
LITERATURA OBYCZAJOWA

Rybałtowska B. - Kuszenie losu – Wyd. Axis Mundi

Współczesna powieść obyczajowa osadzona w środowisku 
wydawców i pisarzy. Główny bohater zmagający się z kapryśną weną, 
tak mówi o sobie: Piszę z potrzeby serca. Byłoby to z pewnością 
zajęciem oczyszczającym, gdyby nie fakt, że muszę stale przebywać ze 
sobą, człowiekiem słabego ducha, niezbyt odważnym przeniewiercą, 
który potrafi zdradzać wszystko, co było mu drogie...? Zawieszony 
między światem fikcji, którą buduje a życiem realnym w Polsce, w 
czasach transformacji. Ze wszystkim, co mami i kusi, czy sprosta 
trudnym wyzwaniom? 

Czarkowska I. - Kobieta do zadań specjalnych – Wyd. Replika

Iwona Czarkowska powraca kolejną zwariowaną i absolutnie 
kobiecą powieścią, w której humor i pogoda ducha okazują 
się być lekarstwem na wszystko. 
Zuzanna Roszkowska, na co dzień agentka nieruchomości, po 
godzinach kobieta zdolna do wszystkiego i żona prawie 
idealna, wyczekuje powrotu męża z Londynu. Doktor 
Roszkowski wraca jednak tylko po to, by oznajmić żonie, że 
jego kontrakt został przedłużony. Jakby tego było mało, szef 

Zuzanny postanawia wysłać ją w półroczną delegację do „Miasteczka 
Wielkiego”, serca polskiej prowincji, które okazuje się być miejscem, w 
którym dzieje się więcej niż w niejednej metropolii! 
Zuzanna będzie musiała się zmierzyć z pewnym uciekającym trupem, 
pawianami cierpiącymi na depresję, bułgarską agencją towarzyską, 
sobowtórem Elvisa Presley'a i tajemniczym mężczyzną, który mierzy do niej... 
z armaty!"" Oj, będzie się działo!!!

Szwaja M. - Zupa z ryby fugu – Wyd. SOL

Ryba fugu jest bardzo smaczna, ale je li b dziemy obchodzi  si  z ni  nieostro nie -ś ę ć ę ą ż  
mo emy otru  siebie i wspó biesiadników. Na mier . Podobnie z naszym yciem. Jest onoż ć ł ś ć ż  
jak potrawa dla inteligentnych. Trzeba zawsze my le  o tym, co robimy, jakie decyzjeś ć  
podejmujemy - cho by targa y nami szekspirowskie zgo a emocje - inaczej mo e si  takć ł ł ż ę  
zdarzy , e kto  (my sami?) zap aci wysok  cen  za nasz brak rozwagi.ć ż ś ł ą ę



LITERATURA SENSACYJNA

Krajewski M. - Erynie – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Nowa seria mistrza polskiego kryminału. Zemsta silniejsza niż miłość. 
We Lwowie wybuchła panika. Żadne dziecko nie może już być 
bezpieczne. W maju 1939 roku w strasznych męczarniach ginie mały 
chłopiec. Zbrodnia jest potworna. Kim będzie następna ofiara? Całe 
miasto liczy na pomoc komisarza Edwarda Popielskiego. Jednak 
komisarz nie chce przyjąć sprawy. Nie tym razem. Nie wie jeszcze, 
że został do tego wybrany. Przez mordercę. Przez Erynie, boginie zemsty. Przez 
przeznaczenie. Widmo zbliżającej się wojny, pogromy i paraliżujący strach 
rządzą Lwowem, tylko jego przestępczy świat wciąż żyje według własnych reguł. 
Każdy w nim zna Popielskiego i jego przydomek. Ostatnia rzecz, na którą by się 
zgodzili, to współpraca ze słynnym ?Łysym?. Ale ?Łysy? ma inne plany... Miasto 
przesiąknięte zbrodnią przesłonił cień bogiń zemsty. Wszyscy pogrążą się w jego 
mroku na wiele, wiele lat. 

Scaglia F. - Strażnik wody – Wyd. m 

Ojciec Mateo na tropie tajemniczej śmierci franciszkanina i 
zagadki starożytnego miasta pogrzebanego przez pustynię. Co 
kryje prawda, która może zmienić ludzki los? 

Rushdie S. - Grimus – Dom Wyd. Rebis

Grimus, powieść zarazem zabawna i zmuszająca do refleksji, 
prześmiewcza i dotykająca najpoważniejszych ludzkich bolączek, jest jak 
wielka stara komoda z mnóstwem szufladek i tajemnych schowków. 
Salman Rushdie ze zręcznością prestidigitatora wyciąga z niej a to 
archaiczny mit, a to lusterko, w którym możemy dojrzeć nasze 
śmieszności i słabostki, a to magiczne zaklęcie czy rekwizyt rodem z kultury masowej. 
Za tymi błyskotkami kryje się jednak coś głębszego - samotność człowieka we wrogim 
mu świecie i tęsknota do własnego miejsca na ziemi.



Caine R. - Wampiry z Morganville – Wyd. Amber

Cz. 3 – Pan Ciemności

Powrót nieśmiertelnego Bishopa zburzył złudny spokój Morganville. Starcie 
dwóch stronnictw wampirów pogrążyło miasto w krwawej walce. A nowy 
władca chce zniszczyć wszystkich - i ludzi, i wampiry. Nieśmiertelni wierni 
poprzedniej władczyni zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach – na ulicach 
jest coraz mniej życia, a coraz więcej grozy...

LITERATURA POPULARNONAUKOWA

Stilke H. - 1000 przyborów wędkarskich: wędziska, kołowrotki - Wyd. 
Olesiejuk

1000 przyborów w dkarskich ze wszystkimi wa nymi elementami wyposa enia do owienia rybę ż ż ł  
spokojnego eru i drapie nych, a tak e do w dkarstwa muchowego i morskiego. W dkarstwoż ż ż ę ę  
jest pasj , która od wieków czy wszystkie pokolenia. Zacz o si  od owienia za pomocą łą ęł ę ł ą 
sznurka i haczyka, ale ju  od dawna istniej  liczne dyscypliny, których uprawianie wi eż ą ąż  
si  z wykorzystaniem bogatego asortymentu w dzisk, ko owrotków, przyn t i specjalnychę ę ł ę  
akcesoriów stosowanych we wszystkich wspó czesnych metodach w dkarskich. Zawiera onał ę  
ponad 1000 doskona ych ilustracji oraz napisane przyst pnym j zykiem krótkie obja nienia.ł ę ę ś  
Uwzgl dnione s  równie  specjalne techniki, takie jak sbirulino, match czy surfcasting.ę ą ż  

Mi o nicy w dkarstwa znajd  tu zwi z e opisy i szczegó owe informacje na temat prezentowanych przyborów,ł ś ę ą ę ł ł  
m.in. ich nazwy, producentów oraz ca  niezb dn  specyfikacj  techniczn . To kompendium pomo ełą ę ą ę ą ż  
pocz tkuj cym w dkarzom w skompletowaniu sprz tu, a do wiadczonym hobbystom w jego wzbogacaniu. ą ą ę ę ś

Gilbert E. - I że cię nie opuszczę – Dom Wyd. Rebis   ( cz. 2 powieści Jedz, 
módl się, kochaj )
  
Pod koniec  „Jedz, módl si , kochaj” Elizabeth zakocha a si  w Felipe. Wzajemne zauroczenie przerodzi oę ł ę ł  
si  w p omienny romans. Zamieszkali razem w Ameryce, przyrzekli sobie dozgonn  wierno  i to, eę ł ą ść ż  
nigdy nie wezm  lubu. I yliby sobie spokojnie, gdyby którego  dnia nie zainterweniowa a Opatrzno ,ą ś ż ś ł ść  
próbuj c ich zmusi  do zawarcia ma e stwa.ą ć łż ń

Z  typowym dla siebie poczuciem humoru, inteligencj  i znajomo ci  psychiki ludzkiej Gilbert opisujeą ś ą  
swoje zmagania z my l  o powtórnym zam pój ciu. Ujawnia tajemnice zwi zane z ma e stwem,ś ą ąż ś ą łż ń  
odpowiada sobie na pytania o dopasowanie, zachwyt sob  nawzajem, wierno , rodzinne tradycje, ryzyko rozwodu,ą ść  
spo eczne oczekiwania...ł



Kruger A. - Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci – Wyd. WAM

Ka dego dnia na wiecie wskutek wypadków, kl sk ywio owych, dramatów yciowych,ż ś ę ż ł ż  
aktów gwa tu, wojen, dzieci doznaj  traumy. G bokie urazy psychiczne - wypadekł ą łę  
drogowy, w którym ginie kto  z rodze stwa czy miertelna choroba ojca - s  dla psychikiś ń ś ą  
dziecka wielkim obci eniem. Konsekwencj  traumatycznego zdarzenia w ycąż ą ż iu dziecka są 
cz sto zaburzenia psychiczne i choroby fizyczne. By im zapobiec lub je zminimalizowa ,ę ć  
konieczna staje si  pierwsza pomoc psychologiczna, której udzieli  mog  rodzice,ę ć ą  
nauczyciele czy osoby obecne na miejscu zdarzenia. Ksi ka, któr  oddajemy do r kąż ą ą  

czytelników, przedstawia w sposób przyst pny i ca o ciowy wspó czesne ustalenia nauki dotycz ce urazówę ł ś ł ą  
psychicznych dzieci. Rodzice, wychowawcy, nauczyciele i ci wszyscy, którzy maj  na co dzie  z dzie mi doą ń ć  
czynienia, mog  znale  tu wskazówki dotycz ce post powania z dzieckiem, które dozna o takiego urazu. ą źć ą ę ł

Kret J. - Moje Indie – Wyd. Świat Książki

Książka podróżnicza, opowiadająca o Indiach, jakich nie pozna zwykły turysta. 
Autor, znany dziennikarz i orientalista z wykształcenia, spędził tam kilka lat. 
Przemierzył wielki kraj, mieszkał w prawdziwej, indyjskiej rodzinie, był w długim, 
romantycznym związku z indyjską aktorką. Pasjonująco opisuje codzienność, 
oryginalne święta, w których uczestniczył i historię, przybliża dawne legendy, 
opowiada anegdoty. Mnóstwo fotografii, zrobionych przez samego autora.

Polska aktywnie –Wyd. Carta Blanca

Woda jest Twoim żywiołem? Szykuj się na nurkowanie, rafting, narty 
wodne, kitesurfingi jazdę na wakeboardzie. A może najlepiej czujesz się 
na suchym lądzie? Sam zdecyduj, czy wolisz wspinaczkę po skałach, 
paintball, squash, rajdy off-road, czy może zmagania na polu golfowym. 
Zima mogłaby się dla Ciebie nie kończyć? Wybierz się na stok narciarski, 
ślizgaj się na bojerach 
i ścigaj się na skuterach śnieżnych. Lubisz bujać w obłokach? Skok na 
bungee, lot balonem i paralotniarstwo to wyzwania dla naprawdę 

odważnych. 

Zobacz, na co naprawdę Cię stać. Skacz, fruwaj, zejdź pod wodę. Sprawdź, jak radzisz 
sobie z nowymi wyzwaniami. Skorzystaj z naszych pomysłów i ruszaj w Polskę.



Skarby UNESCO w Europie – Wyd. IBIS

W Europie znajduje się zdecydowana większość zabytków z Listy 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO oraz 
Listy Rezerwatów Biosfery UNESCO - zestawień, w których umieszczono 
kilkaset miejsc z całego świata o szczególnej wartości przyrodniczej lub 
kulturowej. W książce zostały zaprezentowane wszystkie europejskie 
obiekty z obydwu list, wraz z ciekawymi opisami i fotografiami. Obok 
powszechnie znanych miejsc, jak megalityczny krąg Stonehenge w 
Wielkiej Brytanii, Koloseum w Rzymie czy pałace i ogrody Wersalu, 
pojawiają się też zabytki nie mniej fascynujące, a jednak często 

zapomniane i pomijane w czasie turystycznych eskapad, np. "miasto tysiąca okien" w Albanii 
czy tajemniczy "Jeździec z Madary" w Bułgarii. 

Jak wyczyścić prawie wszystko – REAGER'S DIGERS

Ta książka to kompendium wiedzy o sprzątaniu, czyszczeniu i domowych 
porządkach. Zawiera praktyczne porady, wskazówki, doskonałe propozycje 
rozwiązywania problemów typowych i nietypowych. 

POWIEŚĆ DLA MŁODZIEŻY

Plaisted C. - Nie będę z nią mieszkać – Wyd. C&T

Nowy bestseller dla młodzieży autorki „Kłopotów z mamą”.
W życiu trzynastoletniej Suzy był już jeden dramat. Kiedy w wypadku zginął 
jej ojciec. I od tamtej pory pisze do niego listy, bo przecież gdzieś tam on 
musi je czytać...
A ostatnio naprawdę jest o czym pisać, bo mama zdecydowała się wyjść 
znowu za mąż. Za Petera, a ten ma już córkę - w wieku Suzy.
I może dałoby się dogadać z tą Affie, gdyby dziewczyna nie była taką 
przemądrzałą i nieznośną bałaganiarą. Istny koszmar!
A do tego jeszcze kuzyn Ru wodzi za nią maślanym wzrokiem, I w nowym domu 
Suzy ma być też pokój dla tej Affie... 



Nowak E. - Piątki – Wyd. Egmont Polska

Ola odpowiada na ogłoszenie w "Trzynastce" i dzięki temu poznaje
Dominika. Wszystko toczy się dobrze do czasu, gdy przypadkiem 
dostaje od Dominika nie do niej skierowany list, w którym jest 
opisana. To jak cios prosto w serce!

Michaelis A. - Tygrysi księżyc – Wyd. Egmont Polska

Tygrysi księżyc to barwna, ponadczasowa historia miłości i przyjaźni, małości i 
wielkości człowieka, w której baśń splata się z rzeczywistością. Antonia 
Michaelis swoją opowieścią porywającą jak wiatr, płynącą jak rzeka i płonącą 
jak ogień w mistrzowski sposób przenosi czytelnika w oszałamiająco barwny 
świat Indii z początku XIX wieku. Świat pełen kolorów i zapachów, mrocznych 
świątyń, rytualnych pochówków w nurtach Gangesu, cienistych ogrodów i 
zabójczych piasków pustyni. Świat, w którym bajeczne bogactwa graniczą z 
nędzą. Ta pełna magicznych przygód książka opowiada o księżniczce, córce 
Kryszny, uprowadzonej przez potężnego króla demonów Rawanę, oraz dwóch 
dzielnych bohaterach, Farhadzie i niezwykłym białym tygrysie Nitishu, którzy 
spiesząc jej na ratunek, odbywają niesamowitą podróż. Farhad ma tylko miesiąc na ocalenie 
księżniczki. Aby wypełnić to niebezpieczne zadanie, musi pokonać żywioły i zdobyć Krwawy 
Kamień - klejnot o niezwykłych właściwościach. Ale przede wszystkim musi pokonać własne 
słabości i przejść niezwykłą duchową przemianę, dzięki której stanie się zupełnie innym 
człowiekiem. Tygrysi księżyc to prawdziwa literacka perła, która z pewnością zainteresuje 
zarówno młodych jak i całkiem dorosłych czytelników. 

Wilks M. - Wizjoburza – Wyd. Egmont Polska

c.d. powieści Wizjokrąg

Oj, niedobrze! Nad Krain  Nem nadci gn a chmura, z której spada deszcz demonów.ę ą ęł  
Wkrótce do cz  do niej kolejne i ani si  obejrze , a rozp ta si  Wizjoburza - kataklizm,łą ą ę ć ę ę  
który zniszczy ca e miasto Vlam. A do tego kr  plotki, e pi kna i straszna Tra Selenł ążą ż ę  
wraz ze swoim zakonem ukrywa jak  z owrog  tajemnic  w Papierowej Dzwonnicy -ąś ł ą ę  
miejscu, o którym wiedz  tylkko nieliczni. Niebezpiecze stwo jest blisko. Ratunek mo naą ń ż  
znale  tylko w Wizjokr gu - krainie ukrytej wewn trz obrazów. Ale kto si  odwa yźć ę ą ę ż  
wyprawi  w podró , z której mo na nie wróci ? Mel, Ludo i Sojka nie wahaj  sić ż ż ć ą ę 
wyruszy  na ratunek. Cho  poluje na nich potwór Morg, przedostan  si  do nierealnegoć ć ą ę  



wiata i wraz z motylim królikiem M-morfem i niewidzialnym z odziejem zapuszcz  si  a  do Nigdzie i jeszcześ ł ą ę ż  
dalej... 

Muchomore R. - Kurier – Wyd. Egmont Polska

Kiedy cherubini wyruszają na akcję, nikt nie podejrzewa, że te 
słodkie dzieciaki to świetnie wyszkoleni zawodowi szpiedzy, 
pomagający w rozbijaniu organizacji przestępczych, które od lat 
grają na nosie policji i tajnemu wywiadowi.
James Adams otrzymuje zadanie specjalne w operacji wymierzonej 
przeciwko najpotężniejszemu handlarzowi kokainy w Europie. 
Jeżeli chce odnieść sukces, będzie musiał zrobić dobry użytek z 
umiejętności, jakich nabył na specjalistycznych szkoleniach. Powód, 

dla którego CHERUB odnosi sukcesy, jest prosty: dorośli nie podejrzewają, że mogą 
szpiegować ich dzieci. Oficjalnie nieletni agenci nie istnieją.

OPISY ZACZERPNIĘTO Z WITRYN OD 
WYDAWCÓW


