
     
#Wawskie14 / Jakub Pawełek. - Ustro ń : Warbook, 
copyright 2017. 
 
w 61390 
 
Warszawa, rok 2014. Niemcy od kilku lat okupują polską 
stolicę. Po ulicach krążą patrole, a akty terroru i brutalne 
represje na obywatelach miasta stały się codziennością. 
Cały zachodni świat nie robi nic, by wyrwać Polskę z rąk 
okupanta. Do Warszawy zbliża się Armia Czerwona. 
Udręczona stolica ma nadzieję na odzyskanie wolności, a 
Armia Krajowa przygotowuje się do powstania. Na 
Facebooku, Twitterze i Instagramie pojawiają się relacje 
ukazujące to, co się dzieje w kraju nad Wisłą. Do reszty 
świata zaczyna docierać, jaki los zgotowali warszawiakom 
Niemcy. Polacy szykują się do ostatecznej rozgrywki. Jaki 
będzie jej finał? Jakub Pawełek znany jako autor 
współczesnych powieści wojennych podejmuje temat 
Powstania Warszawskiego i szuka odpowiedzi na pytanie, 
czy jego pokolenie zachowałoby się podobnie do 
pokolenia Kolumbów. Jak wyglądałby powstańczy zryw w 
czasach Internetu i mediów społecznościowych?  
 

 
 
 
 

 
...A Bóg rozdaje karty. T. 1, Wojna / Jerzy Kusecki . - 
Brzezia Ł ąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 2017.  
 
w 61560/1 
 
Tom I powieści "…a Bóg rozdaje karty" to fascynująca 
opowieść o pogmatwanych losach Polaków, których 
spokojne życie zostało przerwane przez II wojnę 
światową. Autor nie stroni od wstrząsających opisów. Nie 
epatuje jednak okrucieństwem i pamięta o tym, by 
zapewnić czytelnikowi chwile oddechu. Nie bez znaczenia 
jest też to, że główne wątki powieści zostały oparte na 
faktach, a dwoje z bohaterów nadal żyje... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
...A Bóg rozdaje karty. T. 2, Pokój / Jerzy Kusecki . - 
Brzezia Ł ąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 2017. 
 
w 61560/2 
 
Tom II powieści "…a Bóg rozdaje karty" to kontynuacja 
losów Polaków, poznanych w tomie I, których zawierucha 
wojenna wciągnęła na niemiecką stronę. Nie dla 
wszystkich z nich koniec wojny oznaczał koniec tułaczki… 
Losy bohaterów w dużej mierze zostały oparte na 
autentycznych wydarzeniach, które spotkały znajomych i 
najbliższych członków rodziny Autora, dlatego też te 
opowieści o ludzkich dramatach są tak przejmujące. Na 
szczęście nadzieja pozwala, by zawsze gdzieś w tym 
wszystkim tliła się iskierka zwiastująca lepsze jutro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

13 minut / Sarah Pinborough ; przeło żyła Maciejka 
Mazan. - Warszawa : Prószy ński i S-ka - Prószy ński 
Media, 2018. 
 
  w 61393 
 
Nie pamiętam, jak trafiłam do lodowatej rzeki, ale wiem 
jedno: to nie był wypadek. Podobno przyjaciół trzeba mieć 
blisko siebie, a wrogów jeszcze bliżej, ale czasem trudno 
ich rozróżnić. Moje przyjaciółki mnie kochają. Wiem to. Co 
nie znaczy, że nie chciały mnie zabić. "13 minut" to 
wciągający kryminał o ludzkich tajemnicach, lękach, 
manipulacji i potędze prawdy. Podważa to wszystko, co 
myślimy o swoich relacjach z innymi i budzi wątpliwości, 
czy naprawdę znamy naszych bliskich… 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
180 sekund / Jessica Park ; przeło żyła Katarzyna 
Agnieszka Dyrek. - Pozna ń : Wydawnictwo Filia, 
2018. 
 
w 61394 
 
Allison Dennis przeszła przez tak wiele rodzin 
zastępczych, że nauczyła się do nikogo nie 
przyzwyczajać. Adoptowana w wieku szesnastu lat nie 
wierzy w trwałość związków między ludźmi, jednak na 
trzecim roku college’u odkrywa, że nie może się 
wiecznie ukrywać. Pewnego dnia Allison zostaje 
wplątana w jeden z uczelnianych eksperymentów. Nagle 
na oczach gapiów musi spędzić sto osiemdziesiąt 
sekund z chłopakiem, którego nigdy wcześniej nie 
widziała. Wynik doświadczenia zaskakuje zarówno ją, 
jak i Esbena Baylora, gwiazdę mediów 
społecznościowych. Moc eksperymentu 
niespodziewanie przytłacza i jednocześnie elektryzuje 
dwoje nieznajomych. Zachęcona przez przyjaciółkę, 
Allison próbuje dociec czy to, co połączyło ją z Esbenem 
jest prawdziwe – i czy może wreszcie uwierzyć w siebie, 
w innych, w miłość. 

 
 
 
 
 

21:37 / Mariusz Czubaj. - Wydanie 4. - Warszawa : 
Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 
2018. 
 
w 61559 
 
Powieść kryminalna 21:37 jest pierwszą częścią przygód 
niezwykłego profilera Rudolfa Heinza. Mariusz Czubaj 
otrzymał za tę książkę w roku 2009 Nagrodę Wielkiego 
Kalibru. Wiosną 2007 roku zostały odnalezione w 
Warszawie zwłoki dwóch uduszonych mężczyzn. 
Śledztwo wskazało, iż należały one do kleryków z 
żoliborskiego seminarium duchownego. Szczególne 
okoliczności zbrodni powodują powołanie specjalnej 
grupy operacyjnej, do której dołącza Rudolf Heinz - 
specjalista od budowania portretów psychologicznych. Z 
każdym nowym dowodem zbrodni sprawa staje się coraz 
bardziej delikatna, gdyż podejrzenia kierują się ku 
przełożonym z seminarium oraz znanym biznesmenom. 
 
 
 
 

 
 



 
26 i pół : wyprawa w przeszło ść / Sebastian 
Grześkowiak. - Pozna ń : Wydawnictwo Dygresje, 2017. 
 
w 61395 
 
Bohater opowieści żyje w późnym okresie XXII wieku. 
Mieszka w Krakowie, mieście, które pięćdziesiąt lat po 
trzeciej wojnie światowej zostało ponownie stolicą Polski. 
Jest pracownikiem specjalnej agencji badającej historię 
ludzkości. Jako pilot wehikułów pozwalających na podróże 
w odległą przeszłość, otrzymuje bardzo poważne zadanie 
i wraz z drugim członkiem załogi dokonuje wyprawy 
badawczej wymagającej przeniesienia wstecz, w inną 
czasoprzestrzeń, w okres trwającej dwadzieścia sześć lat 
III wojny światowej. Podczas tej misji zdarza się wypadek, 
który uniemożliwia powrót. Obaj badacze orientując się w 
krytycznym położeniu, podejmują próbę wydobycia się z 
beznadziejnej sytuacji.  
 
 
 
 
 

 
 
     
 
 

40 godzin / Kathrin Lange ; tłumaczyli Anna i Miłos z 
Urbanowie. - Pozna ń : Media Rodzina, copyright 2017. 

w 61398 

 Gdy w stolicy Niemiec trwają obchody dorocznych 
Ekumenicznych Dni Kościoła, policja otrzymuje 
anonimowy telefon i filmik, na którym ktoś torturuje 
mężczyznę. Funkcjonariusze mają czterdzieści godzin na 
znalezienie ofiary. Jeśli nie zdążą, nie tylko mężczyzna 
zginie, ale cały Berlin stanie w ogniu. Rozpoczyna się 
wyścig z czasem i pogoń za zamachowcem. 
Emocjonujący thriller, w którym godziny zamieniają się w 
sekundy, a realizm opisanych zdarzeń wywołuje ciarki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
4321 / Paul Auster ; przekład Maria Makuch. - Krakó w : 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018 . 
 
w 61397 
 
Cztery losy. Jeden człowiek. Jedna miłość. Dzieło życia 
Paula Austera. 3 marca 1947 roku na świat przychodzi 
Archibald Isaac Ferguson. Człowiek, który może przeżyć 
swoje życie cztery razy. Za każdym razem los prowadzi 
go zupełnie inaczej. Tylko jedno się nie zmienia: uczucie 
do niesamowitej Amy Schneiderman. Precyzyjnie 
skonstruowana i pełna pasji monumentalna powieść 
mistrza literatury amerykańskiej znalazła się na 
wszystkich listach najważniejszych książek 2017 roku i 
osiągnęła status bestsellera. Nazwano ją epopeją XX 
wieku.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
61 godzin / Lee Child ; z angielskiego przeło żył 
Andrzej Szulc. - Wydanie 7. - Warszawa : 
Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz S.C., 
2017. 
 
w 61399 
 
W miasteczku Bolton mieszka miła starsza pani, która 
ma być świadkiem koronnym w procesie przeciwko 
przywódcy narkotykowego gangu. Policja nie wie, czy ma 
pilnować więzienia, gdzie przetrzymywany jest 
oskarżony, czy świadka, którego ktoś na pewno będzie 
próbował uciszyć. Ktoś z miejscowych albo ktoś z 
zewnątrz. Jak Jack Reacher jadący autobusem, który 
pod Bolton wpada w poślizg...Tylko, że on nie jest 
płatnym zabójcą, jak początkowo sądzą stróże prawa. 
Reacher za to nie lubi ludzi czyhających na życie 
starszych pań. Ale żeby uratować właśnie tę, musi się 
dowiedzieć kilku rzeczy. Na przykład, jaką tajemnicę 
skrywa pobliska opuszczona baza wojskowa. 
 
 
 

 



 
A gdyby tak... / Sylwia Trojanowska. - Pozna ń : 
Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Pozna ńskiego, 
copyright 2018. 
 
w 61401 
 
Czy może nas zaskoczyć nasza własna przeszłość? 
To miała być kolejna nudna konferencja szkoleniowa. Gdy 
do sali wykładowej wchodzi Aleksander, Zuzanna nie 
może uwierzyć, że to ten mężczyzna, który na studiach 
złamał jej serce. Dzisiaj oboje mają po czterdzieści lat, a 
za sobą nieudane małżeństwa. A gdyby tak dać swoim 
uczuciom jeszcze jedną szansę? 
Kiedy wydaje się, że najtrudniejsze chwile to już 
przeszłość, dramatyczna wiadomość zmienia wszystko. 
Co wybierze Zuzanna, gdy pozna prawdę? Obok tej 
powieści nie można przejść obojętnie. Takie historie nie 
zdarzają się często, a niektóre decyzje łatwo oceniać… 
Dopóki nie padnie pytanie: a gdyby chodziło o nas?  
 
 
 

 

 

 

A jej oczy były niebieskie / Lisa Hågensen ; przeło żyły 
Małgorzata Kłos i Monika Chru ściel. - Warszawa : 
Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. 

w 61402 
 
Gdzie rodzi się prawdziwe zło? Rok 2011, koszmarne lato. 
Raili Rydell, nieporadna życiowo bibliotekarka, z 
utęsknieniem wyczekuje sześciu spokojnych tygodni, które 
ma spędzić w głuszy, w domku nad jeziorem w Lövaren. 
Na miejscu okazuje się jednak, że w okolicy dzieją się 
dziwne rzeczy. Rok 1671. Przed drzwiami kościoła kłębi 
się tłum. Oskarżona o czary i kontakty z diabłem Kirsti 
Martasdotter trafia do więzienia. Osiem miesięcy później 
udaje się jej uciec i wrócić do rodzinnego Lövaren. Za 
sobą ma gwałt i tortury, jest w zaawansowanej ciąży.  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Absolwentka / SJ Hooks ; przeło żyła Aga Zano. - 
Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2017. 
 
w 61404 
 
Kontynuacja powieści „Debiutant” Profesor literatury 
Stephen Worthington wiele nauczył się w sypialni dzięki 
swojej nieposkromionej studentce Julii Wilde. Ich 
znajomość miała polegać na przyjemności bez 
zobowiązań, lecz z czasem zmieniła się w coś o wiele 
głębszego – przynajmniej dla Stephena. Zakochany po 
uszy, ma dość „koleżeńskiego seksu”. Julia jednak nie 
chce słyszeć o poważnych uczuciach. Stephen 
przypuszcza, że to nonszalanckie podejście do ich 
związku jest tylko fasadą.  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Afgański tryptyk / Agata Parafja ńczuk. - Warszawa : 
Bellona, copyright 2018. 
 
w 61406 
 
To opowieść o wojnie, ambicji i skomplikowanych ludzkich 
losach. W cieniu Hindukuszu krzyżują się drogi żołnierzy 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego i partyzanta z 
oddziału Ahmada Szacha Masuda, Lwa z Pandżisziru. 
Problemy, z którymi przyjdzie się zmierzyć tak zdawałoby 
się zaprawionym w bojach oficerom, jak i szeregowym 
znacznie przekroczą to, na co przygotowywały ich 
przedmisyjne szkolenia. Okaże się, że ani ich 
najważniejszym, ani jedynym zmartwieniem nie będzie to, 
do czego potrafią posunąć się talibscy terroryści, aby 
osiągnąć swoje cele. W czasach, kiedy Afganistan stał się 
areną, na której ścierały się światowe potęgi, cena 
zachowania człowieczeństwa okazywała się niekiedy 
bardzo wysoka.  
 
 
 

 
 



 
Aimeiz : 28 opowiada ń z gatunku fantastyki 
socjologicznej / Piotr Bronikowski. - [S.l.] : 
Rozpisani.pl, [2017]. 
 
w 61562 
 
W 2112 roku tajemnicze zjawisko na Słońcu doprowadza 
do katastrofy, w wyniku której śmierć ponosi znaczna 
część ludzi, a rozwój technologiczny zostaje brutalnie 
zahamowany. Wydarzenie, nazwane Kryzysem 
Słonecznym, zmusza cywilizację człowieka do budowy 
floty i opuszczenia planety. Przez kolejne 50 lat ludzkość 
wdraża Wielki Plan, poświęcając wszystko w imię 
przetrwania, a uwięzieni w okresie przejściowym główni 
bohaterowie próbują znaleźć dla siebie miejsce i 
odpowiedzieć na pytanie — jak wysoki może być koszt 
ocalenia gatunku?  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ali i Nino / Kurban Said ; przeło żyła Agnieszka 
Gadzała. - Wydanie 1. (w przekładzie z niemieckiego ). - 
Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza 
Foksal, 2017. 
 
w 61415 
 
Porywająca historia miłości muzułmanina Alego i 
chrześcijanki Nino, rozgrywająca się w przededniu 
Wielkiej Wojny i rewolucji październikowej. Obydwoje, 
bardzo zakochani, postanawiają się pobrać wbrew 
normom i tradycji. Lecz zasypanie głębokiej przepaści, 
dzielącej ich światy, nie będzie tak łatwe, jak wzięcie 
ślubu... Na przeszkodzie stanie wojna, religia, obyczaje i 
rodzina... Ta niezapomniana historia miłości, przywodząca 
na myśl Romeo i Julię czy Przeminęło z wiatrem, 
rozgrywa się w malowniczym, orientalnym Baku na 
początku XX wieku, ale z powodzeniem mogłaby zdarzyć 
się i dziś. Równie ciekawe są losy samej książki, wydanej 
po raz pierwszy w 1937 roku a potem zapomnianej, oraz 
jej autorów. Pod pisarskim pseudonimem ukryli się 
bowiem przedwojenna austriacka baronowa i żydowski 
dziennikarz. 



 
Alibi na szcz ęście / Anna Ficner-Ogonowska. - Wydanie 
2. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 
2018. 
 
w 61416 
 
Daj się porwać tej pięknej historii o miłości, przed którą nie 
da się uciec. Daj się porwać tej pięknej historii o miłości, 
przed którą nie da się uciec. Przestań się spieszyć i pomyśl 
o tym, co w życiu najważniejsze. Hania straciła wszystko. 
Jej życie zatrzymało się pewnego sierpniowego dnia. 
Przestała marzyć, a jedyne plany to te, które układa dla 
swoich uczniów. Kiedy na jej drodze staje Mikołaj, Hania boi 
się zaangażować, ale on walczy o miłość za nich dwoje. 
Pomaga mu w tym jej przyjaciółka Dominika, której energia i 
poczucie humoru rozsadziły niejedno męskie serce. Jest też 
pani Irenka: prawdziwa skarbnica ciepła i mądrości – po 
prostu anioł stróż. To w jej nadmorskim domu, gdzie na 
parapecie dojrzewają pomidory, a kuchnia pachnie 
szarlotką i sokiem malinowym, Hania odnajduje utracony 
spokój, odzyskuje wiarę w miłość i daje sobie wreszcie 
prawo do bycia szczęśliwą.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Alice i Oliver / Charles Bock ; przeło żył J ędrzej Polak. 
- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 
Wydawnicza Foksal, 2018. 
 
w 61417 
 
Nowa przejmująca LOVE STORY XXI WIEKU 
Alice Culvert ma w sobie prawdziwą moc: jest pełna pasji, 
niezależna, bystra i prześliczna. Przyciąga uwagę 
wszędzie, gdzie tylko się pojawi, nawet w gwarnym 
Nowym Jorku lat 90. – i jest tym zachwycona. Żyje bardzo 
intensywnie – tym trudniej uwierzyć, kiedy poznaje 
lekarską diagnozę swego stanu... Tak pełna energii osoba 
nie może przecież po prostu zniknąć. Życie Alice i jej 
męża Olivera nagle sprowadza się do jednego: walki o 
przetrwanie. Para walczy z chorobą, stawiając również 
czoła meandrom systemu opieki zdrowotnej, dobrym 
intencjom bliskim i głębokiemu, niebezpiecznemu 
stresowi, który odpycha od siebie małżonków. Charles 
Bock szczerze, humorystycznie, mądrze i czule opisuje 
niezapomnianą historię pewnej rodziny – zainspirowaną 
jego własnymi, osobistymi przeżyciami. 
 



 
Alicja / Jacek Piekara ; ilustracje Dominik Broniek . - 
Wydanie 2. - Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, 2018 . 
 
w 61563 

Kiedyś, dawno temu Aleks zrezygnował z dobrej pracy i 
miłości, podążając za marzeniem swojego życia. Dziś 
nieustannie poprawia scenariusz, którego nikt nie chce 
kupić i ogląda piękne dziewczyny na przejściach dla 
pieszych. Nawet nie przypuszcza, że piłka, która pewnego 
dnia rozbije szybę w jego oknie, zmieni całe jego życie. A 
dokładniej zmieni je Alicja, która przyjdzie przeprosić za 
szkodę... Od poznania Alicji życie Aleksa radykalnie się 
zmienia. Znany aktor kupuje scenariusz, wymarzona 
dziewczyna daje się zaciągnąć do łóżka, a nieuprzejmy 
sąsiad ginie w wypadku samochodowym. Jednak z 
czasem Aleks zaczyna się zastanawiać: co będzie, jeśli 
pewnego dnia na pytanie Alicji udzieli złej odpowiedzi? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Am : (dziennik z drugiej strony) / Artur Grabowski.  - 
Warszawa : Pa ństwowy Instytut Wydawniczy, 2018. 
 
w 61418 
 
"Am" jest powieścią w formie dziennika, na łamach którego 
można prześledzić losy pobytu głównego bohatera w 
Stanach Zjednoczonych. Romansująca z nurtem 
autobiograficznym proza nie jest w tym przypadku 
zwyczajowym opisem zwiedzania i zwyczajowych 
obserwacji z tego wynikających. Pobyt w Stanach 
Zjednoczonych jest dla głównego bohatera pretekstem do 
wykroczenia poza figurę nowoczesnego akademika-
gastarbeitera, pretekstem do zagłębienia się w ojczysty 
język na obcej ziemi i w siebie samego w nie do końca 
zrozumiałym otoczeniu. Być może w tak radykalnej sytuacji 
zrozumienie możliwe jest tylko w języku – obserwacje, 
wrażenia, impresje – to wszystko służy do poznania siebie 
samego. Czytelnik z wypiekami na twarzy śledzi ten 
skomplikowany proces, zagłębia się w jego dwuznaczności i 
niuanse.  
 
 

 



 
Amazonia / James Rollins ; z angielskiego przeło żył 
Paweł Wieczorek. - Wydanie 3. - Warszawa : 
Wydawnictwo Albatros, 2018. 
 
w 61419 
 
Serce amazońskiej dżungli skrywa przerażającą tajemnicę 
– dla jednych oznacza ona miliardy dolarów, dla innych 
strach, obłęd i… śmierć. Ekspedycja naukowa doktora 
Carla Randa przepada bez wieści w amazońskiej dżungli. 
Cztery lata później jeden z jej uczestników pojawia się 
wycieńczony w założonej przez misjonarzy osadzie. 
Okazuje się, że wszedł do dżungli z amputowaną przy 
barku ręką, a wyszedł z dwoma zdrowymi! Tropem 
pierwszej wyprawy rusza kolejna i odkrywa, że nie dające 
się logicznie wytłumaczyć wydarzenia mogą mieć związek 
z bliżej niezbadanym plemieniem Krwawych Jaguarów. 
Jego członkowie potrafią znikać, przynosząc śmierć 
każdemu, kogo napotkają. Szlak ekspedycji będzie 
naszpikowany śmiertelnymi niebezpieczeństwami, a 
poznanie prawdy zamiast wybawienia może przynieść 
zgubę... 
 

 
 
 
 

Ambasadorowa / Edyta Włoszek. - Warszawa : 
Dlaczemu, 2017. 

w 61564 

Książka jest nieodpartym dowodem na ostateczne 
obalenie stereotypu, że przemoc domowa zdarza się 
jedynie w rodzinach ubogich. Sprawca, który dopuszcza 
się przemocy wobec swoich najbliższych równie dobrze 
może być np. Ambasadorem, który za czterema ścianami 
swojego domu zmienia się w zwykłego tyrana domowego. 
Na jego nieszczęście pani ambasadorowa bardzo kocha 
swoje dzieci i dla nich postanawia walczyć! Ta historia 
zdarzyła się naprawdę.  
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 



 
Amor królem / Marek Weiss. - Gdynia : Wydawnictwo 
Novae Res, 2018. 
 
w 61420 
 
Teatr. Miłość. Zbrodnia. „Jestem starym pederastą. Wiem, 
że tak się dzisiaj nie mówi, ale to właśnie określenie 
najlepiej oddaje mój sposób myślenia o sobie.” Tymi 
słowami autor rozpoczyna fascynującą opowieść o dwóch 
aktorach, w której niczym w zwierciadle odbija się 
Warszawa drugiej połowy ubiegłego wieku z jej teatrami, 
gwiazdami i skandalami. Co łączy te dwie biografie? 
Pragnienie sławy i miłości, ryzykowna wędrówka na styku 
życia i sztuki, wreszcie – upadek i gorzkie 
rozczarowanie... Marek Weiss po raz kolejny drąży 
kontrowersyjne tematy, nie szczędząc czytelnikowi 
niewygodnych pytań o granice wolności seksualnej, istotę 
miłości i pożądania, a także sens poszukiwania 
duchowości w świecie, w którym teatr wydaje się być 
prawdziwszy od rzeczywistości. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Amour Fou / Wojciech Czernek. - Wydanie pierwsze. -  
Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 2018. 
 
w 61421 
 
Czy będziesz umiał zaufać temu, co niewidzialne?  
Można by powiedzieć, że Czarek to zwykły nastolatek. 
Chodzi do szkoły, spotyka się z kumplami, gra w piłkę 
nożną. Ma jednak swój sekret, a jest nim gorące uczucie, 
którym darzy Asię, siostrę jednego ze swoich przyjaciół. 
Gdy po długim czasie dziewczyna dojrzewa do tej miłości, 
dochodzi do tragedii, która wstrząsa okolicą.  
„Jej zapach pojawił się, gdy tylko otworzyła drzwi, a ja 
tonąłem w tych brązowych oczach, które jeszcze nigdy nie 
poświęciły mi tyle zainteresowania co dziś – chociaż nie 
mogłem rozszyfrować, co one mówią, to jednak stałem w 
centrum uwagi, na czym bardzo mi zależało. Cała reszta? 
Nie wiem. Serce waliło jak oszalałe, ręce drżały, miałem 
dziwny posmak w ustach i ciężko było mi przełknąć ślinę. 
Chciałem jednocześnie ją przytulić oraz chronić przed 
całym złem tego świata. Zdawało mi się, że wariuję. Ona 
miała dwanaście, a ja piętnaście lat!” 
 

 
 



 
Anastazja / Władimir Megre ; [tłumaczenie pod 
redakcj ą Krystyny Bałchan]. - [Kwiejce Nowe] : 
Stowarzyszenie "Warto ściowa Ksi ążka", 2017. 
 
w 61425 
 
"Anastazja", jest to pierwsza książka z serii "Dzwoniące 
Cedry Rosji", opowiada o tym, jaka przygoda spotkała 
Władimira Megre podczas jego podróży handlowej w 1995 
roku po rzece Ob, po tajdze Syberyjskiej, gdzie spotkał się 
z fenomenalnym zjawiskiem, jak dzwoniące drzewa 
cedrowe. Spędził on trzy dni z kobietą o imieniu Anastazja, 
która, opowiedziała mu prawdę o wychowywaniu dzieci, 
seksualności ludzkiej, jego zachowaniach, religii i wielu 
innych rzeczach istotnych dla życia ludzkości. Jej słowa tak 
bardzo wpłynęły na Władimira i zmusiły go do tak 
głębokich refleksji, że po powrocie do Moskwy napisał 
książkę, w której opisał to, co mu się przydarzyło. Zaczął 
tym samym początek serii książek "Dzwoniące Cedry 
Rosji". 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Anioł stró ż / Nicholas Sparks ; z angielskiego 
przeło żyła El żbieta Zychowicz. - Wydanie 20. - 
Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 
 
w 61429 
 
Julie zostaje wdową w wieku dwudziestu pięciu lat. Wraz z 
listem pożegnalnym od męża, w którym ten obiecuje, że 
będzie jej aniołem stróżem, otrzymuje nieoczekiwany 
prezent - niemieckiego doga. Mijają cztery samotne lata. 
Julie stopniowo dojrzewa do nowej miłości. O względy 
dziewczyny zabiega przystojny i pewny siebie Richard, w 
którym Julie dostrzega pokrewną duszę - mimo że 
ukochany pies go nie akceptuje. Wielką przyjaźnią darzy 
natomiast Mike'a - najlepszego przyjaciela zmarłego męża. 
Gdy w zachowaniu jednego z mężczyzn Julie odkrywa coś 
niepokojącego i daje mu kosza, jej życie zamienia się w 
koszmar... 
 
 
 
 
 



 
Anna i lekarz / Elka Noland. - Gda ńsk : Oficynka, 2018. 
 
w 61430 
 
Anna to dojrzała kobieta, której od dzieciństwa towarzyszy 
ogromny lęk przed lekarzami. Poznajemy ją w 
szczególnym momencie. Anna jest coraz bardziej 
zmęczona dotychczasowym trybem życia. Układa więc dla 
siebie „scenariusz na przyszłość” – spokojną, samotną 
egzystencję wypełnioną codziennymi, małymi 
przyjemnościami. Wie jednak, że najpierw musi rozwiązać 
zaniedbywany od lat problem ze swoim zdrowiem. I tak 
spotyka lekarza, który budzi w niej głęboko skrywaną 
tęsknotę za bliskością. Anna zaczyna się zmieniać, 
uważniej przyglądając się rzeczywistości, ludziom i sobie. 
Mimo nieustannych trudności w nawiązaniu bliższej relacji 
ze swoim lekarzem, Anna nie rezygnuje z poszukiwania 
nowej siebie – dojrzalszej, odważnej, ciekawej świata i 
gotowej na spotkanie drugiego człowieka. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Anomalia : [powie ść] / Morfeusz. - Gdynia : Novae 
Res, 2018. 
 
w 61431 
 
W upalny dzień nad brzegiem Loary dochodzi do 
intrygującego spotkania dwóch mężczyzn: polskiego 
księdza i młodego nieznajomego, znawcy i wielbiciela 
kina. Rozmawiają długo i burzliwie, poruszają mnóstwo 
tematów, aż okazuje się, że młodzian skrywa dramatyczną 
historię, a jego życie przypomina los nieszczęsnego 
Hioba. Jego dobrze zapowiadająca się kariera w Kościele 
rozpada się w pył po tym, jak chłopak zakochuje się 
platonicznie w kleryku. To początek końca – młody 
zakonnik porzuca Kościół, przeżywa kryzys wiary i niczym 
Hiob zostaje sam, z obolałą duszą i pustym sercem. Jan 
jest zaś pełen wiary i ufności w Opatrzność. Czy ich 
spotkanie – nieprzypadkowe, jak wierzy polski ksiądz – 
będzie miało moc uzdrawiającą? 
 
 
 
 



 
Apartament w Pary żu / Guillaume Musso ; z 
francuskiego przeło żyła Joanna Pr ądzyńska. - 
Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

w 61565 

Paryż, pracownia malarska ukryta w pełnym zieleni zaułku. 
Madeline właśnie ją wynajęła, żeby odpocząć i cieszyć się 
samotnością. W wyniku nieporozumienia w to samo miejsce 
trafia Gaspard, młody pisarz ze Stanów Zjednoczonych, 
który chce w spokoju popracować nad nową książką. Los 
skazuje tych dwoje wrażliwych samotników na dzielenie 
jednej przestrzeni życiowej. Pracownia należała do 
słynnego artysty, Seana Lorenza; we wnętrzu wciąż widać 
jego fascynację kolorami i światłem. Pogrążony w smutku 
po śmierci syna malarz zmarł rok wcześniej, pozostawiając 
po sobie trzy obrazy, które wkrótce przepadły bez wieści. 
Madeline i Gaspard, zafascynowani geniuszem i 
zaintrygowani tragicznym losem poprzedniego lokatora, 
postanawiają połączyć siły, aby odzyskać te niezwykłe 
malowidła. Zanim odkryją sekret Seana Lorenza, będą 
musieli zmierzyć się z własnymi demonami, a prowadzone 
przez nich śledztwo na zawsze odmieni ich życie. 

 
 
 
 
 
 

  
Arion : ścieżka wybra ńca / Jakub Strzakłowiec. - Gdynia 
: Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2014. 
 
w 61432 
 
Nesko w dniu swoich urodzin traci całą rodzinę. Znajdując 
pośród zgliszczy spalonej wioski martwą matkę i ojca, czuje, 
że jego świat się zawalił. W tej dramatycznej dla niego 
sytuacji z pomocą przychodzą mu wysokie elfy, 
przygarniając chłopca. Nesko, żyjąc wśród elfów poznaje ich 
zwyczaje i staje się jednym z nich. Powoli dochodzą pogłoski 
o zbliżającej się wojnie. Coraz więcej osób mówi o powrocie 
Veliretha – czarnoksiężnika z południa, który werbuje legiony 
strasznych kreatur, aby zniszczyć dobre rasy. Nesko w 
obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa godzi się na 
przyjęcie karkołomnej misji… „Arion – ścieżka wybrańca” to 
powieść o przyjaźni, miłości, poświęceniu i wielkiemu 
wyzwaniu na ziemiach spowitego wojną kontynentu Ev 
Xalqlar. Czy ścieżka przeznaczenia powiedzie wybrańca ku 
zwycięstwu, czy też dokona się groźba dawnej 
przepowiedni? 
 
 



 
Asystent czarodziejki / Aleksandra Janusz. - Warsza wa : 
Wydawnictwo "Nasza Ksi ęgarnia", 2016. 
 
w 61434 
 
Przez ostatnie ćwierć wieku Vincent Thorpe służył jako 
pomocnik magiczny czarodziejce Margueritte de Breville, 
znanej w Arborii jako Szalona Meg. Razem zgłębiali 
tajemnice Wojny Rozdarcia – konfliktu, który siedemset lat 
wcześniej niemal zniszczył świat. Po latach niebezpiecznej 
pracy Vincent wyczekuje zakończenia kontraktu i marzy o 
spokojnym życiu w domku na przedmieściach u boku 
ukochanej Amandine. Gdy kolejna, pozornie zwykła misja dla 
Gildii Magów przybiera nieoczekiwany obrót, Vincent 
przekonuje się, że musi zrewidować plany na przyszłość, a 
jego los jest nieodłącznie spleciony z historią Arborii.  
 

 

 

 

 

 

 

Bieguni / Olga Tokarczuk. - Kraków : Wydawnictwo 
Literackie, 2018. 

w 61567 

Uhonorowana Literacką Nagrodą Nike, jedna z 
najgłośniejszych i najszerzej komentowanych powieści 
ostatnich lat. Co mamy wspólnego z biegunami – 
prawosławnym odłamem starowierców, ludźmi, którzy zło 
oswajają ruchem? Ile jest w nas z biegunów? Od dawnych 
sułtańskich pałaców przez siedemnastowieczne gabinety 
osobliwości po współczesne hale odlotów – Olga Tokarczuk 
zabiera czytelników w niezwykłą podróż przez różne miejsca 
i czasy. Zaprasza do wspólnego oswajania migotliwej, 
fragmentarycznej rzeczywistości, do porzucania utartych 
szlaków. Ta powieść nie ma granic – dzieje się na całym 
świecie.  
 
 
 
 
 

 



 
Blask / Eustachy Rylski. - Warszawa : Wielka Litera , 
copyright 2018. 
 
 w 61568 

Główny bohater, Gaponia, jest zausznikiem dyktatora 
rządzącego upadłym państwem. Zdemoralizowany na tyle, 
by nie przeciwstawiać się nowym porządkom i 
wszechogarniającemu chaosowi, pamięta jednak zalety 
minionych czasów. Groteskowy introwertyk, choć cyniczny, 
nie jest idealnym funkcjonariuszem reżimu opierającego się 
na legionach krótkoszyich "patriotów" - ma wątpliwości, 
myśli samodzielnie, zadaje pytania. W końcu odsunięty od 
wpływów udaje się na wewnętrzną emigrację i osiada nad 
Bugiem, gdzie angażuje się w namiętny, choć w istocie 
zimno wykalkulowany związek z młodą prostytutką. 
Tymczasem kraj staje się "przestrzenią gwałtu, przemocy, 
brutalności". Rozpada się w przenośni i dosłownie - „do 
brudnych czynów i myśli dołączył brud materii”. Zaraza, 
która dopada ludność, może być rozumiana dosłownie, ale 
też każe myśleć o Dżumie Alberta Camus. Rzeczywistość 
traci kontury, znikają zasady - jest wina i jest kara, ale te 
dwie rzeczy  rzadko mają ze sobą związek. 

 

 

 

Bluszcz / Anna H. Niemczynow. - Chorzów : 
Wydawnictwa Videograf, 2018 . 

w 61569 

Julita przez wiele lat nosi maskę szczęśliwej żony i matki. 
Wierzy, że jej poświęcenie wystarczy do zbudowania 
trwałego małżeństwa oraz pełnej miłości rodziny. Elżbieta, 
bezdzietna, żyjąca samotnie lekarka, boryka się z myślami, 
które w jej głowie urastają do rangi problemu 
niepozwalającego cieszyć się z codzienności. Życiowe 
blokady przyjaciółek są efektem podjętych w młodości 
decyzji… 
Bluszcz to powieść inna niż wszystkie. Anna H. Niemczynow 
porusza zakamarki duszy, które człowiek pragnie ukryć 
nawet przed samym sobą. Dotyka najtrudniejszych spraw, z 
jakimi niejednemu z nas przychodzi się zmierzyć. W sposób 
delikatny i subtelny pokazuje kierunki, których obranie może 
pomóc wydostać się z największych, na pozór 
nierozwiązywalnych trudności. Wywołuje uśmiech, daje 
nadzieję, emanuje spokojem i łagodnością. 

 



 
Był sobie pies : ten świat jest naprawd ę pomerdany! / 
W. Bruce Cameron ; przeło żyła Edyta Świerczy ńska. - 
Białystok : Wydawnictwo Kobiece - Illuminatio Łukas z 
Kierus, 2017. 
 
w 61448 
 
Oto pełna głębokich uczuć i zdumiewająca opowieść o 
oddanym psie, który życiową misją czyni wpajanie swoim 
właścicielom znaczenia miłości i pogody ducha. To 
powołanie wypełnia na przestrzeni... kilku żyć. Bailey jest 
zszokowany – po krótkim i smętnym życiu, jakiego 
doświadczył w postaci bezpańskiego kundla odradza się w 
ciele niesfornego szczeniaka. Kiedy trafia pod opiekę 
ośmiolatka Ethana, który kocha go całym sercem, 
odkrywa nowe oblicze – dobrego, poczciwego psiaka. 
Jednak życie u uwielbianej rodziny to nie koniec przygód 
Baileya. Ponownie odradza się w postaci kolejnego psa! 
Był sobie pies to pokrzepiająca i pomysłowa historia. 
Doprowadza czytelnika do skrajnych emocji – jest 
jednocześnie uroczo zabawna i dotkliwie przejmująca. Ta 
książka w piękny sposób pokazuje, że miłość nie zna 
granic oraz że nasi najbliżsi zawsze są przy nas.  

 
 
 
 
 
 

 
Cienie spomi ędzy drzew / Jan M. Jaskot. - [Godkowo : 
Pogezania - Jan M. Jaskot, 2017]. 
 
w 61451 
 
Książka Cienie spomiędzy drzew opowiada o młodzieży, 
której przyszło żyć w trudnych czasach II wojny światowej. 
Główni bohaterowie, Jędrek i Tadeusz, są młodymi ludźmi 
wychowanymi w duchu patriotyzmu, których postawę 
wykreowały służba w oddziałach paramilitarnych, tradycja 
i tragiczna pamięć I wojny. Każdy z młodych bohaterów 
zmagał się z troskami okresu młodzieńczego, przeżywał 
chwile miłości i rozstań, obcował z naturą, ale też poprzez 
pracę na roli i w gospodarstwie uświadamiał sobie, jak 
trudne jest codzienne życie. Wojsko i ułani byli dla nich 
wzorcem, służba w oddziałach paramilitarnych - honorem. 
Zawiązywały się braterskie przyjaźnie i kształtowały dwa 
najważniejsze przymioty: Bóg i Ojczyzna. I to właśnie im 
byli oddani ponad życie. Wybuch II wojny światowej 
sprawił, że świat, w którym dorastali, plon, rozwój 
umysłowy i duchowy zostały zastąpione brutalnością. 
Wartości, na których młodzi opierali swoje istnienie, 
zostały poddane próbie.  



 
Cień Gildii / Aleksandra Janusz. - Warszawa : 
Wydawnictwo "Nasza Ksi ęgarnia", 2017. 
 
w 61452 
 
III tom cyklu "Kronik Rozdartego Świata"! Vincent i jego 
przyjaciele wracają do Arborii, po raz pierwszy od siedmiu 
wieków łącząc rozdarty kontynent i tym samym 
rozpoczynając nową epokę w dziejach świata. Chociaż 
wydarzenia, do jakich doszło w Utraconej Bretanii, są 
objęte ścisłą tajemnicą, Vincent wie, że to długo nie 
potrwa, a ochrona nowo odkrytego lądu przed podbojem i 
kolonizacją może się okazać sporym wyzwaniem. 
Tymczasem uaktywnia się sekretne stowarzyszenie 
magów, które zwalczał jeszcze Lucjusz Szalony. Ich 
wiedza może po raz kolejny zmienić świat… albo go 
zniszczyć. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Cisza / Jem Lester ; tłumaczył Paweł Wieczorek. - 
Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2017. 
 
w 61453 
 
W równym stopniu zabawna, co chwytająca za serce, 
pełna żarliwych uczuć opowieść o ojcach, synach i 
autyzmie. Ben Jewell opisał przełomowy moment swojego 
życia. Jego dziesięcioletni syn, Jonah, nigdy nie zaczął 
mówić. Gdy Ben i Jonah zostają zmuszeni do 
wprowadzenia się do starszego i zrzędliwego ojca Bena, 
trzy pokolenia mężczyzn – jeden, który nie umie mówić i 
dwóch, którzy nie chcą – zostają zamknięte razem w 
małym domku w północnym Londynie. Gdy Ben musi 
zacząć się mierzyć z samotnym ojcostwem, łańcuchem 
pełnym dobrych chęci pracowników socjalnych i 
urzędników oraz własnymi demonami, poznaje kilka 
trudnych domowych prawd. Jonah, zażywający wiecznej 
szczęśliwości w swej niewinności, staje się katalizatorem, 
dzięki któremu wreszcie dochodzi do przerwania 
„emocjonalnej ciszy” i rozwikłania plątaniny wątków 
związanych z tożsamością, historią rodziny i wzajemnymi 
nieporozumieniami.  



 
Czarnoksi ężnik z Archipelagu / Ursula K. Le Guin ; 
przeło żył Stanisław Bara ńczak. - Warszawa : 
Prószy ński Media, 2016. 
 
w 61457 

Opowieść o naukach pobieranych przez młodzieńca z 
wymyślonej krainy u mędrców, którzy posiedli kunszt 
czarnoksięski. Zarazem jest to opowieść realistyczna o 
kształtowaniu się osobowości, dorastaniu wśród 
przeciwieństw, o tym, jak zapalczywa lekkomyślność 
przeradza się w dojrzałość. Jest to, wreszcie, przypowieść 
o tym, jak – nie czując upadlającego strachu – pogodzić się 
z myślą o śmierci.  

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dobry pies / Susan Wilson ; przekład Przemysław 
Bieli ński. - Wydanie 2. - Warszawa : Wydawnictwo 
Amber, 2017. 
 
w 61463 
 
Adam March zdobył wszystko. Ma pieniądze, pozycję, 
piękną żonę i córkę. Nigdy nie miał skrupułów ani 
wyrzutów sumienia. I w jednej chwili traci wszystko. Ale 
właśnie na samym dnie spotyka bratnią duszę… w ciele 
pozbawionego sentymentów czworonożnego wojownika. 
Razem odkrywają prawdziwe znaczenie słów miłość, 
dobroć, przyjaźń, szacunek i odkupienie. 
 
 

 

 

 



 

Dom bez klamek / J ędrzej Pasierski. - Wołowiec : 
Wydawnictwo Czarne, 2018. 

w 61572 

12 grudnia wcześnie rano pielęgniarka na oddziale C8 
szpitala psychiatrycznego w Weseliskach dokonuje 
makabrycznego odkrycia. W nocy jeden z pacjentów 
został brutalnie zamordowany. Podejrzenie pada na 
pozostałych chorych i personel medyczny. Policja, która 
wkrótce przyjeżdża na miejsce zdarzenia, nie może 
pozwolić, by ktokolwiek opuścił oddział. C8 zostaje 
zamknięte dla świata. Niebawem okaże się, że pytań jest 
więcej niż odpowiedzi, a przeszłość osób zamieszanych w 
zbrodnię pełna jest mrocznych tajemnic, przemocy, bólu i 
zła. Splątane wątki śledztwa próbuje rozwikłać młoda 
podkomisarz Nina Warwiłow. Jednak morderstwo w 
szpitalu psychiatrycznym to nie jedyne, co zaprząta jej 
myśli. Musi poradzić sobie ze swoją przeszłością i podjąć 
trudne decyzje, które zaważą na jej przyszłości. Czasami 
własne wspomnienia mogą być więzieniem, z którego 
najtrudniej się wyrwać… 

 
 
      
 
 
 

Filip / Leopold Tyrmand. - [Warszawa] : Wydawnictwo  
MG, copyright 2012. 
 
w 61473 
 
Autor przedstawił w powieści losy młodego Polaka, 
którego wojenne drogi wiodą do Frankfurtu n. Menem, 
gdzie pracuje w jednym z hoteli jako kelner w grupie 
młodzieży z krajów okupowanych przez Niemcy. Książka 
odznacza się wybitnymi walorami literackimi i 
specyficznym humorem, prezentując spojrzenie na 
młodość swego bohatera, które stało się wzorem i modą w 
środowiskach inteligenckich. Proza Tyrmanda w Filipie 
powraca dziś triumfalnie do czytelnika młodszego jako 
dokument losów człowieka nieprzeciętnego, którego 
młodość naznaczyła okupacja, polityka i emigracja.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Gorączka / Mary Beth Keane ; przeło żył J ędrzej Polak. 
- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. 
 
w 61476 
 
Oparta na faktach niepokojąca opowieść o Mary Mallon, 
której historia paraliżowała opinię publiczną w Stanach 
Zjednoczonych początku XX wieku. Piętnastoletnia 
Irlandka przybija do brzegów ziemi obiecanej. Przykładna 
katoliczka, dziewczyna z ambicjami, pracowita, odważna. 
Marzy o tym, by zostać kucharką. Nowy Jork spełnia jej 
oczekiwania. Mary jest zaufaną gospodynią w kolejnych 
nowojorskich domach. Dostaje dobre referencje, a jej lody 
brzoskwiniowe uchodzą za przysmak. Poznaje Alfreda. 
Zakochuje się. Jest szczęśliwa... Niczym mroczny żniwiarz 
podąża jednak za nią tyfus, kładąc się cieniem na jej życiu 
i karierze. W każdym domu, w którym gotuje, dochodzi do 
zarażeń gorączką tyfusową. Inspektor sanitarny, dr Soper, 
dopatruje się w tym nieszczęśliwym zrządzeniu losu 
pewnego schematu. Uważa, że Mary jest rzadkim 
przypadkiem nosiciela choroby. Kobieta zostaje 
aresztowana i przymusowo izolowana na Wyspie North 
Brother na East River.  

 
 
      
 
 

 
Hannibal : wróg Rzymu / Ben Kane ; przekład 
Arkadiusz Romanek. - Kraków : Znak Horyzont - 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 
 
w 61477 

Osadzona w czasach drugiej wojny punickiej opowieść o 
przyjaźni, braterstwie, gniewie i zemście. Hannibal, wielki 
wódz kartagiński, nigdy nie zapomniał porażki swego 
rodu. Gorycz doznanego upokorzenia i nienawiść do 
Rzymu kiełkowały w nim od dawna. Teraz planuje zemstę 
i unicestwienie starego wroga. Hannibal szykuje się do 
wojny. Tymczasem syn jednego z jego najbardziej 
zaufanych dowódców wybiera się na wycieczkę z 
przyjacielem – i znika. Chłopcy zostają porwani przez 
piratów i wystawieni na sprzedaż na targu niewolników. 
Jeden z nich trafia do szkoły gladiatorów, drugi do pracy w 
polu. Są przekonani, że już nigdy nie zobaczą domu i 
rodziny. Los młodzieńców, nierozerwalnie złączony z 
fatum ich rzymskich panów, nie jest jednak przesądzony. 
Wyniszczająca wojna, którą Hannibal wypowiedział 
Rzymowi, będzie trwała jeszcze niemal dwadzieścia lat. 
Zmieni ona ich życie – i historię – na zawsze. 



 
Hashtag / Remigiusz Mróz. - Pozna ń : Czwarta Strona - 
Grupa Wydawnictwa Pozna ńskiego sp. z o.o., 
copyright  2018. 
 
w 61576 
 
Jedna przesyłka zmieniła jej życie. "Twoja paczka już na 
ciebie czeka!" – brzmiała wiadomość, która wydawała się 
zwykłą pomyłką. Tesa nie spodziewała się żadnej 
przesyłki, niczego nie zamawiała w sieci – a nawet gdyby 
to zrobiła, z pewnością nie wybrałaby dostawy do 
paczkomatu. Jeśli nie musiała, nie wychodziła z domu. 
Postanowiła jednak sprawdzić tajemniczą przesyłkę – i 
okazało się to największym błędem, jaki kiedykolwiek 
popełniła. Wpadła bowiem w spiralę zdarzeń, która miała 
zupełnie odmienić jej życie… Gdy Tesa na nowo odkrywa 
swoją przeszłość, przez media społecznościowe 
przetacza się nowy trend. Kolejni internauci zamieszczają 
wpisy z hashtagiem #apsyda. I nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby nie fakt, że osoby te od lat uznawane 
były za zaginione… 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kiedy płacz ą świerszcze / Charles Martin ; przekł. 
Jacek Bielas. - Wznowienie. - Kraków : Wydawnictwo 
WAM, 2018. 
 
w 61491 
 
Po śmierci ukochanej żony pogrążony w żalu Reese 
postanawia odciąć się od świata. Porzuca pracę i 
przyjaciół, aby pod zmienionym imieniem ukryć się w 
małym miasteczku nad jeziorem Burton. Nie podejrzewa, 
że właśnie w tej zacisznej miejscowości stanie się 
uczestnikiem tragicznych wydarzeń, a o jego dalszych 
losach zadecyduje siedmioletnia dziewczynka, 
sprzedająca lemoniadę… „Kiedy płaczą świerszcze” to 
trzymająca w napięciu, poruszająca powieść o heroicznej 
walce, sile przyjaźni i niegasnącej nadziei. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Kiedy zapadła cisza / Jesse Ball ; z j ęz. ang. przeł. 
Agnieszka W ądołowska. - Warszawa : Imprint, cop. 
2014. 
 
w 61492 
 
„Kiedy zapadła cisza” to niezwykła powieść kryminalna 
dziennikarza Jessego Balla, niejednokrotnie porównywana 
do Procesu Franza Kafki. Japonia, 1977 rok. Z małego 
miasteczka w niewyjaśnionych okolicznościach znika kilku 
mieszkańców. Władze są bezradne do czasu, gdy na policję 
wpływa zeznanie podpisane przez Odę Sotatsu, prostego 
handlarza nićmi. W tym dokumencie mężczyzna przyznaje 
się do popełnionych zbrodni. Jest jednak pewien problem - 
Oda uparcie milczy. Ta niezwykła historia przyciąga 
dziennikarza Jessego Balla, który postanawia rozwikłać 
tajemnicę poprzez dotarcie do rodziny i przyjaciół Ody. Czy 
Oda Sotatsu rzeczywiście jest winien zarzucanych mu 
czynów? Dlaczego wybrał milczenie? „Kiedy zapadła cisza” 
to wciągająca, świetnie skonstruowana, przedziwna, ale i 
wzruszająca powieść ukazująca przerażający portret 
japońskiego społeczeństwa.  
 

  
      
 
 
 
 

Kropla nadziei / Katarzyna Michalak. - Kraków : Zna k 
Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 
2018. 
 
w 61580 
 
Każdy pragnie być kochany, każdy, bez wyjątku. Miłość 
jest nam niezbędna do życia jak oddychanie, a kto twierdzi 
inaczej, ten kłamie – albo jest bez serca. Tragiczne 
wydarzenia ostatnich tygodni sprawiły, że świat Mateusza, 
Siergieja i Nataniela legł w gruzach, a w ich sercach 
zapanowała rozpacz. Senna, urocza mazurska wioska, 
stała się świadkiem najtrudniejszych chwil w ich życiu. Czy 
Siergiej będzie w stanie pogodzić się z odejściem tej, 
której zaufanie i miłość z tak wielkim trudem odzyskał? 
Czy Mateusz na nowo odnajdzie sens istnienia? A 
Nataniel? Czy i dla niego wreszcie wzejdzie słońce? 
Nawet po najczarniejszej nocy nastaje dzień, a gdy 
przyjdzie czas, zbolałe serce jest w stanie uleczyć choćby 
mała kropla nadziei. Kto lub co odegra taką rolę w losach 
trzech życiowych rozbitków? Jak skończy się ta 
porywająca mazurska opowieść? „Kropla nadziei” to 
ostatnia część bestsellerowej TRYLOGII MAZURSKIEJ.  

 



 
Krystyno, nie denerwuj matki / Michalina Grzesiak ;  
[ilustracje Anna Piaszczy ńska]. - Pozna ń : Czwarta 
Strona - Grupa Wydawnictwa Pozna ńskiego, 2017. 
 
w 61497 
 
Kto by pomyślał, że odebrany odruchowo nad talerzem 
parujących klusek telefon zmieni moje życie o 180 stopni. 
Że wyląduję w mieszkaniu wielkości komórki pod 
schodami, zacznę systematyczną walkę z charczącym 
kiblem i tetrisem gratów uzbieranych w ciągu dwóch lat 
zmian, upychanych skrupulatnie w wolne dziury 
dwudziestu siedmiu metrów łódzkiej kawalerki. Kto by 
przypuszczał, że w końcu rzucę wszystkim w pizdu, 
zaciągnę drugi hipoteczny i wyniosę się na przedmieścia 
już nie sama, a z rodziną w pełnym znaczeniu tego słowa. 
Nie ja. Ja się nie spodziewałam. Ta książka to zapis 
ewolucji kobiety. O tym, jak Pikachu zmienił się w Raichu. 
O tym, jak karmiłam się dystansem do siebie, oczekiwań i 
odbioru rzeczywistości, żeby nikogo nie zabić, nikogo nie 
zabić i przypadkiem, gdybym się kiedyś zapomniała – 
nikogo nie zabić. O tym, jak się kocha, nawet kiedy się 
wątpi, i o tym, jak mężczyźni wierzą w depilację bikini  

                                                                    pęsetą. O wszystkim. Serio. 
 
 
 
 
      
 

Labirynt duchów / Carlos Ruiz Zafón ; przeło żyli 
Katarzyna Okrasko, Carlos Marrodán Casas. - 
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie 
Muza, 2017. 
 
w 61500 
 
Barcelona, lata 50 ubiegłego stulecia, mroczne dni reżimu 
generała Franco. Alicja Gris jest piękną, inteligentną i 
pozbawioną skrupułów agentką. Pewnego dnia otrzymuje 
zlecenie z najwyższych sfer władzy. Sprawa jest ściśle 
tajna i dotyczy tajemniczego zniknięcia ministra kultury 
Mauricia Vallsa. Wydaje się, że może mieć to związek z 
przeszłością, kiedy Valls był dyrektorem budzącego grozę 
więzienia Montjuic. Alicja, wraz z przydzielonym do tego 
dochodzenia, kapitanem policji ma kilka dni na 
odnalezienie ministra. W trakcie poszukiwań w jej ręce 
trafia należący do Vallsa siódmy tom serii „Labirynt 
duchów”. Książka doprowadzi Alicję do ukrytej w samym 
sercu Barcelony księgarni Sempere & Synowie. Czar tego 
miejsca sprawia, że jak przez mgłę powracają do niej 
obrazy z dzieciństwa. To, co odkryje, będzie śmiertelnym 
zagrożeniem dla niej i dla wszystkich, których kocha. 



 
Lala / Jacek Dehnel. - Wydanie 6. rozszerzone. - 
Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza 
Foksal, 2017. 
 
w 61501 
 
Nowe, eleganckie wydanie bestsellerowego debiutu Jacka 
Dehnela, ozdobione wyborem fotografii rodzinnych. 
Rozpięta pomiędzy tradycją rodzinnej sagi, biografii, 
powieści o dojrzewaniu i wywiadu-rzeki historia kobiety, 
która wbrew temu, co nieustannie powtarzała, zawsze 
miała więcej rozumu niż szczęścia. Dzięki temu udało jej 
się dokonać rzadkiej sztuki – przeżyła bezpiecznie i 
względnie pogodnie najokrutniejsze chyba stulecie w 
historii Europy.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Małe życie / Hanya Yanagihara ; przeło żyła Jolanta 
Kozak. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2016. 
 
w 61508 

Zachwycająca powieść o przyjaźni poddanej ogromnej 
próbie. Oto historia życia czterech przyjaciół – o ich 
niełatwym dojrzewaniu, ogromnych sukcesach, bolesnych 
wyborach i tyranii pamięci, od której nie sposób czasem 
się uwolnić… To również opowieść o jednym z najbardziej 
fascynujących miast świata – Nowym Jorku – który jest 
piątym, równorzędnym bohaterem tej olśniewającej 
książki.  

 
 
 



 
Mężczyzna, który gonił swój cie ń / David Lagercrantz ; 
przekład Maciej Muszalski. - Warszawa : Wydawnictwo  
Czarna Owca, 2017. 
 
w 61510 
 
Lisbeth Salander, dziewczyna, która igrała z ogniem, 
nigdy w pełni nie odkryła, kto stał za koszmarem jej 
dzieciństwa. Gdy Holger Palmgren opowiada jej o starych 
dokumentach, Lisbeth czuje, że nareszcie ma szansę 
poznać całą prawdę o machinie, która zniszczyła jej 
rodzinę. Jednak im bliżej jest rozwiązania tajemnicy, tym 
większe grozi jej niebezpieczeństwo. Wraz z Mikaelem 
Blomkvistem dotrze tam, gdzie szaleństwo naukowca i 
brutalne nadużycia władzy splotły się w jedno. Nie 
wszyscy wyjdą z tego cało. „Mężczyzna, który gonił swój 
cień”, piąta książka w serii Millennium, to złożona i 
wciągająca powieść osnuta wokół kwestii honoru, tajemnic 
badań genetycznych i zaawansowanych ataków 
hakerskich – współczesnego sposobu prowadzenia wojny. 
To także wyjaśnienie zagadki, skąd się wziął i co oznacza 
słynny tatuaż ze smokiem. 
 

      
 
 
 
 
 

 
Mikrotyki / Paweł Sołtys. - Wołowiec : Wydawnictwo 
Czarne, 2017. 
 
w 61584 
 
W pewnym mieście po prawej stronie rzeki wciąż stoi bar 
Stokrotka, w którym profesor Kruk opowiada, jak 
nokautować tomem Iwaszkiewicza. Anka, uczennica 
szkoły fryzjerskiej, wciąż żartuje, starając się nie myśleć o 
swej twarzy. Nieopodal niedbale oparty o huśtawkę stoi 
wielki jak hala Marian, co bije swoje kobiety, ma nóż i kij 
bejsbolowy w bagażniku i wszyscy wiedzą, że lepiej go 
omijać. W tym mieście wciąż grają Modern Talking, 
Limahl, Shakin Stevens, Lionel Richie i cała reszta, a 
chłopaki ćmią sobieki. Opowiadania Pawła Sołtysa 
"Mikrotyki" są raczej krótsze niż dłuższe, w większości 
realistyczne, sensacji w nich niewiele, trupów kilka, scen 
erotycznych nie ma prawie wcale. Są jak piosenki z naszej 
młodości – nie można ich zapomnieć. 
 
 
 
 



 
Nasze miejsce na ziemi / J. Daniels ; przeło żyła Emilia 
Skowro ńska. - Warszawa : Edipresse Polska, 
copyright 2018. 
 
w 61413 
 
Seksowna i zabawna powieść bestsellerowej autorki "New 
York Timesa" J. Daniels. Mii i Benowi tylko jedna rzecz 
stoi drodze wspólnych intymnych chwil - rodzicielstwo. Z 
dwójką ciekawskich małych chłopców, którzy eksplorują 
cały dom, Ben i Mia muszą uciekać się do przeróżnych 
sposobów, by pobyć choć chwilę tylko we dwoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Nie ukryjesz si ę / Susan Lewis ; przeło żyła 
Aleksandra Weksej. - Białystok : Wydawnictwo 
Kobiece, 2018. 
 
w 61587 
 
Wciągająca opowieść o tym, że grzechy przeszłości 
zawsze nas odnajdą. Justine Cantrell jest szczęśliwą żoną 
i matką dwójki dzieci. Razem z przyjaciółką prowadzi firmę 
cateringową, a jej mąż Matt właśnie wydał swoją pierwszą 
książkę. Mają wymarzony dom pod Londynem, oddanych 
przyjaciół i udane kariery. Justine i Matt skupiają się tak 
bardzo na pracy, że nie zauważają dziwnego zachowania 
nastoletniego syna Bena. Gdy Justine zachodzi w kolejną 
ciążę, wydarza się tragedia. Kobieta musi podjąć trudną 
decyzję i porzucić dotychczasowe życie. Małe 
amerykańskie miasteczko, w którym kiedyś odwiedzała 
babcię w domku nad jeziorem, stanie się jej kryjówką. 
Jednak wkrótce Justine odkrywa tajemnicę, która może 
zagrozić jej równie mocno jak mroczne wspomnienia. 
 
 
 



 
Niebo na własno ść / Luke Allnutt ; tłumaczenie 
Grażyna Wo źniak. - Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 
2018. 
 
w 61588 
 
Jack jest oczkiem w głowie rodziców, źródłem ich 
szczęścia i rodzinnej harmonii. Gdy ma trzy lata, zaczyna 
zachowywać się niepokojąco. Pojawiają się problemy z 
utrzymaniem równowagi i mówieniem. Nieśmiałe 
podejrzenia zmieniają się wkrótce w diagnozę – Jack ma 
złośliwy nowotwór mózgu. Rozpoczyna się dramatyczna 
walka o życie dziecka. Zdesperowani i wyczerpani rodzice 
powoli oddalają się od siebie i kłócą, zamiast wspierać. 
Wyjątkowa powieść o uczuciach wystawionych na próbę. 
Poruszający obraz tego, jak bolesne doświadczenia 
najpierw doprowadzają do rozpaczy, a potem dają 
nadzieję, by ponownie zrzucić w otchłań cierpienia. 
Jednak nawet w najbardziej zdruzgotanym sercu może 
odrodzić się nadzieja. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O co ci chodzi? / Mira Białkowska. - Warszawa : 
Wydawnictwo Literackie Białe Pióro, 2018. 
 
w 61590 
 
„O co Ci chodzi?” – to powieść pełna humoru i refleksji, w 
której nie brakuje również elementów tragicznych. W 
postaciach bohaterów byli studenci mogą odnaleźć siebie i 
swoje życie studenckie (w tym „nietrafione” pierwsze 
miłości) Mira Białkowska znów ukazuje nam świat w 
ciepłych, choć nieco ironicznych barwach. Udowadnia 
przy tym, że choć postrzeganie rzeczywistości zależy od 
wieku patrzącego, to jednak w głębi duszy wszyscy 
jesteśmy do siebie podobni. Obawy, marzenia, ambicje i 
niepewność tkwią w nas przez cały czas i ilość przeżytych 
lat nie ma na wpływu. „O co ci chodzi” to piękna, tchnąca 
optymizmem opowieść o nie zawsze łatwej codzienności, 
gdzie czerń miesza się z bielą, a gorycz ze słodyczą. Tak 
jak w prawdziwym życiu. O co mi chodzi? Tylko o to, że 
koniecznie musicie przeczytać tę książkę. 
                                                                                                                              
                                                                         Hanna Greń 



 

Opowiadania bizarne / Olga Tokarczuk. - Kraków : 
Wydawnictwo Literackie, 2018.  

w 61520 

Najnowszy zbiór opowiadań Olgi Tokarczuk. Zaskakujące 
i nieprzewidywalne opowiadania, dzięki którym inaczej 
spojrzymy na otaczającą nas rzeczywistość. Pochodzące 
z języka francuskiego słowo „bizarre” znaczy: dziwny, 
zmienny, ale też śmieszny i niezwykły. Taka właśnie – 
zadziwiająca i wymykająca się wszelkim kategoriom – jest 
najnowsza książka Olgi Tokarczuk. Dziesięć opowiadań. 
Każde z nich toczy się w innej przestrzeni. Wołyń w epoce 
potopu szwedzkiego, współczesna Szwajcaria, odległa 
Azja i miejsca wyimaginowane. Czym jest poczucie 
dziwności i skąd ono pochodzi? Czy dziwność jest cechą 
świata, czy może jest w nas? Zmienny rytm opowiadań 
sprawia, że czytelnik ani przez chwilę nie może być pewny 
tego, co wydarzy się na kolejnej stronie. Olga Tokarczuk 
wytrąca nas ze strefy komfortu, wskazując, że świat staje 
się coraz bardziej niepojęty.  

 
 
 
 
 
   
 

Ostatnie historie / Olga Tokarczuk. - Kraków : 
Wydawnictwo Literackie, 2018. 
 
w 61592 
 
Nowoczesna, współczesna saga. Trzy historie i trzy 
sposoby oswajania śmierci w jednej z najbardziej 
poruszających powieści Olgi Tokarczuk. Drogi babki, córki i 
wnuczki rozeszły się przed laty. Teraz Paraskewia, Ida 
oraz Maja stają w obliczu śmierci. Każda z nich musi 
zmierzyć się z tym doświadczeniem samotnie, każda radzi 
sobie inaczej. Ich historie tworzą powieściową kronikę 
przemijania i utraty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ostre przedmioty / Gillian Flynn ; przeło żył Radosław 
Madejski. - Wydanie 1. (Znak). - Kraków : Znak Lite ra 
Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 
 
w 61593 
 
Zło kryje się bliżej, niż myślisz. Debiut autorki "Zaginionej 
dziewczyny", książki-fenomenu, którą przeczytało ponad 6 
milionów czytelników na całym świecie. W rodzinnym 
miasteczku dziennikarki śledczej Camille Preaker 
dochodzi do dwóch szokujących zbrodni: zostają 
zamordowane dwie dziewczynki, a ona ma opisać toczące 
się śledztwo. Camille musi więc wrócić do Wind Gap, 
małej, dusznej mieściny w stanie Missouri, z której uciekła 
i której szczerze nienawidzi. To tam przed laty umarła jej 
siostra, to tam po raz pierwszy Camille zaczęła kaleczyć 
swoje ciało, to tam nadal mieszka jej despotyczna matka. 
Ciężki małomiasteczkowy klimat, pęczniejący od tajemnic i 
intryg, poczucie strachu zawieszone w nieruchomym, 
wilgotnym powietrzu i demony przeszłości, z którymi 
Camille musi sobie poradzić. Czy będzie w stanie to 
przetrwać? Czy morderca uderzy raz jeszcze? 
 

 

 

Owiani cisz ą / Witold Rumel. - Warszawa : Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, 2016. 
 
w 61523 
 
„Major Zorena bał się przyszłości, choć do tej pory 
wydawało mu się, że ona zależy jedynie od niego samego. 
– A tu gówno! – wykrzyknął zduszonym głosem. Poczuł 
przypływ gorąca na twarzy, kiedy pomyślał, że to nie on 
trzyma w garści Konopkę, lecz to Konopka złapał go w sieć. 
Koszmarny paradoks. 
– Podwładny trzyma szefa za jaja! – powiedział do siebie 
przez zaciśnięte zęby. 
Wzbierała w nim wściekłość, czuł, że jest bezsilny. 
Skóra na jego łysej głowie zwilgotniała i błyszczała jak 
wypolerowane pisanki wielkanocne.” 
„Byli tak mocno zmęczeni i spleceni, że kiedy znaleźli się na 
końcu tego labiryntu rozkoszy, pożądania i piętrowej 
zmysłowości, zapragnęli, by móc pozostać w tym pokoju na 
zawsze i żeby wiatr za oknem nigdy się nie uspokoił, żeby 
szyby nie przestały brzęczeć, i żeby płomienie świec nigdy 
nie przestały kręcić piruetów". 
 

 
 



 
Pamiętasz tamto lato / Bogna Ziembicka. - Kraków : 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 
 
w 61595 
 
Cztery kobiety, jeden mężczyzna i świat, który runął. 
Lato 1939. Hrabina Olga Mężyńska wraz z synem 
Teofilem, jego żoną Bisią i służącą Lorcią spędzają 
wakacje w Juracie. Wydarzeniem sezonu jest bal 
maskowy w hotelu Lido. Królową balu zostaje 
ciemnowłosa, czarnooka Klementyna, która za nic ma 
maniery i konwenanse. Jej urok hipnotyzuje. Gdy tańczy z 
Teofilem, widać, że tych dwoje trudno będzie rozdzielić. 
Czy po wojennej zawierusze ścieżki czterech kobiet 
przetną się ponownie? Co wtedy zobaczą w swoich 
oczach? Czy połączy je coś więcej niż miłość do tego 
samego mężczyzny i niezapomniane lato nad Bałtykiem? 
Historie Olgi, Bisi, Lorci i Klementyny, ich marzenia, plany 
i sposób na przetrwanie w burzliwej powojennej 
rzeczywistości składają się na przejmującą opowieść o 
meandrach ludzkich uczuć oraz polskiej historii. Od tej 
powieści nie sposób się oderwać.  
 

 
 
 
 
   

 
Stroiciel grzebieni / Krzysztof Nied źwiedzki. - 
[Warszawa] : Rozpisani.pl, copyright 2017. 
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Opowiadanie przenosi czytelnika w obszar znajdujący się 
tuż za granicą życia. Umrzeć jest stosunkowo łatwo, ale 
zapewnienie sobie komfortu na tamtym świecie czasami 
może być nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza gdy zostało się 
pomyłkowo pochowanym na podhalańskim cmentarzu 
zamiast w rodzinnym Krakowie. Tadeuszowi - głównej 
postaci tej opowieści - przydarzyła się właśnie taka 
historia. Na dobrą sprawę mógłby się z tym pogodzić, 
gdyby nie pewien wyjątkowo irytujący szczegół, który nie 
pozwala mu spoczywać w pokoju. Próby zaradzenia tej 
sytuacji rodzą całą serię niezwykłych zdarzeń 
powodujących, że można się przewrócić w grobie - 
oczywiście ze śmiechu. "Stroiciel grzebieni" to książka z 
pięknym widokiem na Tatry, humorem nie tylko w czarnym 
kolorze, góralskim folklorem w tle, urną z prochami w roli 
głównej, eschatologiczną refleksją i "jazdą bez trzymanki" 
zakopianką na trasie Murzasichle-Kraków. 

 
 



 
Szalony król / Aleksander Michałowski. - Gdynia : 
Wydawnictwo Novae Res, copyright 2018. 
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O jednym takim, co nie zabił smoka, a i tak został królem 
Wszystko zaczęło się od niewinnej wyprawy na smoki. 
Ponoć jednak istniały. Ponoć się gdzieś pojawiły. Ponoć 
ktoś potrzebował pomocy... Grupa śmiałków wyruszyła w 
podróż, która odmieniła nie tylko ich życie, ale także los 
niejednego rodu i... zmieniła bieg historii. 
„Szalony król” to opowieść o tym, co może się wydarzyć, 
gdy władza wpadnie w niepowołane ręce. Ponadczasowa 
historia wielkich namiętności – miłości, zazdrości, żądzy 
władzy. To dzieje rodów, które los niespodziewanie splótł 
ze sobą, stawiając przed nimi wyzwania, którym sprostać 
mogą tylko najbardziej waleczni. A smoki…to dopiero 
początek.  

  

 

 

 

 

Sztuczki / Joanna Lech. - Warszawa : Wydawnictwo 
Nisza, 2016. 
 
w 61537 
 
To jest opowieść o dorastaniu. To jest opowieść o stracie. 
I o magii. O chłopcu w czerwonej pelerynie, który miał na 
imię Nic i był czarodziejem. O poszukiwaniu skarbów i 
zabawach w umieranie. O kocie, który nie chciał zostać 
Szarikiem, sercu napędzanym mechanicznym słowikiem i 
Dziadku z wąsami Hitlera. O śwince Marysi, która zjadła 
tęczę, o wszystkich bogach rzeki i Babci, która zmieniła 
się w drzewo. O karmieniu grobów, pladze biedronek i o 
tym, dlaczego koniec świata zaczął się w Niebie. To nie 
jest bajka o śmierci. "Wszystko zdarzyło się mniej więcej 
naprawdę", jak pisał Kurt Vonnegut w "Rzeźni numer 
pięć". Prawie na pewno to prawda.  
 
 
 
 
 
 

 



 
Utracona Bretania / Aleksandra Janusz. - Warszawa :  
Wydawnictwo "Nasza Ksi ęgarnia", 2016. 
 
w 61547 
 
Po Drugiej Stronie Świata sprawy stanęły na ostrzu noża. 
Narzeczona Vincenta, Amandine Cerise, dla ochrony 
przyjaciół decyduje się na ryzykowny blef. Kathryn Verd, 
czarodziejka i księżniczka, lawiruje wśród dworskich intryg, 
gdzie pomyłka grozi śmiertelnym niebezpieczeństwem. 
Margueritte i Belinde prowadzą ofensywę przeciwko 
skażonym wojskom, przygotowując się do bitwy w dolinie 
Montségur. A gdzie się podział Vincent? Gdy widzieliśmy 
go ostatnio, był bliski śmierci…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wszystko, czego pragn ęliśmy / Emily Giffin ; 
tłumaczenie Martyna Tomczak. - Kraków : 
Wydawnictwo Otwarte, 2018. 
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Nina należy do elity i u boku bogatego męża prowadzi 
wygodne życie, jakiego zawsze pragnęła. Ich syn Finch 
właśnie dostał się na wymarzone studia w Princeton. 
Tom jest samotnym ojcem i pracuje od rana do nocy. 
Rozpiera go duma, gdy jego córka Lyla dzięki stypendium 
zaczyna naukę w prywatnym liceum. Dziewczyna usilnie 
stara się dopasować do obcego jej otoczenia, choć 
latynoska uroda odziedziczona po matce wcale jej w tym 
nie pomaga. Światy Niny i Toma zderzają się gwałtownie, 
gdy w szkole wybucha skandal obyczajowy z udziałem ich 
dzieci. Pośród piętrzących się kłamstw bohaterowie będą 
musieli przemyśleć relacje z najbliższymi i odpowiedzieć 
sobie na ważne pytanie: czego naprawdę pragną? 
 
 
 
 

 



 
Zgubiona dusza / Olga Tokarczuk ; [ilustracje] Joan na 
Concejo. - Wrocław : Wydawnictwo Format, 2017. 
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Był sobie raz pewien człowiek, który bardzo dużo i bardzo 
szybko pracował i już dawno zostawił swoją duszę gdzieś 
daleko za sobą. Bez duszy żyło mu się nawet dobrze – 
spał, jadł, pracował, prowadził samochód, a nawet grał w 
tenisa. Czasem jednak miał wrażenie, że wokół niego jest 
zbyt płasko, jakby poruszał się po gładkiej kartce z 
zeszytu do matematyki, kartce, którą pokrywają równiutkie 
kratki…”  
Pierwsza książka Olgi Tokarczuk, która mówi nie tylko 
słowami, ale i obrazami. To dwugłos – idąc za słowami 
pisarki, Joanna Concejo stworzyła równoległą opowieść, 
ukrytą w obrazach. Poruszająca rzecz o czekaniu, 
cierpliwości i uważności. 
 
 
 
 
 

   
  
 
 
 
 

Życie za życie / Magdalena Folta. - Wydanie pierwsze. - 
Gdynia : Novae Res, 2018. 
 
w 61609 
 
Którą prawdę wybierasz? Czy istnieje świat równoległy – 
drugi wymiar rzeczywistości? Dla bohaterów tej książki, 
terapeutki i jej niezwykłego pacjenta, znalezienie 
odpowiedzi na powyższe pytanie staje się kwestią 
fundamentalną. To od niej będzie zależało, jak potoczy się 
ich dalsze życie: czy będą umieli zaakceptować 
przeszłość i bez lęku spojrzeć w przyszłość. 
Czy sny mogą być bardziej prawdziwe niż rzeczywistość? 
Gdzie leży granica między prawdą a obłędem? A może 
istnieje więcej niż jedna prawda?  
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