbu, jaki cesarz pozostawił na Ziemi Świętej podczas krucjaty; Matteo i 
Nuncjusz apostolski uważają natomiast, że bliscy są nieoszacowanego dla chrześcijaństwa 
odkrycia.

Przedzierając się przez liczne niejasności i nagłe zwroty akcji, ojciec Matteo, pomimo 
choroby, rozwiązuje intrygującą zagadkę.

Literatura popularnonaukowa

Łuczak J. – Spacerownik poznański – Biblioteka 
Gazety Wyborczej

 Autor prowadzi od początku - oczywiście państwa polskiego - poprzez 
ulice Starego Rynku, miejsca związane z muzyką, teatrem... Czasem 
wplecie anegdotę, rzuci żartem. Fakty okrasi legendą, podaniem, nawet - o 
zgrozo! - ploteczką.

Orle Gniazda – Wyd. Dragon



 Album prezentuje zamki i warownie wzniesione na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej 
w czasach panowania Piastów. Historyczne opisy Orlich Gniazd i doskonałe fotografie 
rysują niezwykłą mapę osobliwości epoki średniowiecza – zarówno architektonicznych, 
jak i militarnych.

Galli D. – Rodzice w separacji – Dom Wydawniczy 
Rafael

 Książka jest swoistego rodzaju przewodnikiem, poradnikiem dla tych, 
którzy stanęli w obliczu kryzysu swojego związku i poważnie 
zastanawiają się nad separacją czy tez rozwodem. Pokazuje, jak w tej 
skomplikowanej sytuacji wyjść naprzeciw (wbrew pozorom!) swojemu 
partnerowi, nastawić się (...) na słuchanie (...), by wspólnie w spokoju 
wypracować tak ważny dla wszystkich kompromis. (...)
Jest to bardzo ważne zwłaszcza w przypadku małżeństw posiadających 

potomstwo, gdyż one muszą pamiętać, że cokolwiek by się stało, nie przestają być 
rodzicami i nadal ciąży na nich obowiązek podejmowania decyzji dotyczących 
przyszłości swoich dzieci.
Żywimy nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do lepszego porozumiewania się 
małżonków między sobą nie tylko w obliczu kryzysu związku, ale i w normalnym, 
codziennych życiu, co z czasem przełoży się na jakość naszych rodzin.
Od wydawcy polskiego.

Łobocki M. – O SOS wioskach dziecięcych – Oficyna 
Wydawnicza IMPULS

  Publikację można uznać za kompendium wiedzy o SOS Wioskach 
Dziecięcych. Oparto ją przede wszystkim na dostępnej literaturze 
przedmiotu, danych zaczerpniętych z internetu oraz materiałach 
opracowanych przez działającą w Polsce pozarządową organizację SOS 
Wioski Dziecięce. Praca koncentruje się na tradycyjnym funkcjonowaniu 
wiosek, zgodnie z obowiązującymi w nich czterema zasadami 
pedagogicznymi. Wspomina też o wyłaniającej się obecnie 
zmodernizowanej koncepcji wiosek – między innymi o programach umacniania rodziny 
(styczeń 2007) i polityce programowej (maj 2009).

Książka adresowana jest do studentów pedagogiki i psychologii, osób zatrudnionych w 
wioskach dziecięcych, pracowników rożnych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 
darczyńców i sponsorów. Ciekawa okaże się również dla czytelników zainteresowanych 
problemami opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do tych, jakie istnieją w 
normalnych rodzinach.



Starck J. [tekst] – Małe ogrody przydomowe – Wyd. 
Olesiejuk

 Czytelnik znajdzie tu cenne instrukcje i praktyczne wskazówki, które 
przydadzą się przy zakładaniu i pielęgnacji małego ogrodu - od pomysłu, 
jak urządzić ogród, poprzez porady, jak dobrze wykorzystać dane miejsce, 
aż po informacje, jakie wybrać rośliny.

Literatura dla młodzieży

Paolini Ch. – Najstarszy (cz.2 „Eragona”) – Wyd. 
Naukowe MAG

 Drugi tom światowego bestselleru "Eragon". 
Zapada mrok... w sercach wzbiera rozpacz... zło triumfuje...
Zaledwie kilka dni temu Eragon i jego smoczyca Saphira ocalili kryjówkę 
buntowników przed atakiem wojsk króla Galbatorixa, okrutnego władcy 
imperium. Teraz muszą udać się do Ellesméry, krainy elfów, gdzie Eragona 
czeka dalsze szkolenie. Musi nauczyć się jeszcze lepiej władać bronią 
Smoczych Jeźdźców: mieczem i magią. Wyrusza zatem w najważniejszą 
podróż swego życia, poznaje nowe cudowne miejsca i nowych kompanów, przeżywa 
nowe przygody. Lecz cały czas towarzyszy mu chaos i zdrada, i nic nie jest takie, jakim 
się wydaje. Wkrótce Eragon nie wie już, komu może zaufać.

Tymczasem jego kuzyn Roran musi stoczyć własną bitwę, bitwę, która być może 
narazi Eragona na jeszcze większe niebezpieczeństwo.

Czy mroczna ręka króla zdławi wszelki opór? Z tego starcia Eragon może nie ujść z 
życiem...

Paolini Ch. – Brisingr (cz.3 „Eragona”) – Wyd. 
Naukowe MAG



  Kontynuacja "Eragona"
Eragon i jego smoczyca Saphira ledwie uszli z yciem z ogromnej bitwy z wojownikami Imperiumż  
na P on cych Równinach. Teraz musz  stawi  czo o kolejnym niebezpiecze stwom - a tak eł ą ą ć ł ń ż  
spl tanej sieci obietnic i przysi g, które mog  wymaga  niewyobra alnie wielkich ofiar! ą ą ą ć ż

Minkowski A. (oprac.) – Encyklopedia Nastolatki – 
Wyd. Siedmioróg

 Niełatwo być nastolatką. Co krok, to problemy, pytania, wątpliwości. 
Co się dzieje z ciałem? Co z psychiką? Encyklopedia nastolatki 
służy dobrą radą i pomocą. W krótkich esejach autor porusza wiele 
zagadnień nurtujących nastolatki: przyjaźń, miłość, wygląd, seks, 
ciąża, alkohol i wiele innych. Dynamiczny tekst, doskonale 
wpisujący się w stylistykę młodzieżową, stanowi ogromny atut 
książki. Niekiedy autor prowokuje młodego czytelnika, zmuszając do zastanowienia się 
nad własnym postępowaniem. Encyklopedia zawiera 200 haseł, ułożonych alfabetycznie. 
Nowoczesne, a jednocześnie subtelne opracowanie graficzne książki nawiązuje do stylistyki 
czasopism dla dziewcząt.

OPISY ZACZERPNI  Ę  TO Z WITRYN OD WYDAWCÓW  


