
Literatura popularnonaukowa

Depko A.- Pytania do seksuologa- Hachette Livre  Polska

Z seksem jest jak z innymi sprawami w życiu - dopóki nie mamy z 
nim problemu, nie uświadamiamy sobie jego wagi. Ale gdy tylko 
pojawią się zaburzenia, dotąd mało ważne problemy nabierają 
znaczenia. Wiele osób z powodu kłopotów z seksem popadło w 
przygnębienie, a nawet utraciło radość życia. W poradniku 
znalazły się odpowiedzi specjalisty na najczęściej zadawane 
pytania dotyczące tej szczególnej sfery aktywności człowieka. 
Wiele z tych odpowiedzi może pomóc każdemu z nas. 

Mate F.- Wzgórze Toskanii- Wydawnictwo 
Prószyński i S-ka

Pod koniec lat osiemdziesiątych Candace i Ferenc Máté opuścili Nowy 
Jork, aby osiedlić się w starym gospodarstwie na wzgórzach Toskanii. 
Swą życiową przygodę rozpoczęli bez znajomości języka włoskiego, 
mając zaledwie cztery tygodnie na znalezienie wymarzonego domu. Z 
dnia na dzień dwójka śmiałków coraz więcej dowiaduje się o Toskanii - 
o wzgórzach, słońcu, sztuce, jedzeniu i winie oraz, co najważniejsze, o 
zwykłych, pełnych pasji i rozkochanych w życiu ludziach. Niemal 
wbrew sobie Candace i Ferenc uczą się cieszyć z życia tak jak 
Toskańczycy, a na dokładkę na nowo odkrywają siebie nawzajem i 
nowe życie w zaczarowanej i malowniczej Toskanii. 

McBride P.K.- Komputer po pięćdziesiątce- Wydawnictwo 
NAKOM

Książka "Komputer po pięćdziesiątce" w wersji dla systemu Windows 
Vista to ilustrowany przewodnik pokazujący, jak radzić sobie z 
komputerem i nowymi technologiami. 
Przekroczenie pięćdziesiątki wcale nie oznacza, że nie można nauczyć się 
posługiwania komputerami! Z pewnością można, na przykład z pomocą 
tej książki!
Rozpoczęcie przygody z komputerem w wieku powyżej 50 lat ma 
niewątpliwie wpływ na wybór zagadnień, które czytelnik chce opanować. 
W mniejszym stopniu jest zainteresowany aplikacjami biurowymi, 
przydatnymi w pracy zawodowej, w większym narzędziami 
pozwalającymi rozwijać hobby, nawiązywać lub podtrzymywać 

znajomości, lub po prostu miło spędzać wolny czas. 



Born G. - Notebook : łatwy start dla seniorów 
-Wydawnictwo NAKOM
Dowiesz się z niej, jak posługiwać się klawiaturą, poznasz funkcje systemu 
Windows, nauczysz się pisać teksty, korzystać z internetu, obsługiwać pocztę 
elektroniczną, nagrywać płyty CD, wyświetlać fotografie, a nawet telefonować 
przez internet, niemal za darmo. 
Spróbuj, zobaczysz, że warto!

Zawartość książki w skrócie:
Budowa notebooka, pierwsze kroki w systemie Windows, nagrywanie płyt, gry, 
fotografie, muzyka, filmy, notebook jako pomoc biurowa, Internet i poczta elektroniczna, z 
notebookiem w drodze, instalowanie drukarki, zabezpieczanie systemu Windows, pogotowie 
techniczne, słownik.

Bajewska J. - Język migany w szkole t.3 - Wydawnictwo 
Szkolne i Pedagogiczne

Cykl "Język migany w szkole" jest kolejnym, zmienionym wydaniem 
trzech podręczników dla nauczycieli, wychowawców i rodziców dzieci 
niesłyszących, uczestniczących w trzystopniowych kursach języka 
migowego dla nauczycieli. Część 3 uzupełnia znaki ideograficzne 
związane z niektórymi przedmiotami nauczania. Omówiono w niej 
pojęcia dotyczące zagadnień życia codziennego: higieny, zdrowia, 
odzieży, żywności, życia w internacie, życia rodzinnego, prawa, religii 
itp. Jest tu też rozdział zawierający teksty do ćwiczeń. Książkę kończy 
alfabetyczny spis wyrazów występujących we wszystkich trzech 
częściach. 

Opisy zaczerpnięto z witryn od wydawców



Powieść dla młodzieży

Skubisz M. – Dżus&Dżin – Wyd. Prószyński i S-ka

        Mocna, przejmująca, inteligentna powieść o dorastaniu.

Kontynuacja najbardziej kontrowersyjnej książki 
Podkarpacia. Tym razem bohaterowie wychodzą poza mury 
liceum, by zanurzyć się w specyficznej atmosferze 
przygranicznego miasta. Przemytnicy, prostytutki, pokątni 
handlarze, a między nimi dziewczyna o ksywce Ryba, 
wplątana w rodzinną aferę i opłakująca straconą miłość 
hektolitrami dżusu. Celebrację ulubionego nałogu zakłóca najście przystojnego bandyty, który 
jeszcze mocniej skomplikuje jej życie...

Krasnodębski J. – Diament – Wydawnictwo Videograf II

     Nowa powieść J.P. Krasnodębskiego jest przeznaczona przede 
wszystkim dla młodego odbiorcy. Jej bohater to licealista, 
szesnastolatek, Damian Diament, chłopak o skomplikowanej 
osobowości, niezwykłej wrażliwości i wyobraźni. Ma kłopoty z sobą, 
nie umie się odnaleźć w otaczającej go rzeczywistości, przeżywa 
rozmaite lęki, osaczają go fobie, dręczą obsesyjne myśli i wyobrażenia o 
czymś strasznym, nieodwracalnym. Cierpienia psychiczne chłopca stara 
się uleczyć psycholog-psychiatra, jednak jego starania okazują się 
bezskuteczne…

Pochłaniają go gry komputerowe War of Warcraft, w których wreszcie może być panem 
samego siebie. Zatapia się w cyberprzestrzeni, rozmawia z wirtualnymi stworami, buduje 
wirtualne podziemne schronisko, które nazywa Schroniskiem Park. 
Świat wirtualny jest jednak niebezpieczny: jeden z kolegów Damiana po wielu godzinach gier 
komputerowych dostaje padaczki i jest sparaliżowany. Damian również mdleje z 
wyczerpania, trafia do szpitala psychiatrycznego, ale dzięki pomocy dziewczyny próbuje 
wrócić do świata rzeczywistego… 

Parker K. – Duża miss – Wydawnictwo Elf

     Wiadomość, że w szkole maja się odbyć wybory Miss, porusza 
wszystkie koleżanki Matildy. Jedne są oburzone, inne zachwycone. 
Matilda, która na temat tego typu imprez ma jasno określone zdanie, na 
początku nie ekscytuje się tym wydarzeniem.



         Ale słowa jednego z kolegów sprawiają, że nie może dłużej ignorować zbliżającego się 
konkursu. Czy Matildzie uda się zrealizować jej szalony pomysł?...
Fields N. - Czarniejsza niż czarna owca - Wydawnictwo 
Elf   
 

Tragiczna śmierć brata jednego z kolegów Mikayli elektryzuje całą szkołę i 
sprawia, że wszyscy zaczynają bojkotować innego kolegę. ...

Powieść obyczajowa

Krasnodębski J.P.- „Stokrotka i demony”- Wyd. 
Videograf II

Kolejna książka Jana Pawła Krasnodębskiego jest kontynuacją wcześniejszej 
jego powieści pt. "Stokrotka". Tytułowa bohaterka pojawia się po kilkunastu 
latach jako terapeutka w ośrodku zwalczania uzależnień. Była narkomanka, a 
teraz psycholog, ma pod opieką grupę osób, które zmagają się ze swoją 
pokręconą psychiką i różnego typu nałogami. Każda z tych osób ma za sobą 
dramatyczne przeżycia i każda w inny sposób podchodzi do terapii. Gdy jedna 
z nich demaskuje dawne grzechy Stokrotki i kwestionuje jej wiarygodność 
jako terapeutki, demony przeszłości powracają. Uruchamia to ciąg zdarzeń, 
które burzą całe dotychczasowe życie bohaterki powieści.

Howard Linda- „Anioł śmierci”- Wydawnictwo Amber

Zjawiskowo piękna Drea, dziewczyna nowojorskiego króla zbrodni, ma dość 
życia w złotej klatce, dość upokorzeń i przemocy. Wie jednak, że zaborczy 
kochanek nigdy nie pozwoli jej odejść. Więc decyduje się na desperacki krok: 
ucieka.
W ślad za nią rusza płatny zabójca. A Drea musi wybrać: już zawsze oglądać 
się za siebie, czy stanąć z nim twarzą w twarz…

http://wysylkowa.pl/fraza/elf,0,k.html
http://wysylkowa.pl/ks970305.html
http://wysylkowa.pl/fraza/fields-natalie,0,k.html


Lynch Sarah- Kate- „Dom córek”- Wydawnictwo 
Prószyński i S-ka

Clementine jest jedyną spadkobierczynią wytwórni szampana Domu Peine, a także winnicy, 
która od pokoleń należy do rodziny. Całe życie poświęciła uprawie winorośli i opiece nad 
zgorzkniałym ojcem. Po jego śmierci, dowiaduje się, że musi podzielić się spadkiem z 
Mathilde, młodszą przyrodnią siostrą, której nie widziała od dwudziestu 
lat, oraz Sophie, drugą siostrą, o której istnieniu nie miała nawet pojęcia. 
Kiedy drogi tych trzech, obcych sobie kobiet skrzyżują się w starym 
domostwie Peine`ów, rozpęta się niejedna burza z piorunami, ale 
jednocześnie czytelnicy będą mieli okazję posłuchać płynących prosto z 
serca toastów za siostrzaną miłość i delektować się najlepszym 
szampanem. 

Warren T. A.- Przypadkowa kochanka- 
Wydawnictwo Amber

Ten desperacki krok mógł kosztować ją życie...
Żeby uciec przed niechcianym małżeństwem, Lily pozoruje własną 
śmierć. Potem w przebraniu, pod fałszywym nazwiskiem dociera do 
Londynu. Tam jednak staje przed nieoczekiwanym wyzwaniem: zalotami 
wpływowego i niebezpiecznie pociągającego markiza. Oszołomiony urodą 
tajemniczej dziewczyny Ethan pragnie uczynić z niej swą kochankę. 
Przysięga sobie, że pozna wszystkie jej sekrety. I wzbudzi w niej nieznane dotąd pragnienia...

Burroughs A.- Biegając z nożyczkami- Wydawnictwo 
Sonia Draga

Poznaj dwunastoletniego chłopca przebierającego się w damskie ciuszki, jego matkę – 
neurotyczną biseksualną poetkę i psychiatrę, któremu Augusten zostaje 
oddany na wychowanie. Kiedy zaznajomisz się również z pedofilem 
mieszkającym nieopodal i rzeszą nadzwyczaj interesujących 
pacjentów odwiedzających pana doktora, książki tej nie wypuścisz z rąk, no 
chyba, żeby obetrzeć płynące ze śmiechu łzy. Czarny to humor, ale jakże 
wykwintny.„Biegając z nożyczkami” jest na przemian odrażające i 
przygnębiające, porywające i obłędnie dowcipne.



Powieść sensacyjna

Goodman A.- Intuicja- Wydawnictwo 
Prószyński i S-ka
Rok 1985. W niezależnym instytucie badawczym przy Harvardzie, w laboratorium 
walczącym o utrzymanie się na powierzchni w 
środowisku słynącym z bezwzględnej rywalizacji, 
dochodzi do przełomowego odkrycia. Młody stażysta 
Cliff Bannaker znajduje sposób, by wyleczyć 
nowotworowe guzy sutka u myszy. Pracownicy 
laboratorium świętują sukces. Oprócz idealistycznej 
radości z odkrycia kierują nimi także bardziej przyziemne 
motywy. Dlatego kiedy jedna z ich grona, histeryczna i 
małostkowa eksprzyjaciółka Cliffa, Robin zaczyna 
obsesyjnie analizować dane, pozostali traktują jej postępowanie nie tylko jako wyraz zawiści, 
lecz również poważną nielojalność i złamanie zawodowej solidarności. Robin nie daje jednak 
za wygraną i zgłasza oficjalnie swoje podejrzenia. Rozpoczyna się dochodzenie…

Rose J.- Kruk- Wydawnictwo Prószyński i S-ka
Gotham City z połowy XIX wieku w stylowym i mrocznym nowojorskim 
kryminale. 
W lipcu 1841 roku w Nowym Jorku znika młoda kobieta. Po kilku dniach 
jej ciało zostaje wyłowione z rzeki, wszystko wskazuje na to, że popełniono 
zbrodnię. Policja i mieszkańcy gubią się w domysłach, ślady prowadzą 
donikąd. Jest tylko jeden człowiek gotów podjąć się rozwikłania zagadki. 
W mrocznej powieści Joela Rose’a wątki fikcyjne przeplatają się z 
rzeczywistymi, a postaci historyczne kroczą ramię w ramię ze zmyślonymi, 
prowadząc do rozwiązania łamigłówki. …”Kruk” to stylowy i błyskotliwy 
kryminał, od którego trudno się oderwać.

Deaver J.- Rozbite okno- Prószyński i S-ka

W Greenwich Village ginie kobieta. O jej zamordowanie policja oskarża kuzyna 
Lincolna Rhyme"a, Arthura, który mimo niezbitych dowodów, nie przyznaje się do 
winy. Na prośbę żony niewidzianego od lat kuzyna kryminalistyk zgadza się zbadać 
sprawę i wraz ze swoim zespołem wkrótce odkrywa serię podobnych zdarzeń, 
zabójstw i gwałtów, których sprawcy utrzymują, że są niewinni, choć wszystkie 
ślady na miejscu zbrodni świadczą przeciwko nim.



Frasier A. – Zew nieśmiertelności - Wydawnictwo Amber

Tajniki ludzkiej świadomości i podświadomości w powieści laureatki nagrody Daphne du 
Maurier za wybitne osiągnięcia w dziedzinie powieści grozy.
Przed stu laty przemierzał nocą ulice, polując na swoje ofiary. Sycił się ich strachem. Poił się 
ich krwią. 
Teraz przeszłość powraca...

Policja znajduje zwłoki dziewczyny – ciało bez krwi. Wybucha 
panika – wśród mieszkańców sennego miasteczka wciąż żywa jest 
legenda o przerażającym seryjnym mordercy sprzed wieku.
Wszystkie oczy kierują się na jednego człowieka: mężczyznę, który 
nie ogląda światła dnia. Uwięziony w ciemności swojego domu przez 
straszną chorobę Evan Stroud musi oczyścić się z podejrzeń. Musi 
zdemaskować prawdziwego zabójcę. Z pomocą przychodzi mu Rachel 
Burton, lekarka sądowa. Ale zło, któremu rzucają wyzwanie, 
jest potężne i nieuchwytne – i poprowadzi ich oboje na skraj szaleństwa...

Rosie K. – Umieraj dla mnie – Wydawnictwo Amber

Pierwsza ofiara zostaje znaleziona na zaśnieżonym polu. 

Potem ? Rząd grobów rozmieszczonych starannie
według precyzyjnego planu.
W nich ciała ? Upozowane i potwornie okaleczone.
Doktor Sophie Johannsen, wybitna archeolog, musi odpowiedzieć na 
pytanie, kim może być następna ofiara, dla której przygotowany jest 
ostatni grób?.

Roberts N. -  Magia i miłość -  Wydawnictwo Prószyński i 
S-ka
 
                              

Pierwsza część Trylogii Kręgu Nory Roberts, autorki wielu bestsellerów 
nie tylko dla kobiet, to opowieść osnuta na tle staroirlandzkich mitów 
i legend, rozgrywająca się w czasach współczesnych.
Moce zła chcą zawładnąć światem i zniszczyć ludzkość. Na ich czele 
stoi bezlitosna Lilitu, królowa wampirów. Dobra bogini Morrigan 
wybiera sześcioro śmiałków, którzy stoczą bitwę z demonami. Trzy 
kobiety i trzej mężczyźni z różnych światów i epok muszą 
przezwyciężyć własne słabości i stworzyć krąg mocy, by pokonać zło.
Do ostatecznej rozprawy zostało już niewiele czasu.
 




