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1 Renata Kosin – Kobierce tkane z 
pajęczyny

Historia o tym, że od więzów krwi ważniejsze 
bywają te biorące się z serca.
Duch Arachny nie opuszcza Przytuliska i czuwa 
nad potomkami rodu Śmiałowskich. Ci z kolei żyją
wspomnieniami lepszych czasów i usiłują nie 
zagubić się w powojennej rzeczywistości. Szukają 
dla siebie miejsca do życia, starają się nie 
zapominać o rodzinnym gnieździe i własnych 
korzeniach.  Dzieci Rozalii, Klary i Balbiny 
rozpierzchają się po świecie po to, by z czasem 
przewrotny los niespodziewanie znów je połączył. 
Z kolei ich wnuki i prawnuki po latach dokonują 
nieświadomie podobnych wyborów i podążają 
identycznymi ścieżkami. Korzystają z talentów i 
kontynuują tradycje przodków, co prowadzi do 
nieprawdopodobnego finału. 
https://lubimyczytac.pl/

2 Renata Kosin – Promyk nadziei Mimo upływu lat, stary dom w Przytulisku wciąż 
jest siedzibą i sercem rodu Śmiałowskich. 
Przechowywane są tam wspomnienia o przodkach, 
z poszanowaniem tego, co pozostawili po sobie dla
przyszłych pokoleń. Współcześni potomkowie 
podlaskich szlachciców podążają własnymi 
ścieżkami. Dokonują podobnych wyborów.
W ten oto sposób Daniel Brave przywraca dawną 
świetność stadninie hrabiego Brzostowickiego, nie 
zapominając o tym, kim był dla jego prababki. 
Kostka, jako godna potomkini Valentina 
Pommiera, w najlepszy możliwy sposób 
wykorzystuje odziedziczony po nim talent. Rozalia
Śmiałowska, śladem doktor Kasi Lipki, odbywa 
staż w warszawskim szpitalu położniczym. 
https://lubimyczytac.pl/

3 Ćwirlej Ryszard – Pójdę twoim śladem  Porucznik Antoni Fischer, wraca do Poznania. 
Oddelegowany z frontu powstańczego ma zająć się
tworzeniem w mieście polskiej policji. Już w kilka 
godzin po przyjeździe do miasta Fischer staje 
przed  wyzwaniem śledczym. W budynku dawnej 
Królewskiej Akademii Niemieckiej (obecnie 
Collegium Minus), w którym  powstaje Poznański 
Uniwersytet, pracownicy natrafiają na powieszone 
zwłoki stróża. Wszystko wskazuje na samobójstwo
– twierdzi wezwany na miejsce lekarz. Jednak 
Fischera coś w tym samobójstwie niepokoi. 
Postanawia przyjrzeć się sprawie. Okazuje się że 
policjant, bez śledczego doświadczenia, musi 
rozwiązać zagadkę, z którą nie poradziłoby sobie 
wielu jego bardziej doświadczonych kolegów. 
https://lubimyczytac.pl/



4 Ryszard Ćwirlej – Tylko umarli wiedzą Lipiec 1932 roku. Europa pogrążona jest w 
głębokim kryzysie ekonomicznym. Z każdym 
dniem przybliżającym termin wyborów do 
Reichstagu społeczeństwo niemieckie coraz 
bardziej się radykalizuje.
Tymczasem urzędujący w Schneidemühl 
(dzisiejsza Piła) kapitan Carl Aschmutat, dawny 
znajomy Antoniego Fischera, wpada w poważne 
kłopoty. W mieście dochodzi do morderstwa, 
którego ofiarą jest znany działacz komunistyczny. 
Aschmutat musi jak najszybciej odkryć, kto stoi za 
atakiem, by zdążyć przed wizytą w mieście 
kandydata do urzędu kanclerza – Adolfa Hitlera. 
https://lubimyczytac.pl/

5 Magdalena Kordel – Serce w 
skowronkach

Czasami wystarczy zdecydować się na pierwszy 
krok, by zacząć spełniać marzenia
Klementyna boi się marzeń o własnej cukierence, 
choć w wyobraźni widzi już miejsce, w którym 
każdy będzie mógł się poczuć jak w domu. 
Tymczasem niespodziewany splot wydarzeń 
sprawia, że jeszcze raz będzie musiała zastanowić 
się, czego tak naprawdę pragnie. Na szczęście mała
Dobrochna coraz częściej zadaje jej przenikliwe 
pytania, a najlepsza przyjaciółka Imka pomaga 
patrzeć na życie przez różowe okulary.
Tylko babka Agata tęsknie wygląda przez okno i 
spogląda na drzwi. Ale pewnego dnia i do niej 
zapuka los. 
https://lubimyczytac.pl/

6 Waldemar Bednaruk, Alex Vastatrix – 
Harem. Pierwsza opowieść o polskim 
haremie

Książka w znacznej części napisana jest w postaci 
pamiętnika młodej dziewczyny sprzedanej przez 
matkę do tytułowego haremu. Cała historia jest 
niezwykła i w dużej mierze oparta na faktach. 
Nauce polskiej znany jest fakt istnienia w polskiej 
historii instytucji haremu. Wiemy o co najmniej 
trzech tego typu prywatnych przybytkach, z 
których jeden stworzył Jan "Sobiepan" Zamoyski - 
wnuk wielkiego Jana Zamoyskiego przedstawiony 
tak zabawnie przez Sienkiewicza w "Potopie". I to 
w jego haremie toczy się akcja powieści. Opowieść
zaczyna się w latach czterdziestych siedemnastego 
wieku. Opowieść czternastoletniej Józi – jak sama 
mówi głupiutkiej wtedy wiejskiej dziewuchy z 
Brzezin - córki ubogiego chłopa 
pańszczyźnianego. Gdy ojciec niespodziewanie 
zaniemógł i nie dał rady pracować, rodzina 
(szóstka dzieci, bieda aż piszczy) znalazła się w 
trudnej sytuacji, matka sprzedała dziewczynę. Ta 
trafiła do haremu mości Zamoyskiego. 
https://lubimyczytac.pl/



7 Waldemar Bednaruk, Alex Vastatrix – 
Dom Gejsz

Dom gejsz to kontynuacja bestsellerowej książki 
Harem. Zaczyna się od wątku współczesnego – 
nasza autorka jest już szczęśliwą posiadaczką 
małej fortuny ze sprzedaży Haremu. Wiedzie 
wygodny żywot w związku ze swoim chłopakiem, 
w pracy układa się jej doskonale, ale czegoś jej 
brakuje. Podrażniona żyłka poszukiwacza skarbów
przeszłości nie daje jej spokoju. I wtedy dowiaduje
się o istnieniu zaginionej części pamiętnika 
Sobiepana. Rusza więc ku nowej przygodzie, przez
Chiny, Japonię i Afrykę. Ciekawy wątek w książce 
poświęcony jest Marysieńce i jej pierwszym 
spotkaniu z Janem III Sobieskim.
https://lubimyczytac.pl/

8 Nora Roberts – Rozkwit magii Po tym, jak pandemia nazwana apokalipsą 
zniszczyła cywilizację, na świecie rozpowszechniła
się magia, a Fallon Swift od dziecka poznawała jej 
zasady. Młoda kobieta nie zazna spokoju, dopóki 
nie uwolni ludzi, których rząd lub fanatyczni 
Wojownicy Czystości od lat odczłowieczają, bez 
ustanku ich ścigając bądź zamykając w 
laboratoriach. Fallon pragnie uratować nawet tych, 
którzy ze strachu  współwinni tego zła - o ile, 
oczywiście, sami tego zechcą. Umocniona więzią, 
która połączyła ją z walczącym u jej boku 
Duncanem, Fallon zdołała uratować mnóstwo 
zmiennokształtnych, elfów i zwykłych ludzi. Teraz 
musi pomóc im uśmierzyć ból, jak również 
ponownie odkryć w sobie światło i wiarę.  A mając
stawić czoła dawnej nemezis, postanawiając 
zdobyć bastion przeciwnika i podążając za swoim 
przeznaczeniem - by przywrócić tarczę, która ongiś
chroniła wszystkich - będzie potrzebowała za sobą 
armii... 
https://lubimyczytac.pl/

9 Wioletta Sawicka – Wyjdziesz za mie 
kotku?

Anna – młoda, dziennikarka radiowa – kocha i jest 
kochana. Jednak nie do końca potrafi się odnaleźć 
w związku z troskliwym, ale despotycznym i 
Patrykiem. W ich relacjach nie brakuje napięć 
wynikających z jego tradycyjnego pojmowania 
rodziny – w tym roli kobiety – i jej pragnienia 
wolności. Anna musi posłuchać siebie, przekonać 
się, czy chce od życia tego samego co jej ukochany
mężczyzna, czy u jego boku naprawdę znajdzie 
swoje miejsce. Musi być pewna, jak odpowiedzieć 
na pytanie „Wyjdziesz za mnie, kotku?”.
A kiedy na jej drodze pojawia się milczący „ktoś”, 
o kim mówiła arabska przepowiednia, Anna musi 
się zmierzyć z przewrotnym losem, aby walczyć o 
swoje szczęście. 
https://lubimyczytac.pl/



10 Wioletta Sawicka – Będzie dobrze kotku Anna jest dobrą żoną i matką. Odnalazła swoje 
miejsce na ziemi, tylko że... Czasem ma wrażenie, 
że czegoś jej brakuje, że nie żyje w pełni. Słodki 
schemat „kury domowej” nie wystarcza. W miarę 
upływu czasu dochodzi do głosu przekonanie, że 
jednak chciałaby od życia czegoś więcej.
Stara się nie narzekać, nawet w myślach, bo 
przecież liczy się przede wszystkim rodzina. No i 
to, że Patryk jest taki szczęśliwy. Realizuje się nie 
tylko jako lekarz, ale też jako ojciec, głowa domu. 
Oboje bardzo się troszczą o Majkę. Pragną, by 
dziewczyna, która tak wiele w życiu przeszła, 
wreszcie poczuła się bezpiecznie. Jednak Patryk 
robi wszystko zgodnie ze swoją naturą – to znaczy 
despotycznie i nazbyt gorliwie. Zaczyna 
ograniczać córkę, tak jak wcześniej ograniczał 
Annę. Chce mieć je obie na wyłączność. 
https://lubimyczytac.pl/

11 Agnieszka Lis – Widoki Dziesięć lat temu wspólne wakacje na Wyspach 
Kanaryjskich zmieniły ich życie. Od tamtej pory 
każdy z nich pisze dla siebie zupełnie nową 
historię. Dorosły już Kacper usiłuje ratować 
rozpadające się małżeństwo, Dariusz walczy o 
wyczekiwany awans, a zakochana Sandra stara się 
znaleźć wspólny język z nastoletnią córką. Ich 
drogi wciąż przecinają się w mieście 
nieograniczonych możliwości i spełniających się 
marzeń.
Jak daleko można się posunąć, aby odnieść 
sukces? Kto ma prawo decydować o naszej 
przyszłości? I czy miłość naprawdę wszystko 
zwycięży?
https://lubimyczytac.pl/

12 Paulina Hendel – Trzynasty księzyvc Uważaj! Nieumarli wracają. Ludziom i 
żniwiarzom zagraża jeszcze niebezpieczniejszy 
wróg, a Pierwszy zmienił zasady gry. Magda, 
Feliks i Mateusz stają przed nowymi wyzwaniami, 
groźniejszymi demonami i dylematem większym 
niż wszystkie razem do tej pory wzięte. Trzynasta 
pełnia jest coraz bliżej. Bestsellerowa seria 
„Żniwiarz” nie pozwoli Ci zaznać spokoju!
https://lubimyczytac.pl/



13 Paulina Hendel  - Czerwone słońce Druga odsłona bestsellerowej serii „Żniwiarz”.
Słowiańskie demony nie dają o sobie zapomnieć!
Jeszcze do niedawna Magda była zwykłą 
dziewczyną, pracującą w małej księgarni, jednak 
obecnie jej życie wygląda całkiem inaczej niż 
sobie to zaplanowała.
Po ostatnich perypetiach Magda wraca do życia w 
innym ciele, zmienia się również jej charakter… 
Razem z Feliksem chcą odszukać i unicestwić 
Pierwszego, najbardziej niebezpieczną istotę z jaką
przyszło im się mierzyć. Gdy trafiają na Mateusza, 
który po wydarzeniach z poprzedniego roku 
wyprowadził się z Wiatrołomu, we troje wyruszają 
na poszukiwania zaginionego żniwiarza. A na 
świecie z niewiadomych przyczyn pojawia się 
coraz więcej nawich.
https://lubimyczytac.pl/

14 Hanna Kowalewska – Tego lata w 
Zawrociu

Tego lata, w Zawrociu to powieść o wyprawie w 
nieznane i pełną tajemnic przeszłość rodzinną. 
Matylda, mieszkanka warszawskiego blokowiska, 
pracująca na co dzień w teatrze, dostaje 
niespodziewanie w spadku po mało znanej babce 
malowniczy dom na prowincji. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie inni kandydaci na 
spadkobierców, choćby dwoje ukochanych 
wnuków babki. Dlaczego ja? – zastanawia się 
Matylda. By odpowiedzieć na to pytanie, musi 
poznać nie tylko tych, których babka pominęła, ale
przede wszystkim osobę, która ją wybrała. Jak to 
zrobić, gdy widziało się babkę Aleksandrę raz w 
życiu i ma się wokół siebie same zagadki? Czy 
Matyldzie uda się odgadnąć motywacje niezwykłej
kobiety, która podarowała jej Zawrocie, oraz 
pokochać dom na prowincji? 
https://lubimyczytac.pl/

15 Hanna Kowalewska – Maska Arlekina Maska Arlekina to trzecia cześć uwielbianego 
przez czytelników cyklu o Zawrociu. Po dziesięciu
latach od śmierci męża Matyldy ktoś stawia na 
jego grobie piękną marmurową rzeźbę garbatego 
anioła. Filip Just, nazywany przez przyjaciół 
Świrem, genialny mim, wizjoner i artysta, był 
jedną z najważniejszych osób w życiu Matyldy. 
Teraz ktoś jeszcze zgłasza do niego swoje prawa i 
w dodatku usiłuje udowodnić, że przeszłość 
wyglądała inaczej, niż Matyldzie się wydawało.  
Co zdarzyło się dziesięć lat temu, tej nocy, kiedy 
Filip wypadł z okna  akademika? Czy to było 
samobójstwo, czy też ktoś mu pomógł? Co kryło 
się pod maską kochającego mężczyzny? Czy jego 
miłość do Matyldy była prawdziwa? 
https://lubimyczytac.pl/



16 Ałbena Grabowska – Stulecie Winnych 
– Opowiadania

Stulecie Winnych. Opowiadania to książka o 
losach dwóch sióstr Ani i Mani Winnych, z 
podwarszawskiego Brwinowa. W jednym z 
opowiadań przeczytamy o dramatycznym 
przebiegu Wigilii w 1943 roku, w kolejnym 
poznamy losy Kazimierza, męża Ani, które 
doprowadziły go na szczyt warszawskiego 
półświatka. Co więcej, jedna z historii opisanych w
książce, wydarzyła się naprawdę.
Losy bohaterów osadzone w realiach dwudziestego
wieku, opisane przez jedną z najlepszych polskich 
pisarek Ałbenę Grabowską, skradły już serca 
tysięcy czytelników a saga Stulecie Winnych 
znalazła się na listach bestsellerów.
https://lubimyczytac.pl/

17 Magdalena Witkiewicz – Srebrna 
łyżeczka

Historia kobiety, która przeszła w życiu wiele. 
Traumy z przeszłości sprawiły, że zamknęła się w 
sobie i skupiła na karierze. Aż nagle ktoś pokazał 
jej, że można żyć inaczej. Ktoś  pokazał zupełnie 
inny świat Pewnego dnia Lidia dostaje list od 
tajemniczej kobiety, która przedstawia się jako 
przyjaciółka rodziny. Chce jej przekazać w spadku 
mieszkanie. Niczego więcej nie wyjaśnia.
Kim jest ta kobieta? Dlaczego tak jej na tym 
zależy? Nawiązuje się między nimi przyjaźń. 
Starsza kobieta uczy ją wrażliwości i wiary w 
lepsze jutro. Nadal jednak nie wyjaśnia, skąd są 
srebrne łyżeczki i dlaczego mają być właśnie jej. 
Po jej odejściu Lidia chce dowiedzieć się prawdy. 
W końcu odkrywa tajemnicę, która wywraca jej 
życie do góry nogami. 
https://lubimyczytac.pl/

18 Rudyard Kipling – Księga dżungli Niesamowite przygody Mauliego jego 
niezwykłych przyjaciół, opisane przez angielskiego
pisarza i noblistę Rudyarda Kiplinga, porwały 
serca młodych czytelników i pobudziły wyobraźnię
wielu twórców. Wspaniała przygodowa powieść, 
którą można czytać bez końca!
Mauli trafił do dżungli jako małe dziecko. 
Wychował się wśród wilków, które traktowały go 
jak równego sobie. Chłopiec stał się przyjacielem i 
sprzymierzeńcem wielu dzikich zwierząt. Były też 
jednak takie, które nie zaakceptowały w swoim 
otoczeniu obecności człowieka – z groźnym 
tygrysem Shere Khanem na czele. Jak potoczą się 
losy Mauliego? Czy dżungla pozostanie jego 
domem, czy chłopak wróci do ludzkiego świata? 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


19 Mira Marcinów – Bezmatek W brawurowej prozie Miry Marcinów wszystko 
jest dzikie i dziwne, a najdziwniejsza jest śmierć, 
której miało nie być. Bo na świecie są tylko dwie 
okoliczności końca: ktoś zmarł śmiercią tragiczną 
lub po długich cierpieniach. W tej książce jest 
inaczej. Są lata dziewięćdziesiąte i te teraz, są małe
dziewczynki i młode matki. Marcinów próbuje 
znaleźć nowy język na opisanie straty i ze skrajnej 
intymności robi literaturę: transową, mocną, 
dowcipną, a jednocześnie drżącą, okrutnie szczerą, 
pełną czułości i tęsknoty nie wiadomo za czym, 
choć wiadomo, że tej pustki wypełnić się nie da.
„Bezmatek” to brutalna opowieść o pragnieniu 
życia i ucieczce od umierania oraz historia 
wielkiej, szalonej i zachłannej miłości, jaka może 
wydarzyć się tylko między matką a córką. 
https://lubimyczytac.pl/

20 Marek Krajewski – Koniec świata w 
Breslau

Wrocław. Zima 1927. Seryjny morderca zostawia 
za sobą krwawy ślad. Przy zwłokach ofiar policja 
znajduje kartki z kalendarza. Jak zapobiec kolejnej 
zbrodni? Jak złapać zabójcę? Odpowiedź na te 
pytania zna tylko jedna osoba, Eberhard Mock.
Komisarz zajęty jest jednak problemami swojego 
bratanka i młodziutką żoną Sophie. W życiu 
małżeńskim nie wiedzie mu się tak dobrze, jak w 
życiu towarzyskim, w świecie trunków i 
kulinarnych eskapad, oraz zawodowym, gdzie jest 
najlepszym śledczym w przedwojennym 
Wrocławiu. 
https://lubimyczytac.pl/

21 Marek Krajewski – Moloch Breslau, 1928, szpital psychiatryczny przy 
Kletschkau Strasse. Eberhard Mock staje twarzą w 
twarz ze swą dawną kochanką. Jej córka i syn 
zostali porwani, a ślad po nich zaginął. Od śmierci 
ukochanej Sophie nic nie wstrząsnęło Mockiem 
równie mocno jak to spotkanie. Hedwig postradała 
zmysły: o morderstwo dzieci oskarża własnego 
męża.
Krok po kroku Mock odkrywa upiorne powiązania 
między tajnym stowarzyszeniem okultystycznym a
budowniczymi miasta przyszłości w centrum 
Wrocławia. Nawet nie domyśla się, jak potężne 
siły śledzą każdy jego krok. 
https://lubimyczytac.pl/



22 Kazuo Ishiguro – Klara i słońce Historia, w której słychać echa jego wcześniejszej 
książki – "Nie opuszczaj mnie".
Świat widziany oczami niezwykłej narratorki.
Rzeczywistość, którą od naszej dzieli tylko krok… 
a może nawet mniej.
Odwieczne pytania o to, co człowieka jako 
jednostkę czyni istotą wyjątkową. Czy jest coś 
takiego jak ludzka dusza? Czy jedną osobę można 
zastąpić drugą? I wreszcie najważniejsze: czym 
jest miłość?
Klara to Sztuczna Przyjaciółka, wprawdzie nie 
najnowszej generacji, ale posiadająca niezwykłe 
zdolności poznawcze, pamięć i – co najważniejsze 
– empatię. Z witryny sklepu obserwuje ulicę, 
czekając na klienta, który ją stąd zabierze. Kiedy 
wreszcie los się do niej uśmiecha, jest gotowa jak 
najlepiej służyć nastolatce, dla której zostaje 
zakupiona. 
https://lubimyczytac.pl/

23 Joanna Beata Michlic – Piętno zagłady Publikacja składa się z esejów Joanny Michlic po 
raz pierwszy publikowanych w języku polskim. 
Teksty te dotyczą doświadczenia Holokaustu 
żydowskich dzieci i nastolatków z Polski. 
Przybliżają polskiemu czytelnikowi nowe metody 
naukowe analizy i interpretacji świadectw młodych
ocaleńców. Ukazują ważność tych świadectw nie 
tylko w rekonstrukcji historycznej wojennych i 
powojennych losów oraz tożsamości dzieci i ich 
pamięci o Zagładzie, ale także w badaniach nad 
relacjami polsko-żydowskimi po 1939 roku, 
przemocą antysemicką i skomplikowaną historią 
Polaków ratujących Żydów. 
https://lubimyczytac.pl/

24 Ewa Nowak – Orkan. Depresja Szesnastoletni Borys Orkan cierpi na depresję. 
Środowisko, w którym żyje, dostarcza chłopcu 
wiele miłości i cierpienia - jak to w życiu. Choroba
sprawia, że chłopiec zaczyna widzieć swoje życie 
jedynie jako pasmo niekończącej się udręki. 
Samobójcza śmierć sąsiada i toksyczna znajomość 
z poznanym na oddziale psychiatrycznym Miszą 
prowadzą Borysa do fascynacji samobójstwem. 
Otoczony rodziną, znajomymi i serdeczną miłością
dziewczyny, Borys odpycha wszystkich i z wolna 
pogrąża się w samotności. Udręczony chorobą, nie 
widzi już dla siebie wyjścia... 
https://lubimyczytac.pl/



25 Anna Ciarkowska – Pestki Intymne zapiski o uwikłaniu w powinności i 
konieczności, o tym, co trzeba i co należy. 
Opowiadania układają się w historię o 
dziewczynie, która wtłoczona w świat utkany ze 
słów matki, babci, koleżanek, nauczycielek, 
chłopaków, kochanków, partnerów, pełen 
konwenansów i zasad zaczyna kawałek po 
kawałku tracić swoje życie. To ślady jej próby 
odnalezienia się w rzeczywistości, której sztywne 
ramy nie znoszą sprzeciwu, inności i wrażliwości.
Codzienność składa się z gestów i słów. Czasem 
zostawiają one w nas mikrourazy, drobne 
skaleczenia, które nie chcą się goić i układają się w
kolejne warstwy smutku. Czy poczucie 
osamotnienia jest ceną za nadwrażliwość na świat?
https://lubimyczytac.pl/

26 Marak Szymaniak – Zapaść. Reportaże z
mniejszych miast

Według Polskiej Akademii Nauk niemal połowie z 
dwustu pięćdziesięciu pięciu średnich miast w 
Polsce grozi społeczno-ekonomiczna zapaść. 
Wyludnienie, upadający przemysł, bezrobocie, 
problemy mieszkaniowe, utrudniony dostęp do 
ochrony zdrowia, smog, układy polityczne, coraz 
starsi mieszkańcy. Marek Szymaniak, autor książki
Urobieni. Reportaże o pracy próbuje ustalić, co jest
przyczyną tak fatalnej sytuacji, a o szczerą 
odpowiedź prosi tych, którym kryzys zagraża 
najbardziej. Nie boi się stawiać trudnych pytań, nie
ocenia, ale nie zadowala się też ogólnikowymi 
diagnozami oderwanymi od lokalnych problemów. 
Szukając odpowiedzi uważnie wsłuchuje się w 
głosy tych, którzy wyjechali, jak również tych, 
którzy pomimo ciężkiej sytuacji postanowili 
zostać. Z reporterską wnikliwością opisuje zastaną 
rzeczywistość, tworząc realistyczny portret Polski 
mniejszych miast i ich mieszkańców. 
https://lubimyczytac.pl/

27 H.P. Lovecraft – Zew Cthulhu Wybór najlepszych z najlepszych opowieści grozy 
H.P. Lovecrafta z legendarnym wstępem "Cień z 
Providence" Marka Wydmucha i ilustracjami 
Antoniego Sobeckiego 
https://lubimyczytac.pl/



28 Alessandra Carati, Daniele Nardi – 
Nanga Parbat. Droga doskonała

Wydana pośmiertnie książka Daniele Nardiego, w 
której włoski alpinista, podzielił się z czytelnikami 
wspomnieniami z początków swojej kariery, 
rzeczami, które ukształtowały jego podejście do 
alpinizmu oraz opowieściami z dzieciństwa i mało 
spotykanej drodze adepta wspinaczki z 
południowych Włoch aż po najwyższe szczyty 
świata. Ponieważ górą szczególną dla Nardiego 
była Nanga Parbat, to próby jej zimowego 
zdobycia wysuwają się na pierwszy plan.
Nardi relacjonuje między innymi swą zimową 
pierwszą wyprawę na Nanga, kiedy to dotarł na 
Żebro Mummery’ego – opadające od szczytu 
skalne żebro, które uznał za „drogę doskonałą” na 
szczyt. Wspomina samotną próbę zdobycia w 
cieniu ataku terrorystycznego u stóp góry. W 
międzyczasie przybliża okupione ogromną stratą 
podejście pod K2 i wyznaczenie nowej trasy na 
himalajskim szczycie Bhagirathi III.
Pojawia się tu polski akcent – wspomnienie o 
współpracy z Adamem Bieleckim. 
https://lubimyczytac.pl/

29 Natsu Miyashita – Las z wełny i stali Tomura, nastolatek z małego miasta na dalekiej 
północy Japonii, pewnego dnia zostaje 
przypadkowym świadkiem strojenia szkolnego 
fortepianu. Dźwięk instrumentu przypomina mu 
górski las w rodzinnych stronach. Oczarowany tym
brzmieniem chłopak postanawia zostać stroicielem.
Obserwujemy jego pierwsze kroki w tym 
tajemniczym i wymagającym zawodzie, 
równocześnie podziwiając piękną i dramatyczną 
scenerię Hokkaido. Wraz z młodym stroicielem 
zagłębiamy się w świat muzyki i przyrody, które są
ze sobą nierozerwalnie związane. 
https://lubimyczytac.pl/

30 Roald Dahl – Charlie i fabryka 
czekolady

Najbardziej smakowita książka na świeci
Charlie znajduje Złoty Kupon – bilet wstępu do 
fabryki czekolady Willy’ego Wonki. To 
najprawdziwsza magiczna kraina!
Po rzece czekolady pływa się tam landrynkową 
łodzią. Wszystkie rośliny są zrobione ze słodyczy, 
a niekończące się batoniki można wyciągać z 
telewizora.
Na koniec wycieczki Charliego czeka 
niespodzianka, o jakiej nawet mu się nie śniło! 
https://lubimyczytac.pl/



31 Jung Chang – Dzikie łabędzie. Trzy 
córki Chin

Babka autorki miała dwa lata, gdy zgodnie z 
chińską tradycją matka połamała jej kości stopy i 
skrępowała palce. Gdy dziewczynka błagała, by 
rozwiązać bandaże, matka z płaczem wyjaśniała, 
że robi to dla jej szczęścia. Dzięki temu babka 
wyrosła na lokalną piękność i stała się konkubiną 
generała.
Matka autorki wstąpiła do komunistycznego 
podziemia i walczyła o nowe Chiny. Wspięła się 
wysoko w hierarchii partyjnej. 
Mała Jung recytowała z pamięci Czerwoną 
Książeczkę Mao. Jako nastolatka naszywała łaty na
spodnie, żeby wyglądać bardziej proletariacko. Na 
studiach skorzystała z cudem nadarzającej się 
okazji i opuściła swój kraj na zawsze. Została 
pierwszą osobą z komunistycznych Chin, która 
obroniła doktorat na brytyjskim uniwersytecie. 
https://lubimyczytac.pl/

32 Eva Eriksson, Rose Lagercrantz – Życie 
według Duni

Są wakacje – pierwsze wakacje Duni i jak dotąd 
najlepsze! Dunia spędza je na wyspie ze swoją 
przyjaciółką Fridą. Żadne miejsce na świecie nie 
może się równać z wyspą Fridy! Dunia codziennie 
wieczorem rozmawia z tatą przez telefon. Pewnego
dnia tata bez zapowiedzi pojawia się na wyspie i 
przywozi niespodziankę. Tylko czy Dunia się z niej
ucieszy?
Książki o Duni to historie o uczuciach i 
przeżyciach bliskich dziecku, opowiedziane z jego 
perspektywy. Przeznaczone są dla początkujących 
czytelników nie tylko ze względu na treść, ale i 
formę. Czytanie ułatwiają: prosty język, duża 
czcionka, przejrzysty układ strony i świetne 
rysunki Evy Eriksson. 
https://lubimyczytac.pl/

33 Eva Eriksson, Rose Lagercrantz – Do 
zobaczenia następnym razem

Po wakacjach Dunia rozpoczyna drugą klasę. Z 
początkiem roku szkolnego jej klasa udaje się na 
wycieczkę. Zwiedzają Skansen – mnóstwo tu 
ciekawych zwierząt i starych domów. I byłoby 
bardzo fajnie, gdyby nie Wiki i Mika, które 
wykorzystują każdą okazję, by powiedzieć Duni 
coś niemiłego. W końcu Dunia ma dość i ucieka. 
Biegnie przed siebie, byle dalej od nich! Nagle 
zdaje sobie sprawę, że się zgubiła. Och, gdyby 
tylko była przy niej Frida! 
https://lubimyczytac.pl/



34 Dominik Szczepański – Na oceanie nie 
ma ciszy. Biografia A. Doby, który 
przepłynął kajakiem Atlantyk.

Życie zaczyna się po sześćdziesiątce. Wtedy 
można np. przepłynąć Ocean Atlantycki kajakiem. 
I to dwukrotnie.
"Na oceanie nie ma ciszy" to historia Aleksandra 
Doby, emerytowanego inżyniera mechanika, który 
został podróżnikiem roku 2015 "National 
Geographic". W ciągu 166 dni pokonał ponad 12 
tysięcy kilometrów kajakiem z Lizbony do New 
Smyrna Beach na Florydzie. Walczył z awariami, 
przeciwnymi wiatrami i 9-metrowymi falami. 
Przez 48 dni stracił łączność telefoniczną ze 
światem. O czym się myśli przez tyle samotnych 
dni? 
https://lubimyczytac.pl/

35 Ewa Nowak – Kto uratował jedno życie.
Historia  Ireny Sendlerowej

Irena Sendlerowa to wielka bohaterka. Dzięki jej 
odwadze tysiące dzieci i dorosłych uniknęło 
śmierci w czasie drugiej wojny światowej. Kiedy 
Niemcy zbudowali w Warszawie getto dla osób 
pochodzenia żydowskiego, Irena Sendlerowa 
zaangażowała się w pomoc jego mieszkańcom. 
Podczas powstania warszawskiego również 
narażała swoje życie jako sanitariuszka, a po 
wojnie pracowała w opiece społecznej i uczyła w 
szkołach medycznych. Za swoje zasługi otrzymała 
wiele orderów, odznaczeń i nagród. Poczytajcie o 
tej wspaniałej kobiecie. 
https://lubimyczytac.pl/

36 Krystyna Mirek – Blizny przeszłości Stare zbrodnie rzucają długie cienie… Wiele lat 
temu w małej miejscowości Borki zamordowano 
komendanta policji, Aleksandra Sokołowskiego. 
Szybko złapano sprawcę, który przyznał się do 
winy i został skazany. Piętnaście lat później do 
miasteczka wraca córka komendanta, Maja. Gdy 
zginął ojciec miała siedem lat i jako jedyna 
widziała na własne oczy, co się wtedy stało. Tylko 
ona zna prawdę. Wiele osób w miasteczku zaczyna
się bać i robić życiowe rozrachunki. 
https://lubimyczytac.pl/



37 Andrzej Marek Grabowski, Marcin 
Minor – Jonatan i biały kruk

Biały Kruk całe wieki czekał na taką okazję. Po 
ostatniej klęsce jaką zadały armii Mroku siły 
Światła, mógł tylko zaszyć się w otchłannych 
czeluściach Krainy Krrach i roić sny o przyszłej 
zemście i chwale. . Teraz nareszcie sprawy 
przybrały właściwy obrót. Pojawił się ktoś godny 
zaufania, wystarczająco zgorzkniały i wściekły, by 
móc wykorzystać go do odzyskania panowania nad
światem. Biały Kruk drżąc z zadowolenia, staranie 
ostrzył dziób…
Jonathan i inne dzieciaki z warszawskiego 
Mokotowa wkrótce znajdą się w centrum 
niebezpiecznych wydarzeń, które zdecydują o 
przyszłości świata.
Jeszcze o tym nie wiedzą, ale sporo będzie zależeć 
od nich… 
https://lubimyczytac.pl/

38 Gerda Wagener -  Wilczek Mały Wilczek jest inny - nie poluje na zające, 
zamiast łowić ryby woli się chlapać w wodzie, a do
tego najbardziej na świecie lubi szczaw. Nikt nie 
boi się takiego Wilka... Nawet Mysz... Z 
prawdziwą przyjemnością przedstawiamy książkę 
autorstwa Gerdy Wagener po mistrzowsku 
zilustrowaną przez Józefa Wilkonia. Wydana przez
szwajcarskie wydawnictwo Bohempress, 
doczekała się do dzisiaj kilku przekładów i 
czterech wznowień w samej tylko Szwajcarii. 
Wyjątkowa opowieść o byciu innym, odrzuceniu, 
akceptacji i wreszcie - o miłości.
Książka otrzymała Nagrodę Honorową Polskiej 
Sekcji IBBY "Książka Roku 2007". 
https://lubimyczytac.pl/

39 J. K. Rowling – Fantastyczne zwierzęta i
jak je znaleźć?

Mistrzowskie dzieło Newta Skamandera, które 
bawi i uczy czarodziejów od pokoleń, już w 
momencie wydania trafiło na listę podręczników 
Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart. 
„Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” są 
niezastąpionym wprowadzeniem do świata 
magicznych stworzeń.
Liczne podróże i odkrycia Skamandera 
zaowocowały tomem o niezrównanym znaczeniu. 
Niektóre ze zwierząt, jak hipogryf, bazyliszek, 
rogogon węgierski, będą znane czytelnikom 
„Harry’ego Pottera”. Inne zaskoczą nawet 
najgorliwszych amatorów magizoologii.
Odkryj niesamowite zwyczaje magicznych 
zwierząt na pięciu kontynentach… 
https://lubimyczytac.pl/


