
Powieść obyczajowa

Rybałtowska B. - Koło graniaste – Wyd. Axis Mundi

Koło graniaste część 3 sagi Bez pożegnania. 
To prawdziwy obraz codziennego życia w pierwszych latach powojennej 
Polski. 
Wymarzony powrót okazuje się trudnym spotkaniem z komunistyczną 
rzeczywistością. 
Matka i córka trafiają z Afryki do Zamościa, w ich rodzinie pojawiają się 
nowe dzieci i nowe wyzwania – historia znów wikła ich losy, serwuje 
życiowe pułapki.

Sparks N. - I wciąż ją kocham – Wyd. Albatros Andrzej 
Kurłowicz 

Po ukończeniu szkoły średniej John zaciąga się do armii, gdzie przechodzi szkołę 
prawdziwego, męskiego życia, nabiera pewności siebie. Podczas przepustki 
spotyka Savannah - dziewczynę swoich marzeń. Młodszą o dwa lata 
studentkę pedagogiki, wolontariuszkę, która z grupą przyjaciół, w ramach 
akcji dobroczynnej, buduje domy dla ubogich. Na przekór wszelkim 
okolicznościom pomiędzy obojgiem rozkwita miłość. Savannah przyrzeka 
czekać na ukochanego, dopóki nie minie okres jego służby. 

On zaś uświadamia sobie, że pragnie z nią założyć rodzinę. Nadchodzi 11 
września. Z poczucia obowiązku chłopak przedłuża pobyt w wojsku. 

Niestety jego związek z Savannah nie wytrzymuje długiego rozstania. W pożegnalnym liście 
dziewczyna informuje go, że zakochała się w kimś innym.

Bart A. - Rewers – Wyd. W.A.B

Warszawa, początek lat 50. dwudziestego wieku. Redaktorka poezji Sabina, która nigdy 
jeszcze nie całowała się z chłopakiem, ogląda w kinie pochód uśmiechniętych i 
muskularnych sportowców Związku Radzieckiego. Sabina mieszka z matką i babcią. W tej 
samej kamienicy, na ostatnim piętrze, pracownię ma Arkadek, jej młodszy brat, 
socrealistyczny malarz. Ojciec zginął podczas nalotu, ją i brata matka zamknęła w piwnicy, 
aby nie brali udziału w powstaniu. Staropanieństwo Sabiny budzi w domu coraz większy 
niepokój. Ona zaś skrycie podkochuje się w dyrektorze Barskim, swoim szefie.
W końcu zjawia się adorator idealny. Przystojny, szarmancki, czytający w jej myślach. I 
chcący się żenić. Przedtem jednak prosi, by młoda narzeczona wyświadczyła mu pewną 
przysługę. 



Janko A. - Dziewczyna z zapałkami - Wyd. Nowy Świat

“Dziewczyna z zapałkami” opowiada historię toksycznego związku, na 
zewnątrz wyglądającego na “normalną współczesną rodzinę”, opowieść 
kobiety “uwięzionej” w domu w trudnych latach 80. i na początku 90. 
Bohaterka, która zauważyła, że “życie, jak pogoda, nie dopisało”, nie chce 
poddać się w walce o własną tożsamość. 

Kibicujemy jej, śledząc zmagania z mężem, rodziną, z losem. “Na świecie ma 
się do wyboru tylko samotność albo pospolitość. Tako rzecze Schopenhauer. 
Zostałam obdarowana jednym i drugim. Na własne życzenie. A miałam 

pisać wiersze!” – wyjawia bohaterka. 

Fox M. - Kobieta zaklęta w kamień – Wyd. Literackie

Emilia, główna bohaterka pisarka w średnim wieku, cierpi na dziwną chorobę 
skóry, w wyniku której jej ciało stopniowo kamienieje. Pozornie spełniona, 
zakochana w obecnym partnerze kobieta, matka dorosłych dzieci, zaczyna 
szukać źródła choroby w swojej przeszłości. Wyrusza w podróż by stanąć 
twarzą w twarz z dramatyczną historią sprzed lat, która wciąż rani ją i jej 
najbliższych. Ostatecznie historia Emilii okazuje się opowieścią o sile 
kobiecości i odwadze poszukiwania własnej tożsamości. Zachęca do tego, 
żeby nie przegapić drugiej szansy na szczęście. A przede wszystkim – 
pokazuje, jak obudzić w sobie to, co często w nas martwe, uśpione, skamieniałe. 

Ferris J. - I tak doczekaliśmy końca – Wyd. Nowa Proza

I tak doczekaliśmy końca to Paragraf 22 w świecie biznesu; 
przezabawny, wzruszający i surrealistyczny portret współczesnej 
amerykańskiej korporacji; teatrzyk – chociaż chyba nie dla dzieci? – w 
którym dziecinna psota miesza się z próżną, małostkową, rozpaczliwą 
konkurencją. Prawdziwym objawieniem jest fakt, jakich wzruszeń 
dostarcza ta historia i ile niesie w sobie człowieczeństwa i prawdziwych 
emocji. 

Patchett A. - Biegnij - Dom Wydawniczy Rebis

Kiedy na zdradliwej, oblodzonej drodze dochodzi do poważnego wypadku, 
bohaterowie tej powieści – Doyle, były burmistrz Bostonu, i jego dwaj adoptowani 
synowie – muszą sobie odpowiedzieć na najważniejsze egzystencjalne pytania.
"Biegnij", najnowsze dzieło Ann Patchett, to liryczna, ciepła i poruszająca opowieść o 
tym, w jak przedziwny sposób krzyżują się ścieżki ludzkiego życia, o kruchych 



nadziejach i lękach o nasze dzieci, o tym, do czego jesteśmy zdolni, by chronić własną 
rodzinę.

Grochola K. - Kryształowy Anioł - Wyd. Literackie

Judyta, obwołana najbardziej wpływową bohaterką literacką wolnej Polski, ma godną 
następczynię. Na niemal sześciuset stronach nowej, znakomitej 
powieści Kryształowy Anioł Katarzyna Grochola powołuje do 
istnienia Sarę. 

Ta inteligentna i wrażliwa trzydziestolatka, podobnie jak wielu 
przedstawicieli jej pokolenia, wyjeżdża z rodzinnego miasta, aby 
szukać szczęścia w Warszawie. Niestety – to, co jest szczęściem 
dla męża Sary, jej przynosi osamotnienie i rozpacz. 

Powieść sensacyjna

Goodman A. - Eon (Powrót Lustrzanego Smoka) - Wyd.Telbit

"Kobietom nie przysługuje miejsce w świecie smoczej magii. W 
powszechnym mniemaniu wprowadzają pierwiastek zepsucia do 
rzemiosła lorda Smocze Oko, nie posiadają też fizycznej siły i żelaznej 
woli, niezbędnej do zjednoczenia się ze smokiem.

Uważa się, że niewieście oko, zbyt często zapatrzone w siebie, nie potrafi 
ogarnąć natury świata energii".

Choć prawo panujące w Imperium Niebiańskich Smoków jest 
surowe, jeden z dwunastu kandydatów na ucznia lorda Smocze Oko zdołał ukryć 
przed światem swoją prawdziwą tożsamość. Stając do walki o przychylność 
Szczurzego Smoka, który na rok obejmie przywództwo nad duchowymi bestiami, 
chroniącymi kraj i cesarza, Eon podejmuje śmiertelne ryzyko. 

To, czy zdoła ocalić siebie i wpłynąć na losy państwa, zależy od siły 
głęboko skrywanej natury... 

Trylogia Milenium

Larsson S.- T.2 - Dziewczyna, która igrała z ogniem -Wyd. Czarna 
Owca



W kolejnej, po Mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet, części trylogii Millennium główną 
bohaterką jest Lisbeth Salander. Seria dramatycznych wypadków wywołuje u Lisbeth 
wspomnienia mrocznej przeszłości, z którą raz na zawsze postanawia się rozprawić.
Dwoje dziennikarzy, Dag i Mia, docierają do niezwykłych informacji na temat rozległej siatki 
przemycającej z Europy Wschodniej do Szwecji ludzi wykorzystywanych w branży 
seksualnej. Wiele zamieszanych w to osób piastuje odpowiedzialne funkcje w społeczeństwie. 
Kiedy Dag i Mia zostają brutalnie zamordowani, a podejrzenia zostają skierowane na Lisbeth 
Salander, Blomkvist postanawia przeprowadzić własne śledztwo. Wkrótce odkrywa związek 
między morderstwami i sprawą przemytu. Straszliwego Zalę, którego nazwisko wciąż 
pojawia się w trakcie śledztwa, łączy też coś z niejaką Lisbeth Salander...

 

T.3 - Zamek z piasku który runął

Trzecia i ostatnia część serii Millennium zaczyna się w miejscu, w 
którym kończy się "Dziewczyna, która igrała z ogniem". Lisbeth 
Salander przeżywa próbę pogrzebania jej żywcem. Ale jej kłopoty 
na tym się nie kończą. Mikael Blomkvist sięga w skrywaną 
przeszłość Salander i rusza w pogoń za prawdą. Pisze ważny 
tekst, który ma oczyścić nazwisko Lisbeth Salander i wywołać 
trzęsienie ziemi w rządzie, służbach bezpieczeństwa i całym kraju. Lisbeth Salander w końcu 
ma szansę pogodzić się z własną przeszłością.    

Swann L. - Sprawiedliwość owiec – Wyd. Amber                   

Filozoficzna powieść kryminalna. Po Folwarku zwierzęcym i 

Wodnikowym Wzgórzu zwierzęta znów przemówiły w światowym 

bestsellerze i powiedziały o ludziach więcej, niż sami wiemy o sobie. 

Owce postanawiają przeprowadzić śledztwo. A co będzie, kiedy 

już odkryją, kto zabił? Wtedy będzie... Sprawiedliwość! A że 

mówiły prawdę mądrze, śmiesznie i wzruszająco Sprawiedliwość owiec stała się 

rewelacją literacką 2006 roku. 

Fielding J.- Zabójcze piękno – Wyd. Świat Książki        

W małym miasteczku na Florydzie z pozoru nic się nie dzieje. Życie 
mieszkańców wypełnione jest rutyną, upływa w cieniu prowincjonalnych 
skandali, plotek i zdrad. Pewnego dnia tym spokojnym miejscem wstrząsa 
wiadomość o odnalezieniu na bagnach zwłok najpopularniejszej uczennicy w 



szkole, pięknej Liany Martin. Są też inne ofiary. Wszystkie to ładne, młode kobiety. Zabójca każe im 
gorzko płacić za urodę...

Simons P.- Trylogia cz.2 i cz. 3 - Wyd. Świat Książki

T.2 - Tatiana i Aleksander                  

Rodzina Barringtonów, zaślepiona ideami komunizmu, przenosi się w latach 1930. z 
Bostonu do wyidealizowanego ZSRR, nie wiedząc, co czeka ją pod rządami Stalina. 
Rodzice małego Aleksandra giną w więzieniu, pozostawiając go na łasce losu, a on sam, 
gdy dorasta, trafia do Armii Czerwonej, gdzie musi ukrywać swoje pochodzenie. 

T.3 - Ogród letni

Jest rok 1946. Tatiana i Aleksander chcą wreszcie żyć jak normalna rodzina. 
Bardzo kochają swego małego synka Anthony'ego, lecz nie potrafią cieszyć się 
sobą. Przytłoczeni bagażem tragicznych wspomnień, przemierzają Amerykę 
mieszkalnym samochodem, uciekając przed demonami przeszłości i "zimną 
wojną". O Aleksandra, niedawno radzieckiego oficera, pytają już w 
Waszyngtonie... 

Lippman L. - Co wiedzą zmarli - Wyd. Amber

Wyszły z domu i nigdy nie wróciły. Kilkunastoletnie siostry zniknęły bez śladu. Nigdy nie 
odnaleziono ich ciał. Nigdy nie rozwiązano zagadki ich zaginięcia. Trzydzieści lat później 
zagadkowa kobieta powoduje wypadek samochodowy. Przesłuchiwana przez policję 
wyznaje, że jest jedną z sióstr Bethany tą, która uszła z życiem z rąk porywacza. Jej 
oszczędnie dawkowane zeznania są jednak pełne luk i nieścisłości, a wskazywane przez nią 
tropy okazują się ślepymi uliczkami.

Czy naprawdę jest tym, za kogo się podaje? Dlaczego tak długo zwlekała z ujawnieniem się? 
Co stało się z jej siostrą? W poszukiwaniu odpowiedzi detektyw wydziału zabójstw zagłębia 
się w przeszłość, z której z porażającą siłą wyłania się ponura tajemnica cierpienia i zbrodni.

 

Literatura popularnonaukowa

Informator o szkołach wyższych 2010/2011 - Wyd.Telbit
XVI edycja informatora     zawiera szczegółowe informacje dla kandydatów na uczelnie i do 
szkół policealnych - dotyczące rekrutacji na rok 2010/2011, przydatne zarówno dla osób 
z 'nową', jak i 'starą' maturą. W książce zamieszczone zostały szczegółowe informacje o 
kierunkach, specjalnościach i zasadach przyjęć na studia dzienne, wieczorowe i zaoczne 

http://www.telbit.pl/index.php5?art=440


(licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz uzupełniające) w uczelniach państwowych w całym 
kraju. Informator prezentuje ponadto szeroką ofertę wyższych uczelni niepaństwowych oraz szkół 
policealnych. 

Cakrt M. - Kto jest kim ; typy osobowości – Wyd. Helion

 Typy osobowości MBTI --
czyli jak klonować najlepszych ludzi w firmie 

Ustalanie precyzyjnych kryteriów rekrutacji 
Nagradzanie i dyscyplinowanie ludzi o różnych typach osobowości 

Mc Bride P.K. - Internet po pięćdziesiątce – Wyd. Nakom

Książka przygotowana z myślą o początkujących użytkownikach internetu, w wieku 
pow yżej pięćdziesięciu lat. Autor sporo uwagi poświęcił kwestiom rozrywki, 
spędzania wolnego czasu w sieci, ułatwieniom w kontakcie z bliskimi (poczta 
elektroniczna, telefonowanie przez internet). Wskazał strony WWW umożliwiające 
zrobienie zakupów przez internet z dostawą do domu, założenie konta bankowego, 
zarezerwowanie biletów do kina, czy np. na samolot i pociąg. 

Powieści dla młodzieży

Trylogia Dary Anioła cz. 3                                     

Clare C. - Miasto szkła - Wyd.Mag                    

W dwóch poprzednich tomach “Miasto Kości” i “Miasto popiołów”, poznaliśmy 
główną bohaterkę bestsellerowej serii “Dary Anioła”, Clary Fray – nastoletnią rudowłosą 
dziewczynę o skłonnościach do wpadania w tarapaty.

W kolejnym tomie “Miasto szkła”, pośród chaosu wojny Nocni Łowcy będą musieli się 
zdecydować, czy podejmą walkę u boku wampirów, wilkołaków i innych Podziemnych… czy 
przeciwko nim. Również Jace i Clary muszą podjąć ważną decyzję: czy pozwolić sobie na 
zakazaną miłość?



Kosmowska B. - Pozłacana rybka - Wyd. Stentor

Jest to powieść dla nastolatków o miłości, przyjaźni i przeżywaniu bolesnych spraw. 
Alicja do niedawa bardzo rozpieszczona jedynaczka? ? staje przed koniecznością 
uporządkowania sobie świata na nowo po rozwodzie rodziców. Powoli dojrzewa do 
akceptacji nowej partnerki ojca i ułożenia trudnych relacji z matką. W jej życiu rodzi 
się pierwsza miłość, pojawia się też konieczność dokonywania wyborów. W swoim 
otoczeniu Alicja spotyka się z problemem anoreksji, narkotyków, wyboru między 
mieć? i być?. Tym jednak, co najbardziej wpływa na jej życie, jest ciężka choroba 
przyrodniego braciszka. Alicja uczy się towarzyszyć w cierpieniu małemu Fryderykowi-
Jaszczurce i jego mamie, tak nielubianej dotąd Miss Lata.. 

Whelan G. - Bezdomny ptak – Wyd. Dwie Siostry

Trzynastoletnia Koli, jak wiele dziewczynek w Indiach, zostaje wydana za 
mąż. Wedle tradycji przyszłego męża wybierają rodzice. Nikt nie 
spodziewa się, że wybór padł na nieuleczalnie chorego chłopca. I że 
wkrótce Koli włoży białe szaty wdowy, a jej życie całkowicie się 
odmieni...

Siesicka K.- Zatrzymać echo c.d.Zapałki na zakręcie – Wyd. 
Akapit Press

Trzecia książka o losach bohaterów słynnej Zapałki na zakręcie. W 
poszukiwaniu śladów ich miłości narratorka znowu przyjeżdża do 
Osady - małej mazurskiej miejscowości, gdzie przd laty poznali się 
Magda z Marcinem... Ostatnie jej spotkanie z bohaterami, już 
dorosłymi i znowu samotnymi, nie było najlepsze (Pejzaż 
sentymentalny). Najwyraźniej nie tylko ich dzieciom, ale i im trudno 
było się porozumieć... 

OPISY ZACZERPNIĘTO Z WITRYN OD 
WYDAWCÓW


