
POWIEŚCI SENSACYJE 
 

„Gra ze śmiercią w tle”  - Najnowszy thriller psychologiczny utalentowanej 
pisarki - Nancy Lane jest ksiąŜką pełną misternie budowanego napięcia rodem 
z filmów Hitchcocka. Autorka bezlitośnie obnaŜa ciemne zakamarki ludzkiej 
duszy - fobie, obsesje i psychozy, które budują kolejne ogniwa łańcucha 
tragedii.Gra ze śmiercią w tle to nie tylko thriller, to przede wszystkim 
wnikliwa refleksja nad moralną kondycją człowieka. 

http://www.gandalf.com.pl/b/gra-ze-smiercia-w-tle/ 

 
„Szczególna przypadłość”  - Po zapadnięciu zmroku David Caine, 
były wykładowca matematyki, Ŝyje w świecie ryzyka, obsesji, wielkich 
nagród i nagłych niszczycielskich upadków. Impulsywny 
hazardzista posiadający błyskotliwy matematyczny umysł, oraz osobliwą 
umiejętność obliczania na bieŜąco rachunku 
prawdopodobieństwa zdarzeń, uprawia hazard w podziemnych klubach 
pokerowych na Manhattanie. Zawsze częściej wygrywa niŜ 
przegrywa. Lecz Caine cierpi na epilepsję i zdarzają mu się utraty 
świadomości. Pewnej nocy podczas gry w pokera dokonuje błędu w 
obliczeniach, co pozostawia go głęboko zadłuŜonym u 
rosyjskiego gangstera. Wtedy Ŝycie wymyka mu się spod kontroli.  
http://www.czytajtanio.pl/product.php/1,73/7137/Szczegolna-przypadlosc.html 

 
„Droga do przebaczenia” - W pewien ciepły wrześniowy wieczór wracająca 
z koncertu rodzina Learnerów zatrzymuje się na stacji benzynowej. 
Nic nie wróŜy katastrofy... Niestety, przejeŜdŜający tuŜ obok samochód 
śmiertelnie rani stojącego przy drodze, zamyślonego dziesięciolatka, syna 
państwa Learnerów. Sprawca wypadku ucieka. PogrąŜony w rozpaczy 
ojciec postanawia za wszelką cenę odnaleźć zabójcę syna.  
http://merlin.pl/Droga-do-przebaczenia_John-Burnham- Schwartz/browse/product/1,583064.html#fullinfo 

 
 
„Kto ze mną pobiegnie” - Na jakie poświęcenie nas stać, ile jesteśmy gotowi 
zaryzykować dla ukochanej osoby – swoje Ŝycie, swoją osobowość, swoje 
"ja"? Dlaczego warto szukać prawdziwej miłości i na czym ona polega? Te 
wszystkie pytania stawia w swojej najnowszej ksiąŜce Dawid Grosman.  
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/dawid_grosman_kto_ze_mna_pobiegnie_10808.html 

 
 

„Demon”  - Ta powieść była głośna jeszcze przed wydaniem. Opublikowana w 2006 roku 
nakładem autora stała się sensacją wśród internautów. Dlatego jedno z największych 
wydawnictw amerykańskich kupiło ją i lansowało jako swój najgorętszy tytuł Frankfurckich 
TargówKsiąŜki 2008. W styczniu 2009, przed swoją premierą, Demon był najszerzej 
komentowaną powieścią miesiąca.Producent filmów Raport mniejszości i Ring kupił prawa 
do ekranizacji.Śmierć legendarnego projektanta gier sieciowych wstrząsa jego fanami i 
cenami akcji jego firmy. Ale Matthew Sobol pozostawił po sobie jeszcze coś. Jego nekrolog 
w Internecie uaktywnia uśpionegodemona i całą lawinę innych programów. 
Programów, które zaczynają przesyłać informacje. Przelewać pieniądze. 
Zabijać. Detektyw Peter Sebeck staje wobec nieuchwytnego 
przeciwnika,który oplata świat niewidzialną siecią. Manipuluje ludźmi, 
kradnie toŜsamości i realizuje perfidny plan. Jeśli Sebeck nie powstrzyma 
demona, Matthew Sobol spełni swoje zamiary. Ale Ŝeby 
powstrzymać demona, trzeba najpierw odkryć obłędny plan jego twórcy.  
http://www.fantasybook.idl.pl/modules.php?name=BookCatalog&op=showbook&bid=2962 



POWIEŚCI OBYCZAJOWE 
 

„ Martwe jezioro”  - Beata - niezaleŜna trzydziestoletnia singielka - zaczyna podejrzewać, Ŝe 
z rodziną, z którą od lat nie utrzymuje Ŝadnego kontaktu, nie łączą jej nawet więzy krwi. 
Wynajmuje prywatnego detektywa, który pomimo odkrycia wielu zaskakujących tropów, nie 
potrafi jej pomóc. W poszukiwaniu prawdy o przeszłości wspiera Beatę przyjaciółka - 
roztrzepana Ula, która przy okazji chce wyswatać ją ze swoim bratem Jackiem. Lawinę 
zdarzeń wywołuje niespodziewane zaproszenie od rodziny na ślub znienawidzonej siostry... 
http://www.kkkk.pl/fiszka,42391.html 

 
„Kolekcja”  - Jeszcze wczoraj Phoebe miała doskonałą 
pracę, narzeczonego i z optymizmem patrzyła w 

przyszłość. Nagle jej świat wywrócił się do góry nogami. śeby znaleźć 
zapomnienie, otwiera sklep ze starymi eleganckimi strojami i zatraca się w 
pracy. Jej Ŝycie odmienia się w dniu, kiedy do sklepu przychodzi starsza 
Francuzka. Chce sprzedać całą kolekcję swoich przedwojennych kreacji. 
Poza jednym błękitnym płaszczem?  
http://www.kolporter.pl/397884,Ksiazki_obyczaj-romans_Kolekcja.html 

 
„Slumdog. milioner z ulicy”  - Ram Mohammad Thomas został aresztowany za to, Ŝe 
poprawnie odpowiedział na dwanaście pytań w teleturnieju "Kto wygra miliard?". Nikt nie 
wierzy, Ŝe biedny sierota, który nigdy nie przeczytał gazety i nie chodził do szkoły, potrafił 

podać nazwę najmniejszej planety Układu Słonecznego albo tytuł 
dramatu Szekspira. Po prostu musi oszukiwać! Oglądając telewizyjny 
zapis programu, Ram opowiada nam zdumiewającą historię swego 
Ŝycia, przez które prowadzi go niezawodny instynkt. Za kaŜdym z pytań 
teleturnieju kryje się jakaś opowieść - o dzieciństwie pod opieką 
księdza, o spotkaniu z australijskim pułkownikiem mającym obsesję na 
punkcie bezpieczeństwa, o nielegalnej pracy przewodnika w TadŜ 
Mahal. 
Powieść składa się z kalejdoskopowych obrazów współczesnych Indii 
połączonych postacią kilkunastoletniego bohatera, który mimo 

codziennej walki o przetrwanie nie rezygnuje ze swoich marzeń i odnajduje odpowiedzi nie 
tylko na pytania teleturniejowe, ale i na najwaŜniejsze ze stawianych przez Ŝycie. 
http://www.klubksiazki.com/index.php?kid=24&bid=937 

 
„Srebrna Zatoka” - Mike Dormer wyjeŜdŜa z Londynu do małego nadmorskiego miasteczka 
w Australii, by nadzorować budowę ekskluzywnego hotelu. Spodziewa się, Ŝe będzie to 
rutynowe przedsięwzięcie, kolejny szczebel korporacyjnej kariery. Staje się jednak inaczej. 
Srebrna Zatoka nie jest zwyczajnym kurortem. W ekscentrycznym, choć podupadłym hotelu 
mieszkają trzy niezwykłe kobiety: tajemnicza sterniczka Liza McCullen, 
jej dziesięcioletnia córka oraz ciotka Kathleen – legendarna poławiaczka 
rekinów. Podobnie, jak reszta mieszkańców zrobią wszystko, by plany 
Mike’a nie doszły do skutku. Zderzenie 
światów Mike’a i Lizy sprawia, Ŝe sytuacja w kurorcie wymyka się 
spod kontroli. Sprawy przybierają dramatyczny obrót. Delfiny, orki, a takŜe 
kobiety McCullen stają przed niebezpieczeństwem, którego nikt nie był 
w stanie przewidzieć. Mike zaś musi znaleźć odpowiedź na pytanie, 
trapiące wszystkich mieszkańców zatoki. Gdzie leŜy 
granica między miłością a zawłaszczeniem?  
Nowa powieść Jojo Moyes pochłonie cię, poruszy serce i zabierze w emocjonującą podróŜ do 
świata, którego nie zechcesz opuścić. 
http://www.amigo.osdw.pl/ksiazka/Moyes-Jojo/Srebrna-Zatoka,48277501622KS 



POWIEŚCI MŁODZIE śOWE 
 
 

 
„Julka” - , utalentowana muzycznie jedynaczka, po rozwodzie swoich 
rodziców przeprowadza się. W nowym mijscu czuje się samotna, nie ma 
przyjaciół, a jej zapracowani rodzice nie znajdują dla niej wystarczająco duŜo 
czasu. Dziewczyna staje przed koniecznością uporządkowania swojego świata. 
Jak poukłada sobie skomplikowane relacje z rodzicami? Czy znajdzie 
pokrewną duszę, przyjaźń i wsparcie? 
http://www.taniaksiazka.pl/julka-jodkokula-elzbieta-p-147519.html 

 
 
 
„Anka”  - Piękna i wzruszająca opowieść dla nastolatków o niełatwej 
walce z anoreksją, gniewie i buncie, skomplikowanych relacjach 
rodzinnych, przyjaźni i pierwszych fascynacjach. To ksiąŜka o sprawach 
waŜnych i trudnych.  
http://www.taniaksiazka.pl/anka-jodkokula-elzbieta-p-144242.html 

 
 

 
„Majowy weekend” - Wzruszająca i mądra opowieść dla nastolatków o 
kalectwie, potrzebie akceptacji i przyjaźni. To ksiąŜka o sprawach waŜnych i 
trudnych. 
Asia niedawno straciła nogę w wypadku samochodowym i teraz stara się 
pogodzić z tą niełatwą dla niej sytuacją. Jej kuzyn, Marek, próbuje nawiązać 
kontakt z zamkniętą w sobie rówieśnicą. Czy jej inwalidztwo nie będzie 
przeszkodą w ich przyjaźni? W piękny majowy weekend Asia i Marek będą 
musieli zmierzyć się z problemami, które mogą spotkać kaŜdego 

dwunastolatka. 
http://www.atenastargard.osdw.pl/ksiazka/Waniek-Beata/Majowy-weekend,47104901706KS 

 
 

 
„Kumpelki, randki i ty…”  - Testy i psychozabawy, dzięki którym lepiej 
poznasz siebie! Jeśli jesteś prawdziwą fanką serii Kumpelki, randki i... 
koniecznie przeczytaj tę ksiąŜkę! Teraz Lucy, Izzie, Nesta i TJ pomogą Ci 
zrozumieć samą siebie. Dzięki zawartym w ksiąŜce pytaniom i 
odpowiedziom, które wybierzesz, dowiesz się: Do której z nich jesteś 
najbardziej podobna? Czy jesteś dobrą kumpelką? Jaki jest Twój idealny 
chłopak? Jaką jesteś dziewczyną? I wielu, wielu innych rzeczy o sobie! 
Dziewczyny pomogą Ci zinterpretować wyniki testów i dadzą Ci wiele 
ciekawych rad dotyczących przyjaźni, miłości i Ŝycia. MoŜesz teŜ 
sprawdzić swoją znajomość serii ksiąŜek o kumpelkach, a na koniec 

rozwiązać parę zagadek. Jeśli lubisz serię Kumpelki, randki i..., ta ksiąŜka na pewno Cię 
zachwyci! 
http://www.amazonka.pl/9-12-lat/kumpelki-randki-i-ty--99900131674.bhtml 



LITERARURA POPULARNONAUKOWA 
 

 

„Jak Wychować Geniusza Przez Zabawę”  -  

Autorka naukowo zajmowała sie zmianami rozwojowymi, pamięcią i 
uczeniem się. Jej ksiaŜka to propozycja zabaw, które wprowadzają dzieci w 
świat przedmiotów, ludzi i przyrody. Podpowiada w niej, jak zmienić 
najzwyklejsze przedmioty w rekwizyty do wspaniałych zajęć, które nie tylko 
budują więź z dzieckiem, poszerzają jego wiedzę i zwiększają umiejętności, 

ale takŜe pokazują, Ŝe świat jest niezwykle ciekawym miejscem, a poznawanie rządzących 
nim praw to fascynująca i nigdy niekończąca się przygoda. 
http://www.gandalf.com.pl/b/jak-wychowac-geniusza-przez-zabawe/ 

 
 
 
„Niewyja śnione tajemnice II wojny światowej”  - Na temat wojny 
napisano juŜ bardzo wiele, ale czy wszystkie jej zagadki zostały 
odkryte? Niektóre, drobne z pozoru wydarzenia miały czasem równie 
istotne znaczenie jak wielkie kampanie... Przeczytajcie o 
dziwnych spotkaniach, osobliwych zbiegach okoliczności, 
zaginionych osobach i innych z pozoru drobnych epizodach które 
zmieniły bieg wojny.  
http://www.odk.pl/niewyjasnione-tajemnice-ii-wojny-swiatowej,47.html 

 
 
 

„Rio Anakonda” - Listopad 2006 - W ksiąŜce autor opisuje kolejną ze 
swoich wypraw w głąb amazońskiej dŜungli, którą podjął w poszukiwaniu 
jednego z izolowanych od współczesnej cywilizacji plemion indiańskich. 
Wojciech Cejrowski, ekscentryk z fantazją i niezwykłym poczuciu 
humoru, podróŜnik, fotograf, dziennikarz radiowy i...  
http://merlin.pl/Rio-Anaconda-wydanie-II-poprawione_Wojciech-Cejrowski/browse/product/1,491626.html 

 
 
 

 
„Mazury i Warmia”  - Przewodnik turystyczny, zawierający ponad 550 
fotografii, 70 kolorowych map i wiele rysunków, pokazuje piękno 
regionu, opisuje zabytki, przyrodę oraz szlaki wodne, piesze i rowerowe 
Mazur i Warmii.  
http://www.taniaksiazka.pl/mazury-i-warmia-koziak-mariusz-p-42918.html 
 

 
„Atlas ptaków polskich”  - Ptaki towarzysza nam na kaŜdym kroku, 
widzimy je i słyszymy wokół siebie, ale nie potrafimy rozpoznać 
większości okazów. Atlas ptaków polskich prezentuje ponad 90 
gatunków znanych na terenie naszego kraju, mieszkających w 
miastach oraz poza nimi: w lasach, górach, na łąkach i torfowiskach, 
KsiąŜkę warto mieć przy sobie podczas rodzinnych i szkolnych wycieczek. 
Dzięki niej zarówno uczeń, jak i osoba dorosła będą w stanie nazwać 
spotykane gatunki. To jednocześnie zaproszenie do pogłębiania wiedzy i 
inspiracja do dalszych poszukiwań przyrodniczych.  
http://www.taniaksiazka.pl/atlas-ptakow-polskich-anna-przybylowicz-p-160893.html 



„Europa w kuchni” - Paolo Cozza, Elisabeth Duda, Theofilos Vafidis, 
Conrado Moreno, Walentyna Jałocha i Kevin Aiston w rozmowach z 
warszawską restauratorką i dziennikarką Joanną Pawełczak zdradzają 
sekrety smaków i zapachów wielu wspaniałych narodowych potraw. 
Prostym, oryginalnym, apetycznym przepisom na tradycyjne dania i 
rodzinne przysmaki towarzyszą barwne opowieści, ciekawostki, 
anegdoty oraz nostalgiczne wspomnienia z dzieciństwa. 
http://czytelnia.onet.pl/0,28085,0,1,nowosci.html 

 
 

 
 
„Wychowanie zaradnych dzieci” - Popatrz na te wszystkie pewne 
siebie, wygadane i zadowolone dzieciaki. Budzą powszechną 
sympatię i zachwyt otoczenia, brylują w szkole i z łatwością wyróŜniają 
się z tłumu. Na pewno chcesz, Ŝeby i Twoje dziecko było mądre 
oraz zaradne, by znalazło w Ŝyciu spełnienie i cel. Jednocześnie 
strachem napawa Cię myśl, Ŝe popełnisz jakiś straszliwy błąd, który 
zawaŜy na Ŝyciu tego brzdąca. Spokojnie, być moŜe fach rodzica to 
nie bułka z masłem, jeśli jednak kochasz swoją latorośl miłością 
bezwarunkową, powodzenie wisi w powietrzu.  
http://www.bookmaster.pl/ksiazka/313090.xhtml 

 
 

 
Cykl „JĘZYK MIGANY W SZKOLE”  jest 
kolejnym wydaniem trzech podręczników dla 
nauczycieli, wychowawców i rodziców dzieci 
niesłyszących, uczestniczących w 
trzystopniowych kursach języka migowego dla 
nauczycieli.  
http://www.edukacyjna.pl/ksiazka.php?id=7213&partner=pwsqd 

 
 
 

 
 
 
„Uczenie metodą projektów”  - Publikacja pomocnicza dla 
nauczycieli, edukatorów, studentów i wykładowców 
kierunków pedagogicznych. Jej autorami są nauczyciele 
akademiccy oraz nauczyciele szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych.  W przewodniku 
przedstawiono pracę metodą projektów w realizowaniu uczenia się 
całościowego, to znaczy ukierunkowanego na kształtowanie całej 
osobowości ucznia – na rozwój poznawczy, 
emocjonalny, społeczny.  
http://www.gwp.pl/product/635.html 

 
 


