
Powieść obyczajowa

Brown A. – „Miłość albo seks” – Wyd. VIZJA 
PRESS&IT

Ta dowcipnie i z szelmowskim wdziękiem napisana 
powieść bezwzględnie rozprawia się ze światem mężczyzn, 
a jednocześnie pokazuje, że bez nich... czasem trudno się 
obejść. Autorka na zmianę opowiada o życiu obarczonej 
nadmiarem obowiązków domowych Niny, której 
małżeństwo dopadła codzienna rutyna, oraz dynamicznej, 
pełnej energii Sary, całkowicie przytłoczonej 
oświadczynami przyjaciela. Kto szuka dobrej, lekkiej 
lektury do poczytania w wolnej chwili, trafił pod właściwy 
adres.

Downer L. – Ostatnia konkubina – Wyd. Sonia Draga

 Sachi, dorastająca w małej, górskiej wiosce dziewczyna, 
która zawsze wyróżniała się wśród swych rówieśniczek jasną 
cerą i nieprzeciętną urodą, zostaje któregoś dnia zauważona 
przez cesarską córkę, jadącą do dawnej stolicy Japonii, Edo. 
Zaintrygowana jej urodą, zabiera jedenastoletnią Sachi do 
siedziby swojego męża, shoguna, do pałacu, w którym mieszka 
trzy tysiące kobiet i tylko jeden mężczyzna. Wkrótce młody 
shogun wybiera sobie Sachi na konkubinę. 
Druga połowa XIX wieku to jednak okres wielkich zmian w Japonii. Po śmierci 
shoguna Sachi musi opuścić pałac i, choć czasy wojny domowej nie sprzyjają 
pielęgnowaniu miłości, serce młodziutkiej dziewczyny zabije mocniej do 
pewnego zbuntowanego wojownika.
Przepiękna epicka opowieść o miłości, pełna przygód i zaskakujących zwrotów 
akcji. To nie tylko kronika kraju, rozdartego bratobójczymi walkami, ale również 
historia zmagań z losem młodej kobiety, próbującej odnaleźć własną tożsamość.

Smolinski J. – Następna rzecz na liście – Wyd. 
VIDEOGRAF II 

   Wzruszająca i miejscami zabawna komedia romantyczna.
 Jej bohaterką jest June Parker, niezadowolona z pracy i życia 
osobistego mieszkanka Kalifornii. Pewnego dnia poznaje 
Marissę i postanawia odwieźć ją do domu. Jednak po drodze 
dochodzi do wypadku, w którym jej nowa znajoma ginie. 
June znajduje w portfelu dwudziestoczterolatki listę 20 
rzeczy, które chciała zrobić przed 25. urodzinami. Dręczona 



wyrzutami sumienia, June postanawia zrealizować listę Marissy. Niektóre 
punkty są proste, ale część wydaje się prawie niewykonalna. Walcząc z 
początkami depresji, June podejmuje wyzwanie. Realizując kolejne zadania, 
stopniowo odmienia życie swoje i paru innych ludzi.

Manby Ch. – Wojny w SPA – Wyd. Nasza Ksi garniaę

 Emily, wiecznie zapracowana w a cicielka salonu kosmetycznego, nieł ś  
ma czasu na ycie osobiste i raczejż  nie spodziewa si  ksi cia z bajki.ę ę  
Carina, kapry na i apodyktycznaś  ulubienica kolorowych pism - znana 
g ównie z tego, e jest znana -ł ż  nieoczekiwanie postanawia si  z nię ą 
zaprzyja ni . Z pozoru nic ichź ć  nie czy. Tylko z pozoru. Wkrótcełą  
bowiem obie si  przekonaj , eę ą ż  droga od depilacji woskiem do zemsty 
jest... bardzo krótka. 
Zaskakuj ce zwroty akcji,ą  b yskotliwe dialogi i nieodparcie zabawneł  
kreacje bohaterek. "Wojny w SPA" to nie tylko skrz ca sią ę 
humorem opowie  o przyja ni zść ź  (du ymi) przeszkodami, lecz tak eż ż  
inteligentna satyra na wspó czesn  kultur .ł ą ę

Opoka T. E. – Wszystko o Edycie – Wyd. Prószyński 
i S-ka

Miłosne perypetie przedsiębiorczej biznesmenki. Czym 
ryzykuje młoda kobieta, kiedy zamarzy jej się fortuna, i to 
zdobyta uczciwą drogą w kraju takim jak Polska w czasach 
burzliwych przemian? Utratą zdrowia, życia, męża, 
dziecka, przyjaciółek, reputacji, a wreszcie zarobionych 
pieniędzy...
Edyta dla biznesu porzuca architekturę w Warszawie i jako 
kobieta, która żadnej pracy się nie boi, rozwozi wózeczkiem 
po Polsce galanterię papierniczą, handluje topionymi 
serkami, paczkuje bakalie, szyje kurtki, dżinsy i spódnice. 
Jak to w dzikim kapitalizmie, raz jest na górze, raz na dole - wreszcie trafia na 
biznes dla siebie i prawdziwą żyłę złota: kosmetyki. Jednak szczęście w biznesie 
zdaje się nie sprzyjać szczęściu w miłości - problemy z mężem popychają Edytę 
do zdrady.

Steel D. – Nadzieja – Wyd. Amber

  To wzruszająca powieść przedstawiająca losy trzech 
małżeństw, które starają się o dziecko. Problem bezdzietności 
w bardzo różny sposób wpływa na każdą z tych rodzin, 
bohaterami targają skrajne uczucia ? rozpaczy i radości, 



zwątpienia i nadziei. Dla jednych perspektywa potomka to życiowa klęska, dla 
innych wyzwanie.

Powieść sensacyjna

Bauwen P. – Oko Kaina – Wyd. Sonia Draga

  Maj 2009 - Każdy coś ukrywa. Wasz sąsiad, wasza żona, 
przyjaciel... A gdybyście mogli wiedzieć o nich wszystko? 
Poznać ich lęki, najskrytsze tajemnice? Czy dalibyście się 
wciągnąć w tym celu w pewną grę?

Harris Ch. – Martwy aż do zmroku – Wyd. MAG

  MARTWY AŻ DO ZMROKU Charlaine Harris to 
powieść która stała się podstawą do głośnego serialu 
"Czysta Krew" emitowanego od lutego 2009 na kanale 
HBO. Twórcą serialu jest laureat Oscara Alan Ball. 
Serial zgromadził największą widownię spośród 
dotychczasowych produkcji HBO i otrzymał dwie 
nominacje do Złotych Globów. 
Dzięki wynalezionej w japońskim laboratorium 
syntetycznej krwi oraz napojowi z jej ekstraktem o nazwie Tru: Blood, w ciągu 
zaledwie jednej nocy wampiry z legendarnych potworów przeistoczyły się w 
przykładnych obywateli. I chociaż ludzie nie figurują już w ich jadłospisie, 
społeczeństwo niepokoi się, co stanie się, gdy wampiry opuszczą mroczne 
kryjówki… 
Miejscowa kelnerka, Sookie Stackhouse (Anna Paquin) dobrze wie, jak wygląda 
życie na marginesie społeczeństwa. Jako osoba posiadająca wątpliwy dar 
słyszenia myśli innych ludzi, przychylnie patrzy na integrację społeczną 
wampirów, a w szczególności na pewnego przystojnego 173-latka, Billa 
Comptona (Stephen Moyer). Niestety, seria tajemniczych wydarzeń, które 
towarzyszą pojawieniu się Billa w Bon Temps wystawi otwartość Sookie na 
ciężką próbę.

"Martwy aż do zmroku" to intrygująca i przyprawiająca o dreszcz emocji 
powieść, to połączenie elementów kryminału, filmu fantasy i komedii z 
nieokiełznaną wyobraźnią..



Sala S. – Uzdrowiciel – Wyd. Harleguin

  Jonah Grey Wolf jest człowiekiem znikąd - jako roczne dziecko 
pojawił się w zagadkowy sposób w małej osadzie na Alasce, 
gdzie przygarnął go miejscowy lekarz. Gdy Jonah dorasta, 
odkrywa, że ma moce uzdrowicielskie i niezwykły kontakt ze 
zwierzętami. Gdy ktoś próbuje go porwać i wykorzystać dla 
zysku jego talent, Jonah postanawia prowadzić życie wędrowca. 
Przemierza kraj, nigdzie nie zatrzymując się na dłużej. Wierzy, że 
w ten sposób zgubi pościg. W górach poznaje tajemniczą Luce. 
Oboje są samotnikami, ale szybko odnajdują wspólny język, 
zaczynają nawet snuć marzenia o przyszłości. Niestety 
prześladowcy Jonaha nadal podążają jego tropem, są coraz bliżej - zdesperowani i 
gotowi na wszystko.

Powieść popularnonaukowa

Zamki w Polsce – Wyd. DRAGON

   Album prezentuje niezwykłe warownie, tajemnicze ruiny, 
niesamowite historie, a także najważniejsze informacje o 75 
zamkach w Polsce.

Kalkan H. – Chciałam być tylko wolna – Wyd. SDK 

Hulya ma 17 lat, kiedy wbrew jej woli ma zostać w Turcji 
wydana za mąż. Dzięki podstępowi udaje jej się uciec do 
Niemiec, gdzie się urodziła i dorastała. Gdy jej młodszej 
siostrze grozi ten sam los, postanawia uprowadzić Esme. 
Nie może liczyć na pomoc z żadnej strony, zostaje jej tylko 
jedna droga, która może ją zaprowadzić bezpośrednio do 
więzienia...



Słonecki J. – Zdrowie na własne życzenie cz. 1 i 2 – 
Wyd.BIOSŁONE

            Już jako dziecko autor wyczuwał 
pod palcami zmiany chorobowe, i kiedy inni 
twierdzili, że tego samego nie czują - sądził, 
że to żarty. Jako sceptyk nie wierzył w jakieś 
tam zdolności paranormalne. Jednak fakty 
mówiły coś innego. Gdy przebywał w 
towarzystwie ludzi chorych - ci zdrowieli. 
Choroba jednak nie znikała, lecz przechodziła 
na uzdrowiciela. Przełom dokonał się, gdy 
zupełnym przypadkiem trafił na książkę "Od 

magii do psychotroniki". Tam odkrył samego siebie. Jeszcze jakiś czas minął zanim - 
krok po kroku - nauczył się pomagać ludziom, wykorzystując tylko nadmiar bioenergii i 
nie szkodząc sobie. Obecnie jest dyplomowanym bioenergoterapeutą i prowadzi 
gabinet w Strzelcach Opolskich.    

Betlej- Furman G. – Domowa Pierogarnia – Wyd. 
OLIMP-MEDIA

  Pierogi, kluski, naleśniki, placuszki to prawdziwa 
poezja polskiej kuchni. Potrawy te wprowadzają 
domowy klimat, miło jest przygotowywać je w 
towarzystwie - lepienie pierogów w większym gronie 
to prawdziwa przyjemność! Tradycyjne przepisy autorka 
wzbogaca o zdrowe, naturalne dodatki, które 
sprawiają, że są to dania pełnowartościowe odżywczo. 
Uwzględnia przy tym rytm pór roku, proponując na zimę 
np. farsze z kasz, fasoli i soczewicy, na wiosnę i lato - 
botwinkę, młodą pokrzywę, cały bukiet ziół oraz sezonowe owoce, a na jesień - 
grzyby i orzechy. W Domowej pierogarni znajdziemy też pomysły na 
wykorzystanie takich regionalnych specjałów z owczego mleka, jak sery typu 
bryndza i oscypek, które są obecnie dostępne w całej Polsce.



Powieść dla młodzieży

Newbery L. – Jezioro Samotnia – Wyd. Nasza 
Księgarnia

Dwunastoletnia Beta wraz z mamą przenosi się na wieś, do 
posiadłości Jezioro Samotnia, której właściciel wraz z rodziną od 
wielu lat podróżuje po świecie. Rezydencją opiekuje się zaufany 
zarządca Finnigan. Na początku dziewczynka jest bardzo 
niezadowolona z przeprowadzki ? musiała rozstać się z najlepszą 
przyjaciółką oraz babcią, a nowe miejsce robi na niej 
przygnębiające wrażenie. Jednak w miarę upływu czasu Beta 
odkrywa, że ta z pozoru spokojna posiadłość kryje w sobie 
niezwykłą tajemnicę. 

Fascynacja historią Jeziora Samotni pozwala dziewczynce znaleźć 
odpowiedzi na dręczące ją pytania oraz rozwiązać rodzinną 
zagadkę, której istnienia nawet nie podejrzewała.

To sympatyczna, interesująca lektura, poruszająca istotny i aktualny temat 
rodzinnych więzi, wstydu, wyrzutów sumienia, wzajemnych pretensji, 
międzyludzkich nieporozumień i wreszcie przebaczenia. Młody czytelnik może 
bez trudu identyfikować się z główną bohaterką, dziewczynką, która boryka się z 
własną nieśmiałością, poczuciem braku przynależności, tęsknotą za nieznanym 
ojcem i emocjonalnym chłodem matki, a jednocześnie przeżywa najpiękniejszą i 
najbardziej emocjonującą przygodę swego dzieciństwa. Nie bez znaczenia są też 
motyw tajemnicy i sielankowy, choć podszyty niepokojem klimat oraz naturalny 
język powieści.

Clare C. – Trylogia Dary Anioła - Wyd. MAG

cz.1 -Miasto kości 
cz.2 – Miasto popiołów 

Tysiące lat temu, Anioł Razjel zmieszał swoją krew z krwią 
mężczyzn i stworzył rasę Nephilim, pół ludzi, pół aniołów. 
Mieszańcy człowieka i anioła przebywają wśród nas, ukryci, 
ale wciąż obecni, są naszą niewidzialną ochroną. Nazywają 
ich Nocnymi Łowcami. Nocni Łowcy przestrzegają praw 
ustanowionych w Szarej Księdze, nadanych im przez 
Razjela. Ich zadaniem jest chronić nasz świat przed 



pasożytami, zwanymi demonami, które podróżują między światami, niszcząc 
wszystko na swej drodze…

Piętnastoletnia Clary Fray poszukując swojej zaginionej 
matki, trafia do tajemnego świata, położonego głęboko pod 
ulicami Nowego Jorku, zwanego Podziemnym Światem, 
pełnego tajemniczych wróżek, wampirów, hybryd 
człowieka i wampira, i demonów. Clary jest rozdarta 
pomiędzy uczuciami, które żywi do dwóch chłopców - jej 
najlepszego przyjaciela, Simona, oraz do tajemniczego 
łowcy wampirów, półczłowieka, półanioła Jace'a. Okazuje 
się, że jej ojcem jest zbuntowany Nocny Łowca,Valentine, 
który jest winien morderstw i zdrady.Teraz powraca na 

czele wiernych mu zwolenników aby dokończyć przewrotu i dokonać 
eksterminacji wszystkich demonów i wampirów. Valentine odkrywa przed 
Clary straszną tajemnicę: ma ona brata i jest nim Jace. Valentine dokonuje 
napadu na siedzibę Nocnych Łowców i ucieka wraz z Jacem. Clary pozostaje 
sama i wyrusza do ostatniego schronienia Nocnych Łowców.

Hopkins C. – Królowe życia – Wyd. Egmont Polska

Lia ma wszystko - wspaniały dom i rodzinę, przyjaciół, 
urodę i talent - a przy tym jest miłą i bezpretensjonalną 
dziewczyną. Kiedy jednak w efekcie gry "Prawda, 
wyzwanie, całus czy obietnica" Lia umawia się z 
najprzystojniejszym chłopakiem w szkole, Kaylie, 
szkolna "królowa życia", która jest w nim zakochana, staje się 
jej zażartym wrogiem. Kaylie i jej koleżanki zaczynają 
prześladować Lię - rozpowszechniają o niej plotki, 
wysyłają jej pogróżki i szydzą z niej, pozbawiając ją w ten 
sposób wiary w siebie. Lia już nie wie, kim naprawdę jest, 
dlaczego koleżanki tak jej dokuczają i gdzie są jej 
prawdziwi przyjaciele.

Stevens J. – Mozart, anioły i krokodyl – Wyd. Elf

  Kiedy z Brianną i jej rodzicami zamieszkuje prababcia, wiele się 
zmienia. Dzięki nietuzinkowej starszej pani szesnastoletnia 
dziewczyna poznaje z jednej strony smaki życia, o których 
dotąd nie miała pojęcia, z drugiej - problemy, jakie mogą 
wyniknąć z mieszkania pod jednym dachem z osobami w 
podeszłym wieku.
Wydaje się, że tylko jedno nie zmieniło się dla Brianny - jak 
dotąd nie było w jej życiu żadnego chłopaka, tak nadal go 



nie ma.
A może w końcu pojawi się ten jedyny?

OPISY ZACZERPNIĘTO Z WITRYN OD WYDAWCÓW


