
Literatura sensacyjna

Shields G. – Nieśmiertelny -  Wyd.  Amber

Szkoła dla dziewcząt Wyldcliffe Abbey jest bardzo 
ekskluzywna, bardzo droga i nie bardzo przyjazna. 
Szesnastoletnia Evie zastanawia się, jak przetrwa naukę – i 
towarzystwo snobistycznych koleżanek. Samotność pozwala 
jej znieść tylko tajemniczy Sebastian – na spotkania z nim 
Evie wymyka się niemal co noc. Ale nawet jemu nie 
przyznaje się, że czasem na szkolnym korytarzu widzi 
dziewczynę zdumiewająco do niej podobną, lecz ubraną w 
staroświecką suknię. Nieznajoma chce jej coś powiedzieć, 

przed czymś ostrzec... Jakby znała jakiś sekret - Evie i Sebastiana... 

Caine R. - Wampiry z Morganville  –  Wyd. AMBER 

I tom – Przeklęty dom

Początek nowej serii dla nastolatków i dorosłych z najmodniejszego 
ostatnio gatunku 
Witajcie w Morganville. 
Po zachodzie słońca lepiej zostańcie w domu.
Miastem zaczynają rządzić ci, którzy nie do końca umarli. 

Claire przyjechała do Morganville studiować i świetnie się bawić. Nie 
przypuszczała, że koleżanki z akademika od początku będą jej uprzykrzać życie. 
Wynajęcie pokoju w wielkim starym domu wcale nie jest zmianą na lepsze. Nowi 
współlokatorzy mają swoje mroczne sekrety. Ale przyjmą Claire do siebie, gdy 
ulice miasta zaroją się od zła spragnionego świeżej krwi...

II tom – Nocna aleja

Ciąg dalszy serii Wampiry z Morganville 
Claire pogodziła się z faktem, że miastem, w którym studiuje, rządzą 
wampiry. Złożyła nawet przysięgę na wierność najpotężniejszej 
wampirzycy. Wkrótce jednak zaczyna wątpić, czy ten kontrakt 
rzeczywiście ją ochroni. Jej podejrzenia zmieniają się w koszmarną 
pewność, gdy odkrywa przerażającą tajemnicę wampirów z 
Morganville... 



Salomon A. - Śmiertelny grzech – Wyd. Amber

Zemsta! Edie Swann żyła żądzą odwetu, odkąd przed laty opuściła rodzinne 
miasteczko. Teraz wraca wyrównać rachunki. Przywozi ze sobą listę 
nazwisk. Każdemu, kto się na niej znalazł, przekazuje niepokojący znak, że 
ma on na rękach krew. Jednak to, co spotyka ludzi z jej listy, przekracza jej 
zamiary i wyobrażenie... 

Gazon S. J. – Pióro dinozaura – Wyd. Amber

Naukowe ambicje prowadzące do zbrodni w powieści nowej 
mistrzyni skandynawskiego kryminału. Nagroda duńskiego radia 
dla najlepszej powieści - DR Romanpriesen 2009 Uniwersytet w 
Kopenhadze. Przybytek wiedzy, wymiany myśli, twórczej 
dyskusji. Lecz za fasadą chłodnej naukowej debaty kłębią się 
emocje, zawiść przeradza się w nienawiść, a urażona duma 
rodzi żądzę odwetu… 
Kontrowersyjny profesor zostaje znaleziony martwy w swoim 
gabinecie. Podejrzani są wszyscy - wybitny paleontolog miał 
wielu wrogów. Wśród nich jest jego doktorantka Anna. Profesor 
utrudniał jej obronę przełomowej pracy dyplomowej. Ale komisarz 
prowadzący śledztwo niespodziewanie właśnie ją prosi ją o pomoc…

Literatura obyczajowa

Vincenzi P. - Chwila zapomnienia – Świat Książki

Szeroko zakrojona powieść obyczajowa z życia współczesnych 
kobiet, obejmująca niemal dwadzieścia lat. Losy trzech koleżanek, 
mieszkanek Londynu dziennikarki, lekarki i prawniczki uwikłanych 
w sprawy zawodowe i uczuciowe, które spotykają się po latach 
niewidzenia w związku z pewną dziewczyną, szukającą swej 
prawdziwej matki... Pełna zaskakujących zdarzeń i prawdy o nas 
samych, barwna opowieść o miłości, której nie sposób udawać, 

prawdzie, jakiej nie da się zataić, i jednej małej chwili zapomnienia, która może 
wpłynąć na całe długie życie. 

Garwood J. -  Rodzinne tajemnice - Wyd. Lucky



Mieszkająca w Charleston Kate MacKenna odnosi sukcesy w 
życiu, a każde wyzwanie obraca w zwycięstwo. 
Jednak ostatnio fortuna zaczyna się od niej niebezpiecznie 
odwracać. 
Podczas przyjęcia w domu przyjaciela, Kate omal nie ginie w 
wybuchu. Po pewnym czasie dowiaduje się, że istnienie firmy, 
którą stworzyła jest poważnie zagrożone. 

Jakby tego było mało jej najlepsza przyjaciółka, Jordan 
Buchanan, przebywa w szpitalu w Bostonie, gdzie czeka ją poważna 
operacja. Upewniwszy się, że jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, 
Kate zrzuca maskę spokoju i pozwala sobie na chwilę słabości. Robi coś, 
co zupełnie do niej nie pasuje.. 

Kalicińska M. - Fiołki na trzepaku – Wyd. Zysk i S-ka

To zbiór literackich pocztówek z dzieciństwa. Zapamiętane i 
"zatrzymane w kadrze pamięci" podwórko, szkoła, wakacje i 
życie rodzinne. Ta pamięć jest utkana ze szczegółów - kolorów, 
kształtów, zapachów smaków, zdarzeń. W miarę możliwości 
widziana oczami, umysłem dziecka - spisywana bez komentarza 
mnie (autorki) dzisiejszej. Jest tu klimat domu, zwykłej 
podstawówki na Kępie, przyjęcia u dziadków, zapach wsi 
białostockiej podczas żniw i zacisze bezpiecznego podwórka, 
kolorowe rajstopy... Znaleźć tu można też muzykę z dawnych 
lat - nazwiska wykonawców, zespoły, aktorów i aktorek - czyli 
gwiazd ówczesnych. Patchwork ze wspomnień, z naszych najmłodszych 
lat, jakże innych niż dzisiejsze dzieciństwo naszych dzieci i wnuków. 

Rybałowska B. -  Saga Bez pożegnania – Wyd.  Axis  Mundi

II tom – Szkoła pod baobabem

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.



cz. 2 „Szkoła pod Baobabem” – bohaterki przedostają się wraz z Armią Andersa do 
Afryki. Książka pisana z perspektywy córki Kasi, w fantastyczny sposób opowiada 
o codziennym życiu Polaków w Ugandzie, fascynującej Afryce i tęsknocie za 
ojczyzną. Napisana została jako pierwsza cześć sagi, gdyż książka „Bez 
Pożegnania” opowiadająca o wywózce na Syberię mogła ukazać się dopiero 
po1989 r.

III tom – Koło graniaste 

To prawdziwy obraz codziennego życia w pierwszych latach 
powojennej Polski. Wymarzony powrót do kraju okazuje się 
trudnym spotkaniem z komunistyczną rzeczywistością. Matka i 
córka trafiają z Afryki do Zamościa, w ich rodzinie pojawiają się 
nowe dzieci i nowe wyzwania, historia znów wikła ich losy, 
serwuje życiowe pułapki. Dzięki sile emocji, wbrew wszystkiemu, życie toczy się 
dalej... 

IV tom Mea culpa

Napisana ujmującym, ciepłym językiem saga rodzinna, 
opowiadająca historię matki i córki wobec burzliwych dziejów 
Polski XX wieku. Wbrew pułapkom losu tworzą kochającą rodzinę, 
patrzą na świat z radością życia. Od pierwszych stron książki 
wciągają nas w swój świat. Niebawem na bazie Sagi powstanie film 
kinowy oraz serial TVP w reżyserii Macieja Dejczera.

Literatura popularnonaukowa

Gesterkamp T. – Ojcowie a kariera – Inst. Wyd. Pax

Zrobić karierę w zawodzie, uczestnicząc jednocześnie w 
wychowaniu małego dziecka, to wyzwanie przekraczające 
możliwości większości mężczyzn. Dzisiejsza praca 
zawodowa, zwłaszcza na kierowniczym stanowisku, 
wymaga całkowitego oddania. Jednocześnie wzrasta 
świadomość, że udział ojca w początkowym okresie 
wychowania dzieci jest nie tylko niezbędny dla ich rozwoju, 



ale stanowi ważny element własnej samorealizacji. Znany niemiecki dziennikarz i 
działacz organizacji społecznej skupiającej ojców opisuje dylematy współczesnego 
taty miotającego się miedzy laptopem a stolikiem do przewijania niemowląt i 
wskazuje na różne sposoby ich rozwiązania, które mogą wydawać się rewolucyjne 
dla tradycyjnego pojmowania ról w rodzinie. 

Watkins S. i Jones C. - Niezapomniane szlaki – Dom Wydawniczy 
Rebis 

Niezapomniane szlaki... to piąty tytuł z serii książek pomagających 
odnaleźć najciekawsze miejsca na całym świecie. Steve Watkins i 
Clare Jones wykorzystali wieloletnie doświadczenia podróżnicze, 
wybierając trzydzieści najbardziej intrygujących, najpiękniejszych 
tras, które można pokonać w ciągu dwóch tygodni. Są to bardzo 
zróżnicowane wędrówki: od miejskich spacerów bostońskim 
Szlakiem Wolności i zwiedzania wspaniałych świątyń Kioto poprzez 
przestrzenie Yellowstone aż po górski Szlak Inków w Peru. Są wśród 
nich leniwe przechadzki, jak zwiedzanie posiadłości Fallingwater zaprojektowanej 
przez Franka Lloyda Wrighta, lub wędrowanie wzdłuż malowniczych kanałów 
Amsterdamu, ale i parę trudniejszych tras, jak alpejskie przejście wokół Mont 
Blanc, albo trekking Wąwozem Skaczącego Tygrysa w Chinach dla tych, którzy 
lubią wyzwania. 

Adam B. i Piuntek C. - 1000 najwspanialszych plaż i miejsc do 
nurkowania -Wyd. Olesiejuk

Dziewicze plaże, bezkres błękitnego morza, czyste 
powietrze i cudowne uczucie wolności - nie trzeba niczego 
więcej, aby urlop był udany! Ten wspaniały album porwie 
każdego w fascynującą podróż dookoła globu: 
od Europy, przez Azję i Afrykę, aż po Amerykę, Karaiby 
oraz odległą Australię i Oceanię. Swoim urokiem 
zachwycają m.in. plaże Tajlandii z cudownym, miałkim 
piaskiem, czarne i czerwone plaże wulkaniczne Wysp 
Kanaryjskich, niezwykłe formy skalistych wybrzeży 
portugalskiej prowincji Algarve oraz dzikie piękno 
wysp Morza Południowego. Prezentujemy także najciekawsze na świecie miejsca 
do nurkowania, podwodny świat pełen różnorodnych gatunków roślin i zwierząt - 
od Oceanu Indyjskiego, poprzez Morze Czerwone, aż po Karaiby. 



Townsend J. - Granice w życiu nastolatków – Wyd. 
Koinonia

Jeśli... Zastanawiasz się, jak kochać swoje dziecko, kiedy ma 
naście? lat i nagle odrzuca Twoją miłość, nieudolnie próbuje być 
niezależne? Szukasz pomysłów na pełne mądrości podejście... 

Mędak S. - Jak się nie nudzić na emeryturze – Wyd. 
Impuls

Poradnik niezbędny dla emeryta, który pragnie się cieszyć życiem bez uszczuplenia 
zawartości portfela. Zachęca do działania, do walki z stereotypowym 

wyobrażeniem człowieka na emeryturze, który jak mawiają 
satyrycy - nie wie, czy lepiej położyć się do łóżka wcześniej, by 
nie nudzić się przez cały wieczór, czy też przed północą, by nie 
nudzić się od rana. Strach przed kolejnym dniem, niepewność, 
nastrój przygnębienia, poczucie wyobcowania, pustka, 
samotność, utrata chęci do życia, mogą się przytrafić każdemu. 
Kiedy jesteśmy czynni zawodowo, nie mamy czasu, by 
drobiazgowo analizować stany emocjonalne. W uwalnianiu się 
od negatywnych emocji pomaga nam praca zawodowa, 
obowiązki, codzienny kontakt z ludźmi.

Literatura młodzieżowa 

Anderson L. H. - Szczenięta – Wyd. Lucky

Maggie McKenzie mieszka z babcią, która prowadzi klinikę dla 
zwierząt. Dziewczynka uwielbia zajmować się zwierzętami, 
szczególnie kocha psy. Pewnego dnia do kliniki trafia kilka 
umierających ... 

Jakób L. M. - Włóczęga Filipa – Wyd. Telbit

Fil (świeżo upieczony licealista) i Fortunata (świeżo upieczona studentka ASP) 
wyruszają do Londynu, by rozwikłać zagadkę, która pojawiła się w testamencie 
dziadka Fabiana. Samolotem, pociągiem, autobusem, pieszo i jachtem – nie 



zważając na ryzyko, pokonują piętrzące się przeszkody, 
podróżują z kraju do kraju, poznając ich mieszkańców oraz... 
siebie. Zdarzenie goni zdarzenie, a pech ściga się ze 
szczęściem. Czy znajdą rozwiązanie na pewnej adriatyckiej 
wyspie?
Włóczęga Filipa to dalszy ciąg przygód Fila, bohatera powieści 

Filip Szalony – książki, która zdobyła pierwszą nagrodę w I edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Wydawnictwa TELBIT na powieść dla 
młodzieży.

Jeśli nie znasz Filipa Szalonego – bez obaw, Włóczęga Filipa to osobna historia. 

Jakób L. M. - Filip lewituje – Wyd. Telbit

Uparty i zakręcony Fil (szesnastoletni gimnazjalista) podąża 
tropem testamentalnej zagadki dziadka Fabiana. Po perypetiach 
w Anglii i Chorwacji ląduje w Norwegii, potem na duńskiej 
wyspie Bornholm - jednak wciąż nie wszystko jest do końca 
jasne.
Na różnych etapach podróży towarzyszą mu: jego przyjaciel 
Żupan, brat Fryderyk (student elektroniki) oraz siostra 
Fortunata (studentka ASP), lecz ostatecznej próby musi 
doświadczyć samotnie... 
Wraca do kraju, gdzie w lesie, na odludziu, korzystając z kolejno 
rozszyfrowywanych wskazówek, próbuje odkryć tajemnicę testamentu 
przodka. Czy mu się uda?

OPISY zaczerpnięto z witryn od wydawców


