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1 Opracowanie zbiorowe - 
Strażacy przy pracy

Dzielni strażacy pomagają wszystkim potrzebującym!
Gdy wyje syrena to znak, że pędzą na ratunek. 
Strażacy przy pracy ze wspaniałej serii książeczek 
dźwiękowych to ciepła opowieść z uroczymi 
bohaterami i pozytywnym przesłaniem. Dzięki 
przyciskowi dźwiękowi lektura zmieni się w 
interaktywną zabawę. 
https://czytam.pl/

2 Piotr Zychowicz - Ukraincy Piotr Zychowicz w swojej nowej książce opisuje 
najbardziej kontrowersyjne wydarzenia z tragicznej 
historii relacji polsko-ukraińskich. Bez upiększania i 
brązu. Bez hurra-patriotycznej cenzury i politycznej 
poprawności.
Zychowicz pisze o tragicznym XX wieku - gdy 
Polaków i Ukraińców poróżnił krwawy konflikt o ziemię
- ale cofa się również do czasów powstania 
Chmielnickiego. Czy fiasko ugody z Kozakami i 
budowy Rzeczypospolitej Trojga Narodów było 
największą zaprzepaszczoną szansą w dziejach 
Polski?
Agresja rosyjska z 2022 roku spowodowała, że Polacy
i Ukraińcy nigdy nie byli ze sobą tak blisko. To dobry 
moment aby wyjąć historyczne trupy z szafy i w 
uczciwy sposób rozliczyć się z historią. Prawdziwe 
pojednanie musi być oparte na prawdzie. 
https://lubimyczytac.pl/

3 Aura Lewis, Maria Isabel 
Sanchez Vegara Mali Wielcy 
- Steve Jobs

Kiedy Steve był małym chłopcem, wierzył, że jedynym
sposobem, by osiągnąć sukces jest robić to co się 
lubi. Zafascynował się maszynami komputerowymi, 
ponieważ mogły ułatwić ludziom życie. 
Zainteresowania związane z techniką, sztuką, 
kaligrafią czy filozofią wschodu wykorzystał do 
projektowania urządzeń elektronicznych dostępnych 
dla wszystkich i łatwych w obsłudze. Tworząc 
komputer osobisty, czyli komputer dla każdego, Steve 
stał się jednym z najbardziej wpływowych wynalazców
współczesnej historii.
To inspirująca opowieść o niezwykłym wizjonerze, 
potężnym przedsiębiorcy i innowacyjnym twórcy, który
zrewolucjonizował świat nowoczesnej technologii 
komputerowej! 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/autor/211856/aura-lewis
https://lubimyczytac.pl/autor/177908/maria-isabel-sanchez-vegara
https://lubimyczytac.pl/autor/177908/maria-isabel-sanchez-vegara


4 Gee Fan Eng, Maria Isabel 
Sanchez Vegara Frida Kahlo

Kiedy Frida była dzieckiem, ciężko zachorowała, a 
kilka lat później straszny wypadek całkowicie odmienił 
jej życie. Przykuta miesiącami do łóżka zajęła się 
malarstwem. Jej autoportrety wyrażające ból i 
cierpienie, miłość do życia i wolę walki uczyniły ją 
jedną z najbardziej znanych artystek na świecie. Jej 
historia i twórczość to inspirująca opowieść o 
odwadze, przezwyciężaniu słabości, pokonywaniu 
barier oraz nadziei i miłości, które pomagają pokonać 
wszelkie przeciwności losu! 
https://lubimyczytac.pl/

5 Kristin Hannah - Magiczna 
chwila

Pewnego jesiennego dnia mieszkańców Rain Valley 
elektryzuje wiadomość o znalezieniu w parku 
dziwnego dziecka. Emocje sięgają zenitu, a plotki nie 
milkną, ponieważ okazuje się, że z kilkuletnią 
przerażoną dziewczynką nie sposób nawiązać 
kontaktu. Kim jest dziecko i jak przetrwało samo w 
leśnej głuszy? Czy siostrze pani komendant, 
psychiatrze Julii Cates, która wskutek fatalnego 
zbiegu okoliczności traci pacjentów i wraca do 
rodzinnego miasteczka leczyć swoje rany, uda się 
stworzyć więź z dzieckiem?
Czy odnaleziona dziewczynka pokona strach i znów 
zaufa ludziom? 
https://lubimyczytac.pl/

6 Danielle Steel - Wysokie tony Osiemnastoletnia Iris usamodzielnia się i podejmuje 
współpracę z profesjonalnym menadżerem, ale to inni 
muzycy, w tym członkowie jej zespołu, stają się dla 
niej prawdziwą rodziną. Dzięki nim dziewczyna 
nabiera odwagi, by zacząć podążać za swoimi 
marzeniami. W końcu nadchodzi szansa, by usłyszał 
ją cały świat… „Wysokie tony” to podnosząca na 
duchu opowieść o narodzinach gwiazdy, drodze na 
szczyt i odwadze, by stanąć w obronie siebie i swoich 
marzeń bez względu na wszystko. 
https://lubimyczytac.pl/

7 Małgorzata Musierowicz - 
Małomówny i rodzina

Nieoficjalnie, ale potwierdzone przez autorkę, książka 
uznawana jest jako tom "zerowy" cyklu Jeżycjada.

Zabawne przygody trójki rodzeństwa i ich przyjaciół w 
Śmietankowie. Było ich troje: dwaj chudzielce, 
czternastoletni Munio i młodszy o rok Tunio, oraz ich 
pulchna sześcioletnia siostrzyczka, z oczywistych 
powodów zwana w rodzinie Rzodkiewką. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/autor/177908/maria-isabel-sanchez-vegara
https://lubimyczytac.pl/autor/177908/maria-isabel-sanchez-vegara
https://lubimyczytac.pl/autor/177960/gee-fan-eng


8 Emilia Kiereś - Złota 
gwiazdka

Kiedy zbliża się Boże Narodzenie, Antek z rodziną 
przyjeżdża do cioci Ani i wujka Eryka. Podczas gdy  
dom przygotowuje się do świąt, chłopiec trafia na trop 
zagadkowej osóbki. Podążając jej śladem, odkrywa w 
końcu jej tajemnicę i pomaga w  zmartwieniu.
Złota gwiazdka to piękna bożonarodzeniowa opowieść
dla całej rodziny: pełna ciepła i uroku,  poruszająca 
sprawy ważne w życiu każdego dziecka - zwłaszcza 
tego obdarzonego młodszym rodzeństwem!
Ilustracje: Małgorzata Musierowicz 
https://lubimyczytac.pl/

9 Olga Rudnicka - Wadliwy 
klient

Detektyw Dominiczak jedzie na spotkanie z kolejnym 
zleceniodawcą. Sytuacja nie należy do przyjemnych, 
jako że szoferem Matyldy jest grabarz. Zdecydowanie 
nie sprzyja to negocjacjom. Sprawę próbuje ratować t 
mecenas Piasecki. Matylda przyjmuje na pozór proste
zlecenie. Ma udawać najnowszą zdobycz bogatego 
klienta, prześladowanego przez jedną ze swoich 
byłych kochanek. Znudzona wiszeniem na ramieniu 
kobieciarza i wypatrywaniem nieuchwytnej 
prześladowczyni, wykracza poza ramy zlecenia i 
odkrywa, że w szafie można znaleźć trupa, a nawet 
dwa. 
https://lubimyczytac.pl/

10 Olga Rudnicka - Dwie lewe 
ręce

Matylda ma dość pracy u Salomei Gwint. Odchodzi z 
agencji i rozpoczyna działalność na własny rachunek. 
Pierwsze zlecenie wydaje się proste. Ma odnaleźć 
eksmęża klientki. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, 
gdyby nie fakt, że jej klientką została Salomea Gwint. 
Matylda jest pewna, że sprawa ma drugie dno, nie 
przypuszcza jednak, że była szefowa wepchnie ją pod
rozpędzony pociąg. Ale, jak od dawna wiadomo, 
pieniądze nie śmierdzą… Kolejna opowieść o losach 
eksbibliotekarki, obecnie przyciągającej wszelkie 
komplikacje prywatnej detektyw Matyldy Dominiczak. 
https://lubimyczytac.pl/

11 Andrzej Maleszka - 
Magiczne drzewo - Geniusz

Blubek to najgorszy uczeń w szkole. Magiczny 
przedmiot zmienia go w geniusza. Chłopiec tworzy 
niesamowite wynalazki. Porywa go tajna organizacja i 
każe wymyślić niebezpieczną broń. Kuki, Gabi i Budyń
wyruszają ratować przyjaciela. Walczą z 
porywaczami, olbrzymimi owadami i pułapkami 
lodowej twierdzy. Zdobywają cudowne eliksiry. Dają 
one niezwykłą moc, lecz są także niebezpieczne.
Opowieści Magicznego Drzewa są podstawą znanego
na świecie cyklu filmowego, nagrodzonego Emmy – 
telewizyjnym Oscarem – za wyobraźnię, mądrość i 
humor. https://lubimyczytac.pl/



12 Thomas Brunstrom - Kiedy 
tata Oli był mały

By pocieszyć Olę, że wcale nie jest jej tak źle, jak 
sądzi, tata wraca wspomnieniami do swojego 
dzieciństwa. Okazuje się, że gdy był mały zęby 
czyszczono mu łopatą, spał w pudełku i nie miał 
butów! Ola zaczyna podejrzewać, że tata wszystko 
zmyślił, i konfrontuje jego wersję ze wspomnieniami 
babci. Co okaże się prawdą? 

https://lubimyczytac.pl/

13 Thomas Brunstrom   - Z tatą 
Oli na biwaku

Tata Oli uważa, że ona i Edek powinni spędzać więcej
czasu na świeżym powietrzu. Dlatego wpada na 
genialny pomysł - organizuje najprawdziwszą 
wyprawę biwakową! Na miejscu okazuje się jednak, 
że natura może być prawdziwym wyzwaniem, a nawet
zagrożeniem! Czy wszyscy wrócą do domu cali i 
zdrowi? 
https://lubimyczytac.pl/

14 Thomas Brunstrom - 
Zwariowane wakacje taty Oli

Na dworze panuje jesienna plucha, więc tata Oli 
postanawia zabrać rodzinę na wakacje w ciepłe kraje. 
Całą rodziną lecą do wspaniałego hotelu z basenem, 
gdzie zamieniają się w prawdziwych turystów – 
skaczą do wody a bombę, jedzą lody, opalają się, 
wylegują pod parasolem i robią wspólnie mnóstwo 
różnych rzeczy, nie zawsze mądrych, ale w końcu to 
przecież czas wakacji. Ola jest taka szczęśliwa, że z 
niepokojem odlicza dni do powrotu. Po przyjeździe do 
domu popada w chandrę, ale jej tata potrafi znaleźć 
na to sposób – bo w końcu nie jest ważne, gdzie się 
przebywa, ale z kim, aby dobrze się bawić! 
https://lubimyczytac.pl/

15 Arkady Fiedler - Dywizjon 
303

"Dywizjon 303" jest pięknym i porywającym 
reportażem z pola bitwy. Autor skupia się przede 
wszystkim na najważniejszych wydarzeniach z 
udziałem Polaków. Nie brakuje również "zbliżeń" na 
konkretne osoby. Mamy okazję poznać wyczyny 
takich asów, jak Witold Urbanowicz czy sierżant 
Frantiszek. Warto zwrócić uwagę na to, że wszystkie 
powietrzne zmagania obudowane są wątkami 
cywilnymi. 
https://lubimyczytac.pl/



16 Remigiusz Mróz - Kabalista Półtora roku po tym, jak Małgorzata Rosa wyjechała 
do Warszawy, szefostwo stacji telewizyjnej chce, by 
dziennikarka wróciła do rodzinnego miasta. Ma 
przygotować materiał na temat ofiary gwałtu, której 
opolska prokuratura odmówiła pomocy.
Zeznania dziewczyny zostały uznane za 
niewiarygodne, sprawcy nigdy nie zaczęto szukać, a 
śledztwa nie wszczęto. Kiedy Rosa zjawia się na 
miejscu, orientuje się, że w Opolu panuje zmowa 
milczenia. Nie ma innego wyjścia, niż zwrócić się do 
jedynej osoby w prokuraturze, której ufa. Gerard 
Edling został jednak odsunięty na boczny tor przez 
nową szefową i nie jest w stanie zaoferować pomocy. 
Dziennikarce udziela jej niespodziewanie lokalny 
jasnowidz, od lat odnajdujący zaginione lub martwe 
osoby, zwany Kabalistą z Chabrów. 
https://lubimyczytac.pl/

17 Tommi Kinnunen - 
Powiedziała, że nie żałuje

Jest wiosna 1945 roku, świat zmienia się 
nieodwracalnie. Na granicy norwesko-fińskiej pięć 
kobiet wyrusza z obozu jenieckiego w kierunku 
Finlandii. Wędrując przez zniszczone tereny Laponii, 
widzą brutalne skutki wojny, która odcisnęła piętno na 
miejscowych krajobrazach i ludności. Zmieniła też 
bohaterki. Kilka lat wcześniej każda z nich znalazła się
na życiowym zakręcie. Połączyły je przypadkowość 
losu i wspólne doświadczenie, które uznano za 
zdradę. Poczucie wstydu miesza się ze 
świadomością, że wędrówka wiedzie nie tylko w 
rejony, gdzie każdy źle postawiony krok będzie 
kosztował życie, ale i w głąb siebie. 
https://lubimyczytac.pl/

18 Daniel Odija - Pusty przelot Jak kierować własnym życiem, gdy jedna z 
najbliższych osób popada w chorobę psychiczną? 
Pusty przelot to historia dorastania i życia dwóch 
braci. Gdy starszy niczym męczennik na klęczkach 
wyrusza w drogę, z ust psychiatry pada diagnoza. Od 
tej chwili młodszy brat musi zmierzyć się z nową 
sytuacją, poczuciem winy i odpowiedzialności oraz 
własnymi problemami, w tym nierówną walką z 
alkoholem. Nie może liczyć na pomoc matki – 
zrezygnowana trzyma się z boku. 
https://lubimyczytac.pl/



19 Marieke Lucas Rijneveld - 
Niepokój przychodzi o 
zmierzchu

Mała wioska na holenderskiej prowincji. Tuż przed 
świętami rodzina skromnych i pobożnych rolników 
doświadcza wielkiej tragedii - w wypadku ginie 
najstarszy syn Matthies. Niedługo potem kolejne 
nieszczęścia nawiedzają farmę, której życie zaczyna 
przypominać koszmarną wizję z obrazów Boscha. To 
kara za grzechy? Tak sądzą rodzice. Zatracając się w 
bólu i poczuciu winy, zaniedbują trójkę dorastających 
dzieci, które niewiele rozumieją i są przerażone 
atmosferą panującą w domu. Co to znaczy, że 
Matthies umarł? Czy ojciec odejdzie? Co stanie się z 
mamą? Jas, Obbe i Hanna na swój sposób radzą 
sobie z niepokojem. Gromadząc niepotrzebne 
przedmioty, składając ofiary, zadając ból sobie i 
innym, łamiąc seksualne tabu, dają się wciągnąć w wir
coraz bardziej zatrważających obsesji i fantazji. 
https://lubimyczytac.pl/

20 Margaret Atwood - Wiersze 
przychodzą późno

W pierwszym od ponad dekady zbiorze poezji, 
zatytułowanym „Wiersze przychodzą późno”, Margaret 
Atwood porusza tematy miłości, straty, przemijania, natury 
i... zombie. Mimo że dotyka tak wielu zagadnień, wiersze 
mają ton osobisty, introspektywny. Utwór po utworze 
odzwierciedlają jej niezwykłą wyobraźnię i nieustępliwy 
zmysł obserwacji, odmalowując krajobrazy życia 
doświadczanego z troską i wyczuciem.
Choć wiele osób zna Margaret Atwood przede wszystkim z 
przełomowych, bestsellerowych powieści („Opowieść 
podręcznej”, „Testamenty”, „Oryks i Derkacz”), to od 
początku pisarskiej kariery należała do najbardziej 
wpływowych współczesnych poetek. Jest jedną z niewielu 
osób docenianych zarówno za osiągnięcia poetyckie, jak i 
prozatorskie.
https://lubimyczytac.pl/

21 Jostein Gaarder - Świat Zofii Świat Zofii, sztandarowy w twórczości Gaardera, 
odniósł spektakularny sukces w Norwegii, by w 1995 
roku został NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCYM SIĘ 
KSIĄŻKĄ NA ŚWIECIE. Powieść to przetłumaczono 
na czterdzieści pięć języków, a w samej Polsce 
sprzedana została w blisko ćwierćmilionowym 
nakładzie. Opowiada ona o czternastoletniej Zofii 
Amundsen, która podążając śladami największych 
uczonych Europy – Platona, Sokratesa i Heideggera –
odkrywa nie tylko piękno i prostotę filozoficznych 
nauk, ale przede wszystkim dociera do głębin własnej 
duszy. Tam znajduje niezwykły i zupełnie 
niespodziewany skarb... 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/autor/191779/marieke-lucas-rijneveld


22 Aneta Pawłowska - Krać - 
Głośnik w głowie. - O 
leczeniu psychiatrycznym w 
Polsce

Co czwarty Polak w jakimś momencie życia miał 
kłopoty ze zdrowiem psychicznym – wynika z badania 
dotyczącego kondycji psychicznej mieszkańców 
Polski. To znaczy, że ponad osiem milionów osób w 
naszym kraju doświadczało lub doświadcza zaburzeń 
psychicznych. Ale z powodu słabej dostępności 
pomocy – i uprzedzeń wobec ludzi chorych – do 
psychologa lub psychiatry trafiło zaledwie szesnaście 
procent. Problem chorób i zaburzeń psychicznych 
dotyka osób w każdym wieku, od dzieci po ludzi 
starszych. Cierpią między innymi na schizofrenię, 
depresję, uzależnienia, zaburzenia odżywiania czy 
zaburzenia rozwojowe. Często kłopoty sprawia już 
postawienie diagnozy, leczenie jest jeszcze większym 
wyzwaniem. To proces, który może trwać latami, 
wymaga cierpliwości, elastyczności, wytrwałości – tak 
pacjenta, jak i lekarzy. 
https://lubimyczytac.pl/

23 Ann Patchett - Belcanto Kiedy na koniec koncertu gaśnie światło, 
akompaniator całuje śpiewaczkę. Kto wie, co by się 
między nimi wydarzyło, gdyby w tym momencie do 
willi nie wdarła się grupa uzbrojonych mężczyzn, a 
wszyscy obecni nie zostali zakładnikami.
W miarę upływu kolejnych tygodni, w dusznej, 
tropikalnej atmosferze południowoamerykańskiej 
rezydencji między uwięzionymi a napastnikami tworzą
się zaskakujące więzi. Czy po kilku miesiącach ktoś 
jeszcze będzie chciał odzyskać wolność?
Ann Patchett tworzy hipnotyzującą historię o sile i 
kruchości, a także o odnajdywaniu miłości tam, gdzie 
nikt by się jej nie spodziewał. Mistrzowska i pełna 
liryzmu powieść autorki Domu Holendrów. 
https://lubimyczytac.pl/

24 Sylvia Plath - Szklany klosz Klasyczna i wiecznie aktualna. Szokująca, 
realistyczna i sugestywna powieść o kobiecie 
wpadającej w otchłań szaleństwa.
Esther jest wyjątkowo inteligentna, piękna, 
utalentowana, jednak powoli jej świat się rozpada.
Kiedy ma dziewiętnaście lat, przyjeżdża do Nowego 
Jorku – miasta szczęścia, igraszek, kariery – na 
miesięczny staż w redakcji miesięcznika dla 
dziewcząt. Ma poznać miasto, spędzić miło czas. Nie 
potrafi się jednak odnaleźć. Nie ma ochoty na nocne 
zabawy, jest zniechęcona. Odkrywa, że dobre oceny, 
które zawsze zdobywała w szkole, tutaj nie mają 
znaczenia. Esther nie umie zdecydować, na czym jej 
zależy, co ją interesuje i kim być. Nie czuje się taka 
jak inne dziewczyny – śliczne, uśmiechnięte i 
zadowolone z życia. Przychodzi załamanie… 
https://lubimyczytac.pl/



25 Michał Wójcik, Zofia 
Posmysz - Królestwo za 
mgłą

Trafiła do Auschwitz, mając niespełna dziewiętnaście 
lat. Ponad siedemdziesiąt lat po wojnie po raz 
pierwszy opowiada całą swoją historię. Zofia 
Posmysz, więźniarka o numerze 7566, mówi o 
nieludzkich warunkach pracy w kompanii karnej, a 
także opisuje swoją skomplikowaną relację z 
esesmanką Anneliese Franz, relację, która wykraczała
poza schemat ofiary i kata.
Zofia Posmysz zdradza, skąd czerpała siłę, choć była 
świadkiem niewyobrażalnego. I jak to się stało, że 
ponownie zaufała życiu.
https://lubimyczytac.pl/

26 John Jakes - Północ i 
południe

Poruszająca historia o podzielonym narodzie, o 
przyjaźni, lojalności, miłości, która może przetrwać 
wiele, i namiętnościach. Dzieje dwóch przyjaciół i ich 
rodzin postawionych przez historię po przeciwnych 
stronach barykady. Nowoczesna Północ, która z 
rozmachem wkracza w epokę rozwoju przemysłu i 
zmian obyczajowych, i senne Południe, którego 
dobrobyt opiera się na pracy niewolników, a ich 
właściciele nie chcą, by cokolwiek się zmieniło. 
George Hazard, syn bogatego przemysłowca z 
Pensylwanii, i pochodzący z rodziny plantatorów z 
Karoliny Południowej Orry Main poznają się w drodze 
do Akademii Wojskowej West Point i już pierwszego 
dnia czują do siebie sympatię. Wydaje się, że nic nie 
może zniszczyć przyjaźni młodych kadetów, co więcej 
– bliskie stosunki nawiązują również ich rodziny. 
https://lubimyczytac.pl/

27 Frederick Forsyth - Dzień 
szakala

Bezwzględny i nieprzeciętnie inteligentny zabójca 
kontra najlepszy francuski gliniarz, któremu 
biurokracja wiąże ręce.
Wiosna 1963 roku. Po kolejnym nieudanym zamachu 
na prezydenta Francji Charles'a de Gaulle'a szef 
komórki operacyjnej organizacji terrorystycznej OAS, 
Marc Rodin, wynajmuje zawodowego zabójcę.
Tajemniczy Anglik posługujący się pseudonimem 
Szakal układa misterny plan zamachu. O zamiarach 
OAS dowiadują się służby specjalne. Ale jak ścigać 
mordercę, skoro nikt nie wie, jak wygląda, jakim 
nazwiskiem się posługuje i gdzie przebywa? Do 
wytropienia Szakala zostaje wyznaczony komisarz 
Claude Lebel, najlepszy francuski gliniarz. 
https://lubimyczytac.pl/



28 Eugeniusz Dębski, Beata 
Dębska - Śmierć druga

We Wrocławiu zostają znalezione zwłoki 
dwudziestoletniego Rafała Góry, a podejrzanym o 
morderstwo jest jego najlepszym przyjaciel, 
Sebastian. Buksujące w miejscu policyjne śledztwo 
mogłoby skorzystać z pomocy prywatnego detektywa 
Tomka Winklera, ale jest jeden problem: Winkler zna 
podejrzanego i ma pewne powody, by wierzyć w jego 
niewinność. Ma też sporo wątpliwości? Może dlatego 
zgadza się włączyć w dochodzenie swoją najbliższą 
współpracowniczkę ? Romę Wiśniowiecką, prywatnie: 
babcię. Gdy Winkler rusza tropem tajemniczego ?
Tuliboru?, Roma prowadzi własne śledztwo w kipiącej 
od przemilczanych sekretów miejscowości, z której 
pochodził zabity chłopak. 
https://lubimyczytac.pl/

29 Knud Rasmussen - Wielka 
podróż psim zaprzęgiem

Piąta Ekspedycja Thule (1921–1924): najdłuższa i 
najważniejsza podróż, jaką Rasmussen oraz dwójka 
Inuitów odbyli psimi zaprzęgami. Przejechali dystans 
18 000 km od Zatoki Hudsona, przez Przejście 
Północno-Zachodnie, Alaskę, aż po Czukotkę 
znajdującą się po zachodniej stronie Cieśniny 
Beringa. Podczas podróży Rasmussen odwiedzał 
wszystkie społeczności inuickie zamieszkujące wzdłuż
północnych wybrzeży Ameryki oraz w głębi lądu, 
spisując ich mity i wierzenia oraz zbierając eksponaty 
etnograficzne dla Muzeum Narodowego w 
Kopenhadze. Dzięki świetnej znajomości języka, a 
także wiedzy o zwyczajach Inuitów z Grenlandii, 
zyskał zaufanie rozmówców, zwłaszcza szamanów – 
najbardziej szanowanych członków plemion. 
https://lubimyczytac.pl/

30 Kurt Vonnegut - Rzeźnia 
numer 5

Jedna z największych powieści antywojennych w 
literaturze światowej. W zamyśle autora miała to być 
jego pierwsza książka. A jednak Vonnegut 
potrzebował dystansu lat, a także doświadczenia 
wynikającego z publikacji czterech wcześniejszych 
powieści, by wreszcie przelać na papier swe 
doświadczenia z czasów, kiedy jako jeniec wojenny 
był świadkiem bombardowania Drezna. W rezultacie 
powstała książka uchodząca za jedną z 
najwybitniejszych amerykańskich powieści 
antywojennych. Jest to książka o pisarzu, który nie 
potrafi wymazać z pamięci wspomnień z czasów 
wojny, chociaż z racji swego zawodu od lat zajmuje 
się tworzeniem fikcji; książka silnie autobiograficzna, 
mieszająca dokument z science fiction, pełna trupów i 
gwałtu, oskarżeń i egzorcyzmów, panicznego strachu i
miłości; wreszcie – mówiąc słowami autora – książka 
„krótka i popaprana, bo o masakrze nie sposób 
powiedzieć nic inteligentnego”.
 https://lubimyczytac.pl/



31 Jun Chang, John Halliday - 
Mao- Nieznana historia

Na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżniał. Nie 
umiał porywająco przemawiać, był kiepskim 
organizatorem i nie znał żadnego języka obcego. Ten 
przeciętny chłopak z wiejskiej chaty miał tylko jedno 
pragnienie: stanąć na czele światowego 
supermocarstwa. Zamienił Chiny w gigantyczny obóz 
pracy. Jego pomysły doprowadziły do największych 
katastrof gospodarczych w historii ludzkości. Za jego 
rządów kultura i edukacja zamieniły się w pranie 
mózgów.  Ludzie, których terroryzował i oszukiwał, 
otaczali go bezgranicznym kultem. Bezwzględnie 
wykorzystywał zarówno politycznych przeciwników, 
jak i kobiety, które do niego lgnęły. Nad pekińskim 
placem Tiananmen do dziś góruje jego monumentalny
portret, a za przeczytanie tej książki w Chinach można
trafić do więzienia. 
https://lubimyczytac.pl/

32 Franz Kafka - Dzienniki W październiku 1921 roku Kafka notował: „Ten, kto za 
życia nie potrafi się z życiem uporać, potrzebuje ręki, 
by trochę odganiać rozpacz z powodu własnego losu, 
(…) lecz drugą ręką może zapisywać, co widzi pod 
gruzami, albowiem widzi inaczej i więcej od innych”.
Być może właśnie taka jest główna funkcja 
Dzienników, gromadzić „zapiski spod gruzów”. Zgoda, 
życie ulega dla Kafki niepowstrzymanej erozji. Kończy
się porażką, a porażka zawsze jest bolesna. Lecz 
porażka praktykowana starannie i troskliwie (w tym 
zaś, przyznajmy, pisarz osiągnął prawdziwe 
mistrzostwo) bywa przecież dla literatury ciekawszym 
zakończeniem. Literacką wartość Dzienników 
dostrzeżono późno. Obecnie coraz częściej uznaje się
je za ważny element twórczości Kafki; Oto jesteśmy 
świadkami, jak Kafka przekształca życie w literaturę.
https://lubimyczytac.pl/

33 Juhani Karila - Polowanie na
małego szczupaka

Laponia Wschodnia to teren, na którym rozciągają się 
same bagna, mieszkańcy mówią lokalną odmianą 
fińskiego i dokąd nie ma po co podróżować. To część 
Finlandii, w której przestają działać telefony i 
ubezpieczenie na życie. Stąd pochodzi Elina, która co 
roku przed osiemnastym czerwca musi wyłowić 
szczupaka ze stawu Oś. Od tego zależy jej życie. Tym
razem wszystko idzie nie tak, jak zaplanowała. Czas 
ucieka, a szczupak wciąż pływa wolno. Do tego Elina 
podejrzana jest o morderstwo, więc jej tropem podąża
policjantka Janatuinen.
Wciągająca jak lapońskie bagno powieść pełna 
czarów i zabobonów, w której realne miesza się z 
nadprzyrodzonym, chyłki jeżdżą na tylnym siedzeniu 
samochodu, wodniki grają z ludźmi w karty, a paskudy
wchodzą w człowieka, żeby się najeść. 
https://lubimyczytac.pl/



34 Joanna Ostrowska - Oni „Oni” byli obcy; byli drapieżcami i było ich bardzo 
niewielu. Z tych trzech powodów nie zajmowano się 
ich historią, nie upamiętniano i nie traktowano jako 
ofiar nazistowskiego systemu. Ocaleńców 
przemilczano. W Polsce „takich” ludzi miało nie być.
Homoseksualnych mężczyzn aresztowano i więziono 
w Rawiczu, Międzychodzie, Wronkach, Strzelcach 
Opolskich, czy Tarnowie. Wywożono do KL 
Sachsenhausen, KL Buchenwald, KL Mauthausen, KL
Gross-Rosen, kompleksu obozowego Auschwitz-
Birkenau-Monowitz oraz na Majdanek. Ginęli w 
jednostkach penitencjarnych na terenie Rzeszy a jeśli 
udało im się przeżyć, wracali do domu. Ich groby 
można odnaleźć na polskich cmentarzach. Nawet jeśli
ich biografie są niepełne, często urwane lub 
pozbawione finału, to tworzą rozbudowany wielogłos. 
https://lubimyczytac.pl/

35 Richard  Flanagan - Księga 
ryb Williama Goulda

Dawno, dawno temu, gdy Ziemia była wciąż młoda, a 
ryby w morzu i wszelkie stworzenia na lądzie nie były 
jeszcze zagrożone wyginięciem, mężczyzna o 
nazwisku William Buelow Gould został skazany na 
dożywocie w najstraszniejszej kolonii karnej Imperium 
Brytyjskiego. Mała wysepka Sary, zapomniana przez 
Boga część Ziemi Van Diemena, stała się dla niego 
całym światem. Pewnego dnia więzienny lekarz zleca 
Gouldowi sporządzenie albumu z rysunkami ryb, 
zamieszkującymi okoliczne wody.
Księga ryb Williama Goulda to szczytowe osiągnięcie 
Richarda Flanagana, któremu patronują najwybitniejsi 
twórcy w historii literatury, od Cervantesa po 
Flauberta, Melville’a i Conrada. To powieść, która jest 
epicką historią XIX-wiecznej Tasmanii i Australii, a 
jednocześnie współczesną bajką, horrorem i 
wzruszającą opowieścią o miłości. 
https://lubimyczytac.pl/

36 Melchior Wąńkowicz- Ziele na 
kraterze, Tędy i owędy

Wybór tekstów z Ziela na kraterze i Tędy i owędy 
Melchiora Wańkowicza, przygotowany z myślą o 
uczniach i nauczycielach oraz wszystkich miłośnikach 
pasjonujących historii i ciekawych graficznie książek, 
układa się w opowieść o domu i rodzinie. O 
budowaniu domu i traceniu go. O więziach, które się w
nim rodzą. O rodzinnych zwyczajach i osobliwościach.
O opuszczaniu domu i niesieniu go ze sobą w świat. 
O wartościach w nim pielęgnowanych. Poruszanie się 
po różnych piętrach Wańkowiczowego domu ułatwią 
czytelnikom wprowadzenie dr hab. Beaty Nowackiej, 
przypisy i piktogramy. 
https://lubimyczytac.pl/



37 Mary Shelley - Frankenstein Opętany obsesją szalony naukowiec Victor 
Frankenstein plądruje cmentarze w poszukiwaniu 
materiału do stworzenia nowego życia. Jednak istota, 
którą udało mu się wskrzesić, nie spełnia jego 
oczekiwań. Odrzucona przez Frankensteina i 
pozbawiona ludzkiego towarzystwa, postanawia 
zniszczyć swojego stwórcę i wszystko, co jest mu 
drogie. Ta mrożąca krew w żyłach gotycka powieść, 
która powstała, gdy Mary Shelley miała zaledwie 
dziewiętnaście lat, stała się zaczątkiem nowego 
gatunku. Zyskała status doskonałego studium granic 
ludzkiej kreatywności i niszczenia oraz jednego z 
najsłynniejszych horrorów świata. 
https://lubimyczytac.pl/

38 Katarzyna Bonda - Kobieta 
w walizce

Na drodze niedaleko Ełku znaleziono elegancką 
walizkę. W środku były poćwiartowane zwłoki kobiety i
złoty łańcuszek z listkiem. W wykryciu sprawców tej 
ponurej zbrodni ełckiej policji nie wesprze tym razem 
Hubert Meyer (sam czeka na rozprawę w katowickim 
areszcie śledczym). Jego podwładny Grzegorz 
Kaczmarek musi radzić sobie sam. Jedzie do Ełku, 
gdzie niemal rok temu zaginęła Klaudia Janus, 
atrakcyjna młoda kobieta. Aspirant próbuje ustalić, czy
to jej ciało znaleziono w walizce, kto dopuścił się 
morderstwa i profanacji zwłok. Rozmowy z rodziną 
zaginionej nie zbliżają go do rozwiązania zagadki.       
A podejrzanych jest wręcz nadmiar – ojciec 
zaginionej, jego syn, trzy córki, żony – była i obecna, 
mąż Klaudii, tajemniczy biznesmen – kochanek 
szefowej policji, narzeczona brata zaginionej… Każde 
z nich ma motyw, żadne nie jest postacią kryształową i
wszyscy łżą na potęgę, nawet zakonnice i stróże 
prawa.                       https://lubimyczytac.pl/

39 Richard Adams - Wodnikowe
wzgórze

Mieszkańcy królikarni Sandleford czują niepokój… Ich 
ukochane miejsce życia ma się wkrótce, z woli ludzi, 
zmienić nie do poznania, być może nawet zniknąć, 
trzeba więc uciekać, póki jeszcze czas…
Grupa królików pod przewodnictwem braci, Piątka i 
Leszczynka, podejmuje trudną decyzję o opuszczeniu 
domu i wyrusza w długą, pełną przygód, 
niebezpieczeństw, ale i pięknych chwil oraz wzruszeń 
podróż w poszukiwaniu nowego, być może jeszcze 
lepszego miejsca – Wodnikowego Wzgórza. 
Czytelnicy zaś odbywają tę drogę wraz z nimi, 
poznając przy tym obyczaje, mitologię i język króliczej 
społeczności, a także wspaniałą przyrodę - 
mistrzowsko odmalowane słowem.
Powieść Richarda Adamsa to światowy bestseller, 
literatura najwyższej próby i uniwersalna opowieść, 
która porusza zarówno dzieci jak i dorosłych. 
https://lubimyczytac.pl/



40 Monika Witkowska - Lhotse -
lodowa siostra Everestu

Lhotse (8516 m n.p.m.), czwarta góra świata, to trzeci 
ośmiotysięcznik zdobyty przez Monikę Witkowską. 
Stanęła na nim 16 maja 2019 roku. Książka, która 
trzymasz w ręku, stanowi relację z tej wyprawy, 
złożoną z opowieści o wspinaczce, o spotkanych 
ludziach, o chwilach szczęścia, ale także o 
prawdziwych dramatach.
Sporo wątków dotyczy Mount Everestu — wszak obie 
góry wznoszą się dosłownie po sąsiedzku i żeby 
wejść na ich szczyty, trzeba pokonać drogę, która w 
trzech czwartych, łącznie z obozami, jest wspólna. 
https://lubimyczytac.pl/

41 Simon Scarrow - Orły 
Imperium - Krew Rzymu

Jest 55 rok naszej ery. Na wschodnich krańcach 
Rzymskiego imperium zaczyna wrzeć. Podstępni 
Partowie najechali Armenię, sojusznika Rzymu, i 
obalili króla Radamista. Generał Korbulon musi 
przywrócić go na tron, jednocześnie szykując swoją 
armię na wojnę z potężnym królestwem Partów.
Pod komendę Korbulona trafiają prefekt Katon i 
centurion Macro – doświadczeni żołnierze, którzy 
wiedzą, jak ze słabych, marnie wyposażonych 
jednostek zrobić doborowe, bitne wojsko.
Przywrócenie Radamista do władzy okazuje się 
jednak niebezpieczną rozgrywką. Brutalne represje 
króla wobec tych, którzy przyłożyli rękę do zamachu, 
wywołują rebelię. Odwaga i umiejętności pretorianów 
zostają wystawione na ciężką próbę. Problemy mogą 
nadejść także spoza granic pogrążonego w chaosie 
królestwa… 
https://lubimyczytac.pl/

42 Simin Scarrow - Orły 
Imperium - Dzień Cezarów

Wszystko, czego pragną prefekt Katon i centurion 
Macro, to prowadzić proste życie w armii i walczyć, 
mając u boku lojalnych żołnierzy. Niestety Katon 
zwrócił na siebie uwagę rywalizujących frakcji, które 
są zdeterminowane, aby przeciągnąć go na swoją 
stronę.
Gdy siły rebeliantów rosną, legioniści i gwardia 
pretoriańska stają się pionkami w politycznej grze na 
wielką skalę. Czy można zapobiec wojnie domowej? I 
kto ostatecznie przejmie władzę? Przyszłość 
Imperium jest w rękach Katona... 
https://lubimyczytac.pl/



43 Łukasz Barys - Jeśli 
przecięto Cię na pół

Marcel próbuje pogodzić się ze światem po 
niespodziewanej śmierci mamy. Szuka prawdy o sobie
nad ziemią i pod ziemią, w telewizji i w trawie, w 
stodole i w szkole, w kościele i na cmentarzu. Bo 
wszędzie można znaleźć klucze do tożsamości, a to, 
co pozornie zapomniane, wzbudza szczególną 
ciekawość: tajemnicza przodkini Leokadia Be, trup 
żołnierza, duch dziadka, kolega z ławki, lalka po 
matce, wielka słowiańska wioska i zapomniana 
szkoła. Nawet obieranie ziemniaków z babcią może 
pomóc zasklepić pęknięcie w sobie, ale to nie takie 
proste, skoro wszędzie naokoło, w akompaniamencie 
burz, trąb powietrznych i długotrwałych susz pęka 
nasza rzeczywistość. 
https://lubimyczytac.pl/

44 Christel Petitcollin - Jak 
mniej myśleć

• Moi bliscy mówią, że jestem zakręcona i że zadaję 
sobie za dużo pytań.
• W mojej głowie stale coś się kłębi – czasem marzę o
tym, żeby wcisnąć wyłącznik umysłu.
• Mam wrażenie, że jestem z innej planety.
• Nie mogę sobie znaleźć miejsca.
• Czuję się niezrozumiany.
Czy chociaż jedno z tych zdań opisuje właśnie ciebie?
Jeśli tak, rozpoznasz się w profilu osoby nadwydajnej 
mentalnie. Cóż, bycie nadwydajnym bywa męczące, 
ale twój mózg – ten, który myśli zbyt wiele – to 
prawdziwy skarb. Jego subtelność, złożoność i 
szybkość, z jaką działa, są zdumiewające, a pod 
względem mocy można go porównać z silnikiem 
Formuły 1!  Ale bolid wyścigowy nie jest zwykłym 
samochodem. Gdy prowadzi go  niezdara, może się 
okazać niebezpieczny. Potrzebuje kierowcy i toru by 
wykorzystać swój potencjał. 
https://lubimyczytac.pl/

45 Anna Kańtoch - Wiosna 
zaginionych

Krystyna, emerytowana policjantka, jako młoda 
dziewczyna straciła brata. W 1963 roku piątka 
studentów, dwie dziewczyny i trzech chłopaków, 
wyruszyła w Tatry, troje z nich zostało odnalezionych 
martwych, jeden – brat Krystyny – zaginął bez wieści. 
Wrócił tylko Jacek. Teraz, po pięćdziesięciu latach, 
Krystyna spotyka go w sklepie w. Okazuje się, że 
Jacek od jakiegoś czasu pod zmienionym nazwiskiem 
mieszka w tej samej dzielnicy. Krystyna postanawia 
zmusić go do zdradzenia, co wydarzyło się w górach, 
a może dokonać zemsty – w tym celu wieczorem 
wybiera się do jego domu z nożem w plecaku. Gdy  
wchodzi do willi, zastaje Jacka zamordowanego. 
Świadoma faktu, że jeśli jej obecność na miejscu 
zbrodni wyjdzie na jaw, zostanie pierwszą podejrzaną,
zaczyna wykorzystywać kontakty z przeszłości i 
prowadzić  śledztwo...           https://lubimyczytac.pl/



46 Weronika Marczak - Rodzina
Monet - Skarb

Hailie Monet ma niespełna piętnaście lat, gdy w 
wypadku samochodowym traci dwie najukochańsze 
osoby: mamę i babcię. Ze skromnego, ale pełnego 
miłości i ciepła domu trafia do luksusowej willi w 
Pensylwanii zamieszkanej przez pięciu władczych i 
zdystansowanych mężczyzn. Oni raczej chłodno 
przyjmują nastolatkę Will, Vincent, Dylan, Shane i 
Tony to starsi bracia Hailie, o których istnieniu 
dziewczyna nie miała pojęcia. Tęsknota za ukochaną 
mamą, zagubienie w obcej rzeczywistości i brak 
zrozumienia ze strony rodzeństwa są trudne do 
udźwignięcia. I choć w nowym domu jest wszystko, o 
czym może marzyć nastolatka, prywatne liceum jest 
najlepsze w stanie, a stylowy mundurek i drogie 
ubrania leżą idealnie, Hailie czuje się bardzo samotna.
Jakby tego było mało, z każdym dniem odkrywa, że 
życie jej braci pełne jest mrocznych sekretów, których 
będą strzec, zwłaszcza przed swoją młodszą 
siostrzyczką. 
https://lubimyczytac.pl/

47 Weronika Marczak - 
Królewna cz.1

Wydawałoby się, że życie młodej i poukładanej Hailie 
Monet nareszcie będzie prostsze.
Nastolatka powoli oswaja się z nową sytuacją i 
przyzwyczaja do pięciu starszych, bogatych i 
rozpuszczonych braci. Coraz odważniej walczy o 
swoje i korzysta z przywilejów związanych z 
przynależnością do rodziny Monet. Spokój nie trwa 
jednak długo i szybko okazuje się, że wielka fortuna 
idzie w parze z niebezpieczeństwem i wyrzeczeniami. 
https://lubimyczytac.pl/

48 Weronika Marczak - 
Królewna cz.2

Choć ma kilkanaście lat i nie grzeszy pewnością 
siebie, owinęła sobie Willa, Vincenta, Dylana, Shane’a
i Tony’ego wokół palca. Starsi bracia Hailie pójdą za 
siostrą w ogień i zrobią dla niej wszystko. A ponieważ 
nie ma silniejszego człowieka od tego, za którym stoi 
rodzina, najmłodsza z Monetów czuje się coraz 
swobodniej. Szybko jednak odkrywa, że wielka fortuna
idzie w parze ze śmiertelnym niebezpieczeństwem i 
trudnymi do zaakceptowania wyrzeczeniami.
Dalsze losy rodziny, której historię śledzą czytelniczki i
czytelnicy na całym świecie. 
https://lubimyczytac.pl/




