
POWIEŚĆ OBYCZAJOWA

Morrison T. – „Umiłowana” – Wydawnictwo Znak

"Dom zbiegłej z Kentucky niewolnicy jest nawiedzony, prześladuje 
go duch dziecka, które zostało zamordowane przez matkę, pragnącą 
je w ten sposób ocalić od jeszcze gorszego, w jej mniemaniu, losu: 
niewolnictwa do końca życia. Zjawa wraca z zaświatów pod postacią 
młodej dziewczyny, ale z umysłowością dziecka. I tragedia powtarza 
się... 
Umiłowana, najsłynniejsza powieść afroamerykańskiej pisarki Toni 
Morrison, ukazała się w 1987 roku. Rok później autorka otrzymała 
za nią prestiżową nagrodę Pulitzera. Bez wątpienia powieść ta 
zaważyła na decyzji Komitetu Noblowskiego, który w 1993 roku 
przyznał Toni Morrison Literacką Nagrodę Nobla".

Glover R. – „Gotowi na wszystko” – Wydawnictwo Znak

"Gotowi na wszystko" to przezabawna książka o prawdziwych mężczyznach - 
to znaczy o takich, jacy są naprawdę. Richard, jego żona Jokasta oraz ich 
dwóch synów to rodzina, jakich wiele, choć zupełnie niezwyczajna. W ich 
wykonaniu nawet codzienne czynności wywołują salwy śmiechu. Przeczytaj 
tę książkę, a w końcu zrozumiesz faceta! Prawdziwie KOBIECA 
LITERATURA Z MĘSKIM BOHATEREM. 
Richard Glover jest popularnym australijskim pisarzem i dziennikarzem, 
absolwentem Uniwersytetu w Sydney. Trzy razy był nominowany do 
dziennikarskiej nagrody Walkley Awards. Jego książka "Gotowi na 
wszystko" natychmiast po wydaniu stała się w Australii bestsellerem.

Asher B. – „Kwiaty od Artiego” – Wydawnictwo Otwarte

Potrzeba dużej siły, by zdecydować się na spotkanie z kochanką męża. A co dopiero z 
kilkoma! Nie boi się tego jednak Lucy. Dlaczego? Dowiesz się, czytając „Kwiaty od 
Artiego”, słodko-gorzką opowieść o kobiecej przyjaźni, przebaczeniu i miłości wbrew 
rozsądkowi

Lucy wyszła za starszego o 18 lat Artiego z wielkiej miłości. Gdy odkrywa, że 
czarujący mąż przez całe małżeństwo utrzymywał kontakty intymne z byłymi 
partnerkami i nawiązywał nowe znajomości, jest zrozpaczona. Nie daje się 
przekonać mężowi twierdzącemu,  że przecież jest niewinny, niczego nie 
planował – to było spontaniczne i przypadkowe, i odchodzi. Jest wściekła. 
Jest zrozpaczona. Ale jest też smutna, bo nadal kocha tego drania Artiego 
Shoremana. Dlatego gdy dowiaduje się o jego ciężkiej chorobie, decyduje się 
na powrót. Ale Lucy to już inna kobieta, silniejsza i bardziej pewna siebie, 
która  – spontanicznie – szykuje dla swojego męża niespodziankę... Pewnego 
dnia po kilku drinkach otwiera notes niewiernego męża i dzwoni do Elspy, 
Eleanor, Heather, Ellen, Cassandry, Allison, Liz... Z czasem spotykają się 
przy łóżku śmiertelnie chorego.



McEwan I. – „Betonowy ogród” – Wydawnictwo Znak

Betonowy ogród jest debiutancką powieścią Iana McEwana, która 
przyniosła mu rozgłos, uznanie krytyki i sławę makabrysty. To gęsta, 
intensywna opowieść o czwórce dzieci, które po odejściu rodziców 
stopniowo przyjmują ich role. Zawieszone pomiędzy światem dzieciństwa i 
dorosłości dryfują przez dni sennego, upalnego lata. W pełnej erotycznego 
napięcia atmosferze odizolowanego domu dojrzewają do własnej 
tożsamości, odkrywają seksualność i próbują odnaleźć się w relacjach z 
sobą i światem. 

Betonowy ogród to pełna mitologicznych tropów, znakomicie 
skonstruowana powieść współczesnego klasyka. Na podstawie tej książki w 
1993 roku powstał film w reżyserii Andrew Birkina, a w 2008 roku 

adaptacja sceniczna. Echa powieści powracają także 
w wydanej w 2007 r. powieści McEwana Na plaży Chesil.

Szwaja M.– „Gosposia prawie do wszystkiego”– Wydawnictwo SOL

     Świat otwiera przed nami nieograniczone możliwości - do takiego wniosku dochodzi 
bohaterka książki i ma rację. Aby jednak z nich skorzystać, trzeba być otwartym na ten świat, 
nie bać się zmian ani wyzwań, nie zasklepiać w utartych zwyczajach i poglądach. Trzeba iść 
do ludzi, nie zastanawiając się, co nam to da i czy aby ktoś nie 
zrobi nam krzywdy. No risk, no fun! Czy prawie-doktorantka, 
literaturoznawczyni, może z własnej woli zostać gosposią 
pracującą "po domach"? I to nie w Ameryce, ale u nas, w 
Polsce? Czy można mieć radość z pracy? Czy można pokochać 
kogoś o pięćdziesiąt lat starszego od siebie? Albo o 
pięćdziesiąt lat młodszego? Czy trzeba tkwić w związku z 
osobą, która uczyniła nam krzywdę? Zakres naszej wolności 
jest szerszy niż czasami chcemy to przyznać.



POWIEŚĆ POPULARNONAUKOWA

Wojciechowska M. – „Etiopia ale czat” – Wydawnictwo G+J

CO TO JEST CZAT? A. Pogawędka w cyberprzestrzani? 
B. Państwo położone w centralnej Afryce? C. Tlenek węgla? 
D. Roślina pobudzająca? 
Jeżeli, nie umiecie odpowiedzieć na to pytanie, nie wiecie, co to jest 
misłak, yndżera i tedż, powinniście koniecznie przeczytać 
subiektywny przewodnik po Etiopii autorstwa Martyny 
Wojciechowskiej. Obecna redaktor naczelna magazynu National 
Geographic, zwiedziła niemal całą kulę ziemską i dziś przedstawia 
czytelnikom pierwszą książkę z podróżniczej serii dokumentującej 
jej przygody. Ze wszystkich, 61 krajów, do których dotarła to 
właśnie Etiopia zrobiła na niej największe wrażenie. Nowe dzieło 
Martyny Wojciechowskiej to wartka i dowcipna relacja z jej 
licznych perypetii, przeplatana wieloma praktycznymi informacjami 
i spostrzeżeniami na temat realiów tego afrykańskiego kraju, życia jego mieszkańców i 
bogatej historii. Począwszy od komicznych opisów nieustannych spotkań z "etiopską 
władzą", po mrożące krew w żyłach wizyty w wioskach dzikich plemion. Podróż przez 
Abisynię miała miejsce w trakcie realizacji programu "Misja Martyna" dla stacji TVN, stąd 
szansa poznania zaplecza produkcji tego popularnego programu podróżniczego. Tę książkę 
czyta się jednak jak powieść więc...

Muszyńska-Zamorska D. – Malarstwo – Łódzki Dom Kultury

Ulubionym tematem prac Danuty Muszyńskiej-Zamorskiej są studia portretowe dzieci i 
macierzyństwo. W tej dziedzinie artystka uzyskała szereg wyróżnień 
na wystawach plenerowych oraz konkursach ZPAP. Na podstawie 
akwareli "Dziewczynka z gołąbkiem" wykonano gobelin, który jako 
dar narodu polskiego został wręczony Papieżowi Janowi Pawłowi II w 
czasie jego pierwszej wizyty w Polsce. Akwarelę "Jacek i gołębie" 
zrealizowano w gobelinie, który stanowił dar Społecznego Komitetu 
Budowy Pomnika-Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki dla Kurta 
Waldheima, Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Prace artystki znajdują się w zbiorach Wydziału 

Kultury Urzędu m.Łodzi, w Ministerstwie Obrony Narodowej, w kilku muzeach oraz w 
zbiorach prywatnych w kraju i za granicą np.  w Nowej Zelandii, Japonii, Kanadzie, 
Wenezueli, Meksyku, Włoszech, USA, Czechach i Słowacji.

Jacobs S. – Skradzione Życie – Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz



W 1976 roku dwudziestoośmioletnia matka dziewięcioletniego Erica i ośmiomiesięcznej 
Tiny, oraz jej partner Jesse Tafero zostali oskarżeni o zamordowanie 
dwóch policjantów. Sąd na Florydzie uznał ich winnymi zbrodni i 
orzekł o karze śmierci. Przez pięć lat Sunny Jacobs oczekiwała 
egzekucji w odosobnieniu, potem jej wyrok zamieniono na 
dożywocie. Przy życiu trzymały ją listy wymieniane ze znajdującym 
się w podobnej izolatce Jessem oraz nadzieja na odzyskanie 
wolności. Prawda o morderstwie wyszła na jaw dopiero w 1992 roku. 
Do tego czasu Jesse został stracony, rodzice ponieśli śmierć w 
wypadku lotniczym, a dzieci dorosły. Sunny odzyskała wolność i 
odbudowała życie osobiste. Jej autobiografie „Skradzione życie” to 
wstrząsająca i mroczna opowieść o niesprawiedliwości, o woli 
przetrwania, o nadziei i przebaczeniu. Z faktograficzną wiernością 
Jacobs odtwarza codzienność za kratami i walkę z wymiarem 
sprawiedliwości o uznanie jej za niewinną.

Häckel H. – Atlas chmur – Wydawnictwo RM

Jaka będzie dziś pogoda? Jakie są rodzaje chmur? Jak właściwie 
powstają chmury? Kiedy pojawia się tęcza? Co to są słońca poboczne? 
I kiedy mówi się o iryzacji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań 
znajdziecie w tym przewodniku.
Po krótkim i zrozumiałym wprowadzeniu w fizykę chmur oraz 
międzynarodową klasyfikację chmur, w książce ukazano całą ich 
różnorodność i piękno. Wyjaśniono, jak powstają i jaką pogodę 
zapowiadają. 
Na 178 fascynujących kolorowych zdjęciach pokazano całe bogactwo 
form i urok zarówno naturalnych, jak i sztucznie wytworzonych chmur: 
wesołe baranki, złowieszcze chmurzyska w kształcie kowadła, wysokie 
chmury lodowe i niskie chmury deszczowe - powszechne formy chmur i 
wyjątkowo rzadkie okazy. Wyjaśnione są tu również najważniejsze 
zjawiska optyczne takie jak halo, słońca poboczne, wieńce i tęcza. 
Obowiązkowa pozycja dla wszystkich, którzy interesują się pogodą! 



POWIEŚĆ SENSACYJNA

Coelho P. – „Zwycięzca jest sam” – Wydawnictwo Drzewo Babel

Festiwal filmowy w Cannes. 24 godziny. Ciemne strony życia w świetle jupiterów. 
Cała plejada postaci z wielkiego świata: producenci filmowi, aktorzy, dyktatorzy mody, 

supermodelki, a także początkujące gwiazdki filmowe, gwiazdy, 
których splendor już nieco przygasł i tłum tych, którzy grzeją się w 
blasku sławy, władzy i bogactwa. 
Porządek tego „pięknego, wspaniałego” świata burzy nagłe 
wtargnięcie Igora, rosyjskiego multimilionera, owładniętego obsesją 
na punkcie swojej byłej żony, która odeszła ze znanym projektantem 
mody.
"Zwycięzca jest sam" to wierny portret współczesnego świata, w 
którym blichtr, próżność i obłuda, wyparły prawdziwe wartości, w 
którym człowiek w pogoni za złudnym szczęściem w świetle 
jupiterów zatracił poczucie dobra i zła, zagubił siebie. 
Paulo Coelho przypomina nam, że czasem warto wybrać drogę 
mniej uczęszczaną.

Rudnicka O. – „Czy ten rudy kot to pies?” – Wydawnictwo      
                                                                                                  Prószyński i S-ka
 
Niespełna trzydziestoletnia Ulka wikła się w romans z szefem. Gdy 
dowiaduje się o tym jego żona, wybucha skandal. Zwolniona z pracy 
dziewczyna ucieka z miasta. Przez przypadek trafia do wioski pod 
Wrocławiem, gdzie omyłkowo zostaje wzięta za poszukiwaną 
kryminalistkę. Jakby miała mało kłopotów, trafia do domu 
człowieka podejrzanego o ukrywanie zwłok w ogrodzie…

Matuszkiewicz I. – „Czarna wdowa atakuje” – Wydawnictwo  
                                                                                                                     W.A.B. 

Czarna wdowa atakuje, nowa powieść Ireny Matuszkiewicz, to kontynuacja 
bestsellerowego kryminału Nie zabijać pająków. 
Jeszcze dowcipniejsza, jeszcze bardziej nieprawdopodobna i wciągająca. 
historia z zabójstwem Pająkowskiego poszła już w niepamięć. Stenia 
Korzyńska i Ada Matras otworzyły upragniony pensjonat ?Mieszko?. 
Sylwestrowa noc zapowiada się znakomicie ? międzynarodowa firma 
urządza tu zabawę dla swoich pracowników. Z Warszawy ściągnęło już całe 
towarzystwo z prezesem, urodzonym kobieciarzem, na czele. Wydaje się, że 
nic nie może zakłócić szampańskiej zabawy w tym przemiłym zakątku, 
toteż gdy jedna z kobiet tuż po północy gdzieś się zawieruszyła, nikt nie 
zwrócił na to uwagi. Wkrótce ochroniarz obiektu, kapitan Pająkowska, 
odnajduje zgubę w altance. Martwą. I nie jest to bynajmniej jedyna ofiara tej 

nocy. Wezwany na miejsce komisarz Dyna ma trudne zadanie. Jak przeprowadzić śledztwo, 
gdy szampan szumi w głowach, wszyscy chcą się kochać i składają sobie najlepsze życzenia?
                 Irena Matuszkiewicz po raz kolejny sięgnęła po swoją niezawodną broń ? 
połączenie zmysłu reporterskiego i talentu do konstruowania fabuł. Efekt jak zwykle jest 
znakomity.


