
Sierpniowe nowości książkowe

1 Tanya Valko – Arabski książę Czy można polubić życie w złotej klatce, tak że nie chce się jej 
opuścić i wrócić do M-5? Czy bogactwo i rutyna są silniejsze 
od naturalnego pragnienia wolności?
Jak potoczą się losy kobiet z rodu Salimich - Doroty i jej 
dwóch córek: Marysi i Darii - oraz ich życiowych partnerów? 
Czy Dorota po życiowej zawierusze będzie mogła spokojnie 
cieszyć się szczęściem swojego stadła? Czy miłość Hamida i 
Marysi Binladenów okaże się wieczna? A może na ich 
krystalicznym związku pojawi się rysa? A Daria? Czy po latach
spędzonych u boku zbrodniarza i terrorysty Jasema Alzaniego 
potrafi się od niego uwolnić i żyć w cywilizowanym świecie 

prawa? 
https://lubimyczytac.pl/

2 Tanya Valko – Arabski raj To wstrząsająca historia Polki, która poślubiła Araba i Arabki, 
która pokochała Polaka. Słowianka znajduje swój mały eden w 
ortodoksyjnej wahabickiej bogatej Arabii Saudyjskiej i w 
pogrążonej w chaosie nieszczęsnej Libii, zaś muzułmanka 
swoją mekkę widzi w bezpiecznym kraju nad Wisłą. Zatem 
arabski raj to nie tylko koraniczna Dżenna (Ogród) z pięknymi 
hurysami, z rzekami płynącymi mlekiem, miodem i winem? 
Gdzie jeszcze można znaleźć prawdziwą krainę szczęśliwości?
Czy Marysia nadal na zabój kocha Hamida, czy znów dopuści 
się zdrady? Zaś Daria ciągle jest uzależniona od dżihadysty, 
który skradł jej młode serce, czy dzięki nowej miłości będzie w
stanie się wyzwolić? A co z podstarzałą Dorotą? Czyżby siadła 
na laurach? 

https://lubimyczytac.pl/

3 Tanya Valko – Arabska księżniczka „Arabska księżniczka” to powieść zgłębiająca tajniki ludzkiej 
natury, uwarunkowane muzułmańskim prawem szarijatu, opis 
przemocy, mordów i gwałtów, ale też książka ukazująca życie 
w arabskim kraju.Autorka opisuje dalsze koleje życia Doroty – 
Polki, która w młodości poślubiła Libijczyka, oraz jej dorosłej 
córki, która sama staje się matką Nadii. Tym razem ich dzieje 
łączą się z zawikłanymi losami saudyjskiej księżniczki Lamii. 
Kraj arabski zostaje przedstawiony nie tylko oczami 
Europejek, ale również rodowitych mieszkanek. Książka 
ukazuje próby emancypacji arabskich kobiet i znalezienia 
przez nie miejsca dla siebie w kraju mężczyzn. Tanya Valko 
opisuje okrucieństwo, pasje i uczucia oraz podłoże 

psychologiczne ludzkich czynów. 
https://lubimyczytac.pl/

4 Tanya Valko – Arabska krew Historia miłosna w czasach współczesnej wojny. Autorka 
opisuje dalsze niezwykłe losy matki i jej córki. Przedstawia 
szarpane rewolucją kraje arabskie oczami Europejki, która 
próbuje zaaklimatyzować się w muzułmańskich realiach. 
Książka ukazuje okropieństwa wojny, pasje i uczucia, a przede 
wszystkim podłoże psychiczne ludzkich czynów w 
ekstremalnych sytuacjach. Obnaża okrucieństwo i 
bezwzględność tyrana wobec cierpienia zwykłych ludzi. Czy 
Dorota i Marysia po odnalezieniu się po latach w Arabii 
Saudyjskiej będą już zawsze razem? Czy ich związki są udane i
czują się w nich spełnione? Jak zmieni się ich świat? Jak 
będzie wyglądała Libia po rewolucji? Czy o taki kraj walczyli 

powstańcy? 
https://lubimyczytac.pl/



5 Tanya Valko – Arabska Żydówka Marysia Salimi, pół-Polka, pół-Libijka po 
rozwodzie z saudyjskim milionerem staje przed 
trudnym wyborem - załamać się i żyć w cieniu 
dawnego luksusu czy wziąć sprawy we własne 
ręce i zawalczyć o swoją przyszłość. W 
poszukiwaniu odpowiedzi trafia do Polski, gdzie 
poznaje swą babkę, która odkrywa przed nią 
nieznany wątek rodzinnej historii. Wypełniając jej 
ostatnią wolę Marysia trafia do Izraela i 
Autonomii Palestyńskiej. Poznaje blaski i cienie 
tej części Bliskiego Wschodu, podąża tropem 
skrywanych tajemnic, trafia w niebezpieczne 
miejsca i poznaje kontrowersyjne postacie. 
https://lubimyczytac.pl/

6 Katarzyna Puzyńska – Martwiec Niewielki lokalny autobus wyrusza swoją standardową trasą, 
ale nie dociera do celu. Po kierowcy i pasażerach nie pozostaje 
żaden ślad. Jakby rozpłynęli się w powietrzu. Po jakimś czasie 
jedna z podróżnych wraca. Nic nie pamięta i nie umie 
powiedzieć, co się wydarzyło. Kiedy w końcu zaczyna 
przypominać sobie fragmenty zdarzeń, zostaje zamordowana.
Tymczasem, w niemal opustoszałej wsi pośród lasów, trwa 
poruszenie. Zrozpaczona matka twierdzi, że jej córkę 
pochowano żywcem i próbuje rozkopać grób. Otwarcie trumny
podsuwa nowe przesłanki do podejrzeń, że być może się nie 
myliła. To nie jedyne dziecko, które kobieta straciła. Dokładnie
rok wcześniej zamordowano jej syna i odcięto mu głowę. Teraz
policja znajduje czaszkę. Pojawia się myśl, że przyczyna 
śmierci chłopaka jest zupełnie inna niż podejrzewano. Aspirant
Daniel Podgórski próbuje powiązać obie sprawy. 

https://lubimyczytac.pl/

7 Katarzyna Bonda- Sprawa Niny Frank Akcja powieści rozgrywa się w dwóch światach: jeden to 
sielska miejscowość przygraniczna - Mielnik nad Bugiem, 
gdzie do tej pory nie działo się nic a życie płynęło leniwie, 
drugi - to high life stolicy, w którym żyje najpopularniejsza 
aktorka polskich seriali - Nina Frank. Prawdę o niej poznajemy
z dziennika internetowego. Dowiadujemy się o jej 
dwuznacznej drodze do kariery, licznych kochankach, 
nałogach, różnego kalibru świństwach i grzeszkach. 
Jednocześnie w swoim życiu odgrywa role szczęśliwej i dobrej
- jak grana przez nią postać zakonnicy Joanny, która przyniosła
jej pieniądze i sławę. Kochają ją miliony telewidzów i wierzą 
w wykreowany wizerunek. Te dwa światy przeplatają się przez 

całą książkę, by spotkać się w kulminacyjnym punkcie akcji.  
https://lubimyczytac.pl/

8 Wojciech Chmielarz – Wilkołak Prywatny detektyw Dawid Wolski nie spocznie. Na cmentarzu, 
na pogrzebie swojego ojca, mecenasa Wolskiego, który 
doprowadził do uwolnienia mordercy Igi, kobiety jego życia – 
widzi ją z daleka i już wie, że przeszłość wróciła i niemożliwe 
stało się możliwe. Dziewczyna jest dziesięć lat starsza, 
zmieniona, ale to Iga. Tylko on ją zobaczył, tylko on ją 
rozpoznał. Nikt mu nie wierzy, lecz on jest pewien – Iga żyje. 
Żyje i z jakiegoś powodu znowu znika. Od chwili jej śmierci 
Wolski wie, że coś jest nie tak i teraz ma pretekst, żeby to 
sprawdzić. Dopuszcza się profanacji i w niebezpieczną grę 
wciąga jedynego przyjaznego mu człowieka – prokuratora 
Adama Górnika. Prawda okaże się jednak zbyt trudna do 

przyjęcia, ale dla Wolskiego nie ma ratunku… 
https://lubimyczytac.pl/



9 Lucinda Riley – Zaginiona siostra Sześć sióstr. Choć urodziły się na różnych kontynentach, 
wychowały się w bajecznej posiadłości na prywatnym 
półwyspie Jeziora Genewskiego. Adopcyjny ojciec nadał im 
imiona mitycznych Plejad. Każda ułożyła sobie życie po 
swojemu i rzadko mają okazję spotkać się wszystkie razem. Do
domu ściąga je niespodziewana śmierć ojca, który zostawił 
każdej list i wskazówki mogące im pomóc w odkryciu 
własnych korzeni. I w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie, co 
się stało z siódmą siostrą…
Podążając za sensacyjnymi doniesieniami prawnika rodziny, 
który być może ustalił tożsamość zaginionej siostry, Maja i 
Ally wpadają na jej trop w winnicy w Nowej Zelandii. 
Znajdują też rysunek  pierścienia ze szmaragdem w kształcie 
gwiazdy. Dla dziewcząt rozpoczyna się wyścig z czasem, aby 
jak najszybciej odnaleźć Zaginioną Siostrę, żeby mogła razem 
z pozostałymi siostrami złożyć wieniec na Morzu Egejskim. 

https://lubimyczytac.pl/

10 Danielle Steel – To co lśni Sztuką jest dostrzec prawdziwy blask wśród niewiele wartych 
błyskotek Nicole miała mieć wszystko. Dziewczęta takie jak 
ona – piękne córki wpływowych rodziców – mogą przebierać 
w życiowych szansach. Studia na elitarnej uczelni, praca w 
prestiżowym magazynie i miłość najbliższych sprawiają, że jej 
życie wypełnia blask. Ale nie ma światła bez ciemności, a los 
prędzej czy później każdemu pokaże swoje mroczne oblicze. 
Rodzice Nicole giną w zamachu terrorystycznym. Zdruzgotana
dziewczyna zostaje sama na świecie. Życie odsłoni przed nią 
cały swój blask i wielki mrok. Kolejne miłości przyniosą jej  
szczęście, jak i ból, a wyzwania sprawią, że Nicole stanie się 
silniejsza. Czy odkryje, co jest w życiu najważniejsze?I czy 
mimo zawirowań losu – zdoła poznać samą siebie?

https://lubimyczytac.pl/

11 Karolina Wilczyńska – Zamarznięte serca Zima przychodzi nieoczekiwanie. A z nią mróz tak wielki, że 
mrozi serce. Wtedy potrzebujemy kogoś, kto otuli je ciepłem, 
roztopi lód i pozwoli uwierzyć w nadejście wiosny.
Liliana stoi przed trudnym zadaniem: musi zaopiekować się 
młodszą kuzynką, która zatrzymuje się u niej na jakiś czas. 
Nastolatka sprawia sporo kłopotów i gdy Liliana postanawia z 
nią poważnie porozmawiać, dowiaduje się o traumatycznych 
przeżyciach dziewczyny. Pod adresem partnera Liliany padają 
poważne oskarżenia. Niespodziewanie okazuje się też, że 
Liliana musi zmierzyć się z własną, trudną przeszłością.
Najnowsza powieść Karoliny Wilczyńskiej to próba 
zrozumienia, że przeszłość zawsze nas odnajdzie, nie możemy 

przed nią uciec. 
https://lubimyczytac.pl/

12 Karolina Wilczyńska – Dotyk słońca Pierwsze wiosenne i ciepłe promienie słońca to znak, że 
wszystko wokół budzi się do życia. Tak jak rozkwitają pąki 
kwiatów, tak rodzą się nowe uczucia i emocje…
Róża przeżywa euforię ponownego zakochania. Gdy 
mężczyzna jej życia zjawia się po latach w progu mieszkania, 
Róża zupełnie traci głowę. Przyjaciółki radzą jej zachować 
ostrożność, lecz czy samotna dotąd kobieta będzie w stanie 
oprzeć się upojnej nocy w objęciach ukochanego?
Gdy ten niespodziewanie znika, Róża zostaje… nie tak całkiem
sama. W trudnych chwilach będzie mogła liczyć na pozostałe 
mieszkanki bloku przy ulicy Kwiatowej, mimo że każda z nich 
musi borykać się ze swoimi problemami. Ale od czego są 

przyjaciółki! 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


13 Karolina Wilczyńska – Grudniowe kwiaty Tegoroczna zima na Kwiatowej przyniesie wiele 
niespodzianek! Norbert czuje, że nareszcie 
wszystko w jego życiu zaczyna się układać. Jego 
firma prężnie się rozwija, więc  ze wspólnikiem 
wynajmuje nowy lokal i przyjmuje coraz więcej 
zleceń. Gdyby tylko udało mu się naprawić relację
z najlepszą przyjaciółką… Pojawia się doskonała 
okazja, bo zbliżają się święta, a to przecież 
szczególny czas, gdy możemy pokazać 
najbliższym, jak bardzo nam na nich zależy. 
Tymczasem Danuta szykuje świąteczne spotkanie 
dla znajomych i sąsiadów z bloku przy ulicy 
Kwiatowej. Nie zabraknie na nim również 
Norberta i Dominika – jaką rolę w ich życiu 
odegra prawniczka? I co zrobi Julia, gdy pozna 
tajemnicę Norberta?
https://lubimyczytac.pl/

14 Remigiusz Mróz – Ekstremista W Opolu znika maturzystka, a jedynym pozostawionym przez 
nią śladem jest karta tarota z symbolem sprawiedliwości. 
Rodzina nie zamierza iść na policję, gdyż twierdzi, że 
dziewczyna zmagała się z problemami i nieraz deklarowała, że 
któregoś dnia ucieknie z domu.
Jedyną osobą, która dostrzega w tym coś więcej, jest lokalna 
dziennikarka, Małgorzata Rosa. Od kilku miesięcy śledziła 
powracający w internecie motyw kart do wróżenia, zdający się 
mieć związek ze zdarzeniami, w które wplątany był niedawno 
Gerard Edling. Nie widząc innej możliwości, próbuje szukać 
pomocy u człowieka, który z nieznanych jej przyczyn nie chce 

mieć z nią nic wspólnego 
https://lubimyczytac.pl/

15 Charlotte Bronte – Dziwne losy Jane Eyre Najsłynniejsza powieść Charlotte Brontë, która przyniosła jej 
międzynarodową sławę.
Historia młodej dziewczyny, która po stracie obojga rodziców, 
trafia do domu brata swojej matki. Nie potrafi jednak obudzić 
uczuć u ciotki, która – gdy tylko nadarza się okazja – pozbywa 
się dziewczynki, wysyłając ją do szkoły dla sierot, słynącej z 
surowego rygoru. Jane jednak udaje się przeżyć, zdobywa 
wykształcenie i wreszcie znajduje pracę jako guwernantka, w 
domu Edwarda Rochestera, samotnie wychowującego 
przysposobioną córkę. Wydawałoby się, że tu wreszcie 
znajdzie prawdziwe szczęście. Jednak los upomni się 
zadośćuczynienia za winy z przeszłości jej ukochanego pana. 

Jane nocą ucieka szukać swojej własnej drogi… 
https://lubimyczytac.pl/

16 Kristin Hannah – Pomiędzy siostrami Wzruszająca, chwilami zabawna, momentami dramatyczna i 
pełna goryczy opowieść o życiu.
Czy może być coś wspanialszego niż miłość? A coś gorszego 
niż samotność?
Dramatyczne losy dwóch sióstr, które po latach odnajdują 
łączącą je niegdyś więź, są jeszcze jednym tego przykładem. 
Claire kocha i jest kochana; Meghann boi się bliskości, nie 
pozwala, by jej życiem rządziły emocje. Claire żyje skromnie, 
otoczona rodziną i przyjaciółmi; Meghann zajmuje luksusowy 

apartament, ale czuje się w nim obco i samotnie. 
https://lubimyczytac.pl/



17 Krzysztof Potaczała – To nie jest miejsce 
do życia

Operację spinającą klamrą ten reportaż nazwano w kręgach 
władzy poprawianiem granicy. W 1951 roku na życzenie 
Stalina Polska zrzekła się części terenów nadbużańskich, a w 
zamian otrzymała fragment Bieszczadów. W wyniku polsko-
sowieckiej umowy przymusowo przesiedlono kilkadziesiąt 
tysięcy ludzi – Polaków i Ukraińców związanych od pokoleń 
ze swoją ziemią. Pierwsi zamienili równiny na góry, drudzy – 
góry na bezkresne stepy. Jednych rzucono do zapadłych chat, 
innym kazano budować lepianki. Polaków i Ukraińców 
połączył wspólny wysiedleńczy los, choć długo licytowali się, 
kto z nich ucierpiał bardziej.Ale książka Krzysztofa Potaczały 
to nie tylko opowieść czasów powojennych. Autor opowiada o 
tym, jak układały się polskie i ukraińskie relacje z Żydami i 
Niemcami przed wojną i w czasie wojny, kiedy i gdzie zostało 
zasiane ziarno nienawiści, kto zdołał przetrwać i jakie 
pozostawił świadectwo. Dlaczego bliscy sobie ludzie gotowi 
byli się zabijać, a innych – niekiedy zupełnie obcych – stać 
było na heroiczną, bezinteresowną pomoc. Pogmatwane losy 
wielokulturowej społeczności na polskich kresach oparte są 

głównie na zebranych przez autora ustnych świadectwach. 
https://lubimyczytac.pl/

18 Ari Forman, David Polonsky – Dziennik 
Anne Frank

W 2017 roku fundacja Anne Frank Fonds z siedzibą w Bazylei 
zrealizowała projekt graficznej adaptacji światowego klasyka 
literatury, jakim jest Dziennik Anne Frank. Do realizacji tego 
dzieła zaproszono Ariego Folmana i Davida Polonsky’ego – 
wybitnych twórców nominowanych do Oscara za film pt. Walc 
z Baszirem. W Dzienniku Anne Frank Folman błyskotliwie 
połączył oryginalny tekst z fikcyjnymi dialogami, a David 
Polonsky zilustrował go zdecydowaną kreską i wyraźną 
kolorystyką, wskazując nowe perspektywy odczytania tekstu 
Anne Frank. Z kolei przystępna i niebywale atrakcyjna forma 
otwiera dostęp do nowych czytelników. Obaj artyści starali się 
podkreślić poczucie humoru Frank, jej umiejętność spojrzenia 
w głąb drugiego człowieka i nietuzinkową interpretację 
sytuacji, w jakiej się znalazła czternastoletnia wówczas 

dziewczyna. 
https://lubimyczytac.pl/

19 Ottessa Mosgfeg – Tęsknota za innym 
światem

Tęsknota za innym światem to pierwszy zbiór opowiadań 
jednej z najbardziej ekscytujących współczesnych autorek. To 
zarazem rzadki przypadek, gdy zbiór opowiadań jest bardziej 
oczekiwany niż nowa powieść. I nie bez powodu. W 
opowieściach Ottessy Moshfegh jest coś niesamowicie 
niepokojącego, coś niebezpiecznego, a jednocześnie 
zachwycającego, a nawet zabawnego.
Bohaterami opowiadań są osoby, które razem i każda z nich z 
osobna reprezentują ułomną kondycję człowieka. Groteska, a 
czasami oburzenie, z jakimi autorka opisuje swe postacie, są 
jednocześnie nasycone czułością i współczuciem, próbą 
zrozumienia i wybaczenia. To opowieści o izolacji i samotności
każdego człowieka, który tęskniąc za osiągnięciem pełni i 
doskonałości, wybiera drogę, na której niemal zawsze potyka 
się o własne impulsywne zachowania i egzystencjalną 

niepewność. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/
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20 Marcin Szczygielski – Arka czasu Rafał ma prawie dziewięć lat. Mieszka w Dzielnicy. Nie chodzi
do szkoły, bo w Dzielnicy nie ma szkół dla dzieci w jego 
wieku. Wszyscy tu ciągle się wprowadzają lub wyprowadzają, 
więc Rafał nie ma żadnych przyjaciół. Dziadek, który się nim 
opiekuje, przez całe dni wędruje po Dzielnicy i gra na 
skrzypcach, aby zarobić na życie. Dlatego Rafał najczęściej 
siedzi sam w mieszkaniu. Ale nie jest samotny – ma książki i 
bibliotekę, która jest jedynym miejscem w Dzielnicy, do 
którego wolno mu chodzić samemu. Pewnego dnia 
bibliotekarka wręcza mu powieść „Wehikuł czasu” Herberta 
George’a Wellsa. Ta lektura odmienia życie chłopca, stając się 

początkiem wielkiej, niebezpiecznej przygody… 
https://lubimyczytac.pl/

21 Ryszard Ćwirlej – Upiory spacerują nad 
Wartą

Poznań, 1985. Na brzegu Warty wędkarze znajdują zwłoki 
kobiety bez głowy. Dla Milicji Obywatelskiej to poważny 
problem, zwłaszcza, gdy odnaleziona później głowa okazuje 
się nie pasować do ciała. Na mieszkańców miasta pada strach. 
Czyżby w spokojnym społeczeństwie równości pojawił się 
seryjny morderca?
Zespół śledczych z Komendy Wojewódzkiej MO pod 
kierunkiem kapitana Marcinkowskiego ma ręce pełne roboty. 
Milicjanci dochodzą do wniosku, że inspiracją dla okrutnej 
zbrodni mogły być brutalne horrory sprowadzane ze zgniłych 
krajów kapitalistycznych. Inwigilacja środowiska wielbicieli 
filmów na kasetach video nie będzie łatwa, a władze oczekują 
szybkich rezultatów.
Czy elita poznańskiej Milicji Obywatelskiej ujmie brutalnego 

mordercę, zanim polecą kolejne głowy? 
https://lubimyczytac.pl/

22 Ryszard Ćwirlej – Trzynasty dzień 
tygodnia

Akcja kolejnej powieści kryminalnej Ryszarda Ćwirleja 
rozpoczyna się nocą 13 grudnia 1981 roku. Milicjanci, którzy 
zostają wysłani na jedno z poznańskich osiedli, by aresztować 
opozycjonistę z Solidarności, natrafiają w jednym z mieszkań 
na zwłoki zastrzelonego mężczyzny. Tej samej nocy w innej 
części miasta dochodzi do podobnego morderstwa. Oba 
mieszkania są splądrowane. Czy coś łączy oba morderstwa? A 
może podobieństwa to tylko przypadek?
Porucznik Marcinkowski nie wierzy jednak w takie przypadki. 
Zaczyna żmudne śledztwo, w którym pomagają mu dwaj inni 
milicjanci, świeżo upieczony absolwent szkoły oficerskiej w 
Szczytnie, podporucznik Mirosław Brodziak i oddelegowany z 
SB chorąży Teofil Olkiewicz.Wartka akcja, pasjonująca 
intryga, barwne tło i zaskakujące zakończenie, wszystko to 

sprawia, że książkę czyta się jednym tchem. 
https://lubimyczytac.pl/

23 Zofia Kossak Szczucka – Pożoga „W odległym od wydarzeń europejskich zakątku, w szczelnie 
odciętej od powstającego właśnie państwa polskiego ziemi, 
działy się rzeczy wielkie, o całej przyszłości tego kraju na 
długie czasy decydujące. Padał w gruzy dawny porządek, 
oparty na rządach dynastii carskiej, ale zarazem starano się 
także doszczętnie zburzyć wszelkie ślady dominującej tam 
kulturalnie polskości. Autorka patrzała z bliska na postęp tych 
usiłowań i miała sposobność obserwować je jak najdokładniej, 
będąc jedną z ich ofiar.
(…) Toteż opis wydarzeń, jakie ludność, czy to polska, czy to 
ruska, przeżyła od wybuchu rewolucji rosyjskiej aż do 
wkroczenia pierwszych oddziałów regularnych wojsk polskich,
będzie z pewnością raz na zawsze jednym z najcenniejszych i 
najwiarygodniejszych materiałów dla przyszłych historyków 

tych wypadków”. 
https://lubimyczytac.pl/
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24 Małgorzata J. Kursa- Wiedźmy w opałach Zbulwersowane i zirytowane nękającymi je anonimami oraz 
burzą, jaką wywołała napisana przez Gośkę Knypek książka, 
wiedźmy postanawiają przyciągnąć do agencji nowych 
autorów. W wyniku zorganizowanego przez nie konkursu, 
udaje im się wypromować Mirę Małecką i Lucynę Kalisiak. 
Pech jednak nie odpuszcza – ciała debiutantek zostają 
znalezione w kamienistej fosie w Parku Traugutta w pobliżu 
restauracji, w której wiedźmy zorganizowały imprezę dla 
swoich autorów.
Podejrzanych nie brakuje. Sylwia Pluszcz, leciwa grafomanka, 
która wślizgnęła się na bankiet nieproszona, znika bez śladu. 
Młody pisarz Teofil Tarninek opuścił restaurację w tym samym
czasie, co zamordowane debiutantki.
Kto zabił? Czy komisarzowi Niżowi, czterem rozwścieczonym 
wiedźmom i jednemu sekretarzowi uda się rozwiązać te 

zagadkę? 
https://lubimyczytac.pl/

25 Katarzyna Simonienko – Lasoterapia Co nam daje las? Spokój, wytchnienie, poprawę 
zdrowia psychicznego – ale nie tylko. Wędrówki 
po lesie podnoszą naszą odporność, wspomagają 
leczenie wielu chorób, takich jak astma, alergie 
czy depresja. Lasoterapia przybliża, opierając się 
na wynikach badań naukowych, wpływ natury na 
zdrowie i dobrostan człowieka. Z książki dowiesz 
się: Na czym polega terapia lasem?
Jak zaplanować wędrówkę by odnieść jak 
najwięcej korzyści?
Jak korzystać z lasu, kiedy mieszkamy w 
betonowej dżungli?
Książka ta pomoże Ci w zaplanowaniu Twojej 
własnej lasoterapii w sposób praktyczny, z 
uwzględnieniem pór roku, pogody, wieku, stanu 
zdrowia. 
https://lubimyczytac.pl/

26 Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora – 
Listy na wyczerpanym papierze

Dwoje poetów. On - dystyngowany starszy pan, arcymistrz 
słowa, liryczny humorysta. Ona - piękna, młoda i trochę 
szalona. Jeremi Przybora i Agnieszka Osiecka. Rządzą 
wyobraźnią milionów wrażliwców. Ich piosenki zna cała 
Polska. Ale nikt nie zna dziejów ich wzajemnego uczucia, 
romansu przez lata ukrywanego, burzliwego, dramatycznego i 
wzruszającego jak ich wiersze. Ta książka - miłosne listy 
Jeremiego i Agnieszki - zdejmuje zasłonę z tego uczucia i 
ukazuje całe jego piękno.

https://lubimyczytac.pl/
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27 Eva Ericksson, Rose Lagercrantz – Kiedy
ostatnio byłam szczęśliwa

Jutro Dunia kończy pierwszą klasę. Dunia, która 
jest taka szczęśliwa, że mogłaby o tym napisać 
książkę! Właściwie to już prawie napisała. Siedzi 
w sali udekorowanej na zakończenie roku i 
zastanawia się jeszcze tylko nad ostatnim 
rozdziałem. Nagle ktoś puka do drzwi. Dunia 
zostaje wywołana na korytarz i dowiaduje się, że 
wydarzył się wypadek. Duni robi się zimno. 
Lodowato… O trudnych, nieprzewidzianych 
zdarzeniach, ale też o tym, że nawet w chwilach 
nieszczęścia można odczuwać radość. Książka w 
sam raz dla początkujących czytelników – 
czytanie ułatwiają: prosty język, duża czcionka, 
przejrzysty układ strony i świetne rysunki Evy 
Eriksson.
https://lubimyczytac.pl/

28 Lee Child – Elita zabójców Żadnego telefonu, żadnego adresu. Po odejściu z armii Jack 
Reacher żyje tak, by nie zostawiać śladów. Ale pewnego dnia 
na jego koncie pojawia się 1030 dolarów. Nawet się nie 
zastanawia, skąd się wzięły. Wie, że dopadła go przeszłość.
10-30 to kod, jakim posługiwali się członkowie specjalnej 
grupy śledczej, do której kiedyś należał. I robili to wtedy, kiedy
potrzebowali pomocy. Niestety, dla niektórych z nich pomoc 
przyszła za późno.
Na pustyni w Kalifornii znaleziono wyrzucone z helikoptera 
zwłoki jednego z byłych członków grupy, a inni stają się 
zwierzyną, na którą polują profesjonaliści. Reacherowi pachnie

to spiskiem związanym z międzynarodowym terroryzmem… 
https://lubimyczytac.pl/

29 Witold Pilecki – Raporty z Auschwitz Widziałem takich /szczególnie mężczyzn/, którzy niby są 
wierzący, a wstydzą się wyraźnie przeżegnać i robią coś w 
rodzaju namiastki znaku krzyża. Jest to doskonały przykład 
psychozy wstydu i lęku - żeby jakiś bałwan z tłumu - kolega - 
nie "podśmiał". Raczej gnuśnieć w tłumie baranów byle by nie 
narazić się na wytknięcie palcem, jako człowiek niezrozumiały
dla przeciętniaków. Wcale nie znaczy to, że chciał bym siebie 
ponad innych wynieść - Przeciwnie! Chciał bym wstrząsnąć 
każdym, żeby z tego, dorośniętego tylko do pewnego 
znormalizowanego poziomu - tłumu, wystrzeliły, jeśli nie 
można wszędzie - to przynajmniej tu i ówdzie - pędy myśli, 

czynu (...) 
https://lubimyczytac.pl/

30 Harlan Coben – Najlepsze amerykańskie 
opowiadania kryminalnej

Dwadzieścia „najlepszych z najlepszych” amerykańskich 
opowiadań kryminalnych wybranych osobiście przez mistrza 
gatunku, Harlana Cobena. Dwadzieścia historii o zbrodni, 
śmierci i karze, opatrzonych zaskakującymi puentami. Jedne z 
nich przyprawią czytelnika o śmiech lub łzy, inne – wywołają 
dreszcz przerażenia. Znajdziemy tu teksty uznanych pisarzy, 
jak Lawrence Block, James Grady, Mickey Spillane czy Max 
Allan Collins, jak również utwory twórców, którzy dopiero 

zdobywają popularność. 
https://lubimyczytac.pl/
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31 Mikki Daughtry, Tobias Iaconis i inni – 
Trzy kroki od siebie

Will już dawno porzucił nadzieje na wyleczenie. Gdy tylko 
skończy osiemnaście lat i będzie mógł decydować o sobie, 
zamierza skończyć ze szpitalem, lekami i drenażem. Marzy o 
podróżach i poznawaniu świata.
Stella wie, że powinna się trzymać od Willa z daleka. 
Wystarczy jeden oddech, jeden pocałunek, by jedno zaraziło 
drugie. Oboje są świadomi, że mogą umrzeć. Ale im więcej 
czasu spędzają w swoim towarzystwie na szpitalnych 
korytarzach, tym bardziej narzucony z góry dystans 

przypomina nieludzką karę. 
https://lubimyczytac.pl/

32 William Grill – Wyprawa Shackletona Niezwykła książka opowiadająca o losach wyprawy Ernesta 
Shackletona, który na pokładzie statku „Endurance” 
postanowił przebyć Antarktydę od morza do morza, 
przechodząc przez biegun. Na jej kartach zobaczymy 
drobiazgowo przedstawioną załogę i ekwipunek, który jej 
towarzyszył. Poczujemy chłód bieguna południowego i 
miażdżącą siłę nieustępliwej lodowej pokrywy. Dowiemy się 
czym jest prawdziwa odwaga i determinacja.
Imponująca podróż Shackletona będzie ostatnią pośród 
Bohaterskich Wypraw Antarktycznych, które odbywały się w 
latach 1888–1914. Jego historia jest przykładem 
niewyobrażalnego niebezpieczeństwa i przygód, ale przede 

wszystkim wytrwałości. 
https://lubimyczytac.pl/

33 Louisa May Alcott, Frank Thayer Merrill 
– Dobre żony

Louisa May Alcott opowiada dalsze dzieje „małych kobietek”.
Dobre żony to książka dla wszystkich, którzy chcą poznać 
dalsze losy małych kobietek - poważnej Meg, roztrzepanej Jo, 
łagodnej Beth i wytwornej Amy.
Upłynęło kilka lat i dziewczęta powoli wkraczają w inny świat,
dorośleją, zmieniają się, przeżywają smutki i rozczarowania, 
nawet tragedie, ale jednocześnie życie nie skąpi im także 
radosnych i szczęśliwych chwil. Cztery siostry - cztery różne 
drogi życiowe.
Zanim znów podejmiemy nasza opowieść i spokojnie udamy 
się na ślub Meg, powinniśmy najpierw poplotkować nieco o 
rodzinie Marchów. Na wypadek gdyby któryś ze starszych 
czytelników uważał, że w historii tej zbyt wiele mówi się o 
„miłości” (nie sądzę, by młodsi czytelnicy mieli podobne 
zastrzeżenia), mogę tylko powtórzyć słowa pani March: – 
Czegóż innego można się spodziewać, kiedy w domu są cztery 

wesołe dziewczęta, a nie opodal pełen werwy, młody sąsiad? 
https://lubimyczytac.pl/

34 Louisa May Alcott – Mali męzczyźni Światowy bestseller amerykańskiej pisarki Louisy May Alcott. 
Dalsze losy bohaterów Małych kobietek i Dobrych żon 
(książka jest trzecią częścią tetralogii Małych kobietek). 
Książka opowiada o życiu Jo Bhaer, jej męża i dzieciaków ze 
szkoły w Plumfield. Pełno w niej zabaw, figli, ale i ważnych 
przesłań moralnych, bowiem państwo Bhaer traktują swych 
wychowanków z miłością, przepełnieni pragnieniem 
wykształcenia z nich dobrych i mądrych ludzi. Bezpośrednią 
inspiracją tej historii była śmierć szwagra Alcott, który pojawia
się w jednym z ostatnich rozdziałów. Wszystkie książki cyklu, 
choć tak uroczo bajkowe, były jednak w dużej mierze oparte o 
prawdziwe wydarzenia z życia autorki, co dodaje im 

większego znaczenia i kolorytu. 
https://lubimyczytac.pl/
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35 Nancy Springer – Sprawa zaginionego 
Markiza

Enola to młodsza siostra najsłynniejszego detektywa wszech 
czasów, Sherlocka Holmesa, którą poznajemy, gdy w dniu jej 
czternastych urodzin znika jej matka. Wbrew decyzji braci, 
Sherlocka i Mycrofta, którzy chcieliby zatrzymać Enolę w 
szkole z internatem, dziewczynka wyjeżdża do Londynu, by 
odszukać matkę. Tu rozwiązuje serię zagadek kryminalnych i 

jednocześnie stara się unikać braci, którzy próbują ją odzyskać.

https://lubimyczytac.pl/

36 Lucyna Olejniczak – Kobiety z ulicy 
Grodzkiej – Hanka

W 1890 roku, w piwnicy pod apteką, przychodzi na świat 
Wiktoria, nieślubna córka aptekarza i młodej służącej, Hanki. 
Już w momencie narodzin mała skazana jest na śmierć, gdyż 
ojciec pozbywa się wszystkich swoich potomków z 
nieprawego łoża. Tego samego dnia Klementyna, żona 
aptekarza, też rodzi córkę, jednak dziewczynka zaraz umiera. 
Akuszerka w tajemnicy zamienia noworodki i w ten sposób 
ratuje życie małej Wiktorii. Wyczerpana trudnym porodem 
Hanka umiera, nie wiedząc, że jej córka przeżyje. Przed 
śmiercią przeklina aptekarza i jego potomnych, w tym, niestety,

i własne dziecko. 
https://lubimyczytac.pl/

37 Lucyna Olejniczak – Kobiety z ulicy 
Grodzkiej – Matylda

Losy potomków krakowskiego aptekarza Franciszka Bernata, a
zwłaszcza silnych kobiet, które nie boją się klątwy rodzinnej.
Lata 30. dwudziestego wieku. Matylda Borucka, córka Wiktorii
Bernat, nie chce kontynuować rodzinnej tradycji. Pragnie 
zostać aktorką, nie interesuje jej apteka. Tragiczny wypadek 
matki sprawia, że dziewczyna dowiaduje się, iż nie jest córką 
mężczyzny, którego dotąd uważała za ojca. Antoni Borucki 
opowiada jej dramatyczną historię pierwszej miłości i 

brzemiennej w skutkach podróży młodej Wiktorii do Paryża. 
https://lubimyczytac.pl/

38 Lucyna Olejniczak – Apteka pod złotym 
moździerzem – Obca

Pierwszy z dwóch tomów opowieści o protoplastach bohaterów
sagi "Kobiety z ulicy Grodzkiej". Korzenie zła i narodziny 
niewieściej siły w bezwzględnych czasach walki o życie, 
nadzieję i marzenia.
W 1831 roku w Galicji wybucha epidemia cholery. Z 
ogarniętej zarazą wioski ucieka młoda kobieta w ciąży. 
Kilkanaście lat później jej córka, Magda, urodzona i 
wychowana w klasztorze benedyktynek, przybywa do 

Krakowa, aby tam rozpocząć dorosłe życie. 
https://lubimyczytac.pl/
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