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1 Lew Tołstoj - Anna Karenina Anna Karenina wiedzie dostatnie, stabilne i nieco nudne 
życie u boku dużo starszego męża. Piękna młoda kobieta 
spełnia się jako matka, ale nie stroni też od przyjęć, jest 
uwielbiana na petersburskich salonach. Spokój znika wraz z 
pojawieniem się hrabiego Wrońskiego, który wprowadza w 
życie Anny namiętność, jakiej nigdy nie zaznała. I 
zniszczenie, którego nie da się cofnąć.To ponadczasowa 
powieść o uczuciu, które od początku było skazane na 
potępienie. Uczuciu, dla którego Anna poświęciła wszystko. 
Powieść Tołstoja po raz kolejny inspiruje Hollywood. 
Reżyser Joe Wright tworzy pełen rozmachu pejzaż rosyjskich
elit. Keira Knightley jako Anna Karenina i Jude Law w roli 
jej męża – megagwiazdorska obsada pozwala na nowo 
odkryć najpiękniejszą rosyjską historię miłosną. 
https://lubimyczytac.pl/

2 Lucy Brownridge Carnovsky
- Gabinet dinozaurów

Odkrywaj świat dinozaurów przez magiczne trójkolorowe 
soczewki! Nowy tom w bestsellerowej serii edukacyjnych 
albumów z efektownymi, „trójwarstwowymi” ilustracjami.
Cofnij się w czasie o miliony lat i przekonaj się, jak 
wyglądało życie na naszej planecie w erze mezozoicznej. 
Rozejrzyj się w prehistorycznym krajobrazie, stań oko w oko 
z potężnymi dinozaurami i podziwiaj pradawne rośliny i 
zwierzęta. Zobacz, jak dzieliły się lądy, zanim powstały 
dzisiejsze kontynenty. Odkrywaj prehistoryczny świat w 
kalejdoskopie barw! Każda z kolorowych ilustracji skrywa w 
sobie trzy „warstwy”. Obejrzysz je przez kolorowe filtry 
dołączone do książki. Przez czerwony zobaczysz dinozaury, 
przez zielony – ich środowisko życia, a przez niebieski – 
prehistoryczne rośliny i zwierzęta. 
https://lubimyczytac.pl/

3 Cezary Harasimowicz- Tygrys Tigre jest gwiazdą cyrku Paradiso. Jego popisowe skoki 
przez płonącą obręcz oklaskują co wieczór tłumy widzów. 
Gdy któregoś dnia tygrys się buntuje, dyrektor cyrku 
postanawia go sprzedać
Tak zaczyna się historia, której inspiracją były prawdziwe 
wydarzenia: zatrzymanie w 2019 roku nielegalnego 
transportu tygrysów na granicy polsko-białoruskiej. A także 
postać Ewy Zgrabczyńskiej, dyrektorki zoo w Poznaniu, 
która ruszyła zwierzętom na ratunek.
"Każdy siedzi w jakiejś klatce i trzeba, żeby z tej klatki 
kiedyś uciekł".
Poetycki język Cezarego Harasimowicza i poruszające 
ilustracje Marty Kurczewskiej - duetu znanego młodym 
czytelnikom z "Mirabelki" - sprawią, że historia tygrysa 
pozostanie w Waszych sercach na zawsze. 
https://lubimyczytac.pl/



4 Krystyna Mirek - Złoty płatek 
śniegu

Julka, zakochana nastolatka, wiezie do domu swojego 
chłopaka. Jej rodzice, przekonani, że wszystko wiedzą o 
ukochanej jedynaczce, nie zdają sobie sprawy, że za chwilę 
staną przed życiowym egzaminem. A prawda mocno ich 
zaskoczy.  Dyrektor szkoły, próbuje wysłać zakochanej w 
nim samotnej mamie sygnał, że nie odwzajemnia jej uczuć. 
Jednak im mocniej się stara, sprawy się komplikują.  Jowita, 
Ignacy i Adam są przyjaciółmi z dzieciństwa. Kiedyś łączyła 
ich niezwykła więź. Ale kiedy dorośli, wszystko się 
skomplikowało. Sądzili jednak, że to zamknięty rozdział. 
Tymczasem powrót dawnego przyjaciela i organizacja 
świątecznego balu wywoła wiele wspomnień, a dawno 
zakopane tajemnice zaczną wychodzić na jaw. Ci wszyscy 
ludzie spotkają się w święta, a ich losy mocno się ze sobą 
splotą.Czy w takich warunkach prawdziwa miłość ma 
jakiekolwiek szanse? Czy uda się uratować magię świąt? 
https://lubimyczytac.pl/

5 Monika Witkowska - Broad 
Peak - Darowane życie

Tak naprawdę to wszystko się dzieje w ułamkach sekund – 
gdy przytomnieję, w mojej głowie jest tylko jedno jedyne 
pragnienie: żeby udało się wyhamować! Próbuję ten cholerny
czekan wbić… Nic z tego. Próbuję znowu – tylko zgrzyta o 
lód. Udaje się za trzecim razem. Uff, żyję! Nie każda 
wyprawa kończy się sukcesem, zwłaszcza na 
ośmiotysięcznikach. Latem 2021 roku zdobywanie 
BroadPeaku (8051 m), było dla Moniki Witkowskiej 
szczególnie pechowe i dramatyczne. Cudem udało jej się 
wyhamować upadek i 300-metrowy zjazd na wysokości 
7500 m. Ta książka może zainteresować wiele osób. 
Nieważne, czy jesteś wspinaczem, turystą, czy o górach 
lubisz tylko poczytać. Dowiesz się z niej między innymi:
- jak od podszewki wygląda wyprawowa codzienność i jakie 
emocje towarzyszą wspinaczom,
- jak zachowuje się na wysokości ludzki organizm,
- kto próbował swoich sił na BroadPeaku i K2 w roku 2021 i 
jakie ciekawe historie wiązały się z tymi osobami,
https://lubimyczytac.pl/

6 Adam Wajrak - Na północ. Jak
pokochałem Arktykę

Na północ. Jak pokochałem Arktykę otwiera arktyczną 
trylogię Adama Wajraka, w której ulubiony dziennikarz 
przyrodnik Polaków, zabiera czytelników w podróż nie tylko 
na północne krańce kuli ziemskiej, ale też osobistą podróż w 
czasie. Wraca bowiem do swoich pierwszych arktycznych 
przygód – najpierw w Estonii, potem na Spitsbergenie. 
Opowiada o świecie, którego dziś już nie ma. Na północ 
czyta się tak, jakby słuchało się gawędy Adama – są tu i 
chłopackie przygody, i dużo wiedzy przyrodniczej, emocje, 
wzruszenia i zwroty akcji, a do tego galeria barwnych 
postaci. Wszystko to opowiedziane w charakterystycznym 
Wajrakowym tonie pełnym ciepłego humoru i 
bezpretensjonalności. 
https://lubimyczytac.pl/



7 Jarosław Kurski - Dziady i 
dybuki

"Książka potwierdza, że istnieją polscy marani, którzy jak 
hiszpańscy conversos przyjęli chrześcijaństwo, ale zachowali 
pamięć o swym żydowskim pochodzeniu. Jarosław Kurski, 
przełamując zmowę milczenia, odsłania rodzinne sekrety i 
opowiada historię syna, którego dręczy brakujący element w 
genealogicznej układance. Zadaje sobie dramatyczne pytanie:
dlaczego dziady i dybuki – duchy przodków polskich i 
żydowskich – nie mogą stać w jednym domu? I czy możliwe 
jest ich pojednanie?" 
https://lubimyczytac.pl/

8 Anita Głowińska - Kicia Kocia
i przyjaciele

Kicia Kocia lubi spędzać czas z Packiem, Adelką i 
Juliankiem. To jej najlepsi przyjaciele! Razem grają w piłkę, 
razem urządzają pikniki, razem bawią się na placu zabaw i w 
przedszkolu. Spotykają tam też inne dzieci, np. Kubę, który 
jeździ na wózku, ale świetnie gra w piłkę ręczną, albo Antka, 
który niedosłyszy, ale jest bardzo pomocny, i zaprzyjaźniają 
się z nimi. Miło jest bawić się z przyjaciółmi!
Kicia Kocia i przyjaciele zbiór pięciu opowiadań o przyjaźni 
i wspólnej zabawie ulubionej bohaterki maluchów oraz jej 
przyjaciół. Bo rodzina i przyjaciele są w życiu maluchów 
najważniejsze!
Jest to seria książeczek autorstwa Anity Głowińskiej, 
uwielbiana przez dzieci i ciesząca się także zaufaniem 
rodziców. Cykl doceniają również pedagodzy i znawcy 
literatury dziecięcej.
Bohaterka lubi spędzać czas na placu zabaw, w przedszkolu, 
na pikniku. Spotyka tam bowiem swoich przyjaciół. A z nimi 
zawsze jest wesoło! 
https://lubimyczytac.pl/

9 Anita Głowińska - Wielka 
księga Kici Koci

Zbiór najciekawszych przygód ulubienicy maluchów w 
jednym tomie! W tym wyjątkowym wydaniu czytelnicy 
znajdą znane i lubiane historie rezolutnej kotki, która 
każdego dnia poznając świat, przeżywa duże i małe 
przygody.
W tomie znajdują się opowiadania:
„Kicia Kocia mówi: Dzień dobry!”,
„Kicia Kocia nie może zasnąć”,
„Kicia Kocia sprząta”,
„Kicia Kocia jest chora”,
„Kicia Kocia. To moje!”. 
https://lubimyczytac.pl/



10 Agnieszka Lingas - Łoniewska
i inni - Kiedy budzą się motyle

Maj nieodmiennie kojarzy się z miłością, swobodą, kwiatami 
i wolnością. Każdy choć przez moment chce poczuć się 
beztrosko jak motyle wyruszające w swoją magiczną, 
barwną, chociaż krótką podróż. W antologii „Kiedy budzą się
motyle” popularne polskie autorki zabierają nas do świata 
pełnego kolorów, aromatów i wiosennych porywów serca. 
Cudowne historie opowiedziane na kartach tej książki 
sprawią, że serca zabiją nam szybciej, a motyle w brzuchu 
przypomną o fantastycznych uniesieniach. Bo przecież na 
miłość nigdy nie jest za późno, ona nie zna pojęcia wieku. 
„Kiedy budzą się motyle” przypomni, co to znaczy żyć, 
cieszyć się każdym dniem, zapachami wiosny, słońcem i 
barwami, które radują oczy. 
https://lubimyczytac.pl/

11 Agata Romaniuk - Proste 
równoległe

Polska, połowa lat 80. XX w. Młodziutka Marta Rychter 
podczas wakacji spędzanych z rodzicami poznaje nad 
morzem enigmatyczną Wandę Krajewską, najwybitniejszą 
polską skrzypaczkę. Wanda od lat odmawia występów, nikt 
nie wie dlaczego, choć plotkami żyje cała muzyczna 
Warszawa. Czy to prawda, że była kochanką wiceministra 
kultury i pupilką władzy? A może pije i w pewexie odkładają 
dla niej najlepsze koniaki, po które wieczorami wysyła męża?
Marta zostaje jedyną uczennicą, a zarazem powierniczką 
starszej o pokolenie Wandy. Próbuje odtworzyć powikłaną 
historię jej życia, miłości oraz stale towarzyszącego 
Krajewskiej poczucia straty. Chłonie muzyczną wrażliwość 
swojej nauczycielki, ale zaczyna rozumieć, że nie może iść 
po jej śladach. Żeby ocalić swoją niezależność, będzie 
musiała zrezygnować z lojalności. Tylko w ten sposób zdoła 
dotrzymać Wandzie kroku. 
https://lubimyczytac.pl/

12 Adam Wajrak - Wilki Książka nominowana w Plebiscycie Książka Roku 2015 
lubimyczytać.pl w kategorii Literatura faktu.
Adam Wajrak, ulubiony dziennikarz przyrodnik Polaków, 
mieszkaniec Puszczy Białowieskiej, w swojej najnowszej 
książce opowiada o latach tropienia wilków i przyjaźni z tymi
najbardziej fascynującymi drapieżnikami Europy.
Adam Wajrak: Wiem, że wśród moich
czytelników jest dużo ludzi młodych i bardzo młodych, przez
co niezwykle wrażliwych. Mam do nich pewną prośbę. 
Gdyby ta książka była tylko o wilkach, nie zawracałbym 
wam głowy tym ostrzeżeniem, bo przecież doskonale wiecie, 
że przyroda potrafi być brutalna. Ta książka jest jednak 
również o tym, co ludzie robili i robią wilkom, jednemu z 
najbardziej prześladowanych dużych ssaków, jakie żyją na 
naszej planecie. Są to często rzeczy niezwykle okrutne i 
przerażające. Dlatego bardzo was proszę, porozmawiajcie z 
rodzicami, żeby tę książkę przejrzeli, zanim weźmiecie ją do 
ręki, albo przeczytali ją razem z wami. 
https://lubimyczytac.pl/



13 Nathalie Choux - Akademia 
madrego dziecka - Dzień 
dobry szczeniaczku

„Akademia mądrego dziecka. Pierwsze bajeczki” to seria 
książek z ruchomymi elementami napisana i zilustrowana 
przez znaną i lubianą autorkę Nathalie Choux. Książeczki 
mają grube, kartonowe strony, które wytrzymają wiele godzin
zabawy. Proste, urocze opowiadania będą doskonałe do 
czytania z dzieckiem, nawet malutkim. Ruchome obrazki 
angażują maluszka, rozwijają zdolności manualne i 
koordynację wzrokowo-ruchową. Elementy, które można 
przesuwać, obracać, wyciągać są dobrym ćwiczeniem 
motoryki małej a przy tym zapewniają dużo zabawy. 
Książeczki możesz zastosować jako pomoc dydaktyczną w 
nauce nowych słów i do trenowania spostrzegawczości 
dziecka. Książki z tej serii mają mało tekstu i proste, 
kolorowe ilustracje co sprawia, że będą odpowiednie dla 
dzieci już od pierwszego roku życia. 
https://lubimyczytac.pl/

14 Nathalie Choux - Akademia 
madrego dziecka - Dzień 
dobry kotku

W książeczce „Dzień dobry, kotku! Akademia mądrego 
dziecka. Pierwsze bajeczki” dziecko towarzyszy małemu 
kociakowi w jego codziennym dniu. Dzięki ruchomym 
elementom maluch aktywnie uczestniczy w opisywanych 
czynnościach – między innymi rusza kłębkiem wełny, którym
bawi się mały kotek albo wprawia w ruch języczek, który 
służy zwierzakowi do mycia się.
W serii „Akademia mądrego dziecka. Pierwsze bajeczki” 
znajdziesz też tytuły: „Dzień dobry, pingwinku!”, „Dzień 
dobry, szczeniaczku!”, „Dzień dobry, samolociku!”, „Dzień 
dobry, samochodziku!” i „Dobranoc, mała pando!”. 
https://lubimyczytac.pl/

15 Riikka Jantti - Myszonek i 
trzaskający mróz

Bestsellerowa seria fińskich książek przetłumaczona na 18 
języków!
Zimą można robić tyle fajnych rzeczy: jeździć na sankach i 
łyżwach, piec, chodzić do biblioteki, uczyć się gry na 
pianinie. Ale Myszonkowi nie wszystko się podoba. W 
kominiarce wygląda śmiesznie i denerwuje go, że kolega z 
zerówki ma już własny telefon i mnóstwo wspaniałych 
figurek. Potem nadchodzą ferie zimowe i Myszonek ma 
okazje pochwalić się mamie nowymi umiejętnościami!
Ciepła i humorystyczna seria książek obrazkowych o tym, co 
robi mała miejska mysz.
Poznajcie pełne realizmu i humoru historie o zadziornym 
Myszonku i jego Mamie, w których z łatwością odnajdą się 
dzieci i dorośli.

https://lubimyczytac.pl/



16 Riikka Jantti - Myszonek i 
gwiazdka

Myszonek czeka na Boże Narodzenie już od listopada. Tylko 
dlaczego czas tak okropnie się wlecze? Czy święta 
kiedykolwiek nadejdą? Lulu i Myszonek pieką razem 
pierniki, a kiedy nastaje grudzień, Myszonek może wreszcie 
otworzyć pierwsze okienko w kalendarzu adwentowym.
Ciepła i humorystyczna seria książek obrazkowych o tym, co 
robi mała miejska mysz.
Poznajcie pełne realizmu i humoru historie o zadziornym 
Myszonku i jego Mamie, w których z łatwością odnajdą się 
dzieci i dorośli. 
https://lubimyczytac.pl/

17 Artur Andrus - Koneserzy 
kolejnego dnia

Artur Andrus wyrusza w trasę koncertową z legendarnym 
artystycznym duetem – Alicją Majewską i Włodzimierzem 
Korczem. Słuchamy wielkich przebojów: Być kobietą, 
Odkryjemy miłość nieznaną, Jeszcze się tam żagiel bieli czy 
uwielbianej przez fanów serialu 07 zgłoś się piosenki Przed 
nocą i mgłą.
Ta opowieść odkrywa przed nami niezwykłą, ciepłą, 
przyjacielską i pełną humoru relację tej pary artystów. Z 
właściwym sobie dowcipem, językową elegancją i brawurą 
prowadzi nas przez ich artystyczne i życiowe drogi. Drugiej 
takiej książki nie ma i długo nie będzie! 
https://lubimyczytac.pl/

18 Kristina Digman, Gorel 
Kristina Nasmund - O zimie

Któregoś dnia świat się zmienia.
Wszystko jest jak zaczarowane –
ziemia pokrywa się śniegiem, a jezioro lodem.
Nadeszła zima!
Przepiękne zimowe ilustracje i garść zimowych faktów 
przyprawionych szczyptą poezji na pewno spodobają się 
każdemu przedszkolakowi spragnionemu śniegu!
Görel Kristina Näslund i Kristina Digman w poetycki, ale też 
bardzo konkretny sposób opowiadają o wszystkim, co niesie 
ze sobą zima –
o szalejącej zamieci i wolno prószącym śniegu, o 
zamarzniętych kałużach i topniejących soplach. 
https://lubimyczytac.pl/

19 Kitty Crowther, Astrid 
Lindgren - Skrzat nie śpi

Jest noc. Śpi stara zagroda i wszyscy, którzy w niej 
mieszkają. Wszyscy oprócz skrzata. On czuwa. Zagląda do 
obory i do stajni, do spiżarni i do szopy. Cicho przemyka 
między zabudowaniami i zostawia na śniegu drobne ślady. 
Mieszka na strychu i wychodzi nocą, kiedy ludzie śpią. 
Czasami, gdy budzą się rankiem, mogą dojrzeć na śniegu 
ślady jego małych stóp. Ale jeszcze nikt z nich nie widział 
skrzata… 
https://lubimyczytac.pl/



20 Aatrid Lindgren, Eva Eriksson
- Lis i skrzat

Nocą do kurnika zakrada się głodny lis. Zauważa go skrzat 
strzegący zagrody. Co wymyśli skrzat, by lis się najadł, ale 
nie ucierpiała żadna kura?
Pięknie ilustrowana zimowa historia z bożonarodzeniowym 
akcentem.
Tekst Astrid Lindgren jest parafrazą popularnego niegdyś w 
Szwecji wiersza Karla-Erika Forsslunda z 1900 roku, który 
doczekał się wielu wydań w zbiorach i antologiach, a także 
jako książka obrazkowa z ilustracjami Haralda Wiberga. 
Niemiecki wydawca zamówił u Lindgren krótszą, 
prozatorską wersję wiersza, którą opublikował z ilustracjami 
Wiberga w 1965 roku. W Szwecji wydano tekst Lindgren 
dopiero pół wieku później z ilustracjami Evy Eriksson. 
https://lubimyczytac.pl/

21 Jean Claude. Maria Isabel 
Sanchez Vegara - Mali wielcy 
- Albert Einstein

Niezwykłe historie wybitnych osób od artystek po 
odkrywców. Wszyscy zapisali się w dziejach świata, a każde 
z nich było kiedyś dzieckiem, które miało marzenia. Tak jak 
ty! Albert jako dziecko niewiele mówił, ale jego głowa była 
pełna pomysłów! Na początku nie odnajdował się w szkole, 
wkrótce jednak zakochał się w fizyce i matematyce, a swoją 
pierwszą pracę naukową napisał, gdy był jeszcze 
nastolatkiem. Albert uważał, że wyobraźnia jest ważniejsza 
od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona, a wyobraźnia 
obejmuje cały świat. Poświęcił życie wyjaśnianiu związku 
między przestrzenią a czasem, tworząc podstawy pod 
większość technologii i wynalazków XXI wieku.
To wyjątkowa historia Alberta Einsteina, wielkiego uczonego
i twórcy teorii względności, laureata Nagrody Nobla z 
dziedziny fizyki, ekscentryka i filozofa, którego nazwisko 
jest synonimem geniuszu na całym świecie. 
https://lubimyczytac.pl/

22 Maxine Lee Mackie,  Maria 
Isabel Sanchez Vegara - Mali 
wielcy - Hans Christian 
Andersen

Hans przyszedł na świat w ubogiej rodzinie jako syn szewca i
niepiśmiennej praczki. Kiedy był małym chłopcem, traktował
książki z baśniami jak bezcenne skarby, które przenosiły go 
w świat wyobraźni. Marzył, by występować na scenie, ale 
został obsadzony jedynie w roli trolla. Dzięki teatrowi Hans 
odkrył jednak miłość do pisania. Pisał zarówno o tym, co 
zwyczajne, jak i o tym, co fantastyczne, zapraszając 
czytelników i czytelniczki do świata swoich baśni.
To niezwykła historia Hansa Christiana Andersena, 
najpopularniejszego bajkopisarza na świecie, którego baśnie 
zostały przetłumaczone na 125 języków i były źródłem 
inspiracji dla niezliczonych przedstawień i filmów, niosąc 
uniwersalne przesłanie dla ich wielbicieli i wielbicielek w 
kolejnych pokoleniach. 
https://lubimyczytac.pl/



23 Frau Isa,  Maria Isabel 
Sanchez Vegara - Mali wielcy 
- Maria Skłodowska Curie

Mała Maria była bystrą dziewczynką i bardzo chciała się 
uczyć. W tamtych czasach na ziemiach polskich kobiety nie 
mogły studiować. Nie przeszkodziło to Marii zostać 
naukowczynią, a jej wybitne osiągnięcia zyskały uznanie na 
całym świecie i do dziś są wykorzystywane w medycynie. 
Odkryła pierwiastki rad i polon oraz została dwukrotnie 
uhonorowana Nagrodą Nobla jako pierwsza i jak dotąd 
jedyna kobieta w historii.
To inspirująca historia błyskotliwej i odważnej kobiety, której
upór i wytrwałość w poszukiwaniu wiedzy doprowadziły do 
rewolucji w naukach przyrodniczych! 
https://lubimyczytac.pl/

24 Elisa Munso,  Maria Isabel 
Sanchez Vegara - Mali wielcy 
- Agatha Christie

Kiedy Agatha była małą dziewczynką, uwielbiała czytać i 
wymyślała własne zakończenie każdej książki. Szczególnie 
pasjonowały ją powieści detektywistyczne.
Jako młoda dziewczyna podczas I wojny światowej 
pracowała w szpitalu, gdzie pomagała rannym żołnierzom i 
dowiedziała się wiele na temat różnych niebezpieczeństw.
Po wojnie postanowiła skorzystać ze swojej wiedzy i 
wyobraźni i zajęła się pisaniem kryminałów. Jej powieści z 
nieoczekiwanymi zwrotami akcji, niesamowitymi zagadkami 
i oryginalnymi postaciami detektywów podbiły serca 
milionów czytelników i czytelniczek na całym świecie.
To inspirująca historia kobiety obdarzonej nieposkromioną 
fantazją, królowej tajemnic i najpopularniejszej pisarki 
wszech czasów. 
https://lubimyczytac.pl/

25 Magdalena Chrzanowska
 - I ślubuję Ci

„A gdy się zejdą, raz i drugi, kobieta z przeszłością, 
mężczyzna po przejściach…”
Znacie to? Historia dojrzałej, trudnej miłości, która pomimo 
wielu burz i zawirowań wciąż chce być pierwszą, jedyną i 
ostatnią. Jakby miała osiemnaście lat, nie czterdzieści.
Jola nie ma łatwego życia: w morzu codzienności, przy boku 
nieczułego męża i wrogich teściów zgubiła gdzieś siebie i 
swoje marzenia. Jako dorosłe dziecko alkoholika (DDA) 
przez wiele lat nie wiedziała, kim jest, potrafiła jedynie 
odgrywać rolę, której nauczyła się w dzieciństwie, jak 
marionetka wyreżyserowana przez dorosłych. Nigdy się nie 
buntowała, przekonana, że dojrzałość polega na 
odpowiedzialności i poświęceniu. Żyła w cieniu męża, 
pogodzona z losem.
Aż do owej pamiętnej nocy, kiedy to przez przypadek 
usłyszała coś, co nie było przeznaczone dla jej uszu… 
https://lubimyczytac.pl/



26 Louis Bayard - Bielmo - 
Niezwykły przypadek Edgara 
Alana Poe

W 1830 roku spokój październikowego wieczoru w Akademii
West Point zakłóca odkrycie wiszącego ciała młodego kadeta.
Następnego ranka wychodzi na jaw coś jeszcze bardziej 
makabrycznego: ktoś wykroił ze zwłok serce. Augustus 
Landor – który przed przejściem na emeryturę wyrobił sobie 
pewną renomę jako śledczy nowojorskiej policji - ma za 
zadanie przeprowadzić dyskretne dochodzenie. Tą dziwną 
sprawą musi zajmować się w tajemnicy, ponieważ skandal 
mógłby wyrządzić młodej jeszcze instytucji nieodwracalne 
szkody. Znajduje jednak pomoc u nieoczekiwanego 
sprzymierzeńca – emocjonalnego młodego kadeta ze 
skłonnością do alkoholu, dwoma tomikami poezji na koncie i
mroczną przeszłością, która z rozdziału na rozdział jawi się w
innym świetle. Dziwny, nawiedzony poeta, do którego 
Landor żywi ojcowską sympatię, nazywa się Edgar Allan 
Poe… 
https://lubimyczytac.pl/

27 Wisława Szymborska - 
Dwukropek

Ulotność, przemijanie, niestabilność. Zaplątanie człowieka w 
historii i niejednoznaczność dziejów. Poetka patrzy na świat 
uważnie, wychwytując paradoksy codzienności i 
podkreślając ich wyjątkowość i uniwersalność. Każde słowo, 
każdy znak przestankowy – jak tytułowy dwukropek – mogą 
mieć podwójne znaczenie.
W liczącym dwadzieścia siedem wierszy zbiorze znalazły się 
m.in. wiersze Pociecha, Stary profesor, Monolog psa 
zaplątanego w dzieje – zaskakująco dziś aktualne.
Dwukropek to drugi tom wydany przez Poetkę po otrzymaniu
Literackiej Nagrody Nobla. W 2006 roku nominowany był do
Nagrody Literackiej NIKE.
Edycję ilustrują maszynopisy i rękopisy wierszy noblistki. 
https://lubimyczytac.pl/

28 Agata Karpińska - Niewinny, 
że inny. Bajka o tolerancji

Niewinny, że inny. Bajka o tolerancji to książka dla dzieci, 
której celem jest uzmysłowienie nawet najmłodszym, jak 
nierozsądna jest segregacja ze względu na cechy wyglądu lub
poglądy. Bo jaki ma sens pomysł, na który wpadają czerwone
klocki - mówiące innym językiem i będące innego koloru, niż
pozostałe klocki - że należy się wywyższyć nad inne zabawki
i że są ogólnie lepsze? Wszystkiemu przygląda się 
zaniepokojony budzik, który wie, że takie pomysły nie 
prowadzą do niczego dobrego... 
https://lubimyczytac.pl/



29 Joanna Gromek Illg - 
Szymborska - Znaki 
szczególne

Od zawsze budziła emocje. Była bliska także tym, którzy 
nigdy wcześniej nie czytali poezji. Czytelnicy myśleli o niej 
jak o przyjaciółce, sąsiadce i doradczyni. To może dziwić, 
tym bardziej że tak mało pisała i mówiła o sobie.
Łączyła cechy nie do pogodzenia: czułość i ironię, surowość i
serdeczność, dojrzałość i dziewczęcy urok. Nie bez powodu 
jeden z bliskich pisał do niej: „Wisełko, jesteś taka 
wieloraka”. Nie dało się jej zaszufladkować. Na jednej ze 
słynnych kartek wysyłanych do przyjaciół umieściła swój 
adres: „pokój z osobnym wejściem”. 
https://lubimyczytac.pl/

30 Agnieszka Lis - Witraże Dwanaście lat temu grupa obcych sobie ludzi spotkała się na 
Wyspach Kanaryjskich. Ta podróż zmieniła ich życie. Jak 
potoczyły się losy bohaterów? Kim są dzisiaj? Czy czegoś 
żałują, a może za czymś tęsknią?
Agata po sprzedaniu firmy próbuje odnaleźć się w 
otaczającej ją rzeczywistości. Jest wolna, ale czy szczęśliwa? 
Praca zawodowa całkowicie pochłania Julitę, dużo wrażeń 
dostarczają jej też domowe obowiązki. Opieka nad dwoma 
szalonymi nastolatkami, którym bliska staje się ekologia i 
filozofia zero waste, to nie lada wyzwanie.
Niemały przewrót czeka też Sylwię i Kacpra. Ale czy 
niespodzianki nie są tym, co sprawia, że życie nabiera 
kolorów? 
https://lubimyczytac.pl/

31 Mirosława Kareta - 
Bezimienni

Nikt nie mógł się o nim dowiedzieć. Odkrycie przez 
Niemców rannego lotnika RAF–u byłoby kolejną wielką 
wsypą w krakowskim podziemiu. Pelagia wiedziała, że dla 
dobra wszystkich musi milczeć – i pozostała wierna tej 
zasadzie przez kilkadziesiąt lat.
Dopiero jej przyjazd do Polski w Boże Narodzenie 1991 roku
sprawił, że zaczyna mówić. Jej opowieści są jednak tak 
nieprawdopodobne, że nawet najbliższa rodzina ma 
wątpliwości, czy to wszystko wydarzyło się naprawdę. Ania 
Petrycy, córka znanego krakowskiego lekarza i polityka, 
pomaga przybyłej z Anglii ciotce w odnalezieniu świadków, 
którzy mogliby potwierdzić jej słowa.
W drugiej części Autorka po raz kolejny zaprasza w 
niesamowitą podróż ulicami wojennego Krakowa. Czy uda 
się wyjaśnić tajemniczą misję Liberatora - najsłynniejszego 
alianckiego samolotu, siejącego postrach wśród nazistów - i 
odkryć losy jego bohaterskiej załogi? 
https://lubimyczytac.pl/



32 Joanna Jax - Saga wołyńska - 
Exodus

Krwawa niedziela, która zmieniła Orliczyn w pogorzelisko, 
sprawia, że ocalali z pożogi muszą poukładać sobie życie na 
nowo. Marta z rodziną wyjeżdża do Lwowa, Nadia 
przeprowadza się do krewnych Zinowjewów zamieszkałych 
w okolicy Łucka, a Andrzej z Marcelem postanawiają 
wesprzeć oddziały samoobrony, które formują się w wielu 
miejscach Wołynia, by stawić czoło oszalałym z nienawiści 
Ukraińcom z UPA. Wissarion przyrzeka zaś sobie, że 
odnajdzie człowieka, który zniszczył jego życie.
Tymczasem Armia Czerwona przekracza dawną granicę 
Polski na wschodzie i wypiera Niemców na zachód, a 
dowództwo AK przygotowuje się do akcji „Burza”. Wielu 
partyzantom nie podoba się sojusz z Sowietami, ale liczą, że 
inne państwa sprzymierzone przeciwko Trzeciej Rzeszy nie 
dopuszczą do przejęcia Kresów przez Związek Radziecki. 
Niestety, zwycięstwo nad Niemcami okazuje się klęską dla 
Polaków i Ukraińców, a bohaterowie rychło przekonują się, 
że zdobycie Berlina wcale nie zakończy ich problemów… 
https://lubimyczytac.pl/

33 Marta Galewska  Kustra - 
Pucio u lekarza

Pucio bardzo źle się czuje. Ma gorączkę, katar, kaszel i boli 
go głowa. Zupełnie nie ma ochoty na śniadanie ani nawet na 
zabawę! Wygląda na to, że musi odwiedzić doktor Anię…
W gabinecie Pucio dostaje ważne zadanie: uspokoić smoka, 
który boi się badania. Wywiązuje się z tego znakomicie, a 
przy okazji sam zostaje zbadany. Teraz wystarczy tylko 
przyjmować lekarstwa i robić inhalacje. Po kilku dniach 
dzielny Pucio jest zdrów jak ryba!
Celem książki jest pomoc w oswajaniu lęku dziecka przed 
wizytą u lekarza. 
https://lubimyczytac.pl/

34 Katarzyna Michalak - Była 
sobie miłość

Całą odwagą Urszuli był Michał. Jej kochający mąż. Kiedy 
musiał wyjechać na drugi koniec świata, jej serce pękłoby z 
żalu, gdyby nie Bingo – mały biało-brązowy szczeniak rasy 
welsh corgi. Ostatni prezent od Michała.
Psy kochają bezwarunkowo – za to tylko, że jesteśmy.
Na każdą inną miłość musimy zasłużyć.
Jeden telefon zza oceanu sprawił, że Ula powierzyła opiekę 
nad szczeniakiem sąsiadce i ruszyła ratować męża. Teraz to 
ona musi być odważna i silna. Gdyby tylko mogła 
przewidzieć, że w tym czasie przewrotny los rzuci jej małego
Bingo daleko od domu, głodnego i zziębniętego… Czy 
znajdą się ludzie, którzy zechcą mu pomóc? A może to piesek
pomoże im?
Ta powieść to barwny witraż odwagi i miłości.
Odwagi, którą odkrywa w sercu krucha kobieta. I miłości, do 
jakiej jest zdolny mały szczeniak. 
https://lubimyczytac.pl/



35 Marcel Moss - Niewinni Zieloną Górą wstrząsa zaginięcie 6-letniej Emilii Rajchel. 
Dziewczynka miała zniknąć nocą ze swojego pokoju. 
Podejrzenia śledczych padają na opiekunkę Emilii, która 
przebywała z nią pod nieobecność rodziców. Kobieta 
twierdzi, że przez cały czas spała w sąsiednim pokoju i nic 
nie słyszała. Wkrótce  media donoszą, że zaledwie kilka dni 
wcześniej z więzienia wyszedł groźny pedofil Sergiusz 
Cieciora. Miał on być widziany w pobliżu domu Rajchelów. 
Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że uprowadził 
Emilię. Gdy policyjne śledztwo utyka w martwym punkcie, 
zdesperowani Rajchelowie zgłaszają się do Agencji 
Poszukiwań Osób Zaginionych „ECHO”. Jej właściciele, 
Ignacy „Igi” Sznyder oraz Sandra Milton, udają się do 
Zielonej Góry. Gdzie jest Emilia? Czy padła ofiarą pedofila? 
I jaki związek z jej zaginięciem ma poszukiwany w związku 
z morderstwem kilku kobiet przestępca zwany „Zwyrolem z 
Zielonej Góry”? 
https://lubimyczytac.pl/

36 Katarzyna Bonda - Do cna Spowite mrokiem miasto budzi zwierzęce instynkty. Bez 
śladu znika młody mężczyzna, a w parku porzucono 
reklamówki pełne ugotowanych ludzkich kości.
Kim jest grasujący w Żyrardowie psychopata? Zabija dla 
mięsa czy dla rozrywki? Jeśli detektyw Jakub Sobieski chce 
być dla niego godnym przeciwnikiem, będzie musiał sporo 
zaryzykować…Anton Stadnicki od kilku dni nie kontaktował 
się z bliskimi. Ślad po młodym mężczyźnie urywa się w 
Żyrardowie, ale jego matka, mimo obaw, nie chce zgłosić 
zaginięcia na policję. Odnalezienie syna zleca Jakubowi 
Sobieskiemu. Detektyw szybko orientuje się, że rodzina 
Stadnickich skrywa wiele mrocznych tajemnic. Te najpilniej 
strzeżone dotyczą Antona i jego nietypowych fantazji - 
mężczyzna pragnął być… zjedzony.
Nikt nie ma wątpliwości, że w okolicy krąży diabelnie 
niebezpieczny morderca. I że wkrótce znów ruszy na łowy… 
https://lubimyczytac.pl/

37 Joanna Tekieli - Dom na 
przełęczy

Kiedy Helena i Antoni brali wojenny ślub, nie wierzyli, że 
dana im będzie wspólna przyszłość. A jednak przetrwali, 
doczekali upragnionej wolności i teraz starają się ułożyć 
sobie życie w maleńkiej wiosce Rzekowo, położonej 
malowniczo w dolinie rzeki, wśród lasów i wzgórz, w 
nędznym gospodarstwie. 
W niełasce i odrzuceniu ze strony najbliższych, uczą się 
siebie nawzajem i próbują znaleźć szczęście w okaleczonym, 
poranionym przez wojnę świecie. 
https://lubimyczytac.pl/



38 Bogna Ziembicka - 
Wenecjanka

Jegle Haniszewska powtórnie wychodzi za mąż - za Gastona 
Lavala, i zamieszkuje z nim w Wenecji. Jest szczęśliwa, 
pracując u boku swego męża lekarza i wychowując dwie 
córki – Gabrielę i Matyldę. Nie wie jednak, że wróg, który 
poprzysiągł jej zemstę jest już na wolności. Po napaści 
Napoleona na Rosję został zwolniony z więzienia i jako 
szeregowy wysłany na wojnę. Pewnego dnia do Wenecji 
przybywa Nicolas de Belloy, młody, bogaty i przystojny 
Amerykanin. Matylda zakochuje się w nim od pierwszego 
wejrzenia. Jej rodzina nieufnie podchodzi do przybysza, lecz 
ona nie wyobraża sobie życia bez Nicolasa i jest gotowa z 
nim uciec. Potajemnie się zaręczają. Nicolas nie zgadza się 
jednak na sekretny ślub i ucieczkę. Ma bowiem konkretne 
zadanie - przywieźć do Ameryki nie tylko Matyldę, ale 
przede wszystkim Jegle - by oddać ją w ręce jej śmiertelnego 
wroga.
https://lubimyczytac.pl/

39 Małgorzata Gołota - Żyletkę 
zawsze nioszę przy sobie. 

Z danych Komendy Głównej Policji wqynika,   że z roku na 
rok rośnie liczba prób samobójczych  podejmowanych przez 
młodych ludzi. Rośnie też liczba samookaleczeń. 
Dzieci często boją się, że zostaną niezrozumiane, że ktoś je 
oceni jako słabe, leniwe, głupie, uważają, że zawiodły swoją 
rodzinę. Przede wszystkim jednak boją się, że o ich chorobie 
dowiedzą się inni. Wstyd jest tu czynnikiem kluczowym.
Bardzo ważne jest głośne mówienie o tym, czym jest 
depresja i do czego prowadzi, jeśli jest nieleczona. 
https://lubimyczytac.pl/

40 Ragnar Jonasson - Milczenie 
Fiordu

Wielki Czwartek. Mroźna bezwietrzna noc. W Siglufjörður 
natura zawsze była okrutna i nieokiełzana, ale o tej porze 
roku było w niej nie tylko coś bardziej mrocznego, ale jakby 
bardziej głębokiego i dalekiego. Kiedy Ari Thór dotarł do 
głównej ulicy dreszcz przeszedł mu po plecach. Na brzegu 
chodnika młoda kobieta leżała w kałuży własnej krwi; jej 
ciało było wykręcone w nienaturalnej pozycji, która nie 
pozostawiała cienia wątpliwości, że musiała skoczyć z dużej 
wysokości.  Wyglądało na to, że cała krew pochodziła z jej 
głowy; najprawdopodobniej miała strzaskaną czaszkę. Jej 
spojrzenie było upiornie nieobecne; oczy miała szeroko 
otwarte, ale puste, jakby wpatrywały się w nicość. Ari Thór 
bada okoliczności śmierci dziewczyny. Dziwna notatka w jej 
dzienniku sugeruje, że to mógł nie być wypadek. Zaczyna 
sypać śnieg i tłumy turystów przybywają na wielkanocny 
długi weekend do Siglufjörður. Stoki narciarskie  kuszą 
swoim pięknem. Nieoczekiwane załamanie pogody zaskakuje
wszystkich. Gwałtowne burze śnieżne, mróz i silne wiatry 
powodują popłoch wśród turystów, odcinają prąd i paraliżują 
komunikację. W tych  warunkach Ari Thór musi ujawnić 
straszliwą prawdę, która zrani wszystkich. 
https://lubimyczytac.pl/



41 Agnieszka Lingas  Łoniewska 
- Kolacja z Tiffanym

Komedie romantyczne są do bani – twierdzi Natalia Lisek. 
Może i racja, ale jej życie zaczyna niepokojąco przypominać 
jedną z nich. Tu niespodzianka goni niespodziankę, a śmiech 
walczy ze wzruszeniem!
Natalia Lisek pochodzi spod Wrocławia, nosi grube okulary 
i… hm – delikatnie mówiąc, jest ciut roztrzepana. Właśnie 
straciła pracę i robi wszystko, by znaleźć nową – a zarazem 
dowieść rodzicom, że chce żyć po swojemu i świetnie da 
sobie radę.
Szczęście lubi sprzyjać takim jak ona – jest inteligentna, 
błyskotliwa, pełna uroku osobistego i nietuzinkowych 
pomysłów. To wszystko sprawia, że chociaż często wpada w 
tarapaty, zawsze wychodzi z nich cało! 
https://lubimyczytac.pl/

42 Agnieszka Lingas  Łoniewska
Obiad z Bondem

On – zabójczo przystojny i skryty.
Ją życie nauczyło podchodzić do mężczyzn z lekkim 
dystansem.
Nieźli z nich agenci. Czy zdążą się dogadać, zanim się 
pozabijają?
Eliza, przyjaciółka znanej czytelnikom z Kolacji z Tiffanym 
Natalii, zostaje sama w swoim wielkim przedwojennym 
mieszkaniu. I nawet byłoby jej to na rękę, gdyby nie to, że 
ktoś chyba się do niej włamał…
Z pomocą śpieszy jej komisarz Jacek Granicki: zabójczo 
przystojny, o niewyparzonym języku i uroku Jamesa Bonda. 
Tyle że Eliza i Jacek mają już swoją – nie najszczęśliwszą – 
historię.
Teraz starannie udają, że wcale a wcale im na sobie nie 
zależy. Ale nagłe niebezpieczeństwo, w którym znajduje się 
Eliza, gwałtownie zmienia sytuację. Komisarz Granicki zrobi
wszystko, by ratować ukochaną. 
https://lubimyczytac.pl/

43 Agnieszka Lingas  Łoniewska
Śniadanie z Arsenem

Lina to nieco roztrzepana, pełna ciepła dziewczyna, która 
każdego dnia próbuje okiełznać chaos wkradający się w jej 
życie. Niechętnie przyznaje, że wciąż nosi w sercu ślad 
namiętnej miłości, po której zostało jej więcej niż wyłącznie 
wspomnieniaChris to sprytny złodziej, dla którego od honoru 
ważniejsza jest tylko rodzina. Zadziorny chłopak zupełnie nie
pasuje do sielskiego, spokojnego miasteczka. Skoro już się tu
zjawił, musi mieć ważną misję do wypełnienia. Nie 
spodziewa się, że w zostawionej przed laty Gołdapi czeka na 
niego więcej niż jedno poważne wyzwanie.
Gdy po długiej nieobecności, nieprzewidywalny i zabójczo 
przystojny Włoch znów staje w drzwiach Liny, dziewczyna 
czuje, że czekają ją kłopoty. Co się stanie, kiedy jej 
największa tajemnica ujrzy światło dzienne? Czy ich ogniste 
charaktery da się pogodzić, a stracona miłość będzie miała 
szansę rozkwitnąć na nowo? 
https://lubimyczytac.pl/


