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L.p. Autor i tytuł Opis

1 Remigiusz Mróz – Skazanie Po odzyskaniu prawa do wykonywania zawodu Joanna
Chyłka liczy na podjęcie obrony, która wprowadzi jej 
karierę z powrotem na odpowiednie tory. Otrzymuje  
sprawę, którą nikt nie chciał się zająć i  po raz pierwszy
to ona ma wystąpić w charakterze oskarżyciela 
subsydiarnego. Zgłasza się do niej matka dziewczyny, 
której śmierć została zakwalifikowana jako 
samobójstwo. Twierdzi, że ma dowody, że jej córka nie 
odebrała sobie życia, a kolejni prokuratorzy  umarzają 
postępowanie. Prawniczka dostrzega, że doszło nie 
tylko do uchybień proceduralnych, ale także 
manipulacji. Jednocześnie Chyłka musi nawigować po 
nieznanych wodach życia osobistego – trwają 
przygotowania do ślubu, a ona po latach decyduje się 
nawiązać kontakt z matką.      https://lubimyczytac.pl/

2 Lisa Regan – Zwierzęta 
nocą. Nocne Safari

To przewodnik dla śmiałych odkrywców, którzy nie boją
się wyruszyć na nocne safari z latarką w ręku i chcą 
poznawać świat po zmroku! Wypchnij znajdującą się w 
książce kartonową „latarkę”, weź ją do ręki i wsuń 
między arkusz folii a stronę poniżej. Zobaczysz, jak 
niesamowicie wygląda przyroda nocą. Zaciemnione 
strony w tej książce ukrywają sceny pełne zwierząt.
Dzika dżungla, afrykańska sawanna, skute lodem 
wybrzeże… Każda scena pokazuje inne środowisko. 
Wystarczy przesunąć latarkę, aby rzucić światło na 
żyjące tam wspaniałe stworzenia. Czy udało ci się 
wypatrzyć wszystkie? Sprawdź z listą i obrazkiem na 
końcu książki! Następnie przewróć kartkę, aby 
dowiedzieć się więcej o różnych siedliskach i 
niesamowitych zwierzętach, które mają tam swoje 
domy. Zabawa z tą książką to niesamowita przygoda 
dla odkrywców i badaczy przyrody. 
https://lubimyczytac.pl/

3 Mira Lobe, Mirosław Pokora
– Babcia na jabłoni

Powieść "Babcia na jabłoni" znakomitej austriackiej 
autorki, Miry Lobe, której talent pisarski porównywany 
jest z twórczością Astrid Lindgren. Książka ta opowiada
o chłopcu, który bardzo chciał mieć babcię, więc ją 
wymyślił. Bo babcia to najlepszy sposób na wszelkie 
smutki i kłopoty. Babcia ta mieszka na drzewie, poluje 
na tygrysy, ujeżdża dzikie konie. Jest troszkę 
zwariowana, ale za to bardzo mądra i dowcipna. 
Chłopiec spędza z nią cały wolny czas, dopóki do 
sąsiedniego domu nie wprowadza się samotna 
staruszka... 
https://lubimyczytac.pl/



4 Marta Galewska- Kustra, 
Joanna Kłos – Pucio na wsi

Wybierzcie się na wieś z Puciem i Misią. Odwiedźcie 
gospodarstwo pana Henryka, stadninę pani Ewy oraz 
pracownię ceramiczną pani Moniki. Zobaczcie, jak się 
robi konfitury, i upieczcie wspaniały sękacz na festyn. 
Na pewno nie będziecie się nudzić!
Siódma część przygód Pucia może służyć zarówno 
dzieciom młodszym, jak i starszym przedszkolakom. 
Jej celem jest sprawdzanie i rozwijanie umiejętności 
rozumienia mowy, wzbogacenie słownika dziecka o 
nazwy nowych obiektów i czynności oraz rozwinięcie 
umiejętności opowiadania. 
https://lubimyczytac.pl/

5 Remigiusz Mróz – Wyrok Po zdanym egzaminie adwokackim, świeżo upieczony 
mecenas Oryński ma zastąpić Chyłkę jako główna siła 
napędowa kancelarii Żelazny & McVay. Pierwsza 
sprawa, jaką poprowadzi, niechybnie zaważy na całej 
jego przyszłości zawodowej. Kordian nie ma jednak 
żadnego wyboru – zostaje zmuszony przez Piotra 
Langera, by podjąć się obrony pewnego chłopaka w 
Poznaniu. Co ich łączy? I dlaczego Langerowi tak 
zależy na jego obronie? Siedemnastolatek oskarżony 
jest o krwawe zabójstwo dwóch kolegów ze szkoły, 
które łudząco przypomina sposób działania Sadysty z 
Mokotowa. Nie ma alibi, plącze się w zeznaniach, a 
dowody przemawiają przeciwko niemu. Nawet Chyłka 
jest przekonana, że tej sprawy nie da się wygrać… 
https://lubimyczytac.pl/

6 Anna Iwaszkiewicz, 
Jarosław Iwaszkiewicz – 
Anna i Jarosław 
Iwaszkiewiczowie – Listy 
1944-1950

Tom zawiera 162 listy Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów z lat 1944–1950 i obejmuje całą 
zachowaną korespondencję z tego okresu. Pierwszy 
powojenny tom jest kontynuacją edycji listów z lat 
1922–1939. . Lata wojny Iwaszkiewiczowie spędzili na 
Stawisku, dopiero w jej końcowych miesiącach i zaraz 
po zakończeniu działań wojennych powrócili do tradycji
stałego pisania do siebie w czasie wyjazdów. Ten tom 
jest pierwszym z planowanej do wydania pełnej 
korespondencji z lat 1944–1979, dokumentującej życie 
rodzinne, domowe, artystyczne i literackie jednego z 
najlepszych polskich pisarzy XX wieku, aktywnego 
społecznie w Polsce i zaangażowanego w różne 
przedsięwzięcia europejskie. Listy pokazują uczucia 
łączące Iwaszkiewiczów i charakter ich związku, który 
trwał 57 lat. Portretują nie tylko Jarosława, ale i Annę, 
osobę uzdolnioną artystycznie i literacko, a 
jednocześnie konkretną, praktyczną, zajmującą się 
tłumaczeniami literackimi, domem i gospodarstwem. 
Wątki ukazujące aktywny udział Jarosława 
Iwaszkiewicza w powojennym życiu literackim i 
społecznym Polski.  
https://lubimyczytac.pl/



7 Anna Król – Kamienny sufit.
Opowieści o pierwszych 
taterniczkach

Bezkompromisowe, zdeterminowane i wolne. 
Niezwykła opowieść o kobietach, które nie bały się 
wyznaczać nowych dróg. Bywały przedmiotem drwin. 
Dziwaczne i ekscentryczne, bezczelne, szalone. Inne. 
Wypuszczały się w góry w poszukiwaniu przeżyć, miały
odwagę realizować marzenia. Góralki spluwały za nimi,
kiedy w pumpach i z plecakiem ruszały na szlak. 
Mężczyźni wyśmiewali: „Kobieta nigdy rasowym 
taternikiem nie będzie”. One jednak nie dały za 
wygraną. Z odwagą i determinacją wytyczały nowe 
drogi, mierzyły się ze strachem i ograniczeniami. 
Wszystko po to, żeby dotrzeć do miejsc, w których 
czuły się wolne. Sto lat później Anna Król, 
zainspirowana wyczynami pierwszych taterniczek, 
wyrusza ich śladem. Powtarza niełatwe przejścia 
pionierek: Wandy Herse, Ireny Pawlewskiej, Heleny 
Dłuskiej, sióstr Skotnicówien. Wspina się na Mnicha, 
Zamarłą Turnię, pokonuje Orlą Perć,  zmaga się ze 
sobą, odkrywa nowe możliwości, szuka odpowiedzi na 
pytanie: kim będę tam, wysoko? https://lubimyczytac.pl/

8 Roma J. Fiszer – Kurs na 
miłość

Warto dać sobie jeszcze jedną szansę, zamiast 
pochopnie zejść z drogi miłości…
Wojciech i Joanna, oboje po nieudanych związkach, 
spotykają się przypadkowo w gdyńskiej marinie. 
Spotkanie kończy się "gęsią skórką" u obojga, co staje 
się impulsem do umówienia się "za rok", a wreszcie do 
odbycia wspólnego, półrocznego rejsu. Gdy w dalekich 
portach i na morzu będą odkrywać swoje pasje i 
charaktery – ich wzajemna ekscytacja wzrośnie. Los 
jednak sprawi, że podróż jachtem dla Joanny potrwa 
tylko miesiąc.  Joanna nie ma wątpliwości, że to, co 
czują – to po prostu miłość. Chociaż zanim to sobie 
wyznają, czekają ich dziwne zdarzenia, z odkrywaniem
tajemnic o sobie włącznie.Pamięć o miłosnym 
uniesieniu – skuteczną obroną uczuć. 
https://lubimyczytac.pl/

9 Robert F. Barkowski – 
Odsiecz – Powieść 
historyczna z czasów 
piastowskich

Porywająca powieść historyczna z czasów 
piastowskich Trwająca od wielu lat wojna między 
Bolesławem Chrobrym a cesarzem Henrykiem II 
kończy się zwycięstwem Polski. Podpisany w 
Budziszynie traktat ma być gwarancją upragnionego 
pokoju, ale dla drużyny wiernych przyjaciół wcale nie 
oznacza to końca przygód. Gromosław, Czambor, 
Bernard i Randulf ponownie otrzymują rozkazy od 
Bolesława Chrobrego. Kraj Obodrytów ugina się pod 
ciężarem wojny domowej i reakcji pogańskiej, a tracący
poparcie książę Mścisław potrzebuje pomocy. 
Nieustraszona kompania wyrusza z odsieczą. Czy i 
tym razem przyjaciele wypełnią należycie swoją misję? 
Jakie straty będą musieli ponieść? Jaka przyszłość 
czeka ich samych?                https://lubimyczytac.pl/



10 Serhij Żadan – Internat U Żadana koniec świata okazuje się początkiem 
niebezpiecznej przygody, wstępem do naprawdę 
długiego koszmaru. Pasza – trzydziestopięcioletni 
nauczyciel, mruk, idealista, przegryw – musi odnaleźć 
swojego siostrzeńca, a potem wrócić z nim do domu. 
Byłoby to może łatwe, gdyby nie wojna. Jakoś rok temu
przywieźli ją ze sobą ci dziwni ludzie, od których czuć 
prochem, tytoniem i smarem. Mówią w języku Paszy, 
ale i w tym, który Pasza rozumie. Oni zmienili tu 
wszystko. Najpierw widywano ich w telewizji, potem na 
ulicach. W rezultacie ojczyzna Paszy została 
anulowana, a na jej miejsce podstawiono zrujnowane 
industrialne przedmieścia, opustoszałe wioski i miasto 
widmo, w którym grasują okupanci, płoną bloki i trwa 
kanonada. Z tej pułapki można się wymknąć tylko 
cudem lub za cenę ogromnego upokorzenia. Albo w 
trumnie.       

 https://lubimyczytac.pl/

11 Valeria Perrin – Życie 
Violette

Niezwykła historia zwykłej kobiety, którą los 
zaprowadził do miejsca zapomnianego przez 
większość ludzi. Kobiety, która pragnie na nowo 
rozkwitnąć – pomimo poczucia przegranej, 
niewyobrażalnej tragedii i straty, która ją dotknęła.
Violette spędza całe dnie na cmentarzu. Dba o niego 
najlepiej jak potrafi, porządkuje groby, wymienia kwiaty,
sprząta znicze. Jest dobrym duchem tego miejsca, 
służącym wsparciem odwiedzającym go żałobnikom. 
Violette wiele już słyszała – zarówno pięknych, jak i 
smutnych historii. I sama mogłaby niejedną 
opowiedzieć: o córce, która zginęła w straszliwym 
wypadku, o ukochanym mężu, który pewnego dnia 
zniknął… Lecz Violette nie chce dać się pogrzebać w 
przeszłości. I nawet w miejscu, w którym króluje 
śmierć, ma nadzieję na nowe życie.
Wzruszająca opowieść o wyjątkowości ukrytej w 
codziennym życiu, o zakończeniach, które rozdzierają 
serce, i o nowych początkach, które kiełkują na 
gruzach przeszłości. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


12 Piotr Fąfrowicz, Alicja 
Grudzień – Dusza książki

Czy książka ma duszę? Zaskakująca, niecodzienna opowieść, która zaczyna 
się w lesie a kończy w Nowym Jorku. Opowiadanie 11 letniej autorki - 
Alicji Grudzień, laureatki konkursu na opowiadanie organizowanego przez 

Fundację Olgi Tokarczuk. 
https://lubimyczytac.pl/

13 Andrzej Sapkowski – 
Maladie i inne opowiadania

Najlepsze z najlepszych. Barwne i przewrotne. Zbiór 
zawiera dziesięć opowiadań Andrzeja Sapkowskiego  
pisanych w różnych okresach życia i poruszających 
tematy czasem bardzo od siebie odległe. Jest więc i 
klasyczna fantasy, i SF, i political fiction, a groza bywa 
rozładowywana przez żart bądź literacką aluzję. 
Wszystkie z nich poprzedzone zostały przedmowami, 
w których Sapkowski dowcipnie opisał tajniki swojego 
warsztatu i okoliczności, w jakich owe opowiadania 
powstawały. 
https://lubimyczytac.pl/

14 Edyta Świętek – Zniewoleni Poruszająca saga, w której miłość, nienawiść i 
tajemnice splatają losy bohaterów.
Antoni Parnicki, zakochany w Kornelii - żonie swego 
sąsiada i przyjaciela, tkwi w zawartym z rozsądku 
małżeństwie z Cecylią Zaleską. Brat Cecylii jest 
emisariuszem powstańczym. Na obrzeżach puszczy 
Niepołomickiej, po sąsiedzku z dwoma szlacheckimi 
rodami: Parnickich i Żelechowskich, żyje rodzina 
Trzosów - wolnych kmieci, których korzenie sięgają 
czasów króla Kazimierza Wielkiego. W skutek 
nieszczęśliwego wypadku na rodzinę Trzosów zostaje 
rzucona klątwa. Mieszkańcy dziewiętnastowiecznej 
Galicji pod zaborem austriackim nie mają łatwego 
życia. Chłopi pańszczyźniani, nękani nieurodzajami, 
tyfusem i cholerą, marzą o zrzuceniu jarzma niewoli. 
Zubożała szlachta podrywa się do nierównej walki z 
zaborcą, lecz ich zryw zostaje krwawo stłumiony przez 
zbuntowanych kmieci. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


15 Edyta Świętek – Przeklęci Porywająca historia rodzin na tle wydarzeń, które 
zmieniły losy Polski. Powstanie styczniowe zbiera 
krwawe żniwo. Wojciech Trzos z obawy przed karą 
ukrywa się i wpada w tarapaty. U owdowiałej Cecylii 
pojawia się adorator, lecz w przeciwieństwie do swej 
bratowej, kobieta nie jest zainteresowana ponownym 
zamążpójściem. W sercu Gustawa Zaleskiego odradza
się miłość do Eulalii, jednak na drodze do ich szczęścia
stoi Gertruda, która nie akceptuje związku córki.Czy 
miłość pięknej szlachcianki i kupca ma szansę na 
pokonanie piętrzących się trudności? Jak potoczą się 
losy Wojtka? Czy Maksymilian zapomni o przeszłości i 
wybaczy mordercom swej rodziny? 
https://lubimyczytac.pl/

16 Edyta Świętek – Zwycięscy Po latach daremnych oczekiwań Weronice i 
Nikodemowi Zalipiakom rodzi się syn Gabriel. 
Bernadeta, w obawie, by nie ziściła się klątwa z 
przeszłości, ponownie podejmuje próbę odnalezienia 
cudownego źródła na Studzieńcu. Poczynania kobiety 
narażają na szwank jej małżeństwo, ponieważ Prokop 
zaczyna podejrzewać, że przed laty Bernadetę połączył
romans z Antonim Parnickim. Dodatkową zgryzotą 
Prokopa jest brak godnego dziedzica ojcowizny. 
Ostatecznie mężczyzna postanawia, że po jego śmierci
majątek przejmie syn Wojciecha, Klemens
Polacy na przełomie XIX i XX wieku nie porzucają rojeń
o wyzwoleniu ojczyzny z jarzma niewoli. Szansa na
 suwerenność pojawia się wraz z wybuchem wojny.
Czy podejrzenia Prokopa okażą się słuszne? Czy 
rodziny Parnickich i Trzosów połączy coś więcej niż 
wspólne interesy? Jak potoczą się losy młodego 
gospodarza? Czy w czasie nadciagającej nieubłaganie 
wojennej zawieruchy znajdzie się czas na miłość? 
https://lubimyczytac.pl/

17 Anita Głowińska – 
Akademia Kici Koci – 
Kolory

Akademia Kici Koci to nowa edukacyjna seria książek z
Kicią Kocią w roli głównej!
Pod hasłem "Wiem. Rozumiem." autorka, Anita 
Głowińska, zaprasza dzieci do poznawania wraz z 
rezolutną kotką najbliższej im rzeczywistości. Na 
twardych kartach książek nowego cyklu na samym 
początku w sympatyczny i przystępny sposób 
zaprezentowane zostaną najmłodszym 
najpopularniejsze pojazdy i najpiękniejsze kolory, a 
proste historyjki wprowadzą maluchy w świat podstaw 
języka angielskiego.

W tym tomiku Kicia Kocia i Nunuś zapraszają do 
wielobarwnej zabawy z kolorami wokół nas! 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


18 Krystyna Mirek – Cienie zła Podobno nie ma zbrodni idealnej. Niektórzy mordercy 
są jednak bardzo sprytni. Nie mają skrupułów, wyrzuty 
sumienia nie mącą im precyzji myślenia. Zdają się nie 
mieć ludzkich cech, a przede wszystkim słabości.
Ale dla pewnego mordercy słabością jest Majka 
Sokołowska. Dziewczynka, która widziała zbyt wiele. 
Jedyny świadek zbrodni. Rozwiązała już swoją 
zagadkę. Uratowała wiele osób. Ma prawo w spokoju 
zbudować nowe życie.
Bo czy warto ryzykować szansę na miłość, 
bezpieczeństwo, a nawet życie, by ocalić kogoś, kto 
tak bardzo ją zawiódł? 
https://lubimyczytac.pl/

19 Marianne Dubuc – Nie 
jestem twoją mamą

W bardzo starym lesie rośnie drzewo, większe od 
innych drzew. W jego konarach mieszka Franciszek, 
spokojny i ostrożny wiewiórek. Pewnego dnia odkrywa 
przed swoim domem dziwną zieloną kulkę z kolcami. 
Życie wiewiórka bardzo się zmienia, gdy z kulki 
wyskakuje biały, futrzasty stworek krzycząc do niego 
“Mama!”. Zdezorientowany Franciszek zaprasza go do 
swojego domu i obiecuje odnaleźć mamę malucha. 
Poszukiwania w lesie trwają, a tymczasem mały futrzak
z każdym dniem jest coraz większy i wnosi w życie 
wiewiórka sporo zamieszania. Zabawna, pełna ciepła 
opowieść o wzajemnym szacunku, uważności i 
życiowych niespodziankach. 
https://lubimyczytac.pl/

20 Tomasz Wandzel – Hycel Gdy mroczny bezkompromisowy świat gangsterskich 
porachunków wkracza w spokojną codzienność 
policyjnego psa dotychczasowa rzeczywistość 
zwierzęcia pęka jak szyba rozszarpana pociskiem 
zmian. Osamotniony, zdany jedynie na wyuczone 
umiejętności oraz odwieczny niezawodny instynkt 
przetrwania na nowo szuka swojego miejsca. Tak 
właśnie spotyka tytułowego „Hycla”, któremu imponuje 
charakterem, osobowością, sprytem. Obsesyjna nić 
relacji łącząca człowieka i psa zbliża obu do granicy, 
której przekroczenie oznacza walkę. Dla pierwszego to 
bój o rodzinę, dla drugiego o wolność. Interesująca 
proza zaopatrzona w niezbędną warstwę dynamizmu. 
Dobry zmysł obserwacyjny autor wykorzystuje do 
skrupulatnego kreślenia postaci i zdarzeń. Ciekawe 
dialogi, umiejętność przyśpieszenia lub wyhamowania 
akcji w połączeniu z napięciem tak pożądanym w tego 
rodzaju literaturze wyzwalają w czytelniku ciekawość 
kolejnej strony. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


21 Frank Herbert – Diuna Arrakis, zwana Diuną, to jedyne we wszechświecie 
źródło melanżu. Z rozkazu Padyszacha Imperatora 
planetę przejmują Atrydzi, zaciekli wrogowie 
władających nią dotychczas Harkonnenów. Zwycięstwo
księcia Leto Atrydy jest jednak pozorne – przejęcie 
planety ukartowano. W odpowiedzi na atak Imperium i 
Harkonnenów dziedzic rodu Atrydów Paul staje na 
czele rdzennych mieszkańców Diuny i sięga po 
imperialny tron. Oszałamiające połączenie przygody 
oraz mistycyzmu, ekologii i polityki.
"Diuna" otrzymała dwie najbardziej prestiżowe nagrody
SF: Nebula i Hugo. 
https://lubimyczytac.pl/

22 Frank Herbert – Mesjasz 
Diuny

Fremeni pokonali Harkonnenów i imperialnych 
sardaukarów, a Paul poślubił księżniczkę Irulanę i 
zasiadł na tronie Imperium. Pustynna Arrakis, zwana 
Diuną, jest stolicą wszechświata. Tymczasem stare 
ośrodki władzy — Bene Gesserit i Gildia Kosmiczna — 
z pomocą fremeńskiego kapłaństwa i Bene Tleilax 
zawiązują spisek przeciw nowemu Imperatorowi. 
Czczony niczym bóg, Paul Muad’Dib wpada w pułapkę,
choć zna każdą chwilę swojej przyszłości, każdy swój 
ruch, każdą decyzję i — przede wszystkim — swój 
straszliwy koniec… 
https://lubimyczytac.pl/

23 Frank Herbert – Dzieci 
Diuny

Upłynęło dziewięć lat, odkąd oślepiony Muad’Dib ruszył
samotnie na pustynię na spotkanie z Szej-huludem. W 
tym czasie Imperium rządziła jego siostra Alia. Na 
drodze opętanej regentce wciąż jednak stoją prawowici
następcy Paula – Leto i Ganima. Dzieci są też 
zagrożeniem dla rodu Corrinów, odwiecznego wroga 
Atrydów, chcącego ponownie zasiąść na Tronie 
Złotego Lwa.
Bliźnięta, którym również grozi opętanie, podejmują 
dramatyczną walkę na kilku frontach. Tymczasem na 
Arrakis pojawia się charyzmatyczny niewidomy 
Kaznodzieja, który bardzo przypomina ich zmarłego 
ojca... 
https://lubimyczytac.pl/
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24 Frank Herbert – Bóg, 
imperator Diuny

Pokonawszy Alię i podporządkowawszy sobie 
nieustannie knujący intrygi ród Corrinów, Leto II objął 
rządy w Imperium i wprowadził je na swój Złoty Szlak. 
Trzy i pół tysiąca lat narzuconego spokoju zmieniło 
jednak niewiele. Bene Gesserit, Tleilaxanie, Ixanie i 
Gildia Kosmiczna – trzymani w ryzach groźbą odcięcia 
dostaw życiodajnego melanżu – gotowi są zrobić 
wszystko, by w końcu pozbyć się człowieka-czerwia.
Syn legendarnego Muad’Diba staje w obliczu 
najbardziej diabolicznego spisku w historii. Spisku, 
który może doprowadzić nawet do śmierci Boga... 
https://lubimyczytac.pl/

25 Frank Herbert – Heretycy 
Diuny

Blisko półtora tysiąca lat po śmierci Boga Imperatora 
we wszechświecie dużo się zmieniło. Nie ma Imperium,
Rakis nie jest już jedynym źródłem melanżu, a 
rybomówne straciły wpływy. Tleilaxanie, Ixanie i Bene 
Gesserit pozostali jednak na scenie, a nieżyjący Leto II 
wciąż kładzie się cieniem na ich przyszłości.
Walcząc o supremację, a zarazem usiłując ocalić 
zgromadzenie przed napływającymi z Rozproszenia 
Dostojnymi Matronami, Bene Gesserit układają 
diaboliczny plan. W jego centrum tkwią kolejny ghola 
Duncana Idaho i żyjąca na Rakis dziewczyna, która... 
rozkazuje czerwiom. 
https://lubimyczytac.pl/

26 Frank Herbert – Kapitularz 
Diuną

Kapitularz przechodzi z wolna transformację, w której 
wyniku Bene Gesserit mają nadzieję wznowić zbiory 
melanżu i zdobyć dominującą pozycję we 
wszechświecie. Toczy się jednak walka z czasem - 
Dostojne Matrony zaciskają nieustępliwie pętlę wokół 
głównej siedziby zgromadzenia. Dręczona wizjami 
własnej śmierci, Matka Przełożona Darwi Odrade robi 
wszystko, by ocalić siostry. Mimo sprzeciwu części z 
nich postanawia zagrać va banque i rzuca na szalę 
swe ostatnie atuty: gholę baszara Tega, byłą Dostojną 
Matronę Murbellę i obdarzonego niezwykłymi 
zdolnościami Duncana Idaho.
Tymczasem gdzieś w oddali czai się wróg stokroć 
potężniejszy od Dostojnych Matron i zarzuca swą 
sieć... 
https://lubimyczytac.pl/


