
Noworoczne nowości książkowe 

 

L.p Autor, Tytuł Opis 

1 Andrew Pettegree, Arthur der 

Weduwen - Biblioteki - 

krucha historia 

 

 

Znane na całym świecie, zazdrośnie strzeżone przez 
prywatnych kolekcjonerów, budowane przez 
stulecia i niszczone w jeden dzień, ozdobione 
złoceniami i freskami albo wypełnione wygodnymi 
pufami i rysunkami dzieci – historia bibliotek jest 
bogata, różnorodna i obfitująca w nieoczekiwane 
zdarzenia. W książce Biblioteki historycy Andrew 
Pettegree i Arthur der Weduwen przedstawiają nam 
antykwariuszy i filantropów, którzy tworzyli 
wspaniałe księgozbiory, opowiadają o narodzinach i 
upadku gustów literackich. Poprzez te opowieści 
autorzy pokazują, że chociaż same księgozbiory są 
niezwykle kruche i mogą popaść w ruinę w ciągu 
zaledwie kilku dekad, jednak idea biblioteki okazała 
się nadzwyczaj trwała i odporna, a każde pokolenie 
tworzy tę instytucję od nowa. 
Przepięknie napisana  książka Biblioteki jest lekturą 
obowiązkową dla miłośników książek, 
kolekcjonerów i wszystkich tych, którzy zagubili się 
między regałami. 
https://lubimyczytac.pl 

2 Natasza Socha - Dom 

marionetek 

 

 

Joanna, po zdradzie partnera i zakończeniu 
trudnego związku, postanawia wyjechać. Praca w 
luksusowym domu z bajecznym ogrodem i opieka 
nad rezolutną pięciolatką wydają się tym, czego 
teraz potrzebuje. Serdeczność właściciela willi, 
Leona, szybko pomoże zaaklimatyzować się jej w 
nowym miejscu. Tylko dlaczego żona gospodarza, 
jego matka i siostra nigdy nie jedzą razem posiłków? 
Dlaczego żona jest z nim, choć go nie kocha? I 
dlaczego matka i siostra, gdy na niego patrzą, mają 
w oczach strach? Co dzieje się tak naprawdę za 
zamkniętymi drzwiami wielkiego domu? Dom 
marionetek to opowieść o rodzinnych tajemnicach, 
toksycznych relacjach, poszukiwaniu akceptacji i 
bliskości. I o wybaczeniu, które w odróżnieniu od 
zemsty przynosi prawdziwe wyzwolenie. 
https://lubimyczytac.pl 

3 Courtney Cole - Dom na 

święta 

 

Kompas, który Piper dostaje od babci, pokazuje dużo 
więcej niż tylko strony świata. Babcia Piper 
McCauley, jej ostatnia krewna, umiera na dwa 
tygodnie przed Bożym Narodzeniem, pozostawiając 
wyjątkowy spadek. Zgodnie z testamentem wnuczka 



 

ma zmienić swoje życie. Czy naprawdę stary dom i 
rodzinny biznes to jej przeznaczenie? Jak może 
podejmować wielkie życiowe decyzje, skoro dotąd 
całym światem Piper była Alaska? W ciągu jednej 
magicznej świątecznej chwili dziewczyna wyrusza w 
podróż w czasie, aby poznać znaczenie prawdziwej 
miłości. 
COURTNEY COLE  uwielbia dowcipne 
przekomarzanie się, kaszmirowe skarpetki i spacery 
po plaży o północy. Wierzy, że blond farba do 
włosów i czerwona szminka mogą odmienić życie, a 
uśmiech w odpowiednim momencie – zmienić 
świat.              https://lubimyczytac.pl 

4 Natasza Socha, Magda Mazur 

- Drogi święty Mikołaju - Jak 

uratować święta 

 

Kiedy listopadowe podmuchy wiatru sprawiają, że 
czasem aż trudno otworzyć drzwi, a w sklepach od 
rana do wieczora puszczają ?White Christmas?, 
jedni radośnie zacierają ręce. Inni zaś popadają w 
głęboką frustrację. Święta Bożego Narodzenia budzą 
w nas skrajne emocje. Zderzenie dziecięcej wiary w 
ich magię z pełną niespełnionych oczekiwań 
rzeczywistością bywa bolesne. Ale i budujące. Czy 
każde święta można uratować? Odnaleźć ich ducha? 
Zaspokoić tęsknoty? Drogi święty Mikołaju to 
powieść o wyboistej drodze do świątecznego 
szczęścia, którą podążają samotna mama z 
nastoletnim synem, prawniczka i artysta, tworzący 
fatalnie dobraną parę i pewna kobieta sukcesu, która 
nie boi się prawie niczego. Prócz własnej matki. 
https://lubimyczytac.pl 

5 Roma Ligocka - Dziewczynka 

w czerwonym płaszczyku 

 

 

Impulsem do napisania tej książki, była postać 
dziewczynki w czerwonym płaszczyku z filmu "Lista 
Schindlera", w której Roma Ligocka rozpoznała samą 
siebie. Z perspektywy dziecka opisała wszystkie 
bolesne doświadczenia, o których tak bardzo stała 
się zapomnieć: dzieciństwo spędzone w getcie, 
strach, upokorzenie, śmierć bliskich. Poznamy 
również jej powojenne losy: zabawy w towarzystwie 
kuzyna - Romana Polańskiego i przyjaciela - 
Ryszarda Horowitza, przelotna fascynacja 
komunizmem, świat cyganerii artystycznej Krakowa, 
przyjaźń z Piotrem Skrzyneckim, liczne romanse, a 
wreszcie emigracja i kariera w show businessie. 
https://lubimyczytac.pl 

6 Grzegorz Łyś - Dzikie żądze - 

Bronisław Malinowski nie 

tylko w terenie 

Niewielu Polaków miało tak istotny udział w 
naukowym dorobku Zachodu, jak Bronisław 
Malinowski. Jednak w Polsce był on i jest, poza 



 

 

środowiskiem naukowym, prawie nieznany. 
„Prawie”, bo niemało osób słyszało o polskim 
uczonym, który napisał Życie seksualne dzikich. I na 
znajomości tego wpadającego w ucho tytułu jednego 
z dzieł tetralogii trobriandzkiej wiedza ta się kończy. 
Znakomity antropolog, podróżnik i socjolog. 
Uwielbiany przez słuchaczy wykładowca i 
nauczyciel. Twórca teorii funkcjonalnej i jeden z 
pionierów badań terenowych.  Jaki naprawdę był 
Bronisław Malinowski? Błyskotliwa, napisana z 
werwą  biografia przedstawia koleje życia wielkiego 
naukowca: od dzieciństwa w młodopolskim 
Krakowie, przez burzliwą młodość spędzoną w 
towarzystwie Leona Chwistka i Witkacego w 
Zakopanem i wielką wyprawę badawczą na Nową 
Gwineę i Trobriandy, po przełomową dla rozwoju 
antropologii pracę naukową i międzynarodową 
sławę. Grzegorz Łyś odkrywa przed czytelnikami 
mało znane szczegóły niezwykłego życiorysu 
Malinowskiego, 
https://lubimyczytac.pl 

7 Natasza Socha - Echo 

 

 

Przypadkowa para spacerowiczów znajduje w 
poznańskim jeziorze Rusałka ciało młodego 
chłopaka. Szybko okazuje się, że to piętnastoletni 
Stanisław, uczeń społecznego liceum, który nie 
wrócił do domu po urodzinowej imprezie jednego z 
kolegów.Sekcja zwłok potwierdza przypuszczenia 
Florentyny, policjantki śledczej, że było to zabójstwo 
i próba upozorowania wypadku. 
Zaczyna się wyjątkowo trudne dochodzenie ? ślady 
nie wskazują na nikogo ze znajomych, a kolejne 
wątki prowadzą donikąd. Na jeziorze zaś co jakiś 
czas ktoś puszcza wianki uplecione z białych 
kwiatów... 
https://lubimyczytac.pl 

8 Natasza Socha - Piętno 

 
W miejscowości pod Poznaniem w rozbitym 
samochodzie zostaje odnalezione ciało młodej 
kobiety. Rozliczne obrażenia jej ciała wskazują na 
udział osób trzecich; zwłaszcza wypalone na 
ramieniu znamię. 
Anna K. była lubianą nauczycielką w miejscowym 
liceum, kimś, kogo mieszkańcy znali od dziecka. 
Czy jej śmierć ma związek ze swobodnym trybem 
życia, jaki prowadziła? Komu zależało na tym, żeby 
się jej pozbyć? Jakie skrywała tajemnice? Czy miłość 
i nienawiść mogą iść w parze?Do akcji wkracza 



 

policjantka śledcza Florentyna, która z 
rozrzuconych elementów zagadki, próbuje ułożyć 
spójną całość.Tyle że prawda okaże się bardziej 
przerażająca, niż kobieta sądziła... 
https://lubimyczytac.pl 

9 Natasza Socha - Przerwana 

kołysanka 

 

 

W szeregowcu na jednym z poznańskich osiedli 
zostaje odnalezione ciało młodej kobiety. 
Początkowo wszystko wskazuje na samobójstwo, 
jednak szybko okazuje się, że brał w tym udział ktoś 
trzeci. O zamordowanej niewiele wiadomo, a kolejno 
odkrywane informacje okazują się coraz bardziej 
szokujące. 
Kim była? Przed czym uciekała? Czego lub kogo 
szukała? 

Do akcji wkracza policjantka śledcza Florentyna, 
która własne dramaty skrywa pod różowymi 
sukienkami i nietypowym podejściem do kolegów z 
pracy. 
I która posiada zaskakujący dar... 
https://lubimyczytac.pl 

10 Mirosława Kareta - Imię 

wroga 

 

 

Niezagojone rany, największa zagadka i tajemnicze 
morderstwo. Maksymilian Petrycy odkrywa, co 
naprawdę jest w życiu ważne. Nieoczekiwanie w 
krakowskim domu doktora i jego żony Marii zjawiają 
się niezapowiedziani goście.Jednym z nich jest 
tajemniczy Hersz Morgenstern, który przyjechał z 
Izraela, by opowiedzieć mieszkańcom Krakowa o 
swoim ocaleniu z Holokaustu.  Z biegiem czasu 
okazuje się, że Żyd ma więcej sekretów, niż 
ktokolwiek przypuszczał. Co łączy jego historię z 
tajemnicą, którą od dawna próbuje wyjaśnić 
Petrycy? Maksymilian i jego najbliżsi stają przed 
kolejną próbą.Imię wroga to ostatnia część cieszącej 
się niezwykłą popularnością sagi.    
https://lubimyczytac.pl 

11 Mirosława Kareta - Teczka 

 
Poświęcenie dla drugiego człowieka i wierność 
etosowi lekarza kosztowały Benedykta Petrycego 
utratę wolności, zdrowia i pracy. Po kilku latach od 
jego śmierci w Krakowie zaczynają krążyć niejasne 
plotki i pomówienia. W jaki sposób przybrany syn 



 

Benedykta zniesie kolejny cios, wymierzony w 
rodowe nazwisko? Czy uda mu się odkryć, kto jest 
reżyserem skandalu? Jak daleko będzie gotów się 
posunąć, by dotrzeć do prawdy? 

Kolejna odsłona dziejów rodziny Petrycych ukazuje 
mroczną powojenną rzeczywistość i działania władz, 
które nie dawały człowiekowi możliwości wyboru. 
Opowiada o złamanych życiorysach, nieuleczonych 
ranach i sytuacjach, w których nawet miłość mogła 
okazać się fałszywym drogowskazem. 
https://lubimyczytac.pl 

12 Alek Rogoziński - Jak cię 

zabić kochanie? 

 

 

Trup, który nie chce być trupem, zakonnice, które 
wcale nie są takie święte, i lekarka, która ożywia 
zamiast leczyć. To oszołamiająca mieszanka dla 
każdego z poczuciem humoru. Polecam!” Magdalena 
Witkiewicz 

Co zrobić, kiedy na drodze do fortuny stoi ci tylko 
znienawidzony mąż, z którym niestety nie możesz 
się rozwieść? Zaczynasz rozmyślać, jak się go 
pozbyć! Niestety popełnienie morderstwa wcale nie 
jest prostą sprawą. Zwłaszcza, kiedy twój małżonek 
ma... dokładnie takie same plany jak ty! A w dodatku 
oboje stajecie się celem dla innych osób, które 
chciałyby zgarnąć dla siebie należny wam majątek. 
„Jak cię zabić, kochanie?” to przewrotna kryminalna 
komedia pomyłek, w której spokojna dotąd para 
trzydziestolatków przekonuje się, jak trudno z 
porządnych ludzi nagle z dnia na dzień stać się 
przestępcami. 
https://lubimyczytac.pl 

13 Anita Głowinska - 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. 



https://lubimyczytac.pl 

 

 

 

14 Annie Ernaux - Lata 

 

 

"Czy byłabym szczęśliwsza, mając inne życie?" – 
zdaje się stale pytać Ernaux, prowadząc nas przez 
kolejne dekady swej biografii, które w mistrzowskim 
laboratorium jej prozy stają się zarazem biografią 
całego pokolenia. Od czasów niedostatku po lata 
kapitalistycznego przesytu. Od powojennej 
młodości, kiedy rytm życia w małym normandzkim 
miasteczku wyznaczały święta religijne, po 
dorosłość, kiedy z religijną gorliwością czytało się 
Simone de Beauvoir. Od wstydu wychowania w 
robotniczej rodzinie po wstydliwe przyjemności 
klasy średniej. A wszystko to na tle wielkiej historii, 
której motywem przewodnim było wyzwolenie. 
Wyzwolenie polityczne, wyzwolenie seksualne, 
wyzwolenie z klasowych ograniczeń. Ernaux mierzy 
się z zagadnieniami rewolucji obyczajowej, 
postępującego konsumpcjonizmu i sekularyzacji, 
przywołuje przełomowe momenty dla historii 
Francji i Europy. "Chciałabym te liczne obrazy siebie, 
rozdzielone, niezsynchronizowane, połączyć nicią 
opowieści o swojej egzystencji od narodzin w czasie 
II wojny światowej aż do dzisiaj. O istnieniu 
poszczególnym, lecz jednocześnie wtopionym w 
historię pokolenia". 
https://lubimyczytac.pl 

15 Karolina Wilczyńska - Lato 

do wynajęcia 

 

 

Seniorzy do wynajęcia? To nie reality show, ale 
pomysł żywiołowych staruszków!Gdy grupa 
absolwentów uniwersytetu trzeciego wieku kończy 
rok akademicki, ma zdecydowanie zbyt wiele czasu. 
Dziarscy seniorzy potrzebują zajęcia, które wypełni 
ich letnie dni. Jeden z nich wpada na pomysł, by dać 
ogłoszenie w lokalnej prasie. Do wynajęcia w okresie 
wakacyjnym oferują… siebie. Swoją energię, 
doświadczenie życiowe, mądre rady i dużo, dużo 
więcej. 
Co wyniknie z tej nietypowej oferty? Czy 
bohaterowie są świadomi, czego się podejmują? I 
najważniejsze… Czy znajdą się chętni, by 
wypożyczyć dziadków?Daj się wciągnąć w 
klimatyczną opowieść, w której różnice 
pokoleniowe nie stanowią żadnej bariery, a takie 



wartości jak troska, dobro i miłość okazują się 
ponadczasowe 

https://lubimyczytac.pl 

16 Miłość jest podróżą 

 

Jaga czuje się już bezpiecznie w willi Pod Jodłami, 
gdyż Damian, jej chłopak, wytropił prześladującego 
ją stalkera. Jednak pewnego zimowego wieczoru 
otwiera drzwi i widzi swego prześladowcę. 
Sterroryzowana wsiada do jego auta. Lecz w 
Zagórzu nic nie umyka uwagi mieszkańców i wieść o 
porwaniu roznosi się błyskawicznie. Zmontowana 
naprędce ekipa pod wodzą pani Anieli rusza na 
ratunek. Mela także przeżywa ciężkie chwile. W 
szpitalu mobbinguje ją ordynator, przygotowania do 
ślubu ją stresują, w dodatku na horyzoncie znowu 
pojawia się Aleksa, pierwsza miłość jej 
narzeczonego. Mela ma coraz więcej wątpliwości co 
do swoich uczuć i uczuć Mateusza. Już raz uciekła 
sprzed ołtarza, czy zrobi to po raz drugi? 

https://lubimyczytac.pl 

17 Bogna Ziembicka - Willa pod 

Jodłami 

 

 

Jaga i Mela są siostrami, których drogi z różnych 
powodów rozeszły się jakiś czas temu.Teraz jednak 
Jaga w jednej chwili traci swój szczęśliwy świat – 
zdradza ją ukochany, musi odejść z pracy. Wyjeżdża 
z Krakowa do wiejskiego letniego domu i próbuje 
zacząć wszystko od nowa. 
Tymczasem jej siostra, Mela, ceniona chirurg, powoli 
przekonuje się, że nie każdy mężczyzna to drań. Gdy 
prawie udaje się jej ułożyć sobie życie, siostra prosi 
ją o pomoc. 
Drogi Jagi i Meli po raz wtóry splotą się w pięknym 
podkrakowskim domu, zwanym przez miejscowych 
Willą pod Jodłami. Kobiety przekonają się, jak ważna 
jest przyjaźń. Zrozumieją, że największym darem, 
jaki można otrzymać od innego człowieka, jest 
życzliwość i zrozumienie.Wiele rzeczy popycha 
człowieka do działania: ambicja, bieda, żądza, strach, 
nienawiść, zazdrość. Ale najsilniejszym bodźcem jest 
miłość. 
https://lubimyczytac.pl 

18 Ewa Fornella - Obiecuję ci 

szczęście 
Kalina jest zatwardziałą singielką. Piastuje 
stanowisko dyrektora w dużej gdańskiej firmie. 
Prowadzi swobodne życie, nie stroni od alkoholu. 
Nie planuje dzieci. Z domu nie wyniosła dobrych 
wzorców, więc nie widzi siebie w roli żony i matki. 
Bronka, który stara się o jej względy, traktuje jedynie 
jak kolegę. 



 

 

Jednak przewrotny los płata jej figla. Po śmierci 
siostry zmuszona jest zaopiekować się jej córką, 
kilkuletnią Tosią. To prawdziwa rewolucja w życiu 
Kaliny, ale dzięki temu zaczyna weryfikować swoje 
podejście do wielu spraw i inaczej postrzegać 
małżeństwo. Postanawia również rozprawić się ze 
swoim cichym nałogiem. 
Czy dzięki Tosi i Bronkowi Kalina będzie miała 
szansę na prawdziwe rodzinne szczęście? 

https://lubimyczytac.pl 

19 Małgorzata Falkowska - 

Paleta marzeń - Zgubione 

szczęście 

 

 

Nawet największe szczęście jest w stanie zniszczyć 
ktoś trzeci… 

Spokojne i pełne miłości życie Magdy, Alka i Poli 
zostaje gwałtownie przerwane wiadomością o 
zniknięciu dziewczynki. Zakochani dobrze wiedzą, 
kto za tym stoi i decydują się na powrót do Torunia, 
a Magda dla dobra dziecka musi zgodzić się na 
propozycję byłego męża. Kiedy jednak Pola znów 
znika, Magda zdaje sobie sprawę, że tym razem jej 
eks nie miał z tym nic wspólnego. Razem z Alkiem i 
Marcinem jest gotowa poruszyć niebo i ziemię, by 
odnaleźć córkę. Kto stoi za porwaniem Poli? Czy 
ponowne pojawienie się byłego męża w życiu Magdy 
zaważy na jej związku z Alkiem? 

https://lubimyczytac.pl 

 

 

 

 

20 Małgorzata Falkowska - 

Paleta marzeń - Na zawsze 

razem 

 

Po bolesnej rozmowie z Magdą Alek nie wyobraża 
sobie dalszego życia w Toruniu. Decyduje się 
poszukać na nowo swojego miejsca, nie oglądając się 
za siebie. Magda szybko żałuje swojej decyzji i 
postanawia wszystko naprawić. Gdy okazuje się, że 
Alek wyjechał, załamuje się, lecz wie, że musi być 
silna dla Poli. W końcu już niedługo ma odbyć się 
rozprawa, na której Magda ma w planie zobaczyć 
byłego męża po raz ostatni...Jak ułożą się losy 
Magdy, Poli i Alka, znanych Czytelniczkom z dwóch 
poprzednich, pełnych emocji powieści Małgorzaty 
Falkowskiej? Czy miłość naprawdę zawsze 
zwycięża? 

https://lubimyczytac.pl 



21 Małgorzata Falkowska - 

Paleta marzeń - Powrót 

 

Magda i Alek od ponad dekady mieszkają z dziećmi 
na Bali. Pola, córka Magdy, marzy o tym, aby wyrwać 
się z wyspy, a informacja o śmierci babci w Polsce to 
dobry powód do wyjazdu.W kraju Pola zatrzymuje 
się u przyjaciół swoich rodziców. Początkowo czuje 
się skrępowana, ale z czasem nawiązuje więź z 
gospodarzami. Pomoc w opiece nad ich niesfornymi 
dziećmi okazuje się dla Poli ciekawym 
doświadczeniem, które ją pochłania, dopóki na 
swojej drodze nie spotyka jednego z sąsiadów, 
Kasjusza. Nagle w życiu dziewczyny pojawia się też 
jej niewidziany od lat biologiczny ojciec…Czy Pola w 
Polsce przeżyje swoją pierwszą miłość? Jak 
spotkanie z ojcem zaważy na jej dalszych losach? 

https://lubimyczytac.pl 

22 Joanna Jagiełło - Podwójne 

święta 

 

 

Ciepła i rodzinna opowieść o świętach napisana w 
języku polskim i ukraińskim.Na osiedlu Mai i Wojtka 
pojawiają się nowi sąsiedzi - pochodząca z Ukrainy 
rodzina z dwójką dzieci i babcią. Kiedy rodzeństwo 
obserwuje z okna pierwszy śnieg, Wojtek zauważa, 
że nie tylko on z siostrą podziwiają wirujące 
śnieżynki. Chłopiec postanawia, że zaprosi  
sąsiadów na pieczenie pierników. Podczas 
spotkania, dzieci opowiadają o swoich ulubionych  
tradycjach a babcie wspominają Boże Narodzenie z 
czasów ich młodości. Wyjątkowa opowieść, która 
udowodni, że mimo dzielących nas różnic 
kulturowych, więcej nas łączy. 
https://lubimyczytac.pl 

23 Dorota Mili - Szansa od losu 

 

Stary dom z mroczną historią, sąsiedzkie tajemnice i 
piękne nadmorskie krajobrazy!Wiosna w Ustce 
budzi się do życia, a wraz z nią pojawia się 
miłość…Oktawia po odejściu matki postanawia 
zawalczyć o swoje szczęście. Sprzedaje rodzinny 
pensjonat i kupuje owiany tajemnicą piękny i stary 
dom, który jest owiany lokalną legendą.Dziewczyna 
pragnie odkryć związane z nim sekrety, które kryją 
się w nadmorskim lesie.Poznaje przeszłość swojej 
rodziny, chociaż mieszkańcy ulicy Serdecznej jej 
tego nie ułatwiają. 
Czy można na nowo zawalczyć o szczęście? Czy 
szansa od losu pojawia się tylko raz? 

https://lubimyczytac.pl 

24 Magdalena Chrzanowska - 

Szukając miłości 

 

Kto by się spodziewał, że potrącenie rowerzystki 
może być początkiem pięknej przygody? Z 
pewnością nie Jola, która po kolejnym rozstaniu z 



 

mężczyzną próbuje ułożyć sobie życie, 
zastanawiając się przy tym, ile razy można zaczynać 
od nowa. I kiedy wreszcie dochodzi do wniosku, że 
życie w pojedynkę może być całkiem znośne, los 
znowu płata jej figla. Czy i tym razem jej marzenia o 
szczęśliwym związku legną w gruzach? 

https://lubimyczytac.pl 

25 Wojciech Widłak - Wesoły 

Ryjek i zima 

 

 

Mały bohater lubi zimę. Wprawdzie czasem nie ma 
śniegu, ale i tak jest ciekawie: można nauczyć się 
grać w warcaby, przekonać się, czym tak naprawdę 
jest domowe ognisko, albo wybrać się pierwszy raz 
w życiu do kina. Chociaż zimą i tak najważniejsze są 
Święta, choinka, kolędy i pieczenie pierniczków, na 
które Wesoły Ryjek ma swój własny przepis! 
https://lubimyczytac.pl 

26 Yuval Zommer - Wielka 

księga kwiatów 

 

 

Świat roślin pełen jest tajemnic i zagadek. Na 
przykład jak kwiaty wabią zapylające je owady? 
Dlaczego róże są czerwone, a fiołki fioletowe? Czy 
wśród kwiatów są drapieżniki? Wielka księga 
kwiatów to prawdziwa skarbnica wiedzy o świecie 
kwiatów w której znajdą się odpowiedzi na te oraz 
inne pytania dotyczące kwiatów z różnych stron 
świata. Czytelnicy dowiedzą się dlaczego rosną, jak 
się rozmnażają, z czego się składają. Poza dużą 
dawką wiedzy książka zawiera piękne ilustracje, 
które pomogą dzieciom zapamiętywać nowe fakty i 
informacje. W serii znalazły się również: Wielka 
księga robali, Wielka księga ssaków, Wielka księga 
ptaków. 
https://lubimyczytac.pl 

27 John Flanagan - Wilki - 

Arazan - Zwiadowcy 

 

Tym razem Will i Maddie wyruszają z pomocą do 
dalekiej Celtii – górzystej i nieprzyjaznej dla 
wędrowców krainy, której mieszkańcy nie słyną z 
otwartości i gościnności. Tamtejszą ludność 
prześladują tajemnicze bestie. Podobno za atakami 
na wieśniaków stoi wataha wilków olbrzymich – 
mitycznych stworzeń, które według jednych 
wyginęły setki lat temu, a według innych w ogóle nie 
istniały. 
Zwiadowcy nie zdają sobie sprawy, że tym razem 
przyjdzie im się zmierzyć z nowym przeciwnikiem, 
którego nie da się powstrzymać zwykłymi strzałami. 



 

Oboje będą musieli pokonać swoje lęki, Will powróci 
wspomnieniami do  poprzedniego pobytu w Celtii i 
zmierzy się z trudną przeszłością, a Maddie  stawi 
czoło prawdziwemu złu. 
https://lubimyczytac.pl 

28 John Flanagan - Zaginiony 

książę - Zwiadowcy 

 

 

Zwiadowca Will i jego uczennica Maddie wyruszają 
na przygodę, która zabierze ich za morze, do kraju, 
gdzie nie można ufać nikomu – nawet królowi. Król 
Gallii, Philippe, zwrócił się do króla Duncana z 
prośbą o pomoc: jego syn stał się zakładnikiem 
żądnego władzy barona, który stawia twarde 
warunki. Gallijski król ma nadzieję, że Duncan wyśle 
jednego ze zwiadowców, by uratował chłopca. Will i 
Maddie idealnie nadają się do tej misji, ponieważ dla 
zmylenia wrogów mogą się podawać za ojca i córkę. 
Udają wędrownych kuglarzy – Will ma być 
żonglerem, zaś Maddie rzucać nożami. Ich celem 
jest Chateau des Falaises. Mają nadzieję, że 
zbuntowany baron zaprosi ich, by przed nim 
wystąpili – jeśli tego nie zrobi, będą musieli znaleźć 
inny sposób, by dostać się do zamku. 
https://lubimyczytac.pl 

29 Moises Naim - Zemsta władzy 

 

 

Populizm, polaryzacja i postprawada. Trzy dobrze 
znane narzędzia manipulacji wykorzystywane przez 
rządzących. Współcześni autokraci połączyli te 
techniki, by w nowy, przerażający sposób 
podkopywać fundamenty demokracji. Naím ujawnia 
powiązania pomiędzy wydarzeniami o globalnym 
zasięgu a taktykami politycznymi, które stosowane 
razem prowadzą do głębokiej, często ukrytej, 
transformacji władzy i polityki na całym świecie. 
Wyjaśnia, w jaki sposób w miejscach i sytuacjach 
całkowicie odmiennych pod względem politycznym, 
ekonomicznym i społecznym obieranie tych samych 
strategii prowadzi do koncentracji władzy, a także 
ujawnia mechanizmy opracowane przez autokratów 
do walki z osłabiającymi ich siłami.W Zemście 
władzy, jeden z najbardziej wnikliwych 
obserwatorów światowej polityki, tworzy katalog 
zagrożeń demokracji, które w płyną ze strony 
dyktatorów, populistów i ludzi wielkiego biznesu. 



https://lubimyczytac.pl 

30 Dorota Gąsiorowska - Zielone 

oczy Driady 

 

 

Livia kocha swoją irlandzką chatkę na klifie. Szum fal 
i targający wrzosowiskami wiatr zagłuszają bolesne 
wspomnienia. Dziewczyna chce zapomnieć o 
najgorszym dniu swojego życia, kiedy zdradził ją 
ukochany mężczyzna, a cały świat rozsypał się na 
kawałki. Gdy jednak przeszłość próbuje znowu ją 
dopaść, Livia bez wahania przyjmuje nieoczekiwaną 
propozycję wyjazdu na Podlasie. Kiedy obdarzona 
niezwykłą intuicją dziewczyna zaczyna renowację 
tajemniczego fresku zielonookiej Noelle, czuje, że 
być może zdarzenia i zagadki w jej życiu są częścią 
większej historii. A gdy na jej drodze staje tajemniczy 
mężczyzna, nie może oprzeć się wrażeniu, że gdzieś 
się już kiedyś spotkali. Czy poznanie skrywanego 
przez mieszkańców wioski sekretu pomoże jej 
uporać się z  demonami i znów zaufać miłości? 
Zielone oczy driady to kolejna część serii Dni Mocy. 
Poznaj  klimat Irlandii i  Podlasia – osadzonych w 
tradycji  podań i legend. 
https://lubimyczytac.pl 

31 Andrzej Stasiuk - Zima   

 

 

"A gdy Heniek zjeżdża z góry, to jego przyczepka 
wygląda jak atak starodawnej kawalerii: barwy, 
proporce i furkot wśród płonących drzew jesieni, 
wśród czerwieni i złota naprzeciw suchego 
wschodniego wiatru, jak szarża lekkiej brygady, jak 
kłus pancernej chorągwi z chrzęstem, 
pobrzękiwaniem i skrzypem obluzowanych blach i 
szumem powiewających sztandarów, ale przed 
mostem musi przyhamować i do wsi wtacza się już 
całkiem dostojnie, powiewnie i cicho. Staje w 
ognistej plamie września, wysiada i czeka obok 
swojego kramu, a silnik paruje rozgrzanym olejem 
jak zgoniony mechaniczny koń. Lecz wokół jest 
pusto. Zjawiają się tylko dwa psy. Obwąchują koła, 
obsikują i obwąchują znowu, żeby sprawdzić, czy nie 
zrobiły jakiegoś błędu, jak wszystkie psy na całym 
świecie wszędzie tam, gdzie toczą się gumowe koła 
aut. Potem wolno idą do swoich spraw i Heniek 
zostaje sam wśród wiatru. Nie dzieje się nic." 
https://lubimyczytac.pl 

32 Sylwia Kubik - Żuławska 

miłość - Dobrosława 

 

Dobrosława mieszka w Gdańsku, pracuje w 
jadłodajni studenckiej i czuje, że jej życie straciło 
sens. Pewnego dnia czara goryczy się przelewa. 
Dobrusia rzuca pracę i postanawia poświęcić się 
swojej pasji oraz marzeniom. 



 

Wyjeżdża na Żuławy. Poznaje tam przystojnego 
Tyberiusza. Jest jednak rozdarta między rodzącym 
się uczuciem a wieloletnim związkiem, w którym 
miłość zaczęła gasnąć. W otoczeniu pięknych 
żuławskich krajobrazów Dobrochna próbuje 
odnaleźć dawną siebie. Zaczyna rozumieć, że aby 
zrobić krok do przodu, czasami trzeba się cofnąć. W 
głąb własnej duszy. 
https://lubimyczytac.pl 

33 Sylwia Kubik - Zimowe 

Żuławy - Beata 

 

 

Wiatr hula po otulonych śniegiem Żuławach 
zaglądając w okna mieszkańców szykujących się do 
świąt. Niektórzy, pochłonięci przez świąteczny 
rozgardiasz, z radością wypatrują pierwszej gwiazdki 
i gwarnych spotkań przy wigilijnym stole. Są jednak i 
tacy, których samotność w czasie świąt staje się 
dotkliwsza. 
Jednak święta to przecież czas magii, pięknych 
marzeń i ziszczonych życzeń. Czasem wystarczy 
otworzyć serce i pozwolić im odnaleźć do siebie 
drogę. 
Czy w otoczeniu pięknych żuławskich krajobrazów, 
w czasie najpiękniejszych świąt w roku, wszystkie 
serca napełnią się miłością? 
https://lubimyczytac.pl 
  
 
 
 
 

34 Lyman Frank Baum - Życie i 

przygody Świętego Mikołaja 

 

 

 

 

Pełna uroku, ciepła i baśniowości opowieść o 
Świętym Mikołaju. 
Każde dziecko słyszało o Świętym Mikołaju, który 
przynosi prezenty na Boże Narodzenie. Mało kto 
jednak poznał jego historię. Magiczna opowieść 
Życie i przygody Świętego Mikołaja daje odpowiedzi 
na wszystkie trudne bożonarodzeniowe pytania. 
Dlaczego Święty Mikołaj podróżuje saniami, które 
ciągną renifery? Jak to się dzieje, że mieści się w 
kominie, i jak udaje mu się dostarczyć wszystkie 
zabawki w jedną zimową noc?Wydana po raz 
pierwszy w 1902 roku opowieść zaczyna się w 
chwili, gdy nimfa leśna znajduje porzucone w lesie 
niemowlę. Dorastające pośród mitycznych leśnych 
stworzeń dziecko uczy się, jak pokonywać zło, i u 
progu dojrzałości odkrywa, jak powrócić do świata 



ludzi. Wtedy to postanawia obdarowywać 
prezentami i dzielić się miłością ze swoimi 
współbraćmi. 
https://lubimyczytac.pl 

 


