
POWIEŚCI OBYCZAJOWE

„Kaktus w sercu” - Tego w Polsce jeszcze nie było! Basia Jasnyk z popularnego serialu "Teraz albo nigdy!" 
debiutuje jako pisarka? i to nie tylko na ekranie. Jej książka trafia do prawdziwych księgarń! 
Czysta jest tylko wódka - mawia Baron, redaktor naczelny nastawionego na sensację 
tygodnika "Podgląd". Pracuje w nim Wiktor - mistrz w pstrykaniu 

kompromitujących zdjęć, ulubieniec Barona i Pani Prezes, która 
ostrzy ząbki na przystojnego fotografa? Od kilku lat związany jest z Anią. 
Dziewczyna pisze dla "Podglądu", jednak niemal każdy jej tekst spotyka się z 
niewybredną krytyką naczelnego. Wreszcie udaje jej się spotkać z nieosiągalną dla 
dziennikarzy gwiazdą. Przygotowuje świetny materiał. Teraz Baron nie powinien 
jej nic zarzucić. A jednak? W ciężkich chwilach wspiera ją Magda - ekscentryczna 
projektantka mody, której nowa kolekcja robi furorę na warszawskich wybiegach. 
Coraz częściej pojawia się też znany spiker radiowy Art. Jego głos towarzyszy Ani 
podczas samotnych nocy, gdy jej chłopak znów dostał "robotę". Wkrótce 
Wiktor będzie musiał wybrać, co jest dla niego ważniejsze: miłość czy upragniona 
statuetka prestiżowej nagrody?

http://merlin.pl/Kaktus-w-sercu_Barbara-Jasnyk/browse/product/1,625473.html#fullinfo

„Miłość nad rozlewiskiem” - Grudzień 2008 - III część bestsellerowego cyklu, będąca 
kontynuacją Domu nad rozlewiskiem. Dwie narratorki: Gosia, która uważała, że zaczyna swoją 
nową małą stabilizację i Paula, która nieoczekiwanie zamieszkała nad rozlewiskiem, komentują 
rzeczywistość z własnej perspektywy. Miłość nad rozlewiskiem...

http://merlin.pl/Milosc-nad-rozlewiskiem_Malgorzata-Kalicinska/browse/product/1,628377.html

„Czerwony Rower” - Łączy je przyjaźń. A może tylko tajemnica z przeszłości i poczucie winy?
Karolina – córka ubeka, dziennikarka.
Beata – wnuczka bogatych dziadków, żona biznesmena.
Gośka – córka badylarza, dziś szczęśliwa żona i matka.
Znają się od czwartej klasy podstawówki, razem dorastały.
Przeszłość je naznaczyła i wciąż rzuca cień na ich dorosłe życie. Kiedy ich dawny 
sekret może wyjść na jaw, wracają wspomnienia...
Historia dorastania i dziewczęcej przyjaźni – przyjaźni „na śmierć i życie”, choć 
niełatwej, pełnej konfliktów i rywalizacji.
Opowieść o kobietach z poplątanymi życiorysami i bliznami, jakie zostawiło życie. 
Prawdziwa, ale i bolesna. Poruszająca.

http://www.empik.com/czerwony-rower-ksiazka,prod6600011,p

„To ty głupia jesteś” - Irmina ma 29 lat i wielkiego pecha do mężczyzn. Nie spotkała jeszcze w 
swoim życiu nikogo godnego uwagi. Koleżanki nie dają jej spokoju, więc wymyśla historie o 
swoich romansach. Ale pewnego dnia na jej drodze pojawia się mężczyzna... właściwie to aż 
trzech mężczyzn. Wprawdzie od przybytku głowa nie boli, ale jak wybrać między gogusiem, 
fajtłapą i romantycznym poetą?

http://www.gandalf.com.pl/b/to-ty-glupia-jestes/



„Piasek w butach” - Czerwiec 2008 - Wzruszająca powieść obyczajowa o sile kobiecej przyjaźni, pomagającej 
przetrwać trudne życiowe momenty, z akcją nad morzem podczas wakacji. Vicki, matka dwóch małych 
chłopców, jest poważnie chora. Jej siostra Brenda straciła właśnie pracę za romans ze studentem. Ich 
przyjaciółka Melanie jest w...

http://merlin.pl/Piasek-w-butach_Elin-Hilderbrand/browse/product/1,597180.html

Świat przedstawiony w "Skazie" Magdaleny Tulli może w zasadzie przyjąć miano "każdego 
świata". Tłem dla wydarzeń jest plac w mieście, którego nazwa nigdy nie pada. Relacja narratora 
wyraźnie wskazuje na typowość opisywanego miejsca. W opisie przestrzeni znajdziemy szkołę, 
hotel i kawiarnię, plac przecinają natomiast tory tramwajowe.

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/o_skazie_magdaleny_tulli_44843.html

„Tango z motylem” - to literacki dokument oparty na faktach. Autorka jako 12-letnia 
dziewczynka zostaje ciężko oparzona. Przechodzi 20 operacji w szpitalu Chirurgii Plastycznej 
w Polanicy Zdrój. Dziś jest uznaną dziennikarką, laureatką wielu konkursów. Książka 
to zapis drogi jaką musiała pokonać by osiągnąć sukces.

http://czytelnia.onet.pl/0,3195,0,1,nowosci.html



POWIEŚCI SENSACYJNE

„Bagno” - Obcięte prawe dłonie. Pozornie tylko to łączy ofiary, których 
kości spoczywają w bagnie pod Los Angeles.
Detektyw Sturgis znajduje wkrótce poszlaki, które wskazują podejrzanego –
mężczyznę niezrównoważonego emocjonalnie, już raz oskarżonego o 
zabójstwo. Ale doktor Delaware nie wierzy w jego winę. Intuicja 
podpowiada mu, że te zbrodnie zrodziły się w zimnym, logicznym
umyśle. I że morderca nie dokończył jeszcze swego makabrycznego dzieła...

http://www.taniaksiazka.pl/bagno-kellerman-jonathan-p-154713.html

„Intruz” - Listopad 2008 - Przyszłość. Nasz świat opanował niewidzialny 
wróg. Najeźdźcy przejęli ludzkie ciała i umysły, wiodąc w nich na pozór 
normalne życie. W ciele Melanie zostaje umieszczona "dusza" o imieniu 
Wagabunda, która wie, że ludzkie ciała doznają gwałtownych uczuć, ich 
zmysły odbierają mnóstwo wrażeń, a...

http://merlin.pl/Intruz_Stephenie-Meyer/browse/product/1,620657.html

„Wybrzeże szkieletów” - Rok 1896, Namibia. Czterej Anglicy uciekają 
przez bezlitosną pustynię z diamentami skradzionymi wojowniczemu 
plemieniu. Docierają do oceanu, gdzie czeka na nich parowiec. Nie zdążą 
jednak odbić od brzegu. Giną wraz ze ścigającymi ich wojownikami podczas 
burzy, która grzebie wszystkich pod całunem piasku.

http://www.czytam.pl/k,az_130286,Wybrzeze-Szkieletow-Cussler-Clive-Du-Brul-Jack.html

„Obława” - to kolejna powieść z serii „Adam i Ultra” To thriller 
czerpiący swoją treść z wciąż nieograniczonego, jak się wydaje, oceanu 
ludzkich słabości – zarówno tych dotyczących zwykłych Polaków, ciężko 
na co dzień pracujących i pragnących normalnie żyć, jak i tych, którym 
daliśmy szansę sprawowania władzy”.

http://www.klimczok.osdw.pl/ksiazka/Kotowski-Krzysztof/Oblawa,47628901622KS



POWIEŚCI MŁODZIEŻOWE

„Sprężyna” - Śmieszna, miła, wzruszająca! Kolejna powieść Małgorzaty 
Musierowicz odpowiada na pytanie: kto był sprężyną ważnych 
wydarzeń w rodzinie Borejków? Dalsze losy ulubionych bohaterów, kolejna 
porcja humoru i optymizmu.

http://www.i-ksiazka.pl/view_book.php?kid=16770

„Rezerwat niebieskich ptaków” - Rodzina Sary Wieckiej, nastolatki z 
Warszawy, z dnia na dzień stała się niewyobrażalnie bogata. Poznajemy 
ich w momencie, kiedy przywykli już do swojej zamożności. I co teraz? 
Jak radzić sobie z nadmiarem pieniędzy? Wieccy zdają się nie mieć 
żadnego sensownego pomysłu. Sara ma tak dużo problemów, że nie 
starcza jej czasu, by choć przez chwilę poważnie pomyśleć o swoim 
życiu.

http://ksiazki.wp.pl/katalog/ksiazki/kw,52824,ksiazka.html

„Na przykład Małgośka” - Obóz tenisowy to niezła szkoła życia.
Można się dowiedzieć, jak polubić kolegę-snoba.
Albo - jak uwolnić białogłowę z objęć wampira. 
Lub - jak pogadać z dziewczyną tak po prostu, jak z człowiekiem, a 
nie - obiektem westchnień. 
Słowem - dwa tygodnie intensywnych treningów - i jesteś o jakieś... 5 
lat starszy! 
Nawet jeśli nie urosłeś ani o milimetr.

http://www.gandalf.com.pl/b/na-przyklad-malgoska/



LITERATURA POPULARNO-NAUKOWA

„Święta w polskim domu”. Praktyczny poradnik. Bogato ilustrowana 
książka odpowie na wiele pytań dotyczących zarówno polskich, jak i 
zaadaptowanych na polski grunt świąt: Czym się różnią Zaduszki od 
Halloween? Skąd się wzięły walentynki? 
Jakie potrawy przygotować na Wielkanoc?
http://www.mareno.pl/prod/MIDN/83-7341-194-1

"Podróże z adrenaliną" to wyjątkowy przewodnik dla wszystkich, którzy cenią aktywny a 
zarazem niebanalny sposób spędzania wolnego czasu. Książka 
adresowana jest nie tylko do miłośników mocnych wrażeń, stanowi 
niezwykłe kompendium wiedzy o naszym kraju. Autorzy książki, zapaleni 
podróżnicy, opisują m.in. najciekawsze trasy rowerowe, szlaki konne, 
spływy kajakowe, szlaki górskie o znacznym stopniu trudności, 
wskazują najlepsze miejsca do wspinaczki, narciarstwa oraz nurkowania. W 
książce Czytelnik znajdzie ponadto praktyczne informacje dotyczące: 
bazy noclegowej i gastronomicznej, wypożyczalni sprzętu sportowego, godzin zwiedzania 
obiektów turystycznych a także przydatne linki do stron internetowych.
http://www.lideria.pl/Podroze-z-adrenalina-Mieczyslaw-Pawlowicz-Piotr-Trybalski/sklep/opis?nr=177844

„Świat. Największe wyzwania ekologiczne”. Książka przedstawia wpływ, jaki działalność ludzi 
wywiera na środowisko naszej planety. W przystępny sposób prezentuje 
współczesny stan wiedzy ekologicznej, m.in.: zmiany składu atmosfery, 
efekt wywierany przez tzw. Gazy cieplarniane, wzrost poziomu mórz, 
katastrofy związane ze zmianami klimatycznymi, spowodowane przez 
ludzi zwiększanie emisji dwutlenku węgla i tlenków azotu do atmosfery, 
ewolucję gatunków. Autorka porusza istotne kwestie dotyczące zmian 
klimatycznych. Uwzględniając przeobrażenia środowiskowe, kulturowe i 
technologiczne, które najprawdopodobniej dokonają się w XXI wieku i 
później, stara się wzbudzić w czytelniku świadomość ekologiczną i 

uprzytamnia, jak możemy zatrzymać bądź odwrócić niekorzystne zmiany.  
http://www.inbook.pl/a/produkt/id/201525/index.html

”Ozdoby i sztukaterie z gipsu” - W książce znajdziecie: 
kreatywne formy z gipsu, samodzielne wytwarzanie form 
gipsowych, twórcze modele oraz kopiowanie oryginałów, praca z 
formami lateksowymi lub silikonowymi, odlewy i malowane lub 
pozłacane wykończenia, ciekawe zdjęcia gotowych ozdób.
http://www.ceneo.pl/287886



”Wielka księga imion polskich” - przenosi Czytelników w świat 
znaczeń i symboli imion. Dzięki lekturze tego tomu można: poznać 
pochodzenie, znaczenie i brzmienie w innych językach swego imienia, 
dowiedzieć się więcej o imionach najbliższych, sprawdzić, czy 
przypisywane danemu umieniu cechy się sprawdzają, wybrać najlepsze 
imię dla dziecka, dowiedzieć się, kto był Twoim sławnym imiennikiem, 
zaskoczyć przyjaciół i rodzinę wiedzą na temat imion i związanych z 
nimi wróżb.

http://www.mareno.pl/prod/MIDN/9788324515684

„Powstanie Wielkopolskie” - Opracowanie przygotowane z okazji obchodów 
90. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Wydarzenia z lat 1918-
1919 ukazane są jako fragment zaangażowania Wielkopolan w polskie walki 
narodowo-wyzwoleńcze od 1794 po 1921 rok. Książka bezkompromisowo 
ukazuje prawdziwy obraz wydarzeń, które obrosły legendą, jak np. szturmu na 
gmach Prezydium Policji czy rzekomej niechęci marszałka Piłsudskiego do 
Poznańczyków i wielkopolskiego zrywu powstańczego. Oprócz szeroko 

zarysowanego tła politycznego zaprezentowane są działania militarne, w tym wydarzenia tak 
niezwykłe i mało znane, jak walki Poznańskiego Batalionu Śmierci czy udział 
obcokrajowców w powstaniu. Bardzo szczegółowo omówiony jest niezwykły i niedoceniany 
rozdział walk powstańczych oddziałów: ogromny wkład wielkopolskich żołnierzy w 
powstrzymanie bolszewickiej inwazji.
Dodatkowym walorem książki jest 14 doskonałych barwnych plansz autorstwa prof. Andrzeja 
Jeziorkowskiego, na których zaprezentowano dokładnie opisane detale ubiorów i broni 
powstańców wielkopolskich: mundury, uzbrojenie, odznaczenia, insygnia.
http://www.albertus.pl/sklep/3/444201

„Polska naprawdę jest OK!”, a dzieci nie będą tu się 
nudzić – przekonuje wydawnictwo Carta Blanca w 
swoim najnowszym przewodniku. To gwarancja spokoju 
rodziców i dobrej zabawy ich pociech. Książka 
prezentuje bowiem starannie wyselekcjonowane miejsca w 
Polsce pod względem bezpieczeństwa i atrakcyjności dla 
dzieci.
http://www.we-dwoje.pl/polska;jest;ok;czyli;dokad;pojechac;z;dzieckiem,artykul,2712.html


