
Literatura obyczajowa

Chmielewska B. - Byczki w pomidorach – Wyd. Axis Hundi

Powraca świat Alicji. Znów stado zaprzyjaźnionych osób pęta 
się po cudownym ogródku i kulinarnie szaleje w kuchni. A 
gospodyni jak zwykle otwiera drzwi przed każdym, częstuje 
jajkiem na śniadanie, wypija niezmierzone ilości kawy i 
zabrania zaglądać do lodówki. Nawet do wiecznie głodnego 
Marianka demonstruje autentyczna słabość. I oto wizyta nowej 
pary przynosi obrzydliwość w powietrzu. On - oblizuje łyżki i 
widelce, rzuca się na szyję nowo poznanych dam, zżera 
robaczki ze stołu i udaje, że zna się na winach...Ona - 

kamiennie milczy, ostrożnie chodzi i podobno umiera z miłości do niego. A gdy on 
nie wraca z pewnej wycieczki, interesuje się tym nawet pan Muldgaard... 

Simons P. - Droga do raju – Wyd. Świat Książki

Nowa powieść autorki kultowego "Jeźdźca miedzianego"! Obyczajowa 
„powieść drogi”. Poruszająca historia o kobiecej przyjaźni, lojalności, 
miłości i poszukiwaniu celu w życiu. Shelby kończy szkołę i dostaje od 
ciotki kultowego, jaskrawożółtego mustanga. Zamierza jechać nim do 
Kalifornii, by odnaleźć tam swą matkę. Dołącza do niej Gina, pragnąca 
spotkać byłego chłopaka i naprawić związek. Po drodze zabierają Candy: 
nieznośną i tajemniczą dziewczynę, która przeszła w życiu prawdziwe 
piekło i przed czymś wyraźnie ucieka... Niezwykła podróż przez cały 
kraj zmieni ich życie na zawsze.

Haji N. - Napisane na moim czole – Wyd. Albatros 

Urodzona i wychowana w Ameryce w rodzinie o hindusko-
pakistańskich korzeniach Saira Kader od najmłodszych lat 
buntuje się przeciwko nakazom i zakazom tradycji, narzucanym 
przez nadopiekuńczych, bardzo konserwatywnych rodziców. 
Inaczej niż jej siostra Amina, posłuszna córka postępująca 
zgodnie z muzułmańskim zwyczajem. Przykładem staje się dla 
niej siostra babki, jedna z pierwszych muzułmanek, które 
zdobyły wykształcenie – niezależna, niezamężna, łamiąca 
konwencje nauczycielka. Podczas jednej z wizyt rodzinnych w 
Pakistanie dowiaduje się prawdy o dziadku, rzekomo zmarłym, 



rzeczywistości żyjącym w Londynie z drugą żoną i dziećmi. Kolejne kłamstwa i 
tajemnice stopniowo wychodzą na jaw, jak ta o innym dziadku, bliskim 
współpracowniku Gandhiego. Saira postanawia kontynuować jego dzieło i 
zaangażować się w walkę z niesprawiedliwością. Po ukończeniu studiów zostaje 
dziennikarką, pisze reportaże demaskujące przemoc i prześladowania w różnych 
miejscach naszego globu. 

Wraz z zamachami terrorystycznymi z 11 września nadchodzi tragedia rodzinna, 
której nie sposób było przewidzieć. Młoda kobieta staje przed najważniejszą 
decyzją swojego życia...

Griffin L. - Życie bez lata – Wyd. Albatros

Była dla niej Latem, była dla niej wszystkim. Zginęła pod kołami 
rozpędzonego samochodu. Kierowca zbiegł... Tessa nie chce żyć bez 
córki, ale chce znaleźć sprawcę, którego policja przestała szukać. Bez 
nadziei idzie do psychoterapeutki. Z natury spontaniczna i żywiołowa 
Tessa nie ufa rzeczowej i zimnej Celii. 

Literatura sensacyjna

Dąbała J. - Diabelska przypadłość – Wyd. Grasshopper

Sensacyjna, pełna nagłych zwrotów akcji powieść o prawdziwych 
namiętnościach, zbrodniach popełnianych z miłości i niezwykłych losach 
nieprzeciętnych bohaterów. Akcja osnuta jest na dwóch przejmujących 
historiach miłosnych. Pierwsza to historia niebezpiecznego uczucia 
między niemieckim esesmanem a polską Żydówką. Druga rozgrywa się 
między piękną, bezwzględną kobietą a synem wysokiego urzędnika 
służby bezpieczeństwa. Losy bohaterów ukazane są na tle wielkiej 
historii – akcja rozpoczyna się w Niemczech w czasie II wojny 
światowej, następnie przenosi do komunistycznej Polski, by dramatycznie 
zakończyć w czasach współczesnych. Czytelnik znajdzie tu nie tylko wielkie 
uczucia i prawdziwą sensację, ale także inteligentny obraz faszyzmu i komunizmu. 



Lackberg C. - Kamieniarz – Wyd. Czarna Owca

Październikowy poranek we Fjallbace. Rybak Frans Bengtsson wypłynął łódką, 
aby opróżnić więcierze, które zastawił na homary. Przy ostatnim z 
nich coś się mocno zacina, Frans przeczuwa, że nie będzie to 
zwykły połów, nie myli się, w siatce więcierza tkwi ciało 
dziewczynki…
Patrik Hedstrom i jego koledzy z komisariatu policji w 
Tanumshede mają do rozwikłania kolejną skomplikowaną 
zagadkę. Podczas sekcji zwłok w płucach dziecka wykryto słodką 
wodę i ślady mydła. Ktoś utopił małą w wannie i wrzucił zwłoki 
do morza. Kto i dlaczego zamordował dziecko? Odpowiedzi 

należy szukać w odległej przeszłości…

Kamieniarz jest trzecią powieścią kryminalnego cyklu Camilli Lackberg, którego 
akcja rozgrywa się we Fjallbace na zachodnim wybrzeżu Szwecji.
Książki przetłumaczono na wiele języków europejskich, w Szwecji i Francji 
powstają również ekranizacje bestsellerowego cyklu.
Pierwsze dwie książki Camilli Lackberg, Księżniczka z lodu oraz Kaznodzieja, 
były znakomicie napisane i bardzo ciekawe. Natomiast Kamieniarz jest dowodem, 
że autorka okrzepła, jest świadoma swoich możliwości… i może być zaliczana do 
najlepszych szwedzkich autorów tego gatunku. 

Langan S. - Zarażeni – Wyd. Amber   

                   

Senne miasteczko Corpus Christi nie podzieliło losu pobliskiego 
Bedford zniszczonego katastrofą ekologiczną. Ale wszystko się 
zmienia, kiedy młoda nauczycielka zabiera dzieci na wycieczkę do 
Bedford. Tam, w odludnym lesie, pewien chłopiec uwalnia starożytną 
grozę – przerażającą zarazę, która zmienia swoje ofiary w coś 
strasznego, głodnego... i nieludzkiego. Nadciąga długa ciemna noc. 
Zarażeni wychodzą na żer i nic nie powstrzyma zła, póki nie pochłonie ostatniej 
żywej duszy w Corpus Christi... i sięgnie dalej.



Literatura popularnonaukowa

Davey S. i Schlossman M. - Niezapomniane wyspy na które warto 
uciec choć raz – Dom Wyd. REBIS

Wyspy często bywają jedynymi w swoim rodzaju, niepowtarzalnymi 
zjawiskami - już samo odcięcie od reszty świata pozwala im na 
wytworzenie odmienności kulturowej, społecznej, ekologicznej i 
geologicznej. Niezapomniane wyspy, na które warto uciec choć raz 
zabiorą Cię w podróż na kilkadziesiąt najbardziej malowniczych 
skrawków lądu na morzach naszej planety. Niektóre są prawdziwie 
samotne, zagubione w bezmiarze oceanu; nazwy kilku nic Ci zapewne nie 
mówią; inne może znasz, ale tu ujrzysz je w innym świetle, zaskakujące i 
intrygujące.

Himmel  M. i Ockel R. - Joga w każdym wieku – Wyd. Bellona

Książka - podręcznik jogi - została napisana z myślą o osobach 
starszych, które pragną rozpocząć jej uprawianie. Całość dzieli 
się na dwie części. Pierwsza stanowi teoretyczną prezentację 
głównych zasad jogi, druga natomiast praktyczny opis 
podstawowych ćwiczeń, które mają umożliwić samodzielne 
rozpoczęcie treningu. Autorki przekonują jak przy pomocy łatwych 
do wykonania ćwiczeń, każdy, niezależnie od wieku, może 
zacząć uprawianie jogi. Ukazują też jakie korzyści przynosi jej 

regularne praktykowanie. 

Jaede W. - Jak uchronić dziecko przed skutkami rozwodu 
rodziców : Poradnik dla rodziców – Wyd. WAM

Jak dzieci przeżywają rozstanie rodziców?
Jak radzą sobie z jego skutkami?
Jaki ma ono wpływ na rozwój ich osobowości?
Doświadczony pedagog opisuje, w jaki sposób dzieci mogą bez trwałych 
psychicznych śladów dojść do ładu z rozstaniem rodziców. Ukazuje on również 
różne poziomy, na których dziecko zmaga się z traumą rozstania. Niezależnie od 
tego, czy odbywa się to na poziomie rodziny, społecznego środowiska, czy wreszcie na 
poziomie emocjonalnym dziecka, jasne jest, że kompetentne podejście rodziców, krewnych i 
znajomych, samych dzieci i ich rodzeństwa oraz przyjaciół, może pomóc dzieciom w 
pokonaniu urazów zadanych psychice przez rozwód rodziców.



Dodatkowym atutem książki jest wyczuwalny optymizm, napełnienie Czytelnika wiarą, że 
również tak traumatyczne wydarzenia, jakim są separacja czy rozwód, nie przekreślają szansy 
na dalsze szczęśliwe życie dorosłych i ich dzieci, że dziecko może stać się w przyszłości 
zadowolonym z życia i pewnym swojej wartości człowiekiem.

Polska - Podróże z historią: przewodnik turystyczny – Wyd. 
CARTA BLANCA

   Przewodnik zawiera kikadziesiąt wycieczek po wszystkich 
regionach Polski. Przekonasz się, że historia nie musi być nudna, 
a jej poznawanie nie ma nic wspólnego ze ślęczeniem nad 
opasłymi podręcznikami.

Powieść dla młodzieży

Gaarder J – Dziewczyna z pomarańczami – Agencja Wydawnicza 
Jacek Santorski  

Gaarder  ma odwagę zadawać najtrudniejsze pytania, niczego nie 
owijając w bawełnę: "Co byś wybrał, gdybyś miał taką szansę? 
Zdecydowałbyś się żyć na Ziemi przez krótką chwilę, aby po 
kilkudziesięciu krótkich latach zostać wyrwanym z tego świata i 
nigdy już tu nie powrócić? Czy też byś z tego zrezygnował? [...] Takie 
bowiem są reguły. Jeśli wybierasz życie, wybierasz także śmierć".
Autor imponuje śmiałością i powagą, gdy serwuje młodym 
czytelnikom tego rodzaju egzystencjalne pytania. Pozwala sobie na 
sentymentalizm i prostotę, lecz nigdy nie popada w tanie filozofowanie. 
"Dziewczyna z pomarańczami" to powieść, przy której się płacze bez uczucia, 
że zostało się oszukanym. 

Rushton R. - Cykl Rodzice, ach rodzice! Wyd. Akapit 
Press

II tom - Ja tego nie przeżyję 

http://www.azymut.pl/?m=105&p=30379


"Drugi tom niezwykle popularnej opowieści o perypetiach młodych mieszkańców 
Leehampton.
Rodzice, ach rodzice... Po prostu żenada! Zdawało się, że gorzej być nie może. 
Nieprawda! Starzy są nieprzewidywalni! Jak Laura poradzi sobie ze humorzastą 
mamuśką oczekującą dziecka, którego ojcem jest Melvyn  Jemma też nie ma lekko! 
Jakim prawem starzy twierdzą, że jest za młoda, by mieć chłopaka. I czemu  plotą 
takie bzdury w jego obecności Sumitha wciąż słyszy od rodziców,  że jej chłopak 
to prawdziwy skarb. A właściwie co im do tego Jon ma powody do obaw, bo jego 
matka zadurzyła się chyba w koledze ze studiów...

III tom – Dlaczego mi to robisz, Mamo?

Chelsea wstydzi się ojca, który handluje zupą z furgonetki. Mało tego! 

Autobar parkuje często przed szkołą na oczach wszystkich jej 
znajomych!
Jemma postanowiła zostać aktorką, lecz rodzice rzucają jej kłody 
pod nogi. Kręcą nosem na lekcje gry aktorskiej i casting w 
teatrze miejskim
Sumitha zakuwa jak szalona - ku wielkiej radości mamy i taty, 
nieświadomych przyczyny tej wyjątkowej pilności.
Jon obawia się, że nie zdoła poderwać Sumithy, bo koszmarny 
ojciec, zwariowany na punkcie sportu i ćwiczeń fizycznych, 
stale przekręca jej imię, a matka, świeżo upieczona studentka, 

włóczy się po demonstracjach.
Laura ma problemy z ciężarną mamą, do tego stopnia obojętną na problemy 
środowiska naturalnego, że zabrania córce uczestniczyć w pikietach 
organizowanych przez cudnego Daniela z sąsiedztwa. Na domiar złego ojciec 
żyjący na kocią łapę z wredną Betsy, topi smutki w alkoholu...

OPISY ZACZERPNIĘTO Z WITRYN OD 
WYDAWCÓW


