
Powieść sensacyjna

Clark M.H. – Weź moje serce – Wyd. Prószyński i S-ka

Natalie Rainer, jedna z najjaśniejszych gwiazd Broadwayu, 
odkrywa przypadkowo, kto zabił jej dawną współlokatorkę, Jamie 
Evans. W czasach, gdy obie były początkującymi aktorkami, Jamie 
zaangażowała się w związek z tajemniczym żonatym mężczyzną, 
do którego zwracała się, używając jedynie pseudonimu. Wiele lat 
potem Natalie niespodziewanie spotyka kochanka przyjaciółki i 
nazywa dawnym, sekretnym imieniem. Kilka dni później martwe 
ciało Natalie zostaje odnalezione w jej własnym domu. Policja 
podejrzewa agenta aktorki i zarazem jej męża, Gregga Aldricha, 

ale nie zostaje wniesione przeciwko niemu żadne oskarżenie do chwili, gdy dwa lata 
później Jimmy Easton, przestępca skazany na więzienie, nagle oświadcza, że Aldrich 
starał się wynająć go do zabójstwa żony. 

Sprawa jest wielkim wyzwaniem dla Emily Wallace, atrakcyjnej asystentki prokuratora. 
W trakcie procesu wychodzi na jaw, że Emily przeszła operację transplantacji serca i 
niepokoją ją dziwne wspomnienia dotyczące Aldricha... Zaaferowana rozprawą i 
własnymi przeżyciami nie zauważa, że jej własne życie jest w niebezpieczeństwie.

Darda S. – Dom na wyrębach – Wyd. VIDEOGRAF II 

Niejeden z nas marzy o wyprowadzce do własnego domu 
na wsi. Niektórzy realizują swoje plany. Zrealizował je także 
bohater powieści "Dom na wyrębach". Chata z bali, ogień 
pod kuchenną płytą, cisza za oknami. Idylla? Prawie. Nieznana 
siła przestawia rzeczy w zamkniętym domu. Mieszkający 
obok sąsiad okazuje się człowiekiem "któremu nie 
udowodniono". Wokół naiwnego mieszczucha zaczyna zaciskać się 
pętla...  Wartka, trzymająca w napięciu akcja i lekkie pióro 
Autora sprawiają, że książkę trudno odłożyć przed poznaniem 
jej zakończenia.

Harris Ch. – U martwych w Dallas – Wyd. MAG

Niesamowita kontynuacja „Martwego aż do zmroku”.
Gdy wampir prosi Sookie Stackhouse, by za pomocą swego 
telepatycznego daru odnalazła kolejnego zaginionego wampira, 
kelnerka zgadza się pod jednym warunkiem. Żaden z ludzi 
zamieszonych w sprawę nie zostanie zabity? Cóż? Łatwiej 
powiedzieć niż zrobić.



Deaver J. – Spirale grozy – Wyd. Prószyński i S-ka

  Mocne, zakręcone i... przerażające! Mistrz 
grozy, napięcia i intrygi powraca w genialnym 
zbiorze opowiadań. 

Jeffery Deaver, mistrz opowiadania i autor zbioru 
Spirale strachu, powraca z szesnastoma historiami w 
stylu O. Henry'ego i Edgara Allana Poe. Jego bohaterowie 
to barwna paleta postaci, począwszy od podróżującego 
pociągiem mężczyzny z Westchester do genialnego 
policjanta z wiktoriańskiej Anglii.

Powieść obyczajowa

Winston L. – Szczęście za dodatkową opłatą – Wyd. 
Sonia Draga

Małżeństwo Teda i Elinor Mackey, zgodny dotychczas związek 
czterdziestolatków, dopada kryzys. Elinor przez przypadek 
podsłuchując pewnego dnia rozmowę telefoniczną męża, dowiaduje 
się tego, czego każda kobieta na pewnym etapie życia...

obawia się najbardziej – jej mąż ma romans. ..

Kos H.M. – Monika – Wyd. Prószyński i S-ka

                                                                                           Trzydziestoletnia Monika mieszka 
samotnie w Warszawie w wynajętej kawalerce. Czy 
dziewczyna z Elbląga odnajdzie w stolicy sens i radość życia? 
Czy uda jej się zwalczyć obezwładniającą chandrę? 
Pomóc w tym może przeprowadzka do pozostawionego przez 
ukochaną ciotkę mieszkania na warszawskiej Pradze. 
Dawno niewidziana przyjaciółka z dzieciństwa, sympatyczny 
warszawski taksówkarz i potajemnie korespondujący 
z Moniką dawny adorator ciotki pomogą jej zawalczyć o 
prawdziwą miłość.



Waters S. – Muskając aksamit – Wyd. Prószyński i S-ka

To historia o poszukiwaniu - mi o ci, szcz cia i to samo ci, równie  seksualnej.ł ś ęś ż ś ż  
Ma wymiar uniwersalny: po drodze Nancy dozna wielu upokorze , straciń  
niewinno , lecz zyska wgl d do w asnej duszy oraz wiadomo  swoich potrzeb iść ą ł ś ść  
pragnie , co pozwoli jej wreszcie odnale  szcz cie. Jest to równie  wspania ań źć ęś ż ł  
powie  historyczna; autorka nies ychanie dok adnie przedstawia spo eczne t ość ł ł ł ł  
epoki Anglii oraz mentalno  ludzi, których przys owiowa wr cz pruderiaść ł ę  
skrywa a perwersyjne sk onno ci.ł ł ś

Lorentz J. – Płomienna narzeczona – Wyd. Sonia Draga

Pasjonująca historia młodziutkiej hrabianki oskarżonej o uprawianie 
czarów. 
Doskonała intryga na tle jednej z najokrutniejszych i najdłuższych 
wojen w historii nowożytnej Europy. 

Tłem kolejnej pasjonującej powieści Iny Lorenz są czasy wojny 
trzydziestoletniej, a bohaterką - młodziutka Irmela von Hochberg, córka 
jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych wielmożów. Na 
ogromny majątek, który ma wkrótce odziedziczyć, czyha wiele osób, 
które nie cofną się przed niczym, byle swój cel osiągnąć.

Deveraux  J. – Holly – Wyd. Lucky

W swojej najnowszej powieści Jude Deveraux 
jak zawsze łączy fascynującą intrygę i 
zapierających dech w piersiach romans. "Holly" 
to ponadczasowa historia, która na długo pozostaje 
w pamięci.

    

Literatura popularnonaukowa



Bialowitz P.J. – Bunt w Sobiborze – 
Wyd. Nasza Księgarnia

Philip Bialowitz opisuje sytuację Żydów w Polsce, począwszy od 
okresu przedwojennego, przez okupację, po okres tuż po wojnie. 
Autor daje nam jej przekrojowy obraz, oparty na doświadczeniach 
własnego życia. I nie jest to obraz czarno-biały. 
 Najbardziej przerażającym fragmentem książki jest opis życia w obozie 
zagłady w Sobiborze. W październiku 1943 roku Philip Bialowitz 
uczestniczył w buncie więźniów.. Uciekło 200 Żydów, z których 

wyzwolenia doczekało zaledwie 47. Po powstaniu więźniów Niemcy zdecydowali się na 
likwidację obozu. Jego teren całkowicie zniszczono…

Rolland P. – Pamiętam, jak umarłem – Wyd. Bauer-
Weltbild Media      

             Oto najbardziej przekonujące relacje z zaświatów, jakie 
do tej pory ujawniono! Publikacja pokazuje, jak powszechne jest zjawisko 
powrotu z nieba. Udowadnia, że lęk przed śmiercią i żal po utracie kochanych 
osób są nieuzasadnione. Są tu także relacje ludzi kontaktujących się ze 
zjawami. Autor opowiada o poglądach wielkich psychologów i duchowych 
przewodników, reinkarnacji i hipnozie. Prezentuje ćwiczenia świadomości, 
pozwalające czytelnikowi rozwinąć zdolności parapsychiczne.  

Psychopatogia okresu dorastania – Oficyna Wydawnicza 
Impuls   

W książce przedstawiono biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania 
zaburzeń  występujących  u  młodzieży  -  odżywiania  się  (anoreksja,  bulimia),  zespołu 
depresyjnego,  zachowań  agresywnych  i  autoagresywnych,  prób  samobójczych, 
schizofrenii  katatonicznej  oraz  transseksualizmu.  Publikacja  stanowi  uzupełnienie 
aktualnych  podręczników  psychiatrii  wieku  rozwojowego.  Teksty  przedstawione  w 
książce  są  wynikiem  wieloletniej  współpracy  pomiędzy  autorami  –  lekarzami 
psychiatrami i psychologami.

Adresatami  podręcznika  są  lekarze  psychiatrzy,  psychologowie  i  pedagodzy,  



  a także studenci wymienionych kierunków. Praca na pewno okaże się 
przydatnym narzędziem w codziennej praktyce zawodowej tych osób, tym bardziej, że 
zawiera wiele praktycznych przykładów.
               
Kurzeja A. – Dzieci Ulicy – Oficyna Wydawnicza Impuls 

             Książka omawia problem dzieci ulicy z wszechstronnej 
perspektywy – zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. 
      W książce podjęto trud uporządkowania i zebrania dotychczasowego dorobku na 
ten temat. Na podstawie literatury przedmiotu pokazano problem dzieci ulicy na 
świecie: w krajach pozaeuropejskich, w Europie, w Polsce, a także różne formy pomocy 
udzielanej tym dzieciom. Oprócz tego przedstawiono zagrożenia, wobec których stają 
współcześnie młodzi ludzie, a które sprzyjają powstawaniu zjawiska dzieci ulicy i ich 
marginalizacji. 
     Przedstawiono kształtowanie się oddziaływań pedagogicznych podejmowanych 
względem dzieci ulicy poprzez ukazanie sylwetek wybitnych pedagogów ulicy. 
Omówiono przykłady prowadzonej przez nich pracy oraz stosowane metody. 
W polskiej literaturze pedagogicznej brakowało do tej pory całościowego i rzetelnego 
opracowania tego zagadnienia. Niniejsza publikacja ma szansę wypełnić tę lukę i stać 
się wartościową pomocą dla całej rzeszy osób zajmujących się zarówno resocjalizacją 
dzieci i młodzieży, zwł. streetworkerów, jak i wczesną prewencją i profilaktyką 
środowiskową.                                                                        



Powieść dla młodzieży

Zoller E. – A jednak … strzelę! – Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich

Niko się boi – codziennie od nowa, gdy idzie do szkoły. Tam 
bowiem czekają już Matthias, Kevin i Raphael. Biją go. 
Kopią. Szantażują. Coraz częściej i coraz bardziej 
brutalnie. W końcu Niko nie widzi innego wyjścia i 
przygotowuje rozpaczliwy plan. W swej rozpaczy z ofiary 
zmienia się w oprawcę... 
Wstrząsający apel przeciwko przemocy i obojętności.

Plaisted C. - Potrzebna atrakcyjna mama – 
Wyd.C & T

Hannah, jak na atrakcyjną piętnastolatkę przystało, ma swoje 
bardzo ważne problemy na głowie, a tu jeszcze jeden... Rok 
temu ojciec zostawił mamę dla innej kobiety. Teraz mama 
przestała płakać i musi odbudować swe życie. Ale jest 
kompletnie zagubiona - nijak nie może sobie z tym poradzić i 
potrzebuje pomocy. Hannah ma pomysły od pływania i 
aerobiku po nową pracę. Nie wszystko jednak idzie zgodnie z 

planem i Hannah dowiaduje się wielu zaskakujących rzeczy o mamie a jeszcze 
więcej o samej sobie.

Hassenmuller – Mam dość – Zakład Narodowy im. Ossolińskich

        Jody, Patty, Cindy, Ayaan i Magda tworzą gang o nazwie 
Hieny. Cztery wrażliwe dziewczyny, pod przywództwem Jody, 
stają się zdolne do rozbojów i kradzieży. Wreszcie czują się 
silne. 
Autorka podejmuje problem przemocy i agresji wśród 
młodych ludzi, których bunt wynika często z braku akceptacji i 
zrozumienia w społeczności.


