
POWIEŚĆ DLA MŁODZIEŻY

Arold M. - Chcę żyć - Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Nadine nie może uwierzyć, że Florian, który był jej pierwszą 
wielką miłością, ma AIDS. Czy ona też się zaraziła? Kiedy 
okazuje się, że jest zakażona wirusem HIV, cały jej świat wali ... 

Kolloch B., Zöller E. - Dziennik bulimiczki - Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich

Iza ma bulimię. Właściwie chciała tylko schudnąć parę kilogramów, 
potem jednak straciła kontrolę nad własnym życiem. Wpadła w 
błędne koło okresów głodu i ataków obżarstwa. Iza nie chce dopuścić 
do siebie myśli, że jest chora. Dopiero, gdy zostaje przyłapana w 
supermarkecie na kradzieży jedzenia, pozwala sobie pomóc. Jednak 
powrót do zdrowia to długa i trudna droga. 

Frey J.- Pokręcony świat - Zakład Narodowy im Ossolińskich

 Juli jest pełen nienawiści - nie znosi matki alkoholiczki, ojca, który 
zniknął, nędzy, w jakiej dorasta. Zaufaniem darzy jedynie przyjaciela 
matki - Adama. Ten jednak odchodzi, a Juli, samotny i wściekły na 
cały świat, gotów jest atakować wszystkich bez wyjątku. 

Ladiges A. - Spadaj, mięczaku - Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich

Roland ma 16 lat i jest alkoholikiem. Nie radzi sobie z nauką, nie 
może dogadać się z ojcem. Nie ma też przyjaciół. Kradnie, oszukuje i 
kombinuje, by tylko zdobyć alkohol. I pije coraz więcej i więcej…
Czy chłopak zdoła sam wyjść z nałogu? Czy wystarczy wola jego 
rodziców, by wspólnie z synem zacząć nowe życie? A może ocali go 
kiełkujące uczucie do Elizabeth?Powieść znalazła się na liście 
książek nominowanych do nagrody Deutscher Jugendbuchpreis. 
Powinni ją przeczytać nie tylko młodzi ludzie, ale też ich rodzice. 



POWIEŚĆ SENSACYJNA

King S. – Lśnienie - Wydawnictwo Prószyński i S-ka
Każdy stary budynek posiada swoją mroczną przeszłość. W końcu w 
domach ludzie umierają, co innego jednak jeżeli zostają zabici z ręki 
kogoś innego. Wystarczy sobie teraz wyobrazić stary hotel, w którego 
wnętrzu ginęli najróżniejsi ludzie od kilkunastu lat, a ich duchy pałętają 
się po jego korytarzach. Widok, który otrzymamy to "Panorama", hotel 
położony w zaśnieżonych górach, do którego trafili główni bohaterowie 
"Lśnienia".

Jeromin-Gałuszka G. - Złote nietoperze - Wydawnictwo     
                                                                                                 Prószyński i S-ka

Debiutancka powieść Grażyny Jeromin-Gałuszki to pełna uroku historia dwóch 
kobiet, które mimo zupełnie różnych charakterów, muszą razem zmierzyć się z 
przewrotnym losem. Obie kochały tego samego mężczyznę i obie zostały przez niego 
skrzywdzone. Razem odkrywają jego mroczną tajemnicę. Ciekawie skonstruowana 
fabuła, żywe dialogi oraz wątek sensacyjny, sprawiają, że sceny z powieści 
przesuwają się niczym obraz filmowy. Książkę ilustrują zdjęcia obu bohaterek, Lory i 
Matyldy, na tle ich wiejskiego domu i wiklinowych koszy wyplecionych przez 
Mateusza.

Mosse K. – Grobowiec - Wydawnictwo Prószyński i Ska
Październik 1891 roku. Leonie Vernier i jej brat Anatole, opuszczają ciasne i 
tłoczne ulice Paryża i wyjeżdżają na południe, do tajemniczej wiejskiej 
rezydencji La Domaine de la Cade niedaleko Carcassonne. Tam, w prastarym 
lesie dziewczyna trafia na zrujnowany grobowiec, który kryje w sobie 
tajemnicę popełnionego przed ponad stu laty morderstwa. Leonie zanurza się w 
krainie zjaw i widm, w której życiem i śmiercią rządzi stara talia kart do tarota, 
obdarzona niezwykłą mocą. 
Październik 2007: Meredith Martin postanawia zrobić sobie przerwę badaniach 
nad twórczością Claude'a Debussy'ego. Wybiera się z Paryża na południe, do 
pięknego hotelu położonego wśród lasów. Fascynuje ją historia tego miejsca, a 

szczególnie tragiczne wydarzenia z Halloweenowej nocy ponad sto lat temu, które wstrząsnęły 
mieszkańcami okolicy. W ten sposób jej los splata się z losami Leonie. Ale dopiero gdy ona 
także potyka się na ustronnej polanie, zdaje sobie sprawę, że tajemnice tego miejsca mają 
związek nie tylko z umarłymi...

Ewing B. – Magnetyzerka - Wydawnictwo Prószyński i S-ka
Piękna Cordelia Preston, niegdyś żona arystokraty, teraz starzejąca się aktorka, 
której przeszłość ukrywa niejedną mroczną tajemnicę, nieoczekiwanie zaczyna 
karierę jako Pani Freno-Magnetyzerka. W londyńskiej suterenie pełnej luster i 
aksamitu, wykorzystując popularną metodę leczenia przy pomocy tajemniczych 
fluidów, doradza młodym pannom w sprawach małżeństwa. Szybko staje się 
popularna i bogata. Sukces to jednak rzecz niepewna, kiedy skrywa się 
przeszłość pełną tajemnic i bolesnych rozstań. W księżycową zimową noc 
niedaleko domu Cordelii zostają znalezione zwłoki. Nagle wydarzenia, o 
których wolałaby zapomnieć, wydostają się na światło dzienne, co przyciąga 
czającą się w londyńskich zaułkach zamaskowaną postać...



POWIEŚĆ OBYCZAJOWA

Glover R. - W łóżku z Jokastą - Wydawnictwo Otwarte

Nie ma co ukrywać - wszystkie plotkujemy o facetach. W kręgu 
najlepszych przyjaciółek wytykamy męskie słabości, grzeszki i 
przewinienia. A co jeśli akurat brakuje nam czasu na babskie 
spotkanie? Na takie okazje nie ma jak książka Richarda Glovera. 
Humor i ironia - idealny dodatek do lampki czerwonego wina. 'Jeśli 
ktoś potrafi i lubi rozmawiać, ma poczucie humoru, dużo myśli, a 
do tego pracuje oraz zajmuje się domem i dziećmi, to 
prawdopodobnie jest kobietą. Jednak Richard Glover jest z całą 
pewnością facetem i potrafi to wszystko opisać. Polecam, bo to 
fascynujące'.

Rudnicka O. - Zacisze 13 - Wydawnictwo Prószyński i S-
ka

Marta i jej przyjaciółka Aneta znajdują dwa trupy i z różnych powodów 
zamiast zgłosić sprawę na policję… ukrywają je w piwnicy. Mają z tym 
trochę kłopotu – po piętach depczą im przestępcy, którzy szukają ukrytego 
przed laty cennego łupu,  policja, tajemniczy przystojny mężczyzna, były 
mąż Marty i szalona staruszka…

Schmitt E. E. -  Odette i inne historie miłosne - Wydawnictwo 
                                                                                                          ZNAK

Baśniowa opowieść o miłości, a zarazem przypowieść i filozoficzna 
komedia, w której Schmitt z czułością kreśli portrety kobiet 
poszukujących szczęścia. Jedna z historii opowiada o tytułowej Odette 
Toulemonde. Czterdziestoletnia wdowa zachwyca się książkami 
modnego pisarza Balthazara Balsana. To miły człowiek, ujmujący, 
zadbany, o nieco pociesznej prezencji nauczyciela gimnastyki, ale jak 
najbardziej na poziomie. Mówiąc krótko: mężczyzna, z którym 
kobieta rozwodzi się z przyjemnością. Los sprzyja jemu, a jednak to 
ona jest szczęśliwa. Przypadkowe spotkanie podczas podpisywania 

książek wywróci ich życie do góry nogami. 

Kołakowska A. - Patrycja- Wydawnictwo Prószyński i S-ka

Tytułowa bohaterka ma dwa główne problemy: jednym jest sztuka poskromienia 
teściowej bez spowodowania nadmiernych zniszczeń w małżeństwie. Drugim – 
znalezienie wymarzonej pracy po wymarzonych studiach. Konfrontacja z 
rzeczywistością zarówno na polu zawodowym, jak i małżeńskim bywa bolesna.



POWIEŚĆ POPULARNONAUKOWA

Angier N.- Kobieta - geografia intymna - Wydawnictwo 
                                                                                                   Prószyński i S-ka
Geografia intymna jest podzielona na rozdziały związane z 
kolejnymi, najważniejszymi według autorki, częściami kobiecych ciał. 
Jest zatem mowa o komórce jajowej, macicy, jajnikach, ale także o 
hormonach, enzymach i mózgu. Pierwszej mojej lekturze tej książki 
towarzyszyły duże emocje – do dzisiaj we mnie silnie pozostają obrazy 
komórek popełniających samobójstwa, hormonów, które 'zabierają kobietę 
momentalnie z Kansas do Krainy Oz', czy nadludzkiej siły 
chromosomów.  Angier nie jest grzeczną dziewczynką i o grzecznych 
dziewczynkach nie pisze - sporą część książki poświęca kobiecej agresji i 
testosteronowi, przypisanemu nominalnie płci brzydszej. 

Kratz H. J.- Mobbing: rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie - 
Wydawnictwo HELION

Oto jest: mobbing, produkt uboczny stresu i agresywnego dążenia do kariery. Ile 
razy widziałeś, jak ofiara wojny psychologicznej zamyka się w sobie i traci chęć 
do pracy? Ile znasz firm, w których królują: zazdrość, chorobliwe ambicje i 
niezdrowa rywalizacja? Z mobbingiem stykasz się częściej, niż myślisz. Być może 
doświadczyłeś go na własnej skórze, może byłeś tylko postronnym obserwatorem, 
a może odpowiadałeś za pracę zespołu, w którym relacje międzyludzkie 
pozostawiały wiele do życzenia. 

Sandler C., Keefe J. - 101 pomysłów na własną firmę - Wydawnictwo 
HELION

Czy myślałeś o otwarciu własnej firmy? A może już prowadzisz 
działalność? Jeśli tak, to poznałeś lub wkrótce poznasz typowe 
problemy świeżo upieczonych przedsiębiorców, takie jak brak 
środków, trudności z pozyskaniem kredytu, niepewność, czy firma 
wyjdzie na plus, zbyt mała wiedza o księgowości i podatkach, brak 
znajomości wśród potencjalnych dostawców i klientów. Z tej książki 
dowiesz się, jak pokonać takie trudności. 

Korupcja: oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie - Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich



Korupcja na szczeblu samorządu terytorialnego. Doświadczenia 
Szwajcarii, Niemiec i Polski. Kontekst okresu transformacji. Korupcja 
jako kwestia kulturowa i systemowa. Wybrane instytucje zaufania 
publicznego wobec korupcji.
Większość tekstów zawartych w książce jest plonem międzynarodowej 
konferencji naukowej na temat: "Korupcja na szczeblu samorządu 
terytorialnego. Doświadczenia Szwajcarii, Niemiec i Polski", 
zorganizowanej w Warszawie 14 XI 2005 r. przez Instytut Politologii 
Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet we 
Fryburgu i Fundację Konrada Adenauera.
Podejmowaną problematykę rozpoczyna analiza korupcji na szczeblu 
samorządu terytorialnego. Wychodząc poza problematykę 
samorządową, kilku autorów postawiło pytanie o związek transformacji 
ustrojowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej z nasileniem 
korupcji w tych krajach. Kolejne teksty poświęcone są korupcji jako 
kwestii kulturowej i systemowej oraz podejmowanym działaniom o 

charakterze antykorupcyjnym. 

OPISY ZACZERPNIĘTO Z WITRYN OD 
WYDAWCÓW


