
Powieść obyczajowa

Gregory P. – Saga rodu Laceyów  
                      t.1. Dziedzictwo, t.2. Dziecko szczęścia, t.3. Meridon –
                     - Wydawnictwo Książnica
 
 Beatrice Lacey, córka bogatego właściciela ziemskiego 
wychowana w rodowym majątku położonym w samym sercu Anglii, 
z uwielbieniem patrzy na należące do jej rodziny tereny. Zgodnie z 
prawem obowiązującym w XVIII wieku ziemię może odziedziczyć 
tylko mężczyzna - tymczasem Beatrice nie wyobraża sobie, że 
ktoś inny miałby rządzić posiadłością. W myśl zasady, że 
cel uświęca środki, nie cofnie się przed niczym, byle dopiąć swego…
                   

 Kontynuacja dziejów rodu Leceyów. Majątek Wideacre popadł w ruinę, 
zaś okoliczni wieśniacy żyją w ubóstwie. Dla występnej Beatrice, której 
losy opisuje Dziedzictwo, miłość do ziemi okazała się siłą i zgubą. Oto 
wkracza w życie następne pokolenie. Dzięki niezwykłym talentom Julii 
Lacey, współdziedziczki majątku, posiadłość zaczyna odzyskiwać dawny 
blask. Jaką rolę los wyznaczy jej kuzynowi Richardowi?

 Bohaterką powieści jest Meridon - samotna, młoda cyganka. Pod 
wpływem powtarzającego się snu, Meridon postanawia zerwać z 
dotychczasowym życiem. Wraz z siostrą wyrusza w świat i przyłącza 
się do trupy cyrkowej, jednak nie wiedzie im się zbyt dobrze. W 
końcu zdesperowana kieruje swe kroki ku posiadłości Wideacre. 
Może tu sny Meridon o zamożnym życiu się spełnią...

Schlink B. – Lektor – Warszawskie Wydawnictwo 
Literackie MUZA S.A     
  
Piętnastolatek nawiązuje romans ze starszą od siebie kobietą, 
konduktorką tramwajową - Hanną. Chłopak zaczyna bywać w jej 
domu i częścią ich miłosnego rytuału staje się wspólne czytanie 
książek - on zostaje jej lektorem,  ona dzięki niemu mniej dotkliwie 
znosi samotność. Niespodziewanie rozstają się na kilka lat, by 
ponownie spotkać się na sali sądowej. W trakcie procesu poznajemy 
mroczną przeszłość Hanny. 



Gayle M. – Szkoda, że Cię tu nie ma – Wydawnictwo Sonia 
Draga

Po dziesięciu latach szczęśliwego związku 
Charliego Mansella opuszcza ukochana 
dziewczyna. Lekarstwem na ból serca ma być tydzień 
słońca, morza i suflaków w Malii, imprezowej stolicy 
Grecji. Miejsce słynie z taniego piwa, całonocnych 
imprez i entuzjastów nocnego szaleństwa. 
Problem w tym, że żaden z nich nie jest już 
nastolatkiem, i nie pasują do tego miejsca bardziej, niż 
mieliby odwagę przyznać. Przezabawna, pełna ciepła opowieść o miłości, 
przyjaźni i o tym, jak w siedem dni w upalnym słońcu greckiego miasteczka 
może na zawsze zmienić czyjeś życie.

Madden D. – To, co prawdziwe – Wyd. „C & T”

  Julia Fitzpatrick ma dwadzieścia lat, jest malarką. I chyba ma dużo 
szczęścia, że spotkała na swej artystycznej drodze sporo starszego 
Roderica. Kogoś, kto będzie dla niej równie ważny jak ojciec, który ją 
samotniej wychowywał. Roderic Kennedy to uznany artysta, którego 
obrazy czasem się sprzedają, a czasem kupi je... Dennis, jego brat, na 
którego od niepamiętnych czasów mógł liczyć. Nawet w tych 

najgorszych chwilach, gdy się rozwodził i leczył z alkoholowego nałogu. William 
Armstrong z pozoru jest czterdziestoletnim człowiekiem sukcesu – prawnik, 
szacowna rodzina, niezależny finansowo. Ale gdy dopadnie go kryzys osobowości, 
myśli tylko o jednym: by skończyć ze sobą. I wtedy spotyka Julię... To spotkanie na 
ławce w parku wystarczy, by przez kolejny rok w życiu ich trojga w spokojnym 
Dublinie wiele się zmieniło.

Bevarly E. – Wyścig po miłość – Wyd. Amber

Świetna rozrywka w eleganckim stylu i nowoczesna, pełna 
polotu, wdzięku i humoru love story w wydaniu autorki 
bestsellerów, której 20 powieści ukazało się w Polsce 
"Artystyczny, zalotny, ekologiczny, intelektualny" - tak Cole Early, znany 
playboy i trener koni wyścigowych, nazwałby domek, który wynajął na czas 
najważniejszej gonitwy wszech czasów. I tak samo określiłby jego 
właścicielkę, której nie zna, ale której obecność - i osobowość - czuje na 
każdym kroku. Jest coraz bardziej zafascynowany tajemniczą kobietą i stara 
się dowiedzieć o niej jak najwięcej. Lulu Flannery zgodziła się wynająć swój 
dom, ale teraz zastanawia się, czy dobrze zrobiła? A jeśli zbruka go swoją 
obecnością ktoś tak okropny jak wieczny bohater skandali, niepoprawny 
kobieciarz Cole Early. Taki facet mógłby naprawdę nieźle namieszać w jej 
kobiecym przybytku piękna i harmonii...



Powieść sensacyjna

Zafon R. C. – Gra anioła

 Kiedy następnym razem będziesz chciał uratować jakąś książkę nie 
ryzykuj życia... Zaprowadzę cię do tajemnego miejsca gdzie książki 
nigdy nie umierają i nikt nie może ich zniszczyć. Gra anioła - jedna z 
najbardziej oczekiwanych książek na całym świecie już wkrótce 
pojawi się po polsku.  Poznajmy fascynujący labirynt Carlosa Ruiza 
Zafona autora Cienia wiatru. Świat Barcelony wraz z jej tajemniczymi 
zakamarkami i mrocznymi sekretami. Świat zapomnianych książek, cudownych i 
wyklętych, ich autorów i czytelników, świat wielkich miłości, wielkich rozczarowań i 
wielkich nadziei. 

Pelecanos G . – Czysty jak łza – Wydawnictwo „C & T”

          Derek Strange kiedyś był policjantem, ale teraz prowadzi agencję 
detektywistyczną. I nie zajmuje się, jak sam powtarza, odnajdywaniem 
sprawców morderstw ani podważaniem spraw rozwiązanych już przez 
policję. Nie umie jednak odmówić starej pani Wilson, której syn zginął pół 
roku temu od kuli Terry`ego Quinna. „Christopher był dumny z tego, że 
służył w policji... Proszę dowiedzieć się więcej o policjancie, który zastrzelił 
mojego syna. Jestem przekonana, że to on jest kluczem do tej sprawy... 
Jedyne, co mi pozostało, to pamięć o synu...” Zwłaszcza, że córki, Sondry, 
też pani Wilson dawno nie widziała. I nie wiem, że piękna dziewczyna stała się narkomanką i 
prostytutką. Odkrywając to, przy okazji węszenia wokół śmierci Chrisa, Strange trafia na 
wyjątkowo brudne sprawy.

Hart M. – Zegar słoneczny – Wydawnictwo Dolnośląskie    

         Kiedy atrakcyjna, niekonwencjonalna Róża Berczy 
umiera – jak twierdzą lekarze – na udar słoneczny, Leonie Kuper, jej 
przyjaciółka, dziedziczy po Róży wszystko – w zamian za opiekę nad 
jej trzema kotami. Chcąc, by zwierzęta jak najprędzej ją 
zaakceptowały, upodabnia się zewnętrznie do zmarłej. Potem 
zaczyna także zmieniać swą osobowość. 
Leonie poznaje wiele osób z otoczenia swej zmarłej przyjaciółki i 
kilka jej życiowych tajemnic. Podobnie jak przyjaciel Róży, uważa, 
że została ona zamordowana. Postanawia na własną rękę rozwiązać 
tę zagadkę. Prawda okazuje się trudna do przyjęcia… 
Zegar słoneczny można nazwać powieścią psychologiczno-kryminalną. Problem rozwiązania 
zagadki schodzi tu na dalszy plan wobec barwnego świata i postaci, a przede wszystkim 
wobec obserwacji zmian psychiki głównej bohaterki. Siłą tej prozy jest poczucie humoru, 
zaskakiwanie nagłymi zwrotami akcji. Każda z pojawiających się postaci, nawet 
drugoplanowa, to mistrzowsko, często komicznie narysowany portret. 



Powieść młodzieżowa

Kowalewska H. – Letnia akademia uczuć – Wyd. Zysk i S-ka

           W Annie i wodorostach, pierwszej części Letniej akademii 
uczuć, grupa licealistów wyjeżdża na obóz wędrowny do Bułgarii. 
Małgorzata, Bogdan, Agnieszka, Marcin, bliźniacy, Kaśka… to tylko 
część bohaterów powieści, pełnej przygód, humoru i wakacyjnego 
luzu. Mają odmienne charaktery, zainteresowania i problemy, ale 
wszyscy chcą tego lata przeżyć przygodę nad ciepłym morzem.

Powieść Pięć najważniejszych słów to druga część Letniej akademii uczuć. Akcja pierwszej 
części pt. Anna i wodorosty dzieje się nad Morzem Czarnym, gdzie grupa licealistów przez 
kilkanaście słonecznych dni poznaje uroki lata w Bułgarii oraz przeżywa ciekawe przygody i 
perypetie uczuciowe. Letnia akademia uczuć 2 zaczyna się parę dni po powrocie z obozu, w 
skąpanej w deszczu Warszawie, w chwili, gdy bohaterowie wypełnieni są jeszcze 
wspomnieniami wakacyjnej wyprawy i z trudem przystosowują się do chmur, zimna, a przede 
wszystkim do innego, nudniejszego życia pod kontrolą rodziców…

Ostrowska E. – Głupia jak wszyscy – Księgarnia Wydawnictwo 
Skrzat St. Porębski 

  Bogna, uczennica renomowanego liceum, nie 
potrafi zaaklimatyzować się w nowym środowisku, wśród 
rówieśników pochodzących z bogatych i wpływowych rodzin, 
z którymi dzieli ją wszystko. Wydarzy się jednak coś, co 
sprawi, że uczniowie będą musieli wspólnie podjąć decyzję 
wymagającą od nich dużej odwagi i dojrzałości. Czy stawią czoła wobec tej 
trudnej sytuacji i czy Bogna pokona swoje uprzedzenia i znajdzie z klasą 
nić porozumienia? 
Głupia jak wszyscy to piękna historia o odwadze, odpowiedzialności i 
potrzebie akceptacji.

Jodko-Kula E. – Adam – Księgarnia Wyd. Skrzat St. Porębski
     
 Adam jest zbuntowanym nastolatkiem, który po śmierci siostry i rozwodzie 
rodziców nie potrafi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Zrywa kontakty z 
ojcem i coraz bardziej odsuwa się od matki, która rozpaczliwie szuka pomocy, 
pragnąc odzyskać syna. Czy uda im się porozumieć i w gąszczu zranień, pretensji 
i uprzedzeń odbudować wzajemne relacje?

Stevens J – Nie każ mi wybierać – Wyd. ELF

 Marisa od pierwszej klasy liceum kocha się w Sebastianie. Kiedy 
wreszcie zaczynają się spotykać, chłopak okazuje się jeszcze 
wspanialszy, niż to sobie przez lata wyobrażała. Jest tak szczęśliwa, że 
nie dostrzega czarnych chmur zbierających się nad jej rodziną.
Czy mogą one zagrozić również Marisie i Sebastianowi?



Literatura popularnonaukowa

Canfield K. – Serce ojca : jak być dobrym ojcem – Instytut 
Wydawniczy Pax

  Zainicjowanie serdecznej więzi z własnym dzieckiem jest jednym z 
najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń w życiu. Każdy ojciec ma 
skrywane niekiedy pragnienie, aby zobaczyć, jak jego dzieci dorastają, a 
jednocześnie wyrastają na lepszych od niego ludzi. Autor szkicuje 
trzyczęściowy plan zainicjowania takich więzi: zbadanie własnego serca i 
naprawienie relacji ze swoim ojcem zbudowanie czterech filarów ojcostwa, 
czyli zaangażowania, stałości, wiedzy o własnym dziecku i opiekuńczości perspektywiczne 
planowanie następnych etapów życia przynoszących nowe wyzwania.

Jay D., Jay J. – Miłość przede wszystkim : metoda interwencji w terapii 
uzależnień od alkoholu … - Media Rodzina

  Interwencja jest jednym z najważniejszych i najbardziej przełomowych kroków na 
drodze wyjścia z alkoholizmu. To dobrze zorganizowany i zaplanowany proces, 
podczas którego członkowie rodziny łączą się, by z miłością, ale i stanowczością 
skonfrontować uzależnionego od alkoholu z jego chorobą i koniecznością 
rozpoczęcia leczenia.  

Książka zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących zorganizowania interwencji 
i rozwiewa też wiele mitów na temat alkoholizmu. Jednym z nich jest przekonanie, 
że uzależniony powinien "sięgnąć dna", żeby zacząć się leczyć. Autorzy książki 
dowodzą, że można mu pomóc wcześniej i nie czekać na najgorsze, alkoholizm jest 
bowiem chorobą śmiertelną. 

Wybrane problemy osób starszych pod red. naukową Agnieszki 
Nowickiej – Oficyna Wydawnicza Impuls

Wzrost populacji ludzi w starszym wieku powoduje, że w wielu 
krajach obserwuje się rosnące zainteresowanie tą generacją. 
Sytuacja życiowa i problemy ludzi starych stały się 
przedmiotem badań oraz rozważań teoretycznych pedagogów, 

psychologów, socjologów, polityków, ekonomistów, demografów. 
Starzejące się społeczeństwo i zaspokajanie jego potrzeb jest wyzwaniem 
dla służb społecznych. Zwrócenie uwagi na wybrane problemy osób w 
starszym wieku, było przesłaniem niniejszego opracowania, które składa 
się z trzech uporządkowanych problemowo części.



Dziecko w świecie współczesnym pod red. 
nauk. Bożeny Suchackiej i Krzysztofa 
Kraszewskiego – 
Oficyna Wydawnicza Impuls
  
W niniejszym tomie zostały przedstawione artykuły dotyczące 
wybranych problemów kształcenia i wychowania w zmieniającym się społeczeństwie. 
Poszczególni autorzy snują swoje rozważania na temat dziecka i jego świata głównie 
w kontekście rodziny, przedszkola i szkoły. Wśród nich są zarówno znani badacze, 
jak i młodzi, będący na progu rozwoju naukowego. Łączy ich pasja na rzecz 
wzbogacania teorii i praktyki pedagogicznej wobec wyzwań współczesności i 
przyszłości. Ze względu na doświadczenie i warsztat badawczy autorów zakres 
podejmowanej problematyki, jej ujęcie i przedstawienie z pewnością będą 
interesujące dla szerokiego grona czytelników.
Prezentowany tom otwierają cztery artykuły wprowadzające do zasygnalizowanej w 
tytule problematyki. Pierwszy to artykuł prof. Bogusława Śliwerskiego, w którego 
tytule autor zawarł pytanie: Pedagogika dziecka w stanie zagrożenia? Kolejny artykuł 
wyszedł spod pióra prof. Jolanty Zwiernik, a dotyczy nauczyciela wobec 
niejednoznaczności kategorii "dziecko". W następnym tekście prof. Bożena Matyjas 
podjęła zagadnienie związane z obliczem dzieciństwa we współczesnych rodzinach 
polskich. Natomiast głównym przedmiotem rozważań prof. Jadwigi Izdebskiej jest 
dziecko i jego dzieciństwo w rodzinie dysfunkcyjnej oraz wynikające z tego wyzwania 
dla edukacji szkolnej…

Sakowicz T. – Dysfunkcyjność rodziny a resocjalizacja – Oficyna 
Wydawnicza Impuls

   

 Główny temat prezentowanej publikacji to wzrastająca liczba 
rodzin problemowych, przemiany w zakresie opieki i 
wychowania oraz trudności związane z przywracaniem 
społeczeństwu jednostek wykolejonych.

                                        Wąsiński A. – Dziecko, rodzice, adopcja – Oficyna 
Wydawnicza Impuls

W książce znajdziecie Państwo rozdziały: Rodzina we współczesnych realiach 
społeczno-kulturowych ; Adopcja szczególną formą obdarowywania 
bezinteresowną miłością drugiego człowieka; Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 
jako integralny element systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.

OPISY ZACZERPNIĘTO Z WITRYN OD WYDAWCÓW


