
Powieść sensacyjna

Penney S. – Czułość wilków – Wyd.Sonia Draga

   Jest rok 1867. W zagubionej gdzieś pośród kanadyjskich lasów 
osadzie w tajemniczych okolicznościach znika 
siedemnastoletni Francis Ross. Jego matka tego samego dnia 
odkrywa zmasakrowane zwłoki przyjaciela Francisa, francuskiego 
trapera i byłego pracownika Kompanii Handlowej Zatoki 
Hudsona, Laurenta Jammeta. Okrucieństwo zbrodni wywołuje 
ogromne poruszenie wśród społeczności miasteczka. Prawdę 
chcą poznać mieszkańcy, dziennikarze oraz przedstawiciele 
Kompanii, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, by 
przeprowadzić śledztwo. Głównym podejrzanym wydaje się być jednak zaginiony 
nastolatek, Francis, ślady prowadzą zaś w głąb lasu i ciągną się daleko w tundrę. 
Jedynym sposobem, by poznać prawdę, jest wyprawa przez wyludnione tereny, które 
od wieków dają schronienie tylko zwierzynie, szaleńcom i uciekinierom. Osobom, które 
podejmą wyzwanie, przyjdzie się zmierzyć nie tylko z siłami natury, ale również z 
wychodzącymi na światło dzienne, skrzętnie przez lata ukrywanymi sekretami 
mieszkańców niewielkiego miasteczka. Okazuje się bowiem, że nie wszystkim 
przyświeca ten sam cel i niekoniecznie tych samych odpowiedzi szukają.

Lehane D. – Modlitwy o deszcz – Wyd. Świat 
Książki

 
Doskonały thriller psychologiczny mistrza gatunku, autora m.in. 
sfilmowanych "Rzeki tajemnic" (Oscar!) i "Gdzie jesteś, Amando?" 
Do detektywa Patricka Kenzie zgłasza się Karen Nichols, efektowna kobieta, 
nagabywana przez nieznajomego mężczyznę, proponującego jej seks. 
Kenzie załatwia sprawę, a przynajmniej tak mu się zdaje. Po kilku 
miesiącach Karen rzuca się bostońskiego wieżowca... Dlaczego popełniła 
samobójstwo? Jak zawsze u Lehane'a, wciągająca intryga, mroczny klimat i 
kapitalne dialogi służą czemuś więcej. Tym razem autor usiłuje dociec, co 
sprawia, że ludzie w ogóle odbierają sobie życie

Kaszy ski M. – Martwe wiat o – Agencja Wyd. RUNAń ś ł

Piotr Gradowski budzi się przywiązany pasami do szpitalnego łóżka. 
Twarze patrzących na niego pielęgniarek i lekarzy zdradzają strach i 
obrzydzenie. Ze strzępów rozmów, prowadzonych na sali i w korytarzu, 
mężczyzna wnioskuje, że jego dzieci zostały bestialsko zamordowane, a o 
zbrodnię wszyscy obwiniają jego. Desperackie próby przypomnienia sobie, 
co się mogło stać, spełzają na niczym. W umyśle Piotra wydarzenia 



minionych trzech miesięcy skrywa nieprzenikniona zasłona. Jego ostatnie wspomnienia dotyczą 
śmierci żony, która zginęła w wypadku samochodowym. 

Później wszystko znika aż do momentu przebudzenia w szpitalu. Powoli jednak wracają 
pojedyncze obrazy.
Czy złożenie w całość tej układanki pozwoli mężczyźnie zrozumieć, kto lub co stoi za śmiercią 
jego dzieci?
Co kryje się za urywanymi migawkami: nieprzyjemnych snów, wyprawionego nad Wisłą 
symbolicznego pogrzebu żony, narastającej niechęci dzieci...? Jak wygląda prawda i czy 
wreszcie pomimo nieuleczalnego bólu po stracie najbliższych Piotrowi uda się oczyścić z 
zarzutów chociaż przed samym sobą? Bo z dnia na dzień wspomnienia powracają z coraz 
większą siłą…

Dukaj J. – Lód – Wyd. Literackie

    Długo oczekiwana powieść najlepszego polskiego pisarza S-F.
Akcja powieści Jacka Dukaja toczy się w alternatywnej rzeczywistości, gdzie I 
wojna światowa nigdy nie wybuchła, jest rok 1924, a Królestwo Polskie wciąż 
zamrożone jest pod władzą cara i w Belle Epoque. Warszawę skuwa lód - w 
środku lata burze śnieżne zasypują drogi. Lute, nieziemskie anioły Mrozu, 
spacerują ulicami miast, zamrażając prawdę i fałsz... Benedykt Gierosławski, 
zdolny matematyk, ale i niepoprawny hazardzista, na zlecenie carskiego 
Ministerstwa Zimy zostaje wysłany Ekspresem Transsyberyjskim do skutego 
lodem Irkucka, skąd ma wyruszyć na poszukiwanie swojego ojca, podobno 
potrafiącego porozumiewać się z aniołami mrozu - lutymi. Tysiąc rubli gotówką wydobyłby 
Benedykta z długów, ale czy misja nie jest przypadkiem zbyt niebezpieczna? Szybko okazuje się, że 
dla Benedykta będzie to podróż, która odmieni jego życie…  

Powieść obyczajowa

Rybałtowska B. – Bez pożegnania – Wyd. Axis Mundi

         Napisana ujmującym, ciepłym językiem saga 
rodzinna, opowiadająca historię matki i córki wobec 
burzliwych dziejów Polski XX wieku. Uwikłane w historię 
tworzą wbrew okrucieństwom losu kochającą rodzinę. 
Pomimo tragicznych zdarzeń, które są ich udziałem patrzą 
na świat z radością życia, życzliwością i humorem. Od 
pierwszych stron książki wciągają nas w swój świat.
Niesamowita książka, opowiadająca przeżycia Matki, 
która opiekując się 3-letnią córką przechodzi przez piekło wojny, wygnania. 
( Trylogia cz.1 )



Około - Kułak D. – Ksi ga motyli – Wyd. wiat Ksi kię Ś ąż

   Współczesna powieść obyczajowa z wątkiem sensacyjnym 
o poszukiwaniu korzeni i miłości. Po śmierci ojca Monika 
próbuje zrekonstruować losy swojej matki. Prywatne 
śledztwo prowadzi z Wrocławia do Lwowa i Sanoka. 
Podczas tej podróży Monika rozwiązuje rodzinną tajemnicę i 
poznaje ukochanego mężczyznę, zmieniając swoje życie… 

Martin Ch. – Kiedy płaczą świerszcze – Wyd. wam

  Mężczyzna z bolesną przeszłością, dziecko z niewielkimi 
widokami na przyszłość. Wspólna droga ku uleczeniu dwóch serc. 
Na rynku małego, sennego miasteczka, siedmioletnia Annie zbiera 
pieniądze na transplantację serca sprzedając lemoniadę. Nieopodal, 
stojąc przy swoim samochodzie Reese wspomina swoją 
przeszłość... Kiedy zza rogu wyjeżdża poobijany samochód 
dostawczy, silny podmuch wiatru porywa zebrane przez 
dziewczynkę banknoty. W tym momencie Reese widzi jedynie 
trzepoczącą na wietrze żółtą sukienkę wbiegającej na ulicę Annie. 
To co dzieje się w tym momencie na zawsze zmienia życie obojga... Kiedy płaczą 
świerszcze to zarazem poetycka historia miłosna, thriller przyprawiający o szybsze 
bicie serca jak i religijne objawienie. Losy uroczych bohaterów i nieoczekiwane zwroty 
akcji sprawiają, iż od lektury nie można się oderwać. Lektura wywołuje głębokie 
emocje, fabuła jest urzekająca, a zakończenie powieści  przynosi uśmiech i łzy.

Simmons P. – Jeździec miedziany – Wyd. Świat 
Książki

    Wybucha II wojna. Siedemnastoletnia Tatiana błyskawicznie staje 
się dorosła. Podczas blokady Leningradu jest podporą dla całej 
rodziny. Wielką miłością do Aleksandra, młodego oficera, nie ma 
kiedy się nacieszyć. Gdy chłopak, skrywający politycznie 
niebezpieczną tajemnicę, nagle znika, Tatiana jest w ciąży i udaje się 
w głąb Rosji, by odnaleźć ukochanego.

(Trylogia cz.1 )



Literatura popularnonaukowa

Pospiszyl I. – Patologie społeczne – Wyd. 
Naukowe PWN 

Interdyscyplinarny podręcznik przedstawia patologie, stereotypy i 
uprzedzenia oraz omawia takie zjawiska społeczne jak:
   a)   przestępstwa z nienawiści rasizm, terroryzm, samobójstwa 

   b)   uzależnienia - alkoholizm, narkomania, uzależnienie od 

komputera, hazard 

   c)   patologie seksualne - prostytucja, pedofilia, dziecięca 

pornografia, kazirodztwo 

          d)  agresja - szczególnie wśród dzieci i młodzieży 

          e)  wykluczenie społeczne - bezdomność (w tym dzieci), bezrobocie,  mobbing 

  f)  patologia instytucji

Bennewicz M. – Coaching czyli restauracja osobowości – 

Wyd. G+J Gruner +Jahr Polska

Książka Coaching czyli restauracja osobowości w przystępny sposób 
udziela odpowiedzi na pytanie, czym jest coaching i w jakich 
sytuacjach bywa przydatny, a nawet niezastąpiony. Za każdym 
rozwiązanym na stronach książki problemem stoi jakaś coachingowa 
technika i ćwiczenie. 
A wszystko to w historiach z życia wziętych i niezwykłych opowieściach 
z morałem. To opowieść o przemianie, rozwoju, poszukiwaniach. 
To opowieść o celach, dylematach i potrzebach. To klucz do każdego celu, który przed 
sobą postawimy. 

Biała A. – Literatura i malarstwo – Wyd. Szkolne 
PWN

   Prezentowana książka to kompendium wiedzy na 
temat wzajemnego oddziaływania malarstwa i 
literatury. Autorka pokazała przenikanie się tematów 
od czasów antycznych do współczesnych, wskazując 
na kontynuacje i nawiązania w obrębie dwóch 
tytułowych sztuk. W książce opracowano około 100 
tematów-modułów, składających się z następujących 
części: literacki tekst źródłowy (poetycki, prozą lub 
tekst krytyczny), obraz oraz komentarz autorski. Na 
końcu opracowania znalazły się aneksy, zestawienia 



etc. Książka służyć może pomocą nauczycielom realizującym lekcje 
poświęcone wzajemnemu przenikaniu się sztuk, ale także może być 
artystyczną ucztą dla miłośników słowa i obrazu.

Kupisiewicz Cz. – Szkoła w XX wieku – Wyd. Nauk. 

PWN
Książka prof. Kupisiewicza jest systematycznym i zwięzłym 
przybliżeniem reform w obrębie szkolnictwa, jakie 
przeprowadzano w XX wieku, głównie w Europie i Stanach 
Zjednoczonych. Analizując rozległe inspiracje filozoficzne i 
moralne, jakie wpłynęły w rezultacie na myśl pedagogiczną, 
pokazuje, jak zmieniały się koncepcje wychowania, zakres 
obowiązków ucznia, a także sama instytucja szkoły. Autor w 
krytyczny sposób śledzi próby zreformowania, czy też 
przebudowania szkoły, od dominującej jeszcze na początku XX 
wieku szkoły herbartowskiej, przez progresywizm, nowe 
wychowanie, esencjalizm, alternatywizm (łącznie z ruchem tzw. szkoły otwartej), aż 
do pedagogiczny integryzm. Każdy z rozdziałów pracy poświęcony jest innemu 
nurtowi i prezentuje jego główne założenia, tezy, ale także i krytykę. Jednym 
słowem, jest to ciekawa wycieczka po historii myśli pedagogicznej w XX wieku i jej 
społecznych efektach.

Kwiatkowski E. – Bezrobocie. Podstawy 

teoretyczne – Wyd. Naukowe PWN

  W niniejszej książce podjęto próbę rozpoznania przyczyn, 

uwarunkowań i poszczególnych typów bezrobocia, 

mechanizmów utrwalających to zjawisko oraz sposobów jego 

zredukowania.

Książka została napisana przez jednego z najwybitniejszych 

specjalistów w Polsce, cieszącego się też dużym autorytetem 

w skali międzynarodowej, a jednocześnie doświadczonego 

dydaktyka, czego wynikiem jest przejrzysty układ treści i klarowna 

prezentacja złożonej problematyki ekonomicznej.

 



Olszewski T. – Koleją na wakacje – Wyd. 
TELBIT 

 "Koleją na wakacje" to oryginalny przewodnik turystyczny 
po Europie dla wielbicieli kolejowych wojaży i tych, którzy 
chcą w ten sposób zacząć podróżować. Przewodnik 
prezentuje osiem tras, które biorą początek na stacjach 
granicznych Polski. W niebanalny sposób przedstawia 
zabytki, muzea, ciekawostki oraz sylwetki ludzi związanych z 
odwiedzanymi miejscami. Ten ilustrowany zdjęciami 
subiektywny zapis spostrzeżeń i wrażeń z podróży będzie 
inspiracją dla niekonwencjonalnych turystów, którzy pragną 
zobaczyć nie tylko obiekty zajmujące czołowe pozycje na 
turystycznych listach rankingowych, ale także te mniej 
znane, lecz nie mniej piękne i interesujące.

Powieść dla młodzieży

Jakób L.M. – Filip Szalony – Wyd. TELBIT

 Filip jest uczniem trzeciej klasy gimnazjum. Pewnego dnia  trochę z 
przekory a trochę z powodu swojego niespokojnego, zawadiackiego 
usposobienia, zakłada się z nauczycielem o to, że napisze powieść. W 
zamian mgr Jan Okołko ma mu podwyższyć ocenę z języka polskiego o 
jeden stopień. Nikt nie wierzy w sukces chłopaka ? ani jego rodzina, ani 
przyjaciele. Jeśli jednak Filip coś postanowi...
"Filip Szalony? to niezwykle ciepła, pełna humoru i żartu powieść. 
Niesłychana wyobraźnia i żywe usposobienie tytułowego bohatera są 
powodem wielu jego kłopotów i zabawnych sytuacji. Na swój sposób 
książka może służyć jako poradnik dla młodych, początkujących pisarzy: 
umiejętnie wplecione zostały rozważania dotyczące pisania, stylu czy 

narracji. ?Filip Szalony? będzie doskonałą lekturą zarówno dla młodzieży jak i całkiem dorosłych 
czytelników ? w długie, szare zimowe wieczory warto sięgnąć po lekturę tak humorystyczną jak 
"Filip?.
Kontynuacja w powieściach pt. „Filip lewituje” oraz „Włóczęga Filipa”.
Książka uznana za najlepszą książkę literatury młodzieżowej.

Karst I. – Magenta – Wyd. Telbit
Edyta ma już to, o czym marzą jej koleżanki stałego chłopaka, własne 
mieszkanie i ustabilizowane życie. A co, jeśli drogę dziewczyny 
przetnie tajemniczy malarz, na chwilę zaprosi ją do swojego 
fascynującego świata, a potem zniknie?...  Magenta  to opowieść o 
namiętności, wolności i tęsknocie, o poszukiwaniu drogi innej od 
wszystkich. O odwadze, by zdobyć się na podróż do swojego wnętrza i 
dojrzeć. Autorka stawia pytania zaczerpnięte wprost z codzienności, 
podsłuchane w rozmowach z rówieśnikami, którzy nie zawsze 
mają odwagę wypowiedzieć je na GŁOS…



Borowicz Anna – My – Wyd. Telbit

   Książka nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim Wydawnictwa TELBIT na powieść dla młodzieży. 
W ciągu tygodnia może zdarzyć się wszystko: kradzież, 
próba molestowania, odejście ojca... Tydzień z życia 
czwórki młodych ludzi. Kasię (studentkę pierwszego roku 
historii sztuki), Aleksa (15-letniego gimnazjalistę), Julkę 
(17-letnią licealistkę) i Tomka (20-latka pracującego w 
sklepie odzieżowym) mimo różnicy wieku, zainteresowań, 
środowisk, w których się obracają, charakterów, zachowań 
i problemów życia codziennego łączy jedno - zagubienie i 
niesamowita samotność. Zamiast bliskości drugiego 
człowieka - internet, zamiast rozmowy z przyjacielem - piwo wypite w 
samotności, zamiast rozmowy z rodzicami - własny zamknięty pokój. Na 
pozór twardzi i zimni, są jedynie wkraczającymi w dorosłość wrażliwymi 
istotami, którym brak jest przewodnika.

             

OPISY ZACZERPNIĘTO Z WITRYN OD 
WYDAWCÓW
  


