
POWIEŚCI MŁODZIE śOWE 
 

 
„Latawce”  - To opowieść o niezwykłych wakacjach grupy nastolatków. 
Chłopcy odkryją w zdziczałym ogrodzie stary, opuszczony dworek, a 
dziewczęta odgadną jego tajemnicę. Kim jest nieznajomy samotnik z 
leśnej pustelni? Dlaczego Bogna chce porzucić grę na skrzypcach, a 
Bartek - zamieszkać na bezludnej wyspie? Dlaczego się pokłócili i czy 
się zaprzyjaźnią?... 
źródło: http://www.taniaksiazka.pl 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Barbara Kosmowska,  Puszka,  2008 : Puszka dawno przestała być 
maminą „Pusią”. Czy tego Ŝałuje? Czy Ŝałujemy ukochanej 
zabawki, którą juŜ nie wypada się bawić? Pewnie tak, bo wchodzenie 
w dorosłość wcale nie jest łatwe. Bohaterka „Puszki” o tym wie. 
Musi przejść przez mrok rodzinnych tajemnic, przeŜyć gorycz 
pozornej przyjaźni, odkryć samą siebie. Musi teŜ odpowiedzieć na 
pytania, których, poza własnym sumieniem, nikt jej nie zada.  
To opowieść o wraŜliwym poznawaniu świata, który jest tuŜ obok, 
ale aby go poznać, trzeba przebić mur. Nie głową. Sercem. 
źródło: www.petlaczasu.pl 
 
 
 
 
 

"Ka śka Podrywaczka" to mądra i napisana z humorem powieść Marty 
Fox o zbuntowanej nastolatce, uwielbiającej taniec i dyskoteki. Autorka 
młodzieŜowych bestsellerów w sposób otwarty i bezpośredni porusza 
problem dojrzewania, rozwichrzonych emocji, zaufania, przyjaźni, 
miłości. To powieść, która zachwyci młodzieŜ! 
źródło: solarisnet.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

„Przebój na pięć”  - Jest ich pięć, ale mają jeden, wspólny cel: 
załoŜyć zespół, który odniesie sukces. KaŜda z nich jest inna i kaŜda 
z nich ma inny pomysł na muzyczną karierę. Karolina to 
wzorowa uczennica. Sara jest zbuntowaną fanką metalu. Lena 
ma głos, który kaŜdego zachwyca. Agata, choć przyciąga 
uwagę i budzi sympatię spontanicznym i nieco hałaśliwym 
sposobem bycia, nie śpiewa najlepiej. Iza była od dziecka 
wychowywana na gwiazdę. Czy Przemkowi 
uda się poprowadzić dziewczyny do sukcesu? 

źródło: www.gandalf.com.pl 
 



POWIEŚCI SENSACYJNE 
 
„Zły bli źniak”  - Do detektywa Paula Artisana zgłasza się młody, niezwykle bogaty 
Clifford Widmore ze zleceniem odnalezienia zaginionego brata bliźniaka, któremu grozi 
rzekome niebezpieczeństwo. Clifford jest niby tym dobrym bratem, zaginiony bliźniak - 
złym (bunt, drobne przestępstwa, narkotyki). Artisan podejmuje się zadania, jeździ 
po całym świecie (Kalifornia, Kuba, Hawana, okolice Nowego Jorku) tak, jak wskazują tropy. 
Zaczyna od szukania złego brata, ale w trakcie podróŜy, przerywanej powrotami do 
Nowego Jorku i i długimi rozmowami z przyjacielem- profesorem, przekonuje się, Ŝe 
cała rodzina jego zleceniodawcy jest pokręcona, a złym bratem jest tak naprawdę 
Clifford, który planuje zabić swojego bliźniaka... 
źródło: http://www.lideria.pl/ 

 
 
 
„Lala”  - Wszyscy juŜ o "Lali" pisali. I tendencja jest, Ŝe "Lalę" się chwali. 
Tak jakoś rymowanie wyszło, ale, fakt jest faktem, Ŝe i ja "Lalę", Jacka  
Dehnela, pochwalić muszę. Bo to miło, kiedy bierze się do ręki ksiąŜkę  
młodego człowieka, a tam, piękną polszczyzną pisane, wybuchają nam w twarz  
uczucia, jakie tylko wnuczek Ŝywić moŜe do babci. Bo to rzecz o babci. Babci  
niezwykłej, nietuzinkowej, wspaniałej, ale teŜ przegrywającej walkę ze  
starością i zbliŜającej się ku nieuchronnej granicy, za którą Nieznane.  
Szczęściem wielkim jest babcię mieć. Moja zmarła, kiedy byłem dzieckiem i  
niestety, przyznać ze smutkiem muszę, pamięć o niej blaknie we mnie z dnia  
na dzień. Dlatego takie wraŜenie zrobił na mnie pomysł Jacka. Przeniesienie  
babci na karty ksiąŜki. Chaotyczne, jak chaotyczne potrafią być wspomnienia.  
Dziś pomieszane z kiedyś. A to wszystko tworzące obraz kobiety z krwi i  
kości, z jej słabościami i zaletami. Osadzonej w rodzinie i rodzinnej  
historii. 
Piękna ksiąŜka i pięknie napisana. Podejrzewam, Ŝe będąca dla autora zarówno  
swoistym hołdem jak i pewnego rodzaju katharsis. Bez względu na to, czym  
miała być, warto ją przeczytać. Nie poŜałujecie. 
źródło: http://www.grupy.otopr.pl/ 

 
 
„D Ŝuma w Breslau” - Eberhard Mock powraca. Bohater kultowego juŜ cyklu 
kryminałów Marka Krajewskiego jeszcze raz zmierzy się z mrocznymi tajemnicami 
dawnego Breslau. 
Wrocław, lata 20. ubiegłego wieku. Dwie prostytutki przyjmują nietypową ofertę. 
Wkrótce potem policja znajduje ich zwłoki - podczas schadzki dziewczyny zostały 
uduszone, a oprawca wyłamał im przednie zęby. Sprawę próbuje rozwikłać 
nadwachmistrz Mock, znany ze swojej sympatii do kobiet lekkich obyczajów. 
Niespodziewanie role się odwracają i ścigający staje się ściganym. 
W tym samym czasie pewien męŜczyzna o miętowym oddechu, dając do gazety 
ogłoszenie z kondolencjami dla rodzin ofiar, usiłuje nawiązać kontakt z potęŜnym 
tajnym bractwem. Warunkiem przystąpienia do grupy jest zamordowanie "człowieka-śmiecia" i udowodnienie 
swojej winy... 
http://www.marekkrajewski.pl/ 

 
 
„Kiedy p ęka tama” - Makabryczne morderstwo. Dwie ofiary. Jeden świadek. Ale mała Melody nie chce albo 
nie moŜe  
powiedzieć, co widziała...  Alex Delaware, wzięty psycholog dziecięcy, czuje się 
wypalony i postanawia wycofać się z zawodu. Jednak przyjaciel, detektyw Milo Sturgis z 
wydziału zabójstw, prosi go o przysługę: rozmowę z dziewczynką, jedynym 
świadkiem zabójstwa sławnego psychiatry i jego narzeczonej. Alex zgadza się 
porozmawiać z dzieckiem. Stopniowo przekonuje się, Ŝe wspomnienia Melody kryją nie 
tylko przeraŜającą prawdę o morderstwie, które rozegrało się na jej oczach, ale teŜ 
o czymś znacznie gorszym...  
źródło: http://merlin.pl  



POWIEŚĆ OBYCZAJOWA 
 

„Trzepot skrzydeł”  - Czerwiec 2008 - Trzepot skrzydeł to 
opowieść o młodej kobiecie, która ma męŜa, pracę, własny dom. Z 
pozoru wszystko wygląda kolorowo, naszej bohaterce niczego nie 
brakuje, a jednak Hanka nie promienieje szczęściem. Za 
zamkniętymi drzwiami, gdy nikt nie widzi, jej Ŝycie zamienia się w 
koszmar. 
źródło: merlin.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Na jej miejscu”  - Luty 2007 - Martha i Michael tworzą idealną rodzinę, mają 
idealny dom i szczęśliwe Ŝycie. AŜ do dnia, kiedy Michael odchodzi. 
 
Eliza i Greg zajmują niewielkie mieszkanko i wiodą beztroskie Ŝycie w rytm 
ukochanej muzyki, nie myśląc o przyszłości. AŜ do dnia, kiedy Eliza odchodzi. 
źródło: merlin.pl 
 
 
 

 
 
 

„Piekielnica”  - Dumna i piękna Izabela, dziedziczka Langston, spotyka 
na swej drodze Hugha - znamienitego rycerza, który z woli króla ma 
zostać jej męŜem. Ślub ma ustrzec Izabelę przed licznymi 
niebezpieczeństwami czyhającymi na samotną niewiastę. Tymczasem 
wkrótce wszystko wymyka się z pod kontroli... Realia XII - wiecznej 
Anglii, namiętność, czarna magia, zniewolenie i siła miłości, która nie 
pozwala stracić nadziei - oto składniki kolejnego brawurowo napisanego 
romansu historycznego Bertrice Small. 
źródło: www.taniaksiazka.pl 
 
 

„Przebudzenie” - śycie zaczyna się po setce. Jadwiga właśnie skończyła sto lat i nie zawraca 
juŜ sobie głowy planowaniem najbliŜszej przyszłości. W zamian za to 
Ŝyje „do tyłu”. Buszuje w pamięci: od szczęśliwego dzieciństwa, 
spędzonego w czasach niewoli pruskiej w Tucholi, w domu o 
wyraźnych proniemieckich sympatiach, przez roztańczoną młodość 
w wolnym kraju, aŜ po II wojnę światową, która zdecydowanie 
odmienia jej los i spojrzenie na Niemców.  
 źródło: www.taniaksiazka.pl 
 

 
 

„Pasierbice” - Kiedy architekt Matthew Gardner zawierał pośpieszne 
małŜeństwo ze śliczną wdową Karoliną Walters, nawet mu się nie śniło, Ŝe 
trzy nastoletnie pasierbice zamienią jego Ŝycie w koszmar. Drobne z początku 
złośliwości stają się zaczątkiem przemyślanej kampanii, mającej na celu 
usunięcie z domu znienawidzonego ojczyma. Niebawem dochodzi do kilku 
tragicznych wypadków, po których nic juŜ nie będzie takie samo... 
źródło: www.klimczok.osdw.pl 



„Hermańce” - to współczesna wieś zagubiona gdzieś w Polsce. Rytm 
Ŝycia wyznaczają w niej powtarzające się wizyty w kościele, gospodzie i 
ośrodku leczenia uzaleŜnień (kolejność dowolna). W tym rytuale 
uczestniczy takŜe główny bohater powieści, niejaki Złotowski, który 
choć dobiega trzydziestki, to… 

źródło: merlin.pl 

 

„Senność”  - Po "nowego Kuczoka" sięgałam z rezerwą. Z jednej strony 
chciałam przeczytać nową, polską ksiąŜkę, z drugiej jednak do autora 
wydanej niedawno "Senności" nie byłam w ogóle przekonana. Kilka lat 
po lekturze "Gnoju" i "Widmokręgu", ksiąŜek które - przyznaję to z 
przykrością - rozczarowały mnie jako czytelnika, dałam temu pisarzowi 
kolejną szansę. Nie zawiodłam się. Nawet jeśli podczas lektury 
"Senności" nie doznałam olśnienia, to czytało się przyjemnie. 

źródło: www.wiadomosci24.pl 

 

 

„Jutro b ędzie lepiej” - to opowieść o losach dziesięcioletniego 
chłopca – Borysa Mleczki. W ksiąŜce poznajemy świat dziecka, 
które wychowuje się w patologicznej rodzinie. Mimo to świat 
przedstawiony przez chłopca jest słoneczny, jest zarazem okrutny i 
na swój sposób bezpieczny. To opowieść o tym, Ŝe zło zawsze jest 
cierpieniem, a bezpieczeństwo błogosławieństwem. Prostota formy, 
bezpretensjonalność i szczerość opowieści Borysa czynią ksiąŜkę 
niezwykle przejmującą i autentyczną. 

źródło: www.wydawnictwoliterackie.pl 

 

„Bieguni”  - Rzadko zdarza się obcować z dziełem tej miary, jak Bieguni 
Olgi Tokarczuk. Tak złoŜonym i przejmującym. Opowiedzenie jego 
treści w kilku zdaniach byłoby naduŜyciem i sprzeniewierzeniem 
niezwykłego pomysłu tej powieści. Dlatego – nie uchylając się od swojej 
roli – zachęcamy do osobistej lektury, gotowej na emocje i myśli, jakie 
towarzyszą największej literaturze. 

„Ta ksiąŜka stara się być lojalna wobec kakofonii i dysonansu naszego 
doświadczenia świata, wobec niemoŜliwości jego ujednolicenia, wobec 
jego chaosu, rozpadania się i ponownego tworzenia nowych konfiguracji. 

Jestem w niej wierna peryferiom, obszarom niedopowiedzianym, zamazanym. Powtarzam w 
niej własne błędy i wydaje mi się to absolutnie konieczne”.  

źródło: www.wydawnictwoliterackie.pl 



LITERATURA POPULARNO – NAUKOWA 

„Diety oczyszczające” - Przegląd diet i metod leczenia za pomocą odpowiednio dobranych 
potraw. Zafunduj sobie uzdrawiającą podróŜ przez świat leczniczych, oczyszczających i 
wzmacniających diet. Ich stosowanie zapewnia równowagę fizyczną, 
mentalną i duchową. Realizując przepisy zawarte w ksiąŜce, 
uzyskasz moŜliwość nieustannej odnowy ciała. Znajdziesz tu pospolite i 
egzotyczne dania, ułatwiające i przyśpieszające naturalne procesy 
samoleczenia organizmu, dobrane odpowiednio do wymogów 
stwarzanych przez cykl pór roku. Oczyszczanie organizmy z toksyn 
poprzez poszczenie i inne metody jest znane ludzkości od czasów 
antycznych. Autorka przestudiowała większość metod stosowanych przez naszych przodków 
w róŜnych kulturach i zakątkach świata. Prawdy odkryte przed wiekami, są aktualne i dziś.... 

źródło: zakupy.wp.pl 

 

„Marsz oddechowy” - Przełom w sporcie i profilaktyce zdrowotnej! 
Marsz oddechowy – połączenie jogi, spaceru i biegu – święci tryumfy w 
USA i Europie Zachodniej. Dzięki tej ksiąŜce nareszcie dotarł do Polski.  
 
Omówienie korzyści zdrowotnych: poznasz sukcesy marszu 
oddechowego w profilaktyce i leczeniu cukrzycy, nadciśnienia, astmy i 
chorób stawów. Przeczytasz, w jaki sposób marsz pomaga kobietom w 
ciąŜy i dzieciom.  
 
ABC przygotowania do treningu: wybierzesz buty, skarpetki i odzieŜ 

odpowiednie do klimatu i rodzaju podłoŜa, ustal najdogodniejsze miejsce i porę. Sprawdzisz, 
jakich zasad naleŜy przestrzegać podczas maszerowania zimą, a na co uwaŜać w gorące dni. 

źródło: www.dobreksiazki.pl 

 

 

„Ksi ęga rozmaitości Wielkopolskich” -  KsiąŜki o Poznaniu autorstwa Marcina J. 
Januszkiewicza i Adama Pleskaczyńskiego układają się w kanon, który wypada polecić 
kaŜdemu czytelnikowi rozmiłowanemu w historii Wielkopolski i jej stolicy. "Księga 
rozmaitości wielkopolskich" napisana z równą pasją, co "I haj vivat Poznańczanie". Co o 
Poznaniu wiedzieć wypada i Podręcznik Poznańczyka, czyli 250 
dowodów wyŜszości Poznania nad resztą świata otwiera nowy obszar 
zainteresowań tandemu autorów na historyczną Wielkopolskę. 
Przejrzystość narracji, autorskie poczucie humoru, bezkoturnowe i 
odkrywcze spojrzenie na dzieje regionu to zalety tego wyjątkowego tomu. 

źródło: www.empik.com 



Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Środzie Wlkp. 
naleŜy do najpiękniejszych zabytków sztuki gotyckiej w Wielkopolsce. Z 
upowaŜnienia biskupa Goławskiego i za zgodą kapituły katedralnej został 
podniesiony 13 listopada 1423 do godności Kolegiaty… 

Pozycja autorstwa BoŜenny Urbańskiej znanej ze Średzkiego 
Towarzystwa Kulturalnego, polecamy jako pozycję regionalną. 

 

 

Gdy na naszej działce są duŜe róŜnice wysokości, potrzebne są schody lub zabezpieczające 
mury zaporowe. Sprawi to, Ŝe teren wokół domu stanie się bezpieczny 
i ciekawy dla oka. Jeśli chcecie sami zaprojektować urządzenie ogrodu, 
musicie zapoznać się z podstawowymi pojęciami i technikami 
budowania murów, projektowania schodów i kształtowania terenu. 
PomoŜe Wam w tym nasz poradnik. Autor podpowie, jak się do tego 
zabrać, jak ocenić koszty budowy niezaleŜnie od tego, czy zamierzacie 
wykonać prace we własnym zakresie czy zlecić je firmie. W ksiąŜce 
przedstawiono róŜne rozwiązania wraz z omówieniem ich wad i 
zalet. Liczne zdjęcia, szkice i tabele pomogą w dokonaniu wyboru i 
opracowaniu własnych projektów. 

źródło: nakanapie.pl/ 

 

 

Poradnik ten pomoŜe uniknąć wielu niespodzianek, pozwoli lepiej 
wykorzystać sposoby obronne i właściwe reakcje w niebezpiecznych 
sytuacjach. Ułatwi podjęcie stosownych kroków i pomoŜe skuteczniej 
zachować się w obliczu przemocy, skaŜenia ekologicznego, poŜaru, aktu 
terrorystycznego bądź innego zagroŜenie zdrowia czy Ŝycia. - Komenda 
Główna Policji. 

źródło: www.empik.com 


