
Nowości książkowe  w czerwcu

L.p Autor, tytuł Opis

1 Danielle Steel – Niewidzialna Antonia miała nieszczęśliwe dzieciństwo – ojciec ją 
ignorował, a matka wpędzała w poczucie winy. 
Ostatecznie oboje rodzice ją odrzucili. Pozbawiona 
miłości i poczucia bezpieczeństwa  nauczyła się 
zwracać na siebie jak najmniej uwagi. Gdy jest 
niewidzialna, nikt nie może jej zranić. Od dziecka 
znajdowała pocieszenie w filmach i marzyła o 
napisaniu własnego scenariusza. Podczas letniej 
pracy w hollywoodzkim studiu poznaje  reżysera. 
Mężczyzna chce zrobić z niej gwiazdę. Antonia 
zostaje wystawiona na widok publiczny – zwłaszcza 
po tym, jak ona i reżyser zakochują się w sobie. 
Kiedy dochodzi do tragedii, dziewczyna musi 
zdecydować, czy pozostanie w centrum uwagi, czy  
usunie się w cień. Czy zmierzy się ze swoimi 
demonami, czy ucieknie i schowa się przed światem?
https://lubimyczytac.pl/

2 Danielle Steel – Kamerdyner Pochodzą z dwóch różnych światów. Spotykają się w 
Paryżu. Olivia całe życie poświęciła karierze. 
Zmuszona zamknąć ukochaną firmę, decyduje się 
spełnić swoje marzenie o przeprowadzce do Paryża. 
Potrzebuje pomocy w urządzeniu nowego lokum i 
wtedy poznaje Joachima. Pochodzący z Argentyny 
Joachim przeniósł się do Europy jako nastolatek. 
Podczas gdy jego brat bliźniak został w Buenos Aires
i wkroczył do mrocznego świata, Joachim postanowił 
zostać kamerdynerem. Gdy zaczyna pracować dla 
Olivii, doświadcza lepszego życia. Okazuje się, że 
tworzą zgraną parę nie tylko w pracy, ale i w życiu 
prywatnym. Podczas gdy Olivia próbuje poukładać 
swoje życie na nowo, świat Joachima rozpada się na 
kawałki. Wreszcie przeszłość przestaje mieć 
znaczenie i zaczyna się liczyć tylko tu i teraz. 
https://lubimyczytac.pl/

3 Ilona Gołębiewska, Magdalena 
Knedler – Ps. I życzę ci dużo 
miłości

Co może się wydarzyć, kiedy dawno zaginiona kartka
z życzeniami świątecznymi trafi wreszcie do 
adresata? Czy zapisane na niej słowa mają taką 
moc, by zmienić czyjeś życie lub obudzić dawno 
zapomniane uczucia? A może dzięki takiej kartce 
dopiero narodzi się miłość? Najpopularniejsze polskie
autorki literatury obyczajowej przygotowały dla 
swoich czytelniczek prawdziwą świąteczną 
niespodziankę – tom najpiękniejszych opowieści o 
miłości, która narodziła się dzięki świątecznej kartce. 
W gronie autorek znalazły się: Magdalena Witkiewicz,
Agnieszka Krawczyk, Agnieszka Lingas-Łoniewska, , 
Ilona Gołębiewska, Magda Knedler, Natasza Socha, 



Małgorzata Warda oraz Katarzyna Misiołek. 
https://lubimyczytac.pl/

4

Joanna Mokosa – Rykalska – 
Matka siedzi z tyłu

Poznajcie Joannę. To Bareja w spódnicy – w loży 
szyderców czuje się jak ryba w wodzie. Siedzi z tyłu, 
ale czujnym okiem skanuje każdą sferę życia. Wykpi, 
obśmieje, wścieknie się, sama niejedną gafę palnie, 
czasem zagra na nerwach, ale robi to z wdziękiem i 
polotem, jakich mało. Gdy trzeba, to i szpagat zrobi, 
choć woli być luźna jak guma.
Zawodów ma kilka, a jeden z nich to matka. Może i 
pogdera, ale tak naprawdę można z nią konie kraść. 
Nigdy cię nie oszuka – zawsze powie, że przytyłaś. Z 
niejednego pieca chleb jadła i chyba nic jej nie 
zaskoczy. Śmiech jest jej niezbędny do życia jak 
powietrze, bez niego się dusi. 
https://lubimyczytac.pl/

5 Adam Mickiewicz – Ballady Ballady Adama Mickiewicza w najszlachetniejszej 
oprawie graficznej Jana Marcina Szancera, to 
książka po którą sięgną nie tylko uczniowie - dla nich 
jest to pozycja lekturowa.
Świteź, Świtezianka, Lubię, Lilie,   Pani Twardowska, 
Trzech Budrysów i inne, to perełki literackie naszego 
wieszcza, które z sentymentem przypomną sobie 
dorośli czytelnicy.
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


6 Praca zbiorowa – Moje urocze 
opowieści o księżniczkach

Ten pięknie ilustrowany zbiór opowiastek zachwyci 
wszystkie maluchy. Dzieci poznają przygody 
niezwykłych bohaterek. Dowiedzą się między innymi, 
co przydarzyło się księżniczce Paulinie, jakie 
zachcianki miała Szeherezada i dlaczego smutek 
zapanował w krainie Cud-Miód. Te wspaniałe 
baśniowe opowieści będą doskonałą lekturą przed 
snem. 
https://lubimyczytac.pl/

7 Opracowanie zbiorowe – 
Klasyczne opowieści – Śpiąca 
królewna – Disney

Dorastając w głębi lasu, Aurora nie wie, że jest 
królewną, ani że wisi nad nią klątwa skazująca ją na 
zaśnięcie na wieki w dniu swoich szesnastych 
urodzin. Czy Aurora uwolni się od klątwy złej 
Diaboliny i czy znajdzie prawdziwą miłość? 
Odkryj magiczny świat Disneya dzięki kolekcji 
ponadczasowych baśni z serii „Klasyczne opowieści”,
w których aż roi się od ulubionych bohaterów prosto z
najpopularniejszego studia animacji na świecie.
https://lubimyczytac.pl/

8 Opowiastki na dobranoc – 3 
historie o księżniczkach

W  każdej  z  książeczek  tej  serii  młodzi  czytelnicy
znajdą  sympatyczne  opowiastki  o  zbuntowanych,
przedsiębiorczych  księżniczkach,  o  młodzieńcach,
którzy nie we wszystkim dorównują ideałowi rycerza,
o  nietypowych  podróżach  i  uroczych  zwierzętach.
Teksty doskonale się nadają do samodzielnej lektury. 
https://lubimyczytac.pl/



9 Paweł Wakuła – Bjorn – oczy 
smoka

Paweł Wakuła zabiera Czytelnika w fascynującą 
podróż do świata wikingów, którzy nie tylko grabili i 
podbijali zachodnie ziemie, ale również aktywnie 
działali na Wschodzie. Tym razem Bjørn opowiada o 
swoich przygodach nad Dnieprem i Bosforem. W tej 
historii losy herosów znanych ze skandynawskich sag
przeplatają się z prawdziwymi wydarzeniami i 
postaciami. Autor w mistrzowski sposób odtwarza 
klimat epoki i kreuje bohaterów, którzy nie lękają się 
zarówno stawić czoła wrogom, jak i spojrzeć w oczy 
smoka. 
https://lubimyczytac.pl/

10 Iza Maciejewska – Dom 
pachnący tobą

Prokurator Paweł Wawro to mężczyzna przekonany o
tym, że na świecie nie ma miłości. Bo gdyby było 
inaczej, matka nie zostawiłaby go zaraz po porodzie 
w szpitalu, a on nie trafiłby do domu dziecka.
Jego życie kręci się wokół pracy  i wieczorów 
spędzanych w towarzystwie kobiet. 
Wyobraźcie sobie jego reakcję, kiedy dowie się o 
tym, że jest ojcem dziewczynki a  jej matka 
postanowiła zachować tę informację dla siebie. 
Zastanówcie się nad tym, czy zawsze trzeba 
postępować wedle utartych schematów i spełniać 
oczekiwania innych ludzi. A na koniec, wyobraźcie 
sobie to, do czego mogą doprowadzić decyzje 
podejmowane w emocjach i strachu. Po lekturze 
książki „Dom pachnący tobą” spojrzycie inaczej na 
otaczający Was świat! 
https://lubimyczytac.pl/

11 Iza Maciejewska – Las pachnący
pożądaniem

Karolina Potocka ma osiemnaście lat i poczucie, że 
została napiętnowana już do końca życia. Pustka, 
osamotnienie i kompletny brak wiary w lepsze jutro 
wyciągają do niej dłoń i prowadzą prosto do lasu. 
Wciskają do ręki sznur, stawiają pod drzewem i 
szepczą do ucha, że tylko w taki sposób może 
uwolnić się od dręczących ją koszmarów.
Daniel Wilczyński, trzydziestotrzyletni leśniczy, stracił 
żonę w wypadku samochodowym. Poczucie winy 
sprawia, że zamyka swoje serce na miłość. Gdy 
poznaje młodziutką Karolinę, odzywa się w nim 
instynkt łowcy i zdobywcy, a jego intencje wobec niej 
nie są szczere. Duża różnica wieku pomiędzy 
głównymi bohaterami, traumatyczne doświadczenia i 
dziewczęca naiwność to ledwo skrawek tej historii, 
która złapie za serca i zadziwi czytelników. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


12 Alessandra Lazzarin, Carola 
Suzani – Gdzie jesteś

W czasie deszczu dzieci się nudzą. Wiadomo. No, 
chyba że właśnie trwa przyjęcie w letnim domku w 
górach, dorośli świętują i dzieci mają pełną swobodę 
działania. Co może im przyjść do głowy? Jeśli 
chcecie się tego dowiedzieć, przeczytajcie koniecznie
Gdzie jesteś? autorstwa Caroli Susani i Alessandry 
Lazzarin. To intrygująca opowieść o tym, że nawet 
wyprawa w najbliższą okolicę może dostarczyć tyle 
emocji, ile wyjazd w dolinę Amazonki. Opowieść 
napisana jest prostym językiem, więc starsi czytelnicy
będą mogli samodzielne śledzić przygody czwórki 
przyjaciół poszukujących zagubionej Elizy. Młodszym 
natomiast z przyjemnością przeczytają ją rodzice, 
podobnie jak ich pociechy, zachwyceni historią i 
subtelnymi akwarelowymi ilustracjami. 
https://lubimyczytac.pl/

13 Marcin Margielewski – 
Urodziłam dziecko szejka

Wstrząsająca historia kobiety, która wbrew swojej 
woli została surogatką szejka.
Ola, młoda i oddana pracy pielęgniarka, dostaje 
pracę jako opiekunka niepełnosprawnej córki 
saudyjskich arystokratów. Na miejscu okazuje się 
jednak, że pani domu ma dla niej zupełnie inne 
zadanie niż to, na które wskazywał kontrakt. 
Dziewczyna wpada w misterną pułapkę intryg 
trzęsącej arabską rodziną matrony i znajduje się w 
sytuacji bez wyjścia. W tym oszustwie cel jest jeden –
macierzyństwo za wszelką cenę. Ola wbrew swojej 
woli zachodzi w ciążę z synem szejka. Rozpoczyna 
się koszmar, który zmieni jej życie, bo w Arabii 
Saudyjskiej za nieślubną ciążę grozi  kara śmierci. 
https://lubimyczytac.pl/

14 Artur Ligęska – Inna miłość 
szejka

Baśń, która zamieniła się w koszmar. Siła, dzięki 
której można przetrwać piekło. Prawdziwa historia 
Polaka niesłusznie przetrzymywanego w emirackim 
więzieniu. Gdy zakochuje się książę, to zwykle 
początek bajki. Ale gdy książę należy do emirackiej 
rodziny królewskiej, baśń zamienia się w koszmar. 
Artur Ligęska był gwiazdą polskiego fitnessu. 
Nagradzany i doceniany, otworzył sieć klubów. 
Sukces przyszedł szybko, a z nim kłopoty. W Dubaju 
Artur miał zacząć nowe życie. Ale Emiraty Arabskie, 
jakie widzi świat –nowoczesne, bogate państwo o 
wielkich możliwościach, okazały się pięknym 
mirażem. Gdy Artur poznał  księcia Abu Zabi, nie 
spodziewał się, że to początek jego drogi do piekła. 
By zatrzymać ukochanego w kraju, przez 13 miesięcy
przetrzymywał go w emirackim więzieniu, gdzie jego 
życie zmieniło się w koszmar. Bez dowodów, bez 
możliwości obrony, został skazany na dożywocie. 
Wydawało się, że jego życie właśnie się skończyło. 
https://lubimyczytac.pl/



15 Laila Shukri – Jestem nieletnią 
żoną

Opowieść jednej z tysięcy dziewczynek, którym 
dorośli zgotowali piekło. Laila Shurki wysłuchała jej, 
aby móc opowiedzieć ją światu. Pochodząca z 
Jordanii dwunastoletnia Salma chodzi do szkoły i 
pilnie się uczy. Marzy, żeby w przyszłości zostać 
lekarzem i pomagać dzieciom. Jednak jej rodzina ma 
w stosunku do niej inne plany. W wieku trzynastu lat 
zostaje wydana za mąż za piętnaście lat od niej 
starszego Ahmada. Salma przerywa naukę, ponieważ
musi sprostać obowiązkom młodej mężatki. 
Rozpoczyna się koszmar na który nie przygotowała ją
własna matka… Jak w XX wieku wyglądają 
małżeństwa dorosłych mężczyzn z dziećmi? Czy 
dziecko może powiedzieć "nie"? Brutalna 
rzeczywistość o której świat woli milczeć. 
https://lubimyczytac.pl/

16 Brandon Sanderson – Słowa 
światłości – Archiwum 
Burzowego Światła

Świetliści  Rycerze  muszą  znów powstać.  W końcu
wypowiedziano  starożytne  przysięgi,  spreny
powracają. Ludzie szukają tego, co zostało utracone.
Być  może  ta  misja  ich  zniszczy.
Wiatrowy zagubił się w strzaskanej krainie i balansuje
na  granicy  między  zemstą  a  honorem.  Tkaczka
Światła, którą powoli pochłania przeszłość, poszukuje
kłamstwa,  którym  musi  się  stać.  Kowal  Więzi,
zrodzony z krwi i  śmierci,  teraz próbuje odbudować
to, co zostało zniszczone. Badaczka, od której zależą
losy dwóch ludów, zostaje zmuszona do dokonania
wyboru między powolną śmiercią a straszliwą zdradą
wszystkiego,  w  co  wierzy.
https://lubimyczytac.pl/

17 Brandon Sanderson – Dawca 
przysięgi  tom I – Archiwum 
Burzowego Światła

W Dawcy Przysięgi, trzecim tomie bestsellerowego 
Archiwum Burzowego Światła, ludzkość musi stawił 
czoło nowemu Spustoszeniu i powrotowi Pustkowców
– wroga, którego liczebność jest równie wielka, co 
pragnienie zemsty. Alethyjskie armie pod 
dowództwem Dalinara Kholina odniosły chwilowe 
zwycięstwo, jednak cena była straszliwa: Parshendi 
przywołali gwałtowną Wielką Burzę, która teraz 
niszczy świat, a jej przejście uświadamia  
parshmenom prawdziwą grozę ich uwięzienia. 
Podczas desperackiej misji, by ostrzec rodzinę przed 
nowym zagrożeniem, Kaladin Burzą Błogosławiony 
musi pogodzić się ze świadomością, że ich gniew 
może być całkowicie uzasadniony. Wysoko w górach 
pond burzami, w wieży Urithiru, Shallan Davar bada 
cuda starożytnej twierdzy Świetlistych Rycerzy i 
odkrywa mroczne tajemnice kryjące się w jej 
głębinach.                    https://lubimyczytac.pl/



18 Brandon Sanderson – Dawca 
przysięgi – tom II  – Archiwum 
Burzowego Światła

Wojna  bezlitośnie  opanowała  krainę  Roshar.
Parshendi,  przebudzeni  z  otępienia pieśniarze,  pod
wodzą  Odium  Stopionych  sieją  dookoła  śmierć  i
zniszczenie.  Wraz z nimi  nadciąga Wieczna Burza.
Wykorzystując moc Kowala Więzi, obdarzony darem
powracania  do  przeszłości  Dalinar  Kholin  próbuje
zjednoczyć  królestwa  ludzi  w  obliczu  wspólnego
wroga. Nieustannie dręczą go przy tym wspomnienia
o  zmarłej  żonie  i  bolesnych  przeżyciach.  Jednak
Świetlistym  Rycerzom  zagrażają  nie  tylko  słudzy
Odium,  ale  także  tajemnica,  która  dawno  temu
doprowadziła  ich  poprzedników  do  Odstępstwa...
Tymczasem  Elhokar,  Adolin,  Shallan  i  Kaladin
wyruszają  do  Kholinaru.  Na  miejscu  odkrywają,  że
choć miasto jeszcze nie upadło, ich misja może się
okazać  o  wiele  trudniejsza,  niż  się  spodziewali.
Mroczna siła zdążyła opanować pałac oraz królową
Aesudan:  po  ulicach miasta  krążą  wyznawcy  Kultu
Chwil.  Jednak  Straż  Muru  pod  wodzą  marszałka
Lazura nadal trwa na posterunku! ...
https://lubimyczytac.pl/

19 Remigiusz Mróz – Wieża 
milczenia

Co łączy tajemnicze, pozornie niezwiązane ze sobą 
morderstwa, zamach na polityka, fanatycznych 
wyznawców zagadkowej religii oraz śmierć w rodzinie
wpływowego i bogatego przedsiębiorcy?
Wyrzucony z pracy wykładowca uniwersytecki Scott 
Winton postanawia wyjaśnić zagadkowe morderstwo 
swojej ukochanej, która zginęła, wracając w nocy do 
domu. Niedługo potem dochodzi do kolejnych 
zabójstw oraz zamachu na życie znanego polityka. 
Pozornie tych spraw nic nie łączy, jednak z czasem 
okazuje się, że istnieją między nimi powiązania, 
chociaż niezwykle trudne do udowodnienia. 
Drobiazgowe i skomplikowane śledztwo, w którym 
biorą udział policjanci, Scott Winton i agenci FBI, 
nabiera zawrotnego tempa, gdy akcja przenosi się ze
Stanów Zjednoczonych do Singapuru. 
https://lubimyczytac.pl/

20 Paweł Luboński – Bieszczady – 
Przewodnik

Kolejne zaktualizowane wydanie znanego i 
cenionego przewodnika krajoznawczego po 
Bieszczadach. Turysta znajdzie w nim wszystko, co 
powinien wiedzieć o tej niezwykłej krainie: opis 
historii, kultury, zabytków, przyrody, geografii, 
szlaków turystycznych, propozycje wycieczek, mapy 
poglądowe i informacje praktyczne. Podróżowanie po
Bieszczadach z przewodnikiem Wydawnictwa BOSZ 
ułatwi podręczny format publikacji, bogactwo ilustracji
oraz ciekawa szata graficzna. Zapraszamy w 
Bieszczady! 
https://lubimyczytac.pl/



21 Michał Rożek – Przewodnik po 
zabytkach Krakowa

Kraków to miasto, które od wieków przyciąga i urzeka
tłumy turystów. Liczba odwiedzających w ostatnich 
latach sięga nawet czternastu milionów. Nic w tym 
dziwnego. Każdy zakątek stolicy Małopolski ma w 
sobie coś zachwycającego: monumentalne 
wawelskie mury, przepiękne świątynie, nastrojowe 
kawiarnie i tętniące życiem targowiska. Nawet w 
mijanych po drodze pozornie zwykłych domach 
można odnaleźć coś wartego zapamiętania.
Autor, wybitny znawca historii i sztuki Krakowa, 
odsłania przed czytelnikami tajemnice tego 
niezwykłego miasta. Jego szczegółowy przewodnik, 
wzbogacony licznymi rycinami, pomaga na nowo 
odkryć urok królewskiego grodu. 
https://lubimyczytac.pl/

22 Danielle Steel – Latające Anioły Jest rok 1941, dwie przyjaciółki, Audrey i Lizzie, jako 
wyszkolone pielęgniarki zgłaszają się do wojskowych 
oddziałów lotniczej ewakuacji rannych i zostają 
wysłane do Anglii, gdzie dołączają do zespołu, który 
wykonuje niebezpieczne misje, sprowadzając 
żołnierzy z frontu. 
https://lubimyczytac.pl/

23 Anita Głowińska – Kto mieszka 
w zagrodzie – Kicia Kocia i 
Nunuś

Tym razem Kicia Kocia i Nunuś wybrali się na wieś. 
Nunuś po raz pierwszy zobaczy prawdziwe 
gospodarstwo i zwierzęta w nim mieszkające, a Kicia 
Kocia opowie o ich życiu i zwyczajach. W książce 
mały czytelnik znajdzie aż 47 otwieranych okienek, 
które kryją w sobie niejedną tajemnicę. To idealna 
okazja, żeby zapoznać dzieci z panującymi w 
gospodarstwie zwyczajami. 
https://lubimyczytac.pl/

24 Remigiusz Mróz – Obrazy z 
przeszłości

Dwadzieścia lat temu w Żeromicach zaginęła jedna z 
mieszkanek – prowadzący postępowanie policjanci 
nigdy nie ustalili, co stało się z dziewczyną, a śledczy
nie odnaleźli żadnego tropu, który pozwoliłby 
wyjaśnić zagadkę. Pierwsze ślady pojawiły się 
dopiero dwie dekady później, kiedy w okolicznych 
lasach zaczęto odkrywać rzeczy mogące należeć do 
zaginionej. Jedną z nich odnajdują Seweryn Zaorski i 
Kaja Burzyńska, zupełnie nieświadomi tego, że ma 
ona związek z nierozwiązaną sprawą z przeszłości. 
Fakty, które zaczynają się z niej wydobywać, malują 
niespodziewany i przerażający obraz zbrodni, które 
miały na zawsze pozostać nieodkryte... 
https://lubimyczytac.pl/



25 Ryszard Ćwirlej – Niebiańskie 
osiedle

Chcesz znaleźć spokój i ciszę? Chcesz w tym 
zwariowanym świecie trafić do wymarzonego 
miejsca, w którym otoczą cię życzliwość, miłość i 
ciepło płynące wprost z serca? Każdy ma prawo do 
zasłużonego odpoczynku po ciężkiej pracy. Ty 
również możesz mieć to wszystko na wyciągnięcie 
ręki. Niebiańskie Osiedle czeka na ciebie.
Czy można sprzedawać miejsca w niebie? Czy ktoś 
skorzysta z takiej oferty? Ile to kosztuje? Czy to 
uczciwe? Moralne?
Nowa seria, nowy bohater, uznana jakość. Ryszard 
Ćwirlej, prawdziwy mistrz kryminału, pokazuje 
zupełnie nowe oblicze! Poznajcie Marcina Engela – 
mistrza świata w kłopotach, dziennikarza śledczego z
Poznania, mieszkającego w Warszawie. 
https://lubimyczytac.pl/

26 Marcel Moss – Utraceni W tajemniczych okolicznościach znika syn 
kontrowersyjnego działacza społecznego Ryszarda 
Hajduka. Mężczyzna podejrzewa, że zaginięcie 
chłopaka może mieć związek z tragicznymi 
zamieszkami podczas Strajku Kobiet. Gdy policyjne 
śledztwo nie przynosi efektów, zrozpaczony 
mężczyzna prosi o pomoc Agencję Poszukiwań Osób
Zaginionych "ECHO". Jej właściciel, Ignacy "Igi" 
Sznyder, razem ze skompromitowaną dziennikarką 
śledczą Sandrą Milton próbują ustalić przyczynę 
zniknięcia 24-letniego Ziemowita.
Igi i Sandra, którzy kilka lat wcześniej sami utracili 
ukochane osoby, zostają zmuszeni do 
skonfrontowania się z własną przeszłością i 
stopniowo odkrywają przerażającą prawdę. Ta 
okazuje się zaś gorsza niż największe kłamstwo... 
https://lubimyczytac.pl/

27 Anna Bińkowska, Wojciech 
Chmielarz – Stulecie kryminału

Stulecie kryminału. Tysiące możliwych scenariuszy. 
Siedemnaście mistrzowskich opowiadań. I tylko jeden
temat: zbrodnia.
W lipcu 1919 roku ogłoszono w Polsce dekret o 
powołaniu Policji i tym samym narodziła się polska 
kryminalistyka. Od ponad stu lat policjanci stanowią 
niekiedy jedyną pomoc w walce z 
niesprawiedliwością, ludzką podłością i złem.
Jak wyglądała praca policji wtedy, sto lat temu? Z 
jakimi wyzwaniami funkcjonariusze policji mierzą się 
dziś? I jak może wyglądać tropienie przestępców za 
kolejnych sto lat? 
https://lubimyczytac.pl/
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28 Yaniv Iczkovits – Córka rzeźnika Fania Kajzman – oddana żona i matka pięciorga – 
szokuje mieszkańców swojego miasteczka, Motolu, 
gdy opuszcza w środku nocy dom i rozpływa się w 
mroku. Wprawdzie mężczyźni znikają w tej okolicy od
lat, ale żony i matki? Nigdy. To niedorzeczne. Jak 
mogła to zrobić?
Z pewnością nie ma żadnego powiązania pomiędzy 
Fanią Kajzman i osobliwym morderstwem na skraju 
drogi do miasteczka Telechany. To byłoby jednak aż 
zbyt niesamowite. Prawda?
To wciągająca i niezwykle bogata powieść o miłości, 
poświęceniu i o tym, do czego możemy się posunąć 
w obronie najbliższyc 
https://lubimyczytac.pl/

29 Radek Rak – Baśń o wężowym 
sercu albo wtóre słowo o Jakóbie
Szeli

Baśń jest próbą stworzenia na nowo mitologii Galicji. 
Nie jest powieścią historyczną, i choć napisana z 
dużym szacunkiem dla ówczesnych realiów 
społecznych, obyczajowych i politycznych, to 
zawieszona pozostaje między historią a mitem. 
Wyrasta z legend, w które obrosła postać 
chłopskiego przywódcy – tych prawdziwych i tych 
stworzonych przez Radka Raka.
Śledzimy losy młodego Kóby Szeli, wzrusza nas 
miłość, jaką obdarzyła go Żydówka Chana, czujemy 
razy pańskiego bata, przeżywamy zauroczenie 
zmysłową Malwą, wędrujemy przez krainę baśni, 
żeby zamieszkać we dworze i poczuć zapach krwi 
rabacji 1846 roku.
Radek Rak napisał powieść o dobru i złu, które czają 
się w każdym z nas, o nierównych szansach, o Galicji
i o Polsce. Powieść pełną rozbuchanego erotyzmu, 
ironii i humoru, nakarmioną mrokiem ludzkich serc. 
https://lubimyczytac.pl/

30 Marc Bountavant – Edzio i 
nocna wyprawa

Jest noc. Wszyscy mieszkańcy polany śpią. Wszyscy,
tylko nie Edzio. Nagle Edzio słyszy jakiś dziwny 
dźwięk. 
https://lubimyczytac.pl/



31 Sven Nordqvist – Rwetes w 
ogrodzie

Nadchodzi wiosna, a wraz z nią czas na wiosenne 
porządki w przydomowym ogrodzie. Pettson sadzi i 
sieje marchewkę, groszek, fasolę i ziemniaki, Findus 
zamierza zrobić to samo z mięsnymi klopsikami 
("Skąd wiesz, że nie urosną, skoro nigdy ich nie 
sadziłeś?"). Niestety, świeżo skopany ogródek, staje 
się atrakcyjnym terenem dla walczących kur, 
tarzającej się świnki i zabłąkanego stadka. Aby ich 
stamtąd wygonić, nasi bohaterowie będą musieli 
wykazać się nie lada pomysłowością, której na 
szczęście im nie brakuje! Podobnie, jak nie brakuje w
książce pełnych szczegółów ilustracji i żywego 
humoru. 
https://lubimyczytac.pl/

32 Katarzyna Ryrych – Łopianowe 
pole

Dzieci ze zwykłego podwórka są świadkami zupełnie 
niezwykłych wydarzeń. Ktoś zamienia się w żabę, w 
skarpetkach rosną czarne dziury, tajemniczy pan 
przechadza się z burzową chmurą na sznurku, 
huśtawka ożywa, a z pudełka pani Dory ucieka nuda. 
Czy za tym wszystkim mogą stać pewna starsza pani
i jej kot? 
https://lubimyczytac.pl/

33 Ursula K. Le Guin – Sześc 
światów Hain

W dalekiej przeszłości starożytna rasa Hain 
skolonizowała liczne planety, które z biegiem czasu 
utraciły ze sobą kontakt i zapomniały o łączących je 
więzach. Po latach Haińczycy chcieliby pojednać 
stworzone przez siebie cywilizacje. Pierwsze próby 
są nieudane, ale potem odległe ludy nawiązują 
stosunki dyplomatyczne i tworzą konfederację. Tak 
powstaje Ekumena, czyli dobrowolny związek 
światów, który ma być pozbawiony przemocy i 
wzajemnie przekazywać sobie wiedzę i pomoc. 
Autorka porusza problemy tożsamości płciowej, 
odmienności i tolerancji.
Le Guin wykorzystuje różne tła społeczne i 
środowiskowe, by przedstawić antropologiczne i 
socjologiczne rezultaty ewolucji człowieka w danym 
środowisku. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


34 Anna Karin Garhamn – Pepe 
idzie do fryzjera

Dziś Pepe pierwszy raz idzie z mamą do fryzjera. U 
fryzjera jest fotel, który jeździ w górę i w dół. I katalog
z fryzurami. Pepe  marzy o nowej fryzurze.
Ojej, żeby tylko fryzjerka nie obcięła mu ucha…!
Poznajcie Pepe – małego i ciekawego świata 
bohatera, z którym nie ma czasu na nudę! Mimo 
tego, że wiele rzeczy robi po raz pierwszy w życiu, 
nigdy nie brakuje mu odwagi i szybko odnajduje się w
nowych sytuacjach, dając dobry przykład swoim 
rówieśnikom. Pepe wprowadza młodego czytelnika w
centrum nieznanych mu dotąd sytuacji. Śledząc 
perypetie chłopca, dziecko dowiaduje się, jak 
wygląda pierwsza wizyta u fryzjera i może 
zaobserwować ile emocji wiąże się z robieniem 
całkiem nowych rzeczy. W towarzystwie Pepe 
dziecko odkrywa tajniki i poszerza wiedzę o 
otaczającym je świecie. 
https://lubimyczytac.pl/

35 Patrycja Rekus – Szklarnia 
małego Ronalda

„Szklarnia małego Ronalda” to opowieść o świecie 
widzianym wyobraźnią. Ronald w wakacje pracuje w 
szklarni Pani Felicji. Kwiaty dają chłopcu dużo 
radości, uwielbia ich towarzystwo, dlatego z wielką 
przyjemnością zajmuje się roślinami, a co 
najważniejsze przyjaźni się z nimi. Szklarnia to jego 
drugi dom, do którego uwielbia wracać. Pewnego 
dnia chłopiec spotyka na swej drodze niewidomą 
dziewczynkę o imieniu Matylda i postanawia 
zaprowadzić ją do swojego magicznego świata i 
pokazać niezwykłe rośliny. To staje się początkiem 
ich wielkiej przyjaźni i sprawia, że oboje przeżywają 
coś niesamowitego, coś, co odmieni ich świat na 
zawsze.
https://lubimyczytac.pl/

36 Kobi Yamada – Próbowanie To opowieść o chłopcu, który każdego dnia marzy, 
żeby tworzyć piękne rzeczy, ale zwątpienie w siebie 
powstrzymuje go przed podjęciem działania. Za 
namową rzeźbiarz postanawia  spróbować. Niestety 
efekty jego pracy przynoszą tylko rozczarowanie.
Książka napisana prostym językiem, z przesłaniem 
czytelnym dla każdego: porażka nie oznacza wstydu; 
jeśli potraktujesz swoje porażki z miłością, 
przemienisz je w coś niezwykłego.
„Próbowanie” to także książka dla starszych i bardziej
wymagających czytelników. Ci docenią formę w 
duchu dialogów sokratycznych oraz vintage ilustracje 
autorstwa Elise Hurst – artystki kreującej światy, które
czujemy, że znamy, nastrojem przypominające 
Opowieści z Narnii. A co najważniejsze – pojmą 
głębię przesłania, bo „Próbowanie” to też książka o 
sile charakteru. 
https://lubimyczytac.pl/



37 Francois Barenger, H. P. 
Lovecraft – W górach szaleństwa
– Tom II

Arkham, rok 1933. Wybitny geolog profesor Dyer 
dowiaduje się o planowanej wyprawie na Antarktydę, 
która za cel obiera sobie ten sam rejon, który on sam 
eksplorował dwa lata wcześniej. W nadziei, że uda 
się odwieść organizatorów od tych zamiarów, Dyer 
postanawia szczegółowo opisać tragiczne 
wydarzenia, jakie miały tam miejsce, a które w 
obawie, że zostanie uznany za szaleńca, zataił w 
raporcie z ekspedycji. Wówczas to, z początkiem 
lata, statki wynajęte przez Uniwersytet Miskatonic 
przybyły na mroźny kontynent, przywożąc ze sobą 
grupę czterech profesorów i szesnastu studentów.  
Po kilku dniach  profesor nadaje radiowy komunikat, 
w którym informuje pozostałych naukowców o 
odkryciu zadziwiających okazów skamielin niezwykle 
starego, nieznanego gatunku. Kiedy straszliwa burza 
przerywa komunikację, a Lake nie daje znaku życia, 
Dyer przeczuwając najgorsze, wyrusza na pomoc 
naukowcowi. To, co odkrył, przekroczyło jego 
najśmielsze przypuszczenia – krajobrazy 
zamarzniętych pustyń, niewyobrażalnych stworzeń 
tkwiących od milionów lat w stanie hibernacji, 
niesamowitych struktur geometrycznych 
umiejscowionych na szczycie czarnych gór wyższych
niż Mount Everest… 
https://lubimyczytac.pl/

38 Bruno Schulz – Sklepy 
cynamonowe

„Sklepy cynamonowe” to pierwszy zbiór opowiadań 
Brunona Schulza, który ukazał się w 1934 roku. Po 
jego wydaniu skromny nauczyciel rysunku z 
Drohobycza stał się znanym i cenionym pisarzem. 
Wydanie wzorowane na pierwodruku zostało 
wzbogacone o autorskie ilustracje Schulza.
https://lubimyczytac.pl/

39 Amelie Flechais, Severine 
Gautier – Chłopiec z Gór

„Chłopiec z gór” to niezwykła baśń o tym, czym jest 
rodzina, ludzkie korzenie, sztafeta pokoleń. To historia o 
poświęceniu i wyciąganiu pomocnej dłoni. O pokonywaniu
trudności i godzeniu się ze stratą. O dojrzewaniu i pamięci.
Scenarzystka Séverine Gauthier i rysowniczka Amélie 
Fléchais (znana z „Czerwonego wilczątka”) zapraszają 
młodych i dorosłych czytelników do świata magii, 
wyobraźni i emocji, by o tym wszystkim opowiedzieć w 
czuły, delikatny i fascynujący sposób.
https://lubimyczytac.pl/



40 Anna Woltz – Mój wyjątkowy 
dzień z Tessą

Wiosenne ferie na wyspie Texel zaczynają się 
kiepsko ‒ starszy brat łamie sobie nogę, ojciec musi 
jechać z nim do szpitala, matka ma atak migreny. 
Dziesięcioletni Samuel zostaje sam ze swoimi 
ponurymi myślami. Wszystko się zmienia, gdy 
energiczna wyspiarka Tessa wciąga chłopca w 
brawurowy plan, który wywróci jej życie do góry 
nogami. To będzie naprawdę niesamowity tydzień.
Zwariowana intryga wciąga czytelników w wir 
wakacyjnych przygód, ale pozwala też postawić 
ważne, uniwersalne pytania o to, czym jest rodzina, 
jak radzić sobie z lękiem przed odrzuceniem i czy da 
się oswoić samotność. Anna Woltz potrafi pisać o 
takich sprawach nie tylko z niezwykłą empatią, lecz 
także z błyskotliwym poczuciem humoru. 
https://lubimyczytac.pl

41 Radek Rak – Agle Alef "Agla" to brawurowa historia przygodowa, ale też 
wnikliwa i wzruszająca powieść psychologiczna o 
dojrzewaniu i przemianie, o miłości i odkrywaniu swej
cielesności, o zawiedzionych przyjaźniach, 
wykluczeniu i samotności, o odnajdywaniu siebie i 
stawaniu się człowiekiem w pełni znaczenia tego 
słowa.
Sofja Kluk jest osobą upartą, wygadaną i 
konsekwentnie dążącą do celu. Mieszka na 
uniwersytecie w mieście, w którym panują 
dziewiętnastowieczne porządki społeczne, sklepy 
bławatne z ulicy Krokodyli spotykają się z mrocznym 
Urzędem Bezpieczeństwa i tajemniczym Carem, a 
zawodowi zabójcy cieszą się szacunkiem i 
zaufaniem. Świat bohaterów podbija rozbuchana 
wizja przyrody, a koncepcja owadziego 
przeobrażenia, którą niesie Agla, ma w powieści 
niebagatelne znaczenie. 
https://lubimyczytac.pl

42 Roch Urbaniak – Zaklinacz 
tygrysów

Ari, wędrowny mistrz fletu, trafia do Najdalszej Zatoki 
– miejsca, w którym kończy się świat. Pewnej nocy, 
gdy wprawia całe miasto w zachwyt swą muzyką, na 
jednym z dachów nagle pojawia się ogromny tygrys. 
Zwierz zaczyna pustoszyć ulice, a gdy dostrzega 
Ariego, rzuca się ku niemu, szczerząc kły. Skąd w 
Najdalszej Zatoce wziął się ten wielki kot? I dlaczego 
tak bardzo rozjuszył go grajek?
"Zaklinacz tygrysów" to malownicza opowieść o 
przyjaźni, zaufaniu, poszukiwaniu prawdy i 
wybaczaniu. Roch Urbaniak zaprasza nas do 
zanurzenia się w bogactwie barw i doznań, urzeka 
czarującym liryzmem i delikatnie popycha ku 
refleksjom o tym, co w życiu najważniejsze. 
https://lubimyczytac.pl



43 Wiesław Myśliwski – W środku 
jesteśmy baśnią

Tom ukazuje się z okazji 90. urodzin Wiesława 
Myśliwskiego. Znalazły się w nim zarówno teksty jego
publicznych wystąpień – w tym najsławniejszy: esej 
Kres kultury chłopskiej – jak i wybrane przez Autora 
wywiady. Dzięki temu mamy jedyną okazję 
dowiedzieć się więcej o dzieciństwie i młodości 
pisarza, o początkach jego literackiej kariery i pracy 
na etacie redaktora, o długim i szczęśliwym 
małżeństwie i o tym, dlaczego pisarz nie powinien się
śpieszyć. „W środku jesteśmy baśnią”, twierdzi 
Myśliwski, a my – dzięki tej książce – możemy 
poznać przynajmniej cząstkę baśni, jaką jest on sam. 
https://lubimyczytac.pl


