
Literatura obyczajowa

Mularczyk M. - Brudny dotyk – Wyd. Prószyńska i Media

Siedmioletnia Nina zostaje sierotą. Trafia do rodziny zastępczej, w której dzieci 
wychowuje się, stosując ostry rygor i dyscyplinę. Zostaje brutalnie zgwałcona przez 
opiekuna. Stamtąd, okaleczona fizycznie i psychicznie, trafia do domu dziecka, gdzie 
dyrektorem jest wyrafinowany kat. Jej koszmar się powtarza. Dla Niny ucieczką staje 
się niezwykły, lecz coraz bardziej niebezpiecznie wciągający świat fantazji.
Na szczęście w domu dziecka poznaje także dwóch chłopców, z którymi się 
zaprzyjaźnia. Po latach tragedia, która odbiera jej jedynych przyjaciół i jednocześnie 
stawia na drodze mężczyzn gotowych ją pokochać, powoduje, że Nina nie umie w 
życiu dokonywać wyborów. Boi się, bo nie wierzy, że potrafi kochać...

Kruszewska J. - Awaria uczuć - Wyd. Replika

Los wydaje się sprzyjać Matyldzie. Jest młoda, kochana (choć bez 
pierścionka na palcu), odnosi sukcesy zawodowe. Jej życie płynie bez 
większych wstrząsów, dokładnie tak, jak sobie zaplanowała. W pewnym 
momencie okazuje się jednak, że los przygotował dla niej niespodziankę. Oto 
nagle po koleżeńskim zjeździe stabilna życiowa konstrukcja zaczyna chwiać 
się w posadach: ukochany Paweł wyjeżdża na roczny kontrakt zagraniczny i 
zrywa kontakt, ona sama zaczyna cierpieć na dziwne dolegliwości żołądkowe, 
rzekoma przyjaciółka okazuje się być wrogiem, a zamiast awansu dostaje 
wypowiedzenie z pracy. Jakby tego było mało, w jej życiu pojawia się dawna 

miłość? Czy Matyldzie uda się na nowo ułożyć sobie życie? 

Stec D. - Słońce w słonecznikach – Wyd. Zysk i S-ka

Codzienne życie w miłym prowincjonalnym miasteczku kontra tryumfalna 
budowa komunizmu - sensacyjno-miłosna akcja powieści Dominiki Stec 
toczy się współcześnie i w końcu lat pięćdziesiątych. Zawiłe losy głównych 
bohaterów wiążą się nieoczekiwanie i ze sobą, i z równie zawiłą historią 
naszego kraju. Dojrzały, wkraczający w smugę cienia dziennikarz, który 
uznał, że z komunizmem nie da się wygrać. Można tylko wydeptać sobie 
własną ścieżkę na jego uboczu. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy tak się 
godzi?Czy ocali go późna miłość? Nastolatka z przedmaturalnej klasy, która 
na oślep rzuca się w swoje pierwsze wielkie uczucie. 

Czy to miłość na całe życie? Czy tylko miłosne opętanie, kolorowy zawrót głowy. A może 
coś czego sobie nawet nie wyobraża? Staruszka, którą okoliczności zmuszają do 
przeprowadzenia swoistego śledztwa w sprawie własnej młodości. Czyżby jej przeszłość była 
zupełnie inna niż dotychczas sądziła? I co to za nagłe przebudzenie serca, która przytrafia jej 
się w tak późnym wieku? 



Głowacka A. - Dżungla nienawiści – Wyd. BRANTA

Osadzona w egzotycznym Tybecie oraz nowojorskiej aglomeracji opowieść o 
młodej dziewczynie,

Jackie Sand, która by odnaleźć spokój ducha i poczucie sprawiedliwości, staje 
się ręką opatrzności dla multimilionera Jerry'ego Lovestone'a, człowieka, 
który przyczynił się do śmierci członków jej rodziny. Podstępem wkrada się w 
łaski biznesmena i powoli, konsekwentnie odbiera mu wszystko, cokolwiek 

miał cennego - córkę, małżeństwo, pieniądze, firmę. Za dążenie do sprawiedliwości 
dziewczyna musi zapłacić wysoką cenę, jaką jest utrata miłości jej ukochanego, ojca jej 
dziecka. Losy bohaterów wplecione są w świat wielkiego biznesu. Planowana intryga splata 
się z przypadkowymi zdarzeniami. Książka ukazuje odwieczną ideę, że dobro zawsze 
zwycięża zło, choć by wygrać walkę, nie zawsze samym dobrem należy wojować. 

Plebanek – Nielegalne Związki – Wyd. W.A B.

Miłość i zdrada z punktu widzenia mężczyzny. Opowieść o uczuciu, które 
nie ma prawa istnieć, a zarazem analiza struktur społecznych 
ograniczających wolność człowieka, wikłających go w role, których nie jest 
w stanie wypełnić. Bruksela. Miasto władzy, wielkiej polityki i układów, 
miasto gdzie krzyżują się drogi wszystkich narodów kontynentu. Ona - 
Megi. Polska prawniczka, robiąca karierę w Komisji Europejskiej. Piękna, 
inteligentna kobieta, za którą mężczyźni oglądają się na ulicy, matka dwójki 
wspaniałych dzieci. On - Jonathan. Mąż, pisarz. Zajmuje się domem. Męski 
odpowiednik Anny Kareniny, rozdarty między miłością do rodziny a 

gwałtowną namiętnością do innej kobiety. Ta druga - Andrea. Narzeczona szefa Megi. 
Ambitna dziennikarka telewizyjna. Piękna, zmysłowa, uwodzicielska. Spotyka się z 
Jonathanem w kościołach, do których w świeckiej Brukseli nikt nie chodzi. Plebanek 
opowiada o zmaganiu z wymykającym się spod kontroli uczuciem, wyrzutach sumienia, lęku 
przed ranieniem bliskich. Bez pruderii pisze o seksie, otwarcie stawia pytania o miłość, 
pożądanie i wierność.

Literatura sensacyjna

Sawyer M. - Kuszenie losu- Wyd. Amber

Świat młodej dziennikarki Kelly Taylor zawalił się w dniu, w którym w katastrofie 
lotniczej zginął jej mąż. Wkrótce spotyka ją kolejny cios: ukochany miał romans i 
syna. 

Gdy mija ból i żal po stracie i zdradzie, Kelly postanawia odnaleźć dziecko. 



Ta decyzja zaprowadzi ją do serca wenezuelskiej dżungli… i w ramiona Logana McCorda – 
skrytego i niebezpiecznego mężczyzny, który ma własny powód, by wyruszyć wraz z Kelly 
na ryzykowną wyprawę. 

Mostert N. - Sezon czarownic – Wyd. Albatros

Gabriel obdarzony jest nietypowym talentem - umiej tno ci  wnikania w umys y innych ludzi.ę ś ą ł  
Kiedy  wykorzystywa  swoje zdolno ci do odnajdywania zaginionych ludzi i przedmiotów.ś ł ś  
Dla milionera Whittingtona jest ostatni  desk  ratunku, jedyn  szans  na odnalezienie syna. ą ą ą ą

Przed zagini ciem Roberta widziano w towarzystwie dwóch sióstr Monk. Gabriel do wiadczaę ś  
wizji, w której Robert przemierza niezwyk y dom o milionie drzwi, po czym ginie utopiony wł  
basenie przez kobiet  w masce. Zaintrygowany widzeniem, przyjmuje zlecenie. Odwiedzaę  
posiad o , zamieszkan  przez dwie pi kne kobiety. Jak si  okazuje, interesuj  si  oneł ść ą ę ę ą ę  

alchemi . Stopniowo ulega fascynacji pannami Monk, staraj c si  nie pami ta , e jedna z nich jestą ą ę ę ć ż  
prawdopodobnie morderczyni .ą

Lehane D. - Wyspa tajemnic – Wyd. Prószyński i Media

Akcja książki rozgrywa się w 1954 roku na pięknej wyspie Zatoki Bostońskiej. 
W tak bajecznym miejscu znajduje się… szpital dla obłąkanych przestępców. 
Po tajemniczym zniknięciu jednej z pacjentek, dwóch federalnych szeryfów, 
Tedd i Chuck, rozpoczyna śledztwo. Kobieta zniknęła z zamkniętego pokoju o 
zakratowanych oknach. Pozostała po niej tylko zaszyfrowana wiadomość. 
Tymczasem nad wyspę nadciąga huragan i łączność z resztą świata zostaje 
zerwana… 

Literatura popularnonaukowa 

Pawlikowska B. - Blondynka w dżungli – Wyd. G + JRBA

Tym razem Beata Pawlikowska - podróżniczka, pisarka i autorka audycji 
"Świat według blondynki" w Radiu Zet - wyrusza indiańskim czółnem w 
głąb amazońskiej dżungli. Życie toczy się tam zgodnie z odwiecznym 
rytmem natury wyznaczanym dwiema porami roku, suchą i deszczową, a 
człowiek nauczył się współżyć z przyrodą i podlega jej prawom. Pierwsze z 
nich brzmi: z dżunglą amazońską nie można się zaprzyjaźnić, trzeba ją 
szanować i trzeba się jej bać. Jeśli chcesz poznać kolejne, wejdź do świata 
Beaty Pawlikowskiej. Lektura tej książki pozwoli Ci poczuć wilgotność 
sięgającą 100% i ból odparzonych stóp. Dowiesz się, co dzieje się w noc 

jaguara, jak zrobić leśne sandały, dlaczego Indianie Yanomami są ludźmi walki, jak zostać 



szamanem, co to są hekura i jakie "dobrodziejstwa" naszej cywilizacji dotarły do Amazonii 
wraz z turystami.                     

   

Mayer J. - Rośliny balkonowe – Wyd. Wiedza i Życie

Balkon i taras często traktuje się jako dodatkowe pomieszczenia na wolnym 
powietrzu. Można je urządzić równie atrakcyjnie i oryginalnie, jak najbardziej 
przytulne pokoje w mieszkaniu - oczywiście głównymi elementami aranżacji 
będą tu rośliny. Każdego roku balkon lub taras możemy urządzić inaczej.

Bajcar A. -Najpiękniejsze polskie parki krajobrazowe – Wyd. Multico

Z ponad 200 polskich parków krajobrazowych znajdują się te najpiękniejsze. 
W niniejszej publikacji znajdziesz parki z różnych regionów kraju, od gór, aż 
po Morze Bałtyckie. 

Zwycięstwa oręża polskiego – Wyd. RM

W tej bogato ilustrowanej książce zawierającej starannie dobrany 
materiał historiograficzny opisano najważniejsze bitwy w dziejach 
Polski, począwszy od Cedyni, skończywszy na walkach o Wał Pomorski 
i Kołobrzeg. Omówiono w niej przyczyny i tło konfliktu oraz 
szczegółowy przebieg walk i ich skutki. Wszystkie ważniejsze 
posunięcia strategiczne przedstawiono na kolorowych mapach. 
Przybliżono także postacie polskich wodzów oraz uzbrojenie charakterystyczne 
dla danej epoki. Książka idealna dla każdego miłośnika historii! 

Polska balonem... - Wyd. Carta Blanca                 

Polska balonem ...Książka opisuje jak można zwiedzać Polskę 
w wyjątkowy sposób.



Koźmińska I. - Z dzieckiem w świat wartości – Wyd. Świat Książki

Współczesne dzieci cierpią na anemię emocjonalną. Zaspakajanie potrzeb 
fizycznych, psychicznych i duchowych dziecka w atmosferze 
bezwarunkowej miłości jest warunkiem jego zdrowia emocjonalnego i 
prawidłowego rozwoju. Jak to czynić? Jak uchronić, czego uczyć, co 
rozwijać w dziecku, by stało się stabilnym emocjonalnie, 
pełnowartościowym człowiekiem? 

Powieść dla młodzieży

Burgess M. - Ćpun - Wyd. Albatros A. 

Kontrowersyjna i szokująca powieść dla dorastającej młodzieży. Jej 
tematyka wiąże się ze sprawami seksu i używania narkotyków. Ćpun 
zdobył w 1997 roku dwie najbardziej prestiżowe brytyjskie nagrody 
literackie przyznawane w kategorii literatury młodzieżowej: Medal 
Carnegie i Nagrodę Literacką Dziennika Guardian; prawa do książki 
zakupili wydawcy z ponad 20 krajów. Akcja powieści toczy się w 
latach osiemdziesiątych. Bohaterowie, para czternastolatków; Gemma 
i jej chłopak Smółka, borykają się z samotnością i niezrozumieniem. 
W poszukiwaniu szansy na urzeczywistnienie swojej miłości, 
zniechęceni nudą małomiasteczkowego życia, buntują się, porzucają 

rodzinne domy i przenoszą do dużego miasta. W Bristolu trafiają do środowiska 
narkomanów i ludzi żyjących na marginesie społeczeństwa. Stopniowo z dwójki 
nastawionych idealistycznie do życia nastolatków stają się ćpunami, którzy nie zdają 
sobie sprawy ze swego uzależnienia. 

Kosmowski B.- Pozłacana rybka - Wyd. Piotra 
Marciszuka STENTOR

Czternastoletnia Alicja – do niedawna „Bardzo Rozpieszczona 
Jedynaczka” – po rozwodzie rodziców staje przed koniecznością 
uporządkowania sobie świata na nowo. Powoli dojrzewa do akceptacji 
nowej partnerki ojca i ułożenia trudnych relacji z matką. W momencie, 
gdy odzyskuje utraconą równowagę, a w jej życiu rodzi się pierwsza 
miłość, jak grom z jasnego nieba spada na nią wiadomość o ciężkiej 
chorobie przyrodniego braciszka. Alicja musi znaleźć w sobie siły, by 
stanąć oko w oko z najtrudniejszym doświadczeniem. Do końca 
towarzyszy w cierpieniu małemu Fryderykowi-Jaszczurce i jego mamie, 
tak nielubianej dotąd Miss Lata. Historia Alicji jest próbą odpowiedzi na 



pytanie, co w życiu najważniejsze. Jest zarazem piękną i wzruszającą opowieścią o 
stracie, ale i o miłości, przyjaźni i nadziei. 

Hyjek  J.- Sporna śliwka - Wyd. G &P 

To współczesna powieść dla młodszych nastolatków o niezwykłych 
przygodach czworga przyjaciół szóstoklasistów z dużego miasta, pełna 
humoru i sensacyjnych zdarzeń.

Rushton R. -  Co ty wyprawiasz mamo! - Wyd. Akapit 
Press

RODZICE, ACH RODZICE! Jemmy - nie idą z duchem czasu. 
Sądzą, że nastolatka powinna chodzić do szkoły ubrana w 
robione na drutach sweterki z wrabianymi wzorkami; mogą być 
misiaczki. W miejscach publicznych mówią do niej 
"kwiatuszku"! Laury - są rozwiedzeni. Sprzedali wspaniały stary 
dom. Laura mieszka w obskurnym bliźniaku z matką, która na 
parkingu obok Tesco pozwala się obcałowywać głupiemu 
Melvynowi... Sumithy - chcą, żeby przestrzegała hinduskiej 

tradycji: żadnych chłopców, makijaży ani modnych fryzur... Jona - są 
przekonani, że ich syn jest mózgowcem i stale o tym gadają, choć nauka 
przychodzi mu z trudem. Ma za to wybitne zdolności w innej dziedzinie... 
Chelsea: matka dziennikarka pisze do lokalnej gazety, nie stroniąc od 
ryzykownych tematów, prowadzi dział porad i paraduje w mini...Sprawy 
pięciorga nastolatków (oraz ich koszmarnych rodziców, którzy każdego 
doprowadziliby do rozpaczy) łączą się i komplikują w tej zabawnej opowieści. 
Rzecz dzieje się w Leehampton. Ciekawa, wciągająca i zabawna. Dobrze się 
czyta. "The Times" Pierwsza część popularnej serii powieściowej, której akcja 
osadzona jest w Leehampton.

 

OPISY ZACZERPNIĘTO Z WITRYN OD 
WYDAWCÓW


