
Literatura   obyczajowa   

Lingas - Łoniewska A. – Bez przebaczenia – Wyd.  

Novae Res 

On... od dziecka interesował się wojskiem i z nim związał swoje 

losy. Przystojny, honorowy i poukładany - podporucznik Piotr 

Sadowski. Ona… zwariowana, z głową pełną pomysłów, młoda 

artystka - Paulina Litwiak. Pokrętny los połączył ich ze sobą w 

małym mieście, do którego dziewczyna przyjeżdża po śmierci 

matki, by zamieszkać z ojcem. Ten okazuje się człowiekiem 

zimnym, dominującym i nieprzystępnym. Skrywa przed córką 

rodzinną tajemnicę… 

Klejzerowicz A. – Czarownica – Wyd. Prószyński i S-ka 

 

Michał rezygnuje z miejskiego życia i stawia malowniczy dom 

na wsi. Od pierwszej wizyty w okolicy intryguje go 

mieszkająca na skraju wsi samotna kobieta, którą miejscowi 

zwą czarownicą. Poznanie jej i spotkanie sześcioletniej, 

zamkniętej w sobie dziewczynki na zawsze zmieni życie 

Michała i stanie się przyczyną wielu dramatycznych wydarzeń 

i trudnych decyzji... 

 

Gee D. – Herbaciarnia Madeline – Wyd. Prószyński   

Media 

Julia Evarts i jej pięcioletnia córka Gracie znajdują na ganku 

zaskakujący prezent: kawałki chleba przyjaźni amiszów i 

liścik: „Mam nadzieję, że będzie smakowało”. Do prezentu 

dołączone są przepis na chleb oraz zachęta, by podzielić się 

nim z przyjaciółmi. Po namowach córki Julia wręcza torebki 

chlebowego zakwasu Hannah de Brisay, wiolonczelistce, 

której kariera i małżeństwo gwałtownie się skończyły, i 

Madeline Davis, która niedawno otworzyła w Avalon salon 

herbaciany. Właśnie w salonie herbacianym Madeline między kobietami rodzi 

się przyjaźń, która na zawsze zmieni ich życie..   



Uśmiech  Madeline 

Dowcipna i mądra, a zarazem głęboko wzruszająca powieść, 

która przypomina nam dobitnie o tym, że to, co uważamy za 

najcenniejsze, nigdy nie przemija. Witajcie w Avalon w stanie 

Illinois! W Herbaciarni Madeline, popularnym miejscu 

spotkań towarzyskich, mieszkanki Avalon utrwalają swoje 

wspomnienia na kartach własnoręcznie robionych albumów i 

dzielą się doświadczeniami.  

 

Wilczyńska K. – Stacja Jagodno - t.1 Zaplątana miłość 

Tamara – 40-letnia rozwódka i specjalistka od PR-u dostaje 

polecenie zorganizowania kampanii wyborczej kandydatowi 

na wójta gminy Jagodno. Podczas spotkania 

przedwyborczego jeden z oponentów zarzuca Tamarze, że 

promuje politykę prospołeczną, a sama zaniedbuje swoją 

rodzinę. Czy tak rzeczywiście jest? Jak córka Tamary, 

Marysia, poradzi sobie w nowej szkole? Czy nowy partner 

Tamary okaże się "tym jedynym"? Kim jest tajemnicza 

babcia Róża? 

t. 2 Marzenia szyte na miarę 

Kontynuacja bestsellerowej powieści „Stacja Jagodno. 

Zaplątana miłość”. Co łączy doktor Ewę z babcią Różą? Kto 

mieszka w tajemniczym dworku? Czy Tamara odnajdzie 

miłość? Jakie jeszcze sekrety skrywa urokliwe Jagodno w 

Górach Świętokrzyskich? „Stacja Jagodno” to nie tylko 

sielski krajobraz, ale także świat pełen emocji – radości z 

sukcesów i smutku porażek, miłości i nienawiści, 

namiętności… 

Nurowska M. – Wariatka z Komańczy – Wyd. 

Prószyński  i  S-ka 

Maria Nurowska powraca z nową powieścią o niezwykłej 

kobiecie, wspaniałej artystce; jedni ją uwielbiają, inni się jej 

boją, jeszcze inni nazywają wariatką z Komańczy... 

Marta Kohn, znana malarka, wyjeżdża na krótki urlop w 

Bieszczady, chce odpocząć od warszawskiego życia, które w 

niezwykłej ciszy i wolno płynącym czasie coraz bardziej się 



od niej oddala. Z każdym dniem upewnia się, że chce tu pozostać. Ta decyzja 

zmieni jej życie, ale nie tak, jak tego oczekiwała… 

 

Karpińska A. – Przysługa – Wyd. Prószyński Media 

Siedemnaście lat temu Karol zgodził się oddać swojemu 

bratu bliźniakowi brzemienną w skutkach przysługę, która 

miała nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Życie przerwało 

jednak zmowę milczenia, a następstwa uczynku uruchomiły 

lawinę zdarzeń, które wystawiły na próbę rodziny obu braci, 

i tajemnica z przeszłości ujrzała światło dzienne. 

Konsekwencje braterskiej umowy poniosły żony bliźniaków i 

ich rodziny… 

 

Olejnik A. -  Dziewczyna z  porcelany  –  Wyd. Czwarta  

Strona 

Kobieta potrzebuje mężczyzny, nie chłopca… Światem 

Michała rządzą pieniądze i piękne kobiety. Rozchwytywany 

fotograf, przebojowy student informatyki i model. Jeden 

telefon sprawia, że Michał musi natychmiast dojrzeć: 

porzucić swoje dotychczasowe, studenckie życie, 

wyprowadzić się z dużego miasta i przenieść w rodzinne 

strony, by zaopiekować się młodszym bratem. 

 

Literatura sensacyjna 

Lagercrantz D. – Co nas nie zabije – Wyd. Czarna 

Owca 

Kontynuacja trylogii Millennium Stiega Larssona napisana 

przez Davida Lagercrantza. Mikael Blomkvist przechodzi 
kryzys i rozważa porzucenie zawodu dziennikarza śledczego. 

Lisbeth Salander podejmuje duże ryzyko i bierze udział w 
zorganizowanym ataku hakerów. Ich drogi krzyżują się, kiedy 
profesor Balder, ekspert w dziedzinie badań nad sztuczną 

inteligencją, prosi Mikaela o pomoc. 
 



Rudnicka O. – Diabli nadali – Wyd. Prószyński Media 

 
Najnowsza książka bestsellerowej autorki Olgi Rudnickiej. 

Przewrotne charaktery, zagadkowe intrygi i dużo śmiechu! 
Dagmar Różyk zostaje znaleziony martwy w swoim gabinecie w 

okolicznościach budzących u jednych śmiech, u drugich 
wstręt, a jeszcze u innych - godną pożałowania radość. Za życia 
był obiektem pożądania kobiet, nienawiści mężczyzn, oczkiem 

w głowie prezesa. 
 

Białkowski T. – Drzewo morwowe – Wyd. 

Szara Godzina 

Rok 2004. Na północy kraju dochodzi do serii morderstw, 

których ofiarami są starsi mężczyźni. Paweł Werens, młody 

dziennikarz jednej z warszawskich gazet, otrzymuje zadanie 

napisania reportażu o tych wstrząsających wydarzeniach. 

Początkowa pogoń za sensacją zamienia się wkrótce w walkę z 

demonami przeszłości. Jaki związek mają współczesne 

brutalne morderstwa z męczeńską śmiercią pierwszych chrześcijan? Czy 

dziennikarskie śledztwo prowadzone przez Werensa pozwoli na rozwiązanie 

zagadki i powstrzymanie przestępcy przed ukończeniem szaleńczego planu… 

 

Cabre J. – Głosy Pamano – Wyd. Marginesy 

Tina, zafascynowana fotografią spokojna nauczycielka, która 

pracuje w Sort, robi zdjęcie starej szkoły w Torenie tuż przed 

jej wyburzeniem. Jedno proste kliknięcie i gotowe. Strona po 

stronie czytelnik odkrywa konsekwencje tego pozornie 

trywialnego gestu, a przed jego wzrokiem rozciąga się szeroka 

panorama wspomnień i przekłamań o wydarzeniach, których 

bohaterami są falangiści i partyzanci. 

Sund E.A. – Katharsis – Wyd. Sonia Draga 

Trzeci tom bestsellerowej szwedzkiej trylogii "Oblicza Victorii 

Bergman" sprzedanej do 35 krajów! Wyróżniona m.in. nagrodą 

specjalną przez Szwedzką Akademię Twórców Literatury 

Kryminalnej! Poznaj najmroczniejsze zakamarki chorego 

ludzkiego umysłu!  

 



 

Bass J. –  Kości  z Awinionu – Wyd. Publicat 

W pałacu papieskim w Awinionie dochodzi do zagadkowego 

odkrycia. Zamurowane w ścianie ossuarium skrywa kości z 

charakterystycznymi wgłębieniami w stopach i nadgarstkach 

oraz ryt przedstawiający krzyż i baranka. Na miejsce 

przybywa Bill Brockton, antropolog sądowy z USA. Stwierdza, 

że szczątki mogą mieć około dwóch tysięcy lat. Co więcej, 

wykonana na podstawie czaszki rekonstrukcja twarzy 

wykazuje niezwykłe podobieństwo do wizerunku na całunie 

turyńskim. Badania są prowadzone w ścisłej tajemnicy. 

 

Kwiatkowska K. – Zbrodnia w szkarłacie – Wyd.Znak 

Rok 1900. Dwór w Jeziorach pod Poznaniem. Trwają 

gorączkowe przygotowania do ślubu dziedziczki. Jan 

Morawski, przystojny, szarmancki i inteligentny ziemianin 

słynący z zamiłowania do kryminalnych zagadek pomaga 

rodzinie w poszukiwaniach skarbu dziadka. 

Nocą pada śmiertelny strzał. Podejrzani są wszyscy. 

Na dodatek gospodarze stoją na krawędzi bankructwa, 

rodzinną posiadłość chce przejąć pruski zaborca, a panna 

młoda nie chce wyjść za mąż. 

 

Lutz J. –  Rzeźnik   – Wyd. Prószyński  Media 

Każdego dnia podąża za nim cień z mrocznej przeszłości. 
Cień, który nie chce odejść do krainy umarłych. Cień 

śmierci. Makabryczny rytuał powtarza się wielokrotnie. Ciała 
ofiar są wykrwawiane i precyzyjnie ćwiartowane. Detektywi 
nie rozumieją logiki, kryjącej się za sposobem działania 

mordercy, nazywanego Rzeźnikiem. Nie potrafią odgadnąć, 
kim jest i dokąd zmierza.Wszystkie tropy prowadzą donikąd, 

jednak dawane przez mordercę znaki nie pozostawiają 
najmniejszych wątpliwości: to pojedynek z detektywem 
Frankiem Quinnem. Każda kolejna ofiara ma być jego 

osobistą porażką. 

 

 



Literatura popularnonaukowa 

Harnisch G. – Czystek – Wyd. Vital 

Na czym polega fenomen czystka? 

Dlaczego coraz więcej osób sięga po tą roślinę? 
Jak może ona pomóc Tobie? 

Przekonaj się sam ! 
Jedna roślina, wiele korzyści. 

 

 
 

Silberman M., Hansburg F. – Inteligencja 
interpersonalna - Wyd. Emka 

 
Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymywać mądre relacje z 

innymi zawiera praktyczne przykłady, twórcze ćwiczenia i 

dostarcza narzędzi do ich wykonania. Pomaga tworzyć zdrowe 

relacje i więzi, porozumiewać się z innymi, prawidłowo 

odpowiadać na potrzeby otoczenia, a jednocześnie proponować 

to, co sami mamy do zaoferowania. 

 

Makarowska M. – Jak odchudzić swojego mężczyznę 

samej tracąc przy tym parę kilogramów - Wyd. J.K 

Nie od dziś wiadomo, że odchudzają się przede wszystkim 

kobiety. Jest jednak również wielu panów, którym 

przydałoby się zrzucić kilka kilo, nie tylko po to, by dobrze 

wyglądać w obcisłych spodniach, ale i – a nawet przede 

wszystkim – dla zdrowia. Zresztą panowie na diecie 

osiągają doskonałe rezultaty, bo są konsekwentni i stosują 

się do zasad. Za ich sukcesem stoi jednak ktoś jeszcze…  

 

 

 

 

 



Molcho S. - Język ciała w biznesie – Wyd. Kos  

Samy Molcho przybliża dorosłym świat dzieci, opisując i 

wyjaśniając dziecięce sygnały i gesty, jeszcze nie zafałszowane i 

dzięki temu spontaniczne. Autor zajmuje się możliwościami 

wyrażania uczuć i emocji za pomocą ciała u dzieci. Te środki 

wyrazu są znacznie bardziej bezpośrednie niż u dorosłych, co 

nie oznacza, że można je zawsze interpretować jako oczywiste. 

W sposób niezwykle ciekawy i nie pomijając nawet 

najdrobniejszych szczegółów, Samy Molcho prowadzi nas przez rozwój 

dziecka od okresu prenatalnego aż po wiek szkolny, umożliwiając w ten 

sposób dorosłym zdrowe i jednoznaczne relacje z dziećmi. Obserwacje są 

zilustrowane ekspresyjnymi fotografiami Naomi Baumgartl. 

 

Łukasik P., Targosz G. – Kipi kasza – 

Wyd. Edgard 

Paweł Łukasik i Grzegorz Targosz, autorzy bloga, 

specjalnie na potrzeby tej publikacji przygotowali aż 105 

pomysłowych przepisów, a wszystkie z kaszą w roli 

głównej. Autorzy z jednej strony na nowo odkrywają 

tradycję i  proponują klasyczne dania we współczesnej 

odsłonie, a z drugiej - wprowadzają kulinarne nowinki i 

zaskakują kucharską inwencją. Wszystkie propozycje posiłków zilustrowane 

są wysmakowanymi, autorskimi zdjęciami. 

 

Osip-Pokrywka  M., Osip-Pokrywka M. – Kresy – Dom 

Wyd. PWN 

Album Kresy to wędrówka po wschodnich krainach II 

Rzeczypospolitej, które dziś znajdują się na terenach trzech 

sąsiednich państw: Litwy, Białorusi i Ukrainy. To zaproszenie 

do sentymentalnej podróży po Wileńszczyźnie, 

Nowogródczyźnie, Galicji Wschodniej, Podolu, Wołyniu i 

Bukowinie. 

 

 



Świątek P., Szaro B.  – Paragon  z podróży. Poradnik 

taniego podróżowania - Wyd. Helion 

Podróżowanie to nie luksus dla zamożnych - w 

dzisiejszych czasach możliwe jest podróżowanie tanie, 

wygodne oraz bezpieczne. Wystarczy tylko odpowiednio 

poszukać i … w drogę! “Paragon w podróży” to projekt 

dwóch podróżników, Patryka Świątka oraz Bartka Szaro, 

którzy zdradzają swoje sposoby na tanie podróżowanie, 

nie tylko po Polsce, ale i innych krajach. Dzięki ich 

doświadczeniu możliwe stanie się wyruszenie w podróż 

nawet na koniec świata, posiadając niewielkie środki 

finansowe oraz bez względu na znajomość języka obcego. 

 

Padoł  E. – Dżentelmeni   PRL - u – Wyd. Prószyński  

Media 

Czy dżentelmen jest w modzie? A może czasem się wstydzi? 

Czy jest wrażliwy, obrażalski, czy kocha adrenalinę równie 

żarliwie, jak kocha kobiety? Do tego walczy i skrywa się za 

swoim kostiumem? Dziewięciu bohaterów tej książki — 

Leopold Tyrmand, Zbigniew Cybulski, Marek Hłasko, Leon 

Niemczyk, Daniel Olbrychski, Stanisław Mikulski, Jerzy 

Zelnik, Andrzej Łapicki i Jan Nowicki — to mężczyźni 

zachwycający sukcesami, podziwiani za urodę, często 

drażniący wizerunkiem. Wszyscy byli w PRL-u idolami — 

łączyły ich charyzma, ambicja i zdumiewające losy… 

 

OPISY POBRANO Z WITRYN OD WYDAWCÓW KSIĄŻEK  


