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1 Daniel  Goleman – 
Inteligrncja emocjonalna

Jubileuszowe wydanie światowego bestselleru 
Daniue Golemana "Inteligencji emocjonalnej" 
przynosi odpowiedź na nurtujące pytania, jak to się 
dzieje, że zdolni uczniowie stają się zaledwie 
przeciętnymi pracownikami, albo że osoby o wysokim
ilorazie inteligencji nierzadko z trudem radzą sobie w 
życiu. Jeśli nawet pytanie to wydaje się banalne, to 
odpowiedź, którą dokumentują najnowsze badania 
naukowe, obala dotychczasowe poglądy na rolę 
intelektu w odnoszeniu życiowego sukcesu 
zawodowego. Zależy on bowiem w głównym stopniu 
od samoświadomości, czyli od kontrolowania 
własnych emocji, zapału i wytrwałości w dążeniu do 
celu, a także od zdolności do empatii i umiejętności 
zachowań społecznych. Czyli - jak to określa autor - 
współczynnika inteligencji emocjonalnej. 
https://lubimyczytac.pl/

2 Herve Tullet – Kolory Czy pamiętasz zaczarowane kropki z bestsellera 
NACIŚNIJ MNIE?
Teraz odkryj magię KOLORÓW!
Kochany przez dzieci oraz rodziców na całym świecie
francuski autor oraz ilustrator zaczarowanych książek
dla dzieci - Hervé Tullet - tym razem zaprasza swoich
czytelników do zabawy i nauki w magicznym świecie 
KOLORÓW. 
https://lubimyczytac.pl/

3 Małgorzata Szejnert – 
Usypać góry – Historie z 
Polesia

"Usypać góry. Historie z Polesia" to fenomen polskich
Kresów w pigułce. Wciągająca opowieść o krainie, w 
której żyli obok siebie Polacy, Litwini, Białorusini i 
Żydzi. Ale też „tutejsi” – Poleszucy, dla których 
ojczyzna to nie historia czy polityka, ale miejsce 
człowieka w kosmosie. To zatrzymany w czasie świat 
królewiąt, panów i chłopów, przemysłowców, kupców 
i cadyków oraz jego dramatyczny koniec.
Co o Polesiu wiedzieli w latach 30. XX wieku 
Amerykanka Louise Boyd, niestrudzona badaczka 
Arktyki, oraz generał Carton de Wiart, weteran 
brytyjskich wojen w Afryce? Dlaczego na miejsce 
kolejnych eskapad wybierają właśnie polskie 
mokradła? Czy przeczytali u Herodota, że żyje tam 
lud czarnoksiężników, którzy raz w roku zamieniają 
się w wilki? Może słyszeli o legendarnym grobie 
Owidiusza? Na początku wieku XXI Małgorzata 
Szejnert wyrusza ich tropem. 
https://lubimyczytac.pl/



4 Jakob Wegelius – Legenda o
Sally Jones

Gorylica Sally Jones urodziła się sto lat temu w 
afrykańskiej dżungli. Niedługo potem porwana 
została przez kłusowników i sprzedana tureckiemu 
handlarzowi kością słoniową, który kupił ją jako 
prezent zaręczynowy dla swej wybranki. Gdy ta 
odrzuciła zarówno prezent, jak i zaręczyny, Sally 
Jones wylądowała na targu w Stambule.
To dopiero początek niezwykle barwnego, ale jakże 
ciężkiego życia Sally Jones, którą los rzuca po całym 
świecie. Sally Jones dostaje się w ręce ciemiężców, 
łotrów i zdradliwych ludzi, ale znajduje też przyjaźń i 
wielką miłość.
Przejmująca, zaskakująca historia i magnetyzujące 
ilustracje, w których ukryte są niezliczone wątki i 
aluzje. Graficzna powieść o tęsknocie i rozpaczy, ale 
też o przyjaźni i nadziei. 
https://lubimyczytac.pl/

5 Sven Nordqvist – Poznaj 
Pettsona i Findusa - 

Między polami i łąkami leży niewielkie gospodarstwo. 
Mieszkają tam staruszek Pettson i kot Findus. 
Pewnego razu Findus wymyślił nową zabawę - 
chowa rzeczy, które Pettson ma znaleźć. Wcale nie 
jest to łatwe dla staruszka, ale pomogą mu koty i 
kury.
Pierwsza książka z twardymi, kartonowymi stronami 
o dobrze znanych i lubianych bohaterach – Pettsonie 
i Findusie. Książeczka jest adresowana do 
najmłodszych odbiorców, pięknie ilustrowana przez 
autora. 
https://lubimyczytac.pl/

6 Margaret Mitchell – 
Przeminęło z wiatrem

ohaterką książki jest kobieta, do której ciężko od razu
zapałać sympatią. Scarlett O’Hara posiada bowiem 
wszystkie cechy rozpieszczonej córeczki tatusia, 
którym jest poważany i bogaty plantator bawełny. 
Wielką wagę przykłada do spraw materialnych, 
swojego wyglądu, ma o sobie wysokie mniemanie i 
cechuje się niebywałym tupetem. Nie cierpi na brak 
powodzenia u mężczyzn, jednak żaden z typowych 
uwodzicieli nie jest w stanie zdobyć jej serca. 
Wychowywana w atmosferze dobrobytu i odsuwana 
od problemów życia codziennego, prowadzi życie 
niezmącone jakimkolwiek nieszczęściem. 
https://lubimyczytac.pl/



7 Ramona Bădescu,Benjamin 
Chaud  Pomelo i kształty

Pomelo, filozofujący słoń mieszkający pod 
dmuchawcem, w otaczających go przedmiotach i 
zjawiskach rozpoznaje kształty zarówno oczywiste, 
jak i zaskakujące. W dodatku odkrywa, że kwadrat 
kwadratowi nierówny, a okrągłość może być płaska...
Niebanalny tekst i pomysłowe ilustracje sprawiają, że 
książka może być intelektualno-estetyczną rozrywką 
tak dla trzylatka, jak i dla jego starszego rodzeństwa, 
rodziców czy dziadków. 
https://lubimyczytac.pl/

8 Martin Widmark – Nelly Rapp
i uoiorna akademia

Nelly Rapp wraz z rodziną odwiedza dawno 
niewidzianego wujka Hannibala. Szukając łazienki, 
trafia do tajemniczego pomieszczenia na strychu, 
przypominającego szkolną klasę. To Upiorna 
Akademia, a Nelly będzie musiała dowiedzieć się 
wszystkiego o zwyczajach wampirów (zawsze myją 
zęby!), aby zdać egzamin i zostać jej uczennicą. Czy 
Nelly uda się zostać upiorną agentką?
Łatwe do czytania i ekscytujące przygody upiornej 
agentki Nelly Rapp i jej psa Londyna autorstwa 
Martina Widmarka, bestsellerowego autora dla dzieci.
W Upiornej Akademii, szkole trenującej upiornych 
agentów, Nelly uczy się, jak rozpoznawać i walczyć z 
przerażającymi stworami bez zostawania ofiarą 
własnego lęku. 
https://lubimyczytac.pl/

9 Martin Widmark – Nelly Rapp
i frankensteiniak

Nelly Rapp jest świeżo upieczoną upiorną agentką. 
Do Akademii trafia coraz więcej raportów o 
niepokojących zachowaniach wśród ludzi. Czyżby to 
frankensteiniaki – stwory, którym brakuje połączenia 
między sercem a mózgiem? Pierwsze upiorne 
zadanie agentki nr 10! Czy poradzi sobie w starciu z 
prawdziwymi potworami?
Łatwe do czytania i ekscytujące przygody upiornej 
agentki Nelly Rapp i jej psa Londyna autorstwa 
Martina Widmarka, bestsellerowego autora dla dzieci.
W Upiornej Akademii, szkole trenującej upiornych 
agentów, Nelly uczy się, jak rozpoznawać i walczyć z 
przerażającymi stworami bez zostawania ofiarą 
własnego lęku. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/autor/75824/ramona-b-descu
https://lubimyczytac.pl/autor/83571/benjamin-chaud
https://lubimyczytac.pl/autor/83571/benjamin-chaud


10 Martin Widmark – Nelly Rapp
i wilkołaki

Lena-Sleva z Upiornej Akademii przesyła alarmujące 
wieści – zbliża się pełnia księżyca. A jest to czas, 
kiedy ujawniają się wilkołaki, które na co dzień żyją 
jak zwykli ludzie. Nelly Rapp ze swoim nieodłącznym 
towarzyszem, psem Londynem, wyrusza na 
poszukiwania. Najpierw jednak planują odwiedzić 
rodziców Londyna. Ale zaraz, dlaczego właściwie 
dwóch pracowników hodowli psów nosi przez cały 
czas ciemne okulary…?
Upiorna agentka Nelly Rapp staje oko w oko z 
prawdziwymi wilkołakami! Czy wystarczy jej odwagi i 
pomysłowości, aby się z nimi rozprawić?
Kolejna część przygód Nelly Rapp zawiera wszystko, 
co uwielbiamy w książkach Martina Widmarka – 
wartką akcję, pochwałę wyobraźni i mnóstwo 
strrrasznego humoru. 
https://lubimyczytac.pl/

11 Wojciech Drewniak – Historia
bez cenzury

Książka zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz
kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli jest to dla 
Ciebie poważny problem, zrezygnuj z czytania… 
chociaż pewnie będziesz żałować.
Wojciech Drewniak jest autorem kanału na portalu 
YouTube, pod tytułem „Historia Bez Cenzury". Jest 
również autorem książki pod tym samym tytułem. 
Autor w humorystyczny sposób, a do tego bardzo 
rzetelnie, przedstawia ważne wydarzenia z historii 
Polski. Jak głosi sam tytuł, jest to historia bez 
cenzury, czyli nie pozostają pominięte kwestie 
dotyczące morderstw, seksu, walki o wpływy, władzę i
tym podobne. To, czego w szkolnych podręcznika z 
pewnością nie znajdziemy. 
https://lubimyczytac.pl/

12 Valeria Docampo – 
Drogocenne Baśnie – 
Kopciuszek

Niezapomniana, romantyczna baśń o Kopciuszku – w
nowej odsłonie! Towarzyszą jej niezwykłe ilustracje 
Valerii Docampo. Dzięki nim bez trudu wkroczycie do 
pełnego magii świata, a do tego poznacie sekrety 
warsztatu artystki… 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/
https://lubimyczytac.pl/


13 Astrid Desbordes, Pauline 
Martin – Miłość

Poetycka, pełna ciepłego humoru opowieść o miłości 
macierzyńskiej, z uroczymi ilustracjami autorstwa 
Pauline Martin.
Francuski bestseller przetłumaczony na 19 języków.
Pewnego dnia Archibald pyta: „Powiedz, mamo, czy 
będziesz mnie kochać całe życie?” „Hmm, no cóż, 
zdradzę ci pewien sekret…”, odpowiada mama i 
czule wylicza chwile spędzone razem, kiedy wszystko
jest okazją do wyrażenia miłości. Każda rozkładówka 
przedstawia przeciwstawne sytuacje z codziennego 
życia rodziny i odkrywa prostą prawdę, że miłość 
mamy do dziecka jest bezwarunkowa. Ale największy
sekret poznajemy na końcu. 
https://lubimyczytac.pl/

14 Antoni Ferdynand 
Ossendowski – Słoń Birara

W sercu młodego Amry sympatyczny słoń Birara 
zajmuje ważne miejsce. Zwierzę doskonale zna 
indyjską dżunglę i ciężko pracuje przy wyrębie drzew.
Po nagłej śmierci dziadka, Amra jest zmuszony 
przejąć jego obowiązki i stać się poganiaczem słonia,
by utrzymać ubogą rodzinę. Los sprawia, że chłopiec 
trafia na dwór maharadży i zaprzyjaźnia się z 
następcą tronu, królewiczem Nassurem, któremu 
ratuje życie...
Słoń Birara to piękna opowieść o prawdziwej 
przyjaźni nieustraszonego chłopca i oddanego słonia.
Z pewnością lektura tej książki stanie się zapierającą 
dech w piersiach przygodą! 
https://lubimyczytac.pl/

15 Tanya Valko – Arabska 
krucjata

„Arabska krucjata” to kolejny tom „Arabskiej sagi” 
Tanyi Valko, pełen mrożących krew w żyłach sytuacji,
miłosnych perypetii, bogactwa i ubóstwa. 
Bohaterowie po raz kolejny dowodzą, jak łatwo 
znaleźć się w złym miejscu o złej porze i jak ciężko 
później wybrnąć z kłopotów. Jak żyją niewinni 
mieszkańcy krajów arabskich, wyniszczani przez 
własnych braci? Co czują zwykli Damasceńczycy w 
czasach, którymi rządzą strach i paranoja? Czy 
marzą o ucieczce i życiu na obczyźnie? Czy są w 
stanie opuścić swój dom? Jak Dorota, Marysia i Daria
odnajdą się we współczesnym świecie, opanowanym 
przez islamski fundamentalizm? Czy Hamid Bin 
Laden, wojujący z dżihadystami, będzie odpowiednim
partnerem dla Marysi? Czy ich losy znów się 
połączą?  W co tym razem wplącze się Marysia? Czy
Dorota jest bezpieczna i obojętna na to, co się dzieje 
wokół niej? Czy młoda Daria dołączy do klubu 
złamanych serc rodu Salimich? 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


16 Tanya Valko – Arabski mąż Kontynuacja dotychczasowych powieści Tanyi Valko. 
Ulubieni bohaterowie powracają: Dorota, jej dwie 
córki − Marysia i Daria − oraz ich mężowie: Hamid 
Binladen, bojownik ze światowym terroryzmem, 
główny antagonista fundamentalisty dżihadiego 
Johna, życiowego partnera Darii. Tym razem 
śledzimy losy dwóch arabskich mężów, ludzi 
diametralnie różnych, których pokochały pół-Arabki. 
Nie będzie już wątpliwości, kto jest zły, a kto dobry.
Jak radzą sobie europejskie kobiety w świecie 
ogarniętym krwawą wojną? Jak wygląda codzienność
kalifatu, który powstał na terenach Syrii i Iraku? Jakie 
jest miejsce kobiety w Państwie Islamskim – czy 
wszystkie są uciemiężone i pokrzywdzone, czy może 
niektóre popierają okrutny porządek, narzucony przez
szalonych fundamentalistów? 
https://lubimyczytac.pl/

17 Tanya Valko – Arabska 
wendeta

Czy tylko terrorysta Jasem Alzani kieruje się starą 
biblijną i koraniczną zasadą "oko za oko, ząb za 
ząb"? Czy pragnienie zemsty nie tkwi w każdym z 
nas?
Daria Salimi vel Darin al-Saud zostawia za sobą 
praworządny świat, bo pomsta za zmarnowane lata i 
krzywdy staje się celem jej życia, Marysia zaś w głębi
ducha pragnie zemścić się na swojej rywalce Salmie, 
która odebrała jej życiowego partnera, Hamida 
Binladena.
Czy pandemia COVID-19 ogarnie też arabski świat, 
zagrozi członkom rodziny Salimich, rozprawi się z ich 
wrogami, ale czy nie zagrozi tym, których kochają?
Akcja najnowszej powieści toczy się nie tylko w Libii i 
Arabii Saudyjskiej, ale także na włoskiej wyspie 
Lampedusa, w Mediolanie, na Gran Canarii, w 
Maroku i na Saharze. 
https://lubimyczytac.pl/

18 Roksana Jędrzejewska – 
Wróbel – Praktyczny Pan

Bycie praktycznym panem nie jest łatwe. Nie wolno 
tarzać się w trawie, przytulać do drzewa, śmiać na 
cały głos ani robić min przed lustrem. Ale wiecie, co 
jest najgorsze? To, że praktyczny pan wcale nie chce 
tarzać się w trawie. Dlaczego? Bo praktyczny pan 
robi tylko te rzeczy, które są ważne i pożyteczne. 
Innych nigdy nawet nie spróbował. Dlaczego? Bo 
uważa je za stratę czasu, podobnie jak marzenia. 
Dlatego zamiast marzeń praktyczny pan ma plany. 
No i dobrze, powie ktoś, plany są fajne, a nam nic do 
tego. I to by była racja, gdyby praktyczny pan był 
szczęśliwy. Ale czy jest? 
https://lubimyczytac.pl/



19 Marcin Szczygielski – Za 
niebieskimi drzwiami

Dwunastoletni Łukasz wyjeżdża z mamą 
samochodem na wymarzone wakacje. Mają 
wypadek, po którym chłopiec trafia do szpitala, a 
stamtąd do pensjonatu swojej ciotki w niewielkim 
nadmorskim miasteczku. Nie potrafi przystosować się
do nowego życia – nie dogaduje się ani z ciotką, ani z
innymi dziećmi. Czuje się samotny i marzy, by 
wyrwać się z obcego mu miejsca. Przypadkowo 
odkrywa, że niebieskie drzwi w starym pensjonacie 
można otworzyć tak, by zaprowadziły go do innego 
świata. Baśniowego, tajemniczego i na pozór 
przyjaznego, choć Łukasz szybko się przekona, że 
tylko do czasu... 
https://lubimyczytac.pl/

20 Karolina Wilczyńska – 
Właśnie dziś, właśnie teraz

Trzy kobiety, trzy historie, jedna tęsknota – za 
życiem, w którym jest się dla kogoś naprawdę 
ważnym.
Zgorzkniała Sabina od lat samotnie opiekuje się 
zniedołężniałym ojcem, z którym łączy ją toksyczna 
relacja. Siedemdziesięcioletnia Bronisława ledwo 
wiąże koniec z końcem, utrzymując siebie i dorosłego
syna, alkoholika. Elegancka Sonia prowadzi idealne 
życie w pięknym domu, z kochającym mężem i córką.
Idealne do czasu pierwszego kryzysu. Nieszczęśliwy 
wypadek skruszy dotychczasowy porządek i splecie 
ich losy. Każdej z kobiet przyjdzie zmierzyć się z 
innymi problemami i każda będzie musiała stawić 
czoło prawdzie.  Prawdzie o sobie samej i o 
najbliższych. Bo czasami życie musi nami mocno 
potrząsnąć, żebyśmy odnaleźli jego sens. 
https://lubimyczytac.pl/

21 Astrid Desbordes, Pauline 
Martin – Moja młodsza 
siostra

Druga część „Miłości” – francuskiego bestsellera 
przetłumaczonego na 19 języków.
„Pewnego dnia rodzice powiedzieli mi, że będę miał 
siostrzyczkę. Nie przypominam sobie, żebym ich o 
nią prosił”. Tymi słowami Archibald wita nas na 
pierwszych stronach kolejnej książki duetu Pauline 
Martin i Astrid Desbordes. Autorki wracają do 
bohatera „Miłości”, któremu przypadła w życiu nowa 
rola – został starszym bratem. Pojawienie się 
młodszej siostry budzi w nim ciekawość, ale też 
wątpliwości. Choć Archibald bywa o młodszą siostrę 
zazdrosny, to jednak częściej jest wobec niej czuły i 
kochający. Ostatecznie jest też bardzo dumny ze 
swojej nowej roli, bo najfajniejsze w posiadaniu 
młodszej siostry jest to, że Archibald może być jej 
starszym bratem! 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


22 Ryszard Ćwirlej – Milczenie 
jest srebrem

Jest 19 marca 1986. Proboszcz parafii w Gnieźnie 
dokonuje dramatycznego odkrycia. Ktoś ukradł  figurę
św. Wojciecha z sarkofagu. W katedrze trwa remont, 
wewnątrz są rusztowania, dlatego sprawcy mogli bez 
przeszkód zejść na dół i dostać się do posągu. 
Śledztwo przejmuje zespół majora Marcinkowskiego. 
Oficerowie z Poznania jadą do Gniezna. Teofil 
Olkiewicz rozpoczyna obserwację półświatka. Wraz z
Mirosławem Brodziakiem rozpracowują  grupę 
studentów, którzy zajmują się przemytem srebra  
kupowanego w Polsce i sprzedawanego pięć razy 
drożej w NRD. Tymczasem śledztwo utkwiło w 
martwym punkcie, a władze milicyjne i  partyjne 
oczekują jak najszybszych efektów. W tej sytuacji 
Brodziak zwraca się o pomoc do Grubego Rycha. 
Ten rozpuszcza wici w półświatku. Na efekty nie 
trzeba długo czekać. Sygnał przychodzi od cinkciarza
z Gdańska. Ktoś przetapia srebro w garażu przy ulicy
Dąbrowszczaków. Ekipa Marcinkowskiego rusza nad 
morze.       https://lubimyczytac.pl/

23 Ryszard Ćwirlej – Masz to jak
w banku

Jest rok 1989. W modzie królują marmurkowe dżinsy.
Na ulicach miast pojawiają się handlarze, którzy z 
toreb, walizek i stolików sprzedają deficytowe towary 
z Zachodu. W Warszawie trwają obrady Okrągłego 
Stołu, a ludzie mówią, że już niedługo handel 
walutami przestanie być w  zakazany. Tymczasem w 
Poznaniu dochodzi do  morderstw dokonanych na  
handlarzach dewizami. Wszystko wskazuje na to, że 
ktoś chce przejąć walutowy interes Grubego Rycha. 
Śledztwo w sprawie zabitych handlarzy  przejmuje 
komenda wojewódzka milicji. Szef zespołu powierza 
je kapitanowi Mirkowi Brodziakowi, który jest dobrym 
znajomym Rycha. Sprawy zaczynają się 
komplikować, gdy wysłany na miejsce przestępstwa 
porucznik Teofil Olkiewicz znika bez śladu, a sprawą 
cinkciarzy zaczyna interesować się poznańska SB. 
https://lubimyczytac.pl/

24 Emilia Dziubak, Martin 
Widmark – Dom, który się 
przebudził

„Dom, który się przebudził” to drugi (po „Tyczce w 
Krainie Szczęścia”) wspólny projekt Martina 
Widmarka, szwedzkiego giganta literatury dziecięcej, 
i Emilii Dziubak, wybitnej polskiej ilustratorki.
Samotny i zrzędliwy Larson powoli gasi światła w 
całym domu, jakby szykował się na kres życia. 
Niespodziewanie w opuszczonym domostwie pojawia
się mały chłopiec z prośbą o zaopiekowanie się jego 
roślinką na czas wyjazdu.
To opowieść o tym, że zawsze można zacząć żyć od 
nowa i że ważne jest, aby mieć się o co troszczyć – 
nawet jeśli to tylko roślinka w doniczce. 
https://lubimyczytac.pl/



25 Olga Tokarczuk – Zgubiona 
dusza

Był sobie raz pewien człowiek, który bardzo dużo i 
bardzo szybko pracował i już dawno zostawił swoją 
duszę gdzieś daleko za sobą. Bez duszy żyło mu się 
nawet dobrze – spał, jadł, pracował, prowadził 
samochód, a nawet grał w tenisa. Czasem jednak 
miał wrażenie, że wokół niego jest zbyt płasko, jakby 
poruszał się po gładkiej kartce z zeszytu do 
matematyki, kartce, którą pokrywają równiutkie 
kratki…”
Pierwsza książka Olgi Tokarczuk, która mówi nie 
tylko słowami, ale i obrazami. To dwugłos – idąc za 
słowami pisarki, Joanna Concejo stworzyła 
równoległą opowieść, ukrytą w obrazach. 
Poruszająca rzecz o czekaniu, cierpliwości i 
uważności. 
https://lubimyczytac.pl/

26 Harlan Coben – W domu Dziesięć lat temu porywacze uprowadzili dwóch 
sześciolatków, Patricka Moore’a oraz Rhysa 
Baldwina, żądając od ich bogatych rodziców okupu. 
Potem nagle zamilkli, a po porwanych chłopcach ślad
zaginął. Przez cały ten czas obie rodziny musiały 
radzić sobie z bolesnymi wspomnieniami, próbując 
uporać się z rozpaczą po utracie ukochanych dzieci. I
pewnie byłoby tak dalej, gdyby nie dwaj ludzie: Myron
Bolitar, agent sportowy, i jego przyjaciel, Win 
Lockwood, którego elegancki strój skrywa umiejętnie 
wyszkolonego zabójcę. Mężczyźni wierzą, że właśnie
zlokalizowali jednego z porwanych chłopców, dziś już
nastolatków. Chłopak rzekomo był widziany w 
Londynie. Czy to rzeczywiście on? Gdzie się 
podziewał przez dziesięć lat? Jak wiele pamięta z 
dnia, kiedy został porwany? I czy jest w stanie 
naprowadzić Myrona i Wina na trop zaginionego 
przyjaciela, jeśli ten w ogóle jeszcze żyje? 
https://lubimyczytac.pl/

27 Magdalena Kuydowicz- Stało
się

W tajemniczych okolicznościach ginie kochanek 
dziennikarki telewizyjnej Matyldy Kwiatek, a w jej 
otoczeniu zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Kiedy 
szef bez powodu wyrzuca ją z pracy, Matylda 
postanawia odpocząć od stresów i wyjechać z 
przyjaciółką na wczasy odchudzające nad morze. Tu 
natyka się na serię zagadkowych morderstw. Odzywa
się w niej instynkt reporterki. Matylda, rozczarowana 
swoim życiem, chwyta się śledztwa.  W działaniach 
może liczyć na wsparcie zauroczonego nią 
porucznika Kudełki i bratniej duszy, Natalii.
Komedia kryminalna w duchu Joanny Chmielewskiej, 
z którą autorka spędziła wiele wspaniałych chwil. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


28 Kazimierz Moczarski – 
Rozmowy z Katem

Polski bohater więziony miesiącami przez własnych 
rodaków. Dzień i noc w towarzystwie mordercy, kata 
warszawskiego getta, generała SS Jürgena Stroopa.
„Do widzenia, Herr Moczarski, do zobaczenia 
niedługo u św. Piotra!” – mówi Stroop na pożegnanie,
idąc na egzekucję. Czy można sobie wyobrazić 
podobną sytuację? Taki sam wyrok, wyrok śmierci, 
wydany na bezlitosnego nazistę i bohatera Armii 
Krajowej przez Polskę Ludową?
Chociaż oprawcy w więzieniu mokotowskim mają 
wyjątkową wyobraźnię – poddają Moczarskiego 49 
rodzajom tortur – on sam również wpada na 
oryginalny pomysł. Zachęca nazistę do szczerych 
zwierzeń. Zapamiętuje wszystko. 
https://lubimyczytac.pl/

29 Janusz Stanny, Jan 
Wilkowski – Aweantura o 
kapcie

Mała Ula zostaje pod opieką Dziadka i zaczynają się 
kłopoty – zamiast przygotowywać się do wyjścia do 
szkoły, dziewczynka postanawia bawić się w szkołę. 
A sprawdzanie obuwia zmiennego u Dziadka i 
pozostałych – pluszowych – uczniów zajmuje bardzo 
dużo czasu. Zwłaszcza gdy okazuje się, że Ula nie 
może znaleźć nawet własnych kapci, a Dziadek 
zaczyna tracić cierpliwość…
Ta przezabawna historia o perypetiach Dziadka i jego
ukochanej niesfornej wnuczki napisana została przez 
Jana Wilkowskiego, jednego z najwybitniejszych 
twórców polskiego teatru lalkowego.  Autorem 
opracowania graficznego jest Janusz Stanny, mistrz 
polskiej szkoły ilustracji, poeta i pedagog, którego 
dynamiczna kreska i nowatorskie podejście do sztuki 
stały się inspiracją dla  pokolenia polskich grafików. 
https://lubimyczytac.pl/

30 George Saunders – Lincoln 
w Bardo

Trwa wojna secesyjna, śmierć codziennie zbiera swe 
tragiczne żniwo. Pewnego zimowego dnia zabierze 
też chłopca imieniem Willie, ukochanego synka 
prezydenta Lincolna. Żałoba rodziców przybierze 
różne formy. Matka zamknie się w sobie. Ojciec 
rozpocznie conocne wędrówki do grobowca. 
Rozdarty między rozpaczą po stracie syna a 
odpowiedzialnością za kraj i obywateli, chce trwać w 
złudzeniu, że dziecko wciąż jest z nim. Osieroconego
rodzica obserwują zjawy, a wśród nich Willie. 
Wzajemna miłość przyciąga ich do siebie, ale czy 
możliwe stanie się spotkanie? Obaj staną wobec 
bolesnych dylematów. Jak żyć po śmierci tych, 
których kochaliśmy? Jak odejść i zostawić na ziemi 
ukochane osoby? 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


31 Elżbieta Sieradzińska – 
Jeszcze tylko jeden szczyt

Jedna z najsłynniejszych himalaistek świata. Postać i 
wybitna, i kłopotliwa: przez nieokiełznaną osobowość,
upór i dążenie do realizacji celów na przekór 
wszystkiemu. Pierwsza Polka i Europejka na 
Evereście, pierwsza kobieta, która zdobyła mityczny 
szczyt K2. Uwielbiana przez publiczność i media, 
uwierająca górskie środowisko zarówno 
dokonaniami, jak i niepohamowanym apetytem na 
zdobywanie najwyższych szczytów. Kobieta 
nietuzinkowa, owładnięta pasją.
Wanda Rutkiewicz miała osobowość bogatą i 
skomplikowaną, była uparta i nieustannie 
balansowała na granicy bólu istnienia i ciepła blasku 
sławy. I bezwiednie zmierzała do samounicestwienia. 
https://lubimyczytac.pl/

32 Eva Eriksson, Rose 
Lagercrantz – Szczęśliwy 
ten, kto dostanie Dunię

Właśnie rozpoczęły się ferie zimowe w drugiej klasie. 
Dunia tak bardzo tęskni za swoją przyjaciółką Fridą, 
która musiała przeprowadzić się do Uppsali! Podczas
jazdy na nartach Dunia przewraca się i leżąc w 
śniegu, doznaje olśnienia. Czy Frida nie ma czasem 
urodzin w czasie ferii zimowych? W takim razie Dunia
musi koniecznie się z nią spotkać i dać jej prezent. 
Okazuje się niestety, że nikt nie może z nią jechać. 
Babcia proponuje, by Dunia pojechała sama. To 
będzie jej pierwsza samodzielna wyprawa pociągiem.
Czy wszystko pójdzie zgodnie z planem? 
https://lubimyczytac.pl/

33 Eva Eriksson, Rose 
Lagercrantz – Lepsza miłość 
niż brak miłości

Duni od kilku tygodni nie ma w szkole, bo jest chora. 
Jednak kiedy Poducha, Mattis i Beni przychodzą do 
niej z jajem wielkanocnym pełnym słodyczy od całej 
klasy, nikt im nie otwiera. Dlaczego Duni nie ma w 
domu? Również Frida, jej najlepsza przyjaciółka, 
która mieszka w Uppsali, nie miała od dawna z Dunią
kontaktu. Frida właśnie przyjechała z mamą i 
młodszą siostrą do domku na wyspie zrobić wiosenne
porządki. Frida tak bardzo tęskni za Dunią, że wrzuca
do morza list w butelce, mając nadzieję, że odczyta 
go ktoś, kto widział Dunię… Bo co się z nią dzieje? I 
kiedy się wreszcie spotkają? 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/
https://lubimyczytac.pl/


34 Herman Melville  – Moby 
Dick t.1-2

 

Powieść amerykańskiego pisarza Hermana 
Melville'a, uznawana jest za jedno z arcydzieł 
literatury światowej i klasykę literatury amerykańskiej.
Została wydana w roku 1851 w Londynie i Nowym 
Jorku, ale na początku spotkała się z negatywnym 
przyjęciem czytelników i krytyki. Dopiero gdy w 
połowie XX wieku zaczęto na nowo poznawać 
twórczość Melville'a, powieść Moby Dick zdobyła 
uznanie i wysoką pozycję w kanonie literatury 
światowej. Opowiada o losach Izmaela, który po kilku
rejsach na statkach marynarki handlowej postanawia 
wyruszyć na wyprawę wielorybniczą. Razem z nowo 
poznanym przyjacielem, dzikim Queequegiem, 
zaciąga się na statek Pequod, dowodzony przez 
kapitana Ahaba, który w walce z wielorybem stracił 
nogę. Wkrótce okazuje się, że dla dowódcy jedynym 
celem tej wyprawy jest zemsta na wielorybie, który go
okaleczył, kaszalocie, Moby Dicku. 
https://lubimyczytac.pl/

35 Jayne Ann Krentz – Kiedy  
wszystkie dziewczyny odejdą

Charlotte i Jocelyn to siostry i zupełne 
przeciwieństwa. Charlotte – ostrożna i 
odpowiedzialna, nie ma ochoty na przygody, 
zwłaszcza po bolesnym rozstaniu z narzeczonym. 
Jocelyn – szalona i pełna pomysłów, zawsze gotowa 
na ryzykowne eskapady. Ale nigdy nie przepadłaby 
bez słowa, tak jak teraz...
Czy to nagłe zniknięcie ma coś wspólnego ze 
śmiercią jednej z czterech jej przyjaciółek? Policja 
twierdzi, że kobieta popełniła samobójstwo, lecz 
Charlotte w to nie wierzy. Poznaje Maxa Cutlera, 
rozwiedzionego, wypalonego byłego policyjnego 
profilera, który stawia pierwsze kroki jako prywatny 
detektyw. Razem postanawiają szukać prawdy, która 
okaże się jeszcze bardziej szokująca i 
niebezpieczna… 
https://lubimyczytac.pl/

36 Arthur Conan Doyle – Księga
wszystkich dokonań 
Sherlocka Holmesa

Zbiór wszystkich opowiadań z Sherlockiem 
Holmesem w jednej książce. 
https://lubimyczytac.pl/



37
Małgorzata J. - Berwid – 
Wojenne lalki Marysi

Mamy oto w rękach kolejną opowieść o wojennym 
dzieciństwie.  Jest w niej mroczna codzienność 
okupacji, tak jak widzi ją mała dziewczynka u progu 
wieku szkolnego. Bolesne zderzenie nadziei i 
oczekiwań dziecka z brutalnymi aktami przemocy i 
zagłady to wstrząsająca wizja zniewolonego 
dzieciństwa, któremu odebrano poczucie 
bezpieczeństwa, najbliższą ojczyznę i najbliższe 
osoby. Widzimy tu również siłę dzieciństwa, jego 
potęgę, która nie daje się pokonać. Potęgę  ufności i 
nadziei. Rekwizyty dzieciństwa – wojenne losy 
dotykają też gałgankowej lalki, w istocie wszystkich 
lalek z którymi się spotkamy w tej opowieści, bo 
każda z nich ma w sobie okruch historii. Wzruszająca
jest zabawa w kartoflane przedszkole, kiedy 
dziewczynka, zmuszona do pracy ponad swe  siły w 
niewoli niemieckiej – znajduje w sobie dość 
dziecięcej wyobraźni aby stworzyć własny świat 
zabawy, a obierane kartofle przekształcić w grono 
bliskich przyjaciół. 
https://lubimyczytac.pl/

38 Charlotte Gastaut – Jezioro 
łabędzie

Historia najsłynniejszego baletu Piotra 
Czajkowskiego powraca w nowej odsłonie na 
misternych ażurowych ilustracjach Charlotte Gastaut.
Oto książę, który marzy o prawdziwej miłości. Oto 
księżniczka zamieniona w łabędzia przez 
czarnoksiężnika. Czy prawdziwa miłość zwycięży? 
https://lubimyczytac.pl/

39 Małgorzata Musierowicz – 
Jeżycjada

Limitowana edycja Jeżycjady Małgorzaty 
Musierowicz – prawdziwa gratka dla wielbicieli 
kultowej serii 
https://lubimyczytac.pl/



40 Borge Hellstrom, Anders 
Roslund – Trzy minuty

W Szwecji pracował jako informator policji i zajmował 
się infiltrowaniem zorganizowanych grup 
przestępczych. Został zdekonspirowany w jednym z 
zakładów karnych i porzucony przez tych, na zlecenie
których działał. Potrzebne mu były trzy sekundy, żeby
przeżyć.
Trzy lata później Piet Hoffmann wciąż ucieka – tylko 
oficer policji Erik Wilson wie, że pod fałszywym 
nazwiskiem wyemigrował do narkotykowej stolicy 
Kolumbii – Calí. Tam został członkiem mafii 
kokainowej i infiltruje kartel jako agent DEA.
Podwójne życie zapewnia mu dostatek i wygodę. Do 
czasu, gdy podczas podróży do Kolumbii zostaje 
porwany Timothy D. Crouse, przewodniczący 
amerykańskiej Izby Reprezentantów. Nieszczęśliwy 
splot wydarzeń sprawia, że rząd USA i kartel 
narkotykowy znajdują wspólnego wroga – i jest nim 
Piet Hoffmann. 
https://lubimyczytac.pl/

41 Borge Hellstrom, Anders 
Roslund – Trzy godziny

Trzy sekundy, a co dopiero trzy minuty, mogą okazać 
się wiecznością, o ile masz wszystko dokładnie 
zaplanowane i pod kontrolą. Ale trzy godziny, choć 
wydaje się, że to nieporównywalnie więcej czasu, to 
stanowczo za krótko, kiedy nic już nie zależy od 
ciebie. Spokojny poranek w Sztokholmie. Ewert 
Grens zostaje wezwany do kostnicy. W zamkniętym 
pomieszczeniu znajduje się o jedno ciało za dużo. 
Skąd się tam wzięło? Piet Hoffman przenosi się w 
nowe miejsce, aby wypełnić ostatnią niebezpieczną 
misję, zanim definitywnie porzuci życie kryminalisty. 
Czeka go podróż przez gorącą, pozbawioną wody 
pustynię i wzburzone morze, w odległe zakątki 
świata, gdzie ludzkie życie nie ma żadnej wartości. 
https://lubimyczytac.pl/

42 Ida Żmiejewska – 
Warszawianka

Akcja powieści rozgrywa się w Warszawie, w 1885 
roku. Oś intrygi stanowi śledztwo w sprawie śmierci 
znanego adwokata, którego pewnej listopadowej 
nocy zamordowano w miejskim burdelu. Sprawę – 
wraz z sędzią śledczym – prowadzi młody rosyjski 
policjant, który zaledwie przed kilkoma dniami 
przyjechał do Warszawy z Petersburga. Policjant 
podczas wykonywania obowiązków, poznaje córkę 
zmarłego; mimo początkowej niechęci, między 
młodymi nawiązuje się nić porozumienia, która z 
czasem przeradza się w poważne uczucie. Problem 
tkwi jednak w tym, że panna ma narzeczonego-
socjalistę, który czeka w Cytadeli na proces, zaś 
związki polsko-rosyjskie są w Nadwiślańskim Kraju 
uznawane niemal za zdradę... 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


43 Ida Żmiejewska – 
Warszawianka – Gdy zgasną
światła

Maj 1887 roku. Warszawskim światkiem teatralnym 
wstrząsa wiadomość, że znana artystka baletu, Zofia 
Ostrowska została zasztyletowana. Wszystkie 
poszlaki wskazują na jej ostatniego kochanka, 
policjanta Aleksandra Woronina. Tymczasem do 
Warszawy wraz z matką i siostrą, wraca Leontyna 
Rapacka. Dociera do niej wieść o aresztowaniu 
Woronina. Panna początkowo nie chce mieć nic 
wspólnego z tą sprawą, ale dowiaduje się, że ma 
moralny dług wobec policjanta, gdyż to właśnie on 
uratował jej rodzinny majątek. Leontyna ma też 
słabość do młodego Rosjanina i nie potrafi uwierzyć 
w jego winę. Zagrożenie narasta, a pytania się 
mnożą. Dlaczego Woronin milczy jak zaklęty? Po co 
do Warszawy przyjechał jego ojciec? Czy w czasach 
konwenansów jest miejsce na miłość? 
https://lubimyczytac.pl/

44 Nancy Springer – Sprawa 
leworęcznej lady. Enola 
Holmes - 

 W „Sprawie leworęcznej lady”, której premiera 
zaplanowana jest na 18 września, Enola, wcielając 
się w rolę asystentki znanego perdytorysty, panny Ivy
Meshle, prowadzi dochodzenie dotyczące zaginięcia 
lady Cecily Alistair, a przy okazji dowiaduje się, jakie 
są konsekwencje leworęczności w wiktoriańskim 
społeczeństwie oraz co to znaczy „proletariat”.
Czytelnicy pokochali odważną nastolatkę-detektywa, 
która nie bacząc na konwenanse podróżuje na 
rowerze i przemierza samotnie ulice wielkiego miasta
w poszukiwaniu matki i nowych spraw do 
rozwiązania. Enola jest bystra i ma dobre serce – 
nocami pomaga londyńskim biedakom, rozdając 
jedzenie i ciepłe ubrania. W dzień natomiast ukrywa 
się przed braćmi i tropi złoczyńców i krętaczy. 
https://lubimyczytac.pl/

45 Praca zbiorowa – Cała 
Polska czytya bdzieciom – 
Najpiękniejsze opowieści

Drogi Czytelniku!
Właśnie trzymasz w dłoni niezwykłą książkę - zbiór 
czterech tytułów. Każdy z nich opowiada inne 
historie, każdy jest zilustrowany w inny sposób. A 
jednak... łączy je pewna wartość - wygrana w 
Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na 
współczesną książkę dla dzieci i młodzieży, 
zorganizowanym przez Fundację "ABCXXI - Cała 
Polska czyta dzieciom" pod honorowym patronatem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Ambasady Szwecji i patronatem literackim Polskiej 
Sekcji IBBY.
Jury Konkursu, nawiązując do najwyższych 
standardów literatury dla dzieci wyznaczonych przez 
jego Patronkę, nagrodziło je ze względu na wysoki 
poziom literacki i etyczny. 
https://lubimyczytac.pl/



46 Romanyszyn Romana – 
Rękawiczka

Tradycyjna ukraińska bajka ludowa o tym, że jeśli się 
chce, to miejsca starcza dla wszystkich. Zgubiliście 
kiedyś rękawiczkę? Zastanawialiście się, co się z nią 
potem stało? A jeśli ktoś w niej zamieszkał? Może 
żabka? A może zając albo lis? A może wszyscy 
razem? Nie zmieściliby się, powiecie? No to się 
zdziwicie! Zaprojektowana przez lwowskie Art Studio 
Agrafka "Rękawiczka" w 2011 została ukraińską 
książką roku i zdobyła wyróżnienie na 
Międzynarodowym Biennale Ilustracji w Bratysławie, 
a rok później znalazła się na Liście Białych Kruków,  
czyli w katalogu najlepszych książek dziecięcych 
świata, przygotowywanym co roku przez specjalistów
z Internationale Jugendbibliothek (Międzynarodowej 
Biblioteki Książek dla Dzieci i Młodzieży) w 
Monachium. 
https://lubimyczytac.pl/

47 Christelle Dabos – Zimowe 
zaręczyny

Niezapomniana bohaterka, misternie skonstruowany 
steampunkowy świat, wciągająca bez reszty fabuła. 
Pierwsza część sagi fantastyczno-przygodowej 
autorstwa debiutantki obdarzonej oszałamiającą 
wyobraźnią.Ofelia skrywa za starym szalikiem i 
okularami krótkowidza nietypowe dary: potrafi czytać 
przeszłość przedmiotów oraz przechodzić przez 
lustra. Spokojne życie, które wiedzie na rodzimej arce
– Animie, zmienia się, gdy zostaje zaręczona z 
tajemniczym mężczyzną należącym do potężnego 
klanu Smoków – Thornem. Dziewczyna musi na 
zawsze opuścić rodzinę i podążyć za narzeczonym 
do Niebiasta – dryfującej w powietrzu stolicy odległej 
arki, zwanej Biegunem. Dlaczego wybór padł właśnie 
na Ofelię? Dlaczego musi ukrywać swoją prawdziwą 
tożsamość? Dziewczyna nieświadomie zostaje 
uwikłana w śmiertelnie niebezpieczną intrygę. 
https://lubimyczytac.pl/

48 Christelle Dabos – Zaginieni 
z księzycowa

Ofelia, świeżo mianowana młodszą bajarką dworu, 
doświadcza na własnej skórze zawiści i intryg, które 
lęgną się pod złoconymi sufitami Niebiasta. Czy w 
stanie codziennego zagrożenia będzie mogła liczyć 
na Thorna, swojego pełnego tajemnic narzeczonego?
Dlaczego z dworu zaczynają nagle znikać wpływowe 
osobistości? Ofelia mimowolnie zostaje wciągnięta w 
śledztwo, które zaprowadzi ją poza wszechobecne na
Biegunie iluzje do samego serca przerażającej 
prawdy. 
https://lubimyczytac.pl/



49 Christelle Dabos – Pamięć 
Babel

W trzeciej części „Lustrzanny” Christelle Dabos 
odkrywa przed czytelnikami cudowne miasto Babel. 
Gdzieś w sercu tej metropolii kryje się nieuchwytna 
tajemnica, która stanowi klucz do minionych czasów 
oraz niepewnej przyszłości.
Ofelia od dwóch lat i siedmiu miesięcy gnuśnieje na 
swojej rodzinnej arce Animie. W końcu jednak 
nadarza się okazja, żeby zacząć działać – 
wykorzystać wiedzę, jaką posiadła po lekturze Księgi 
Faruka, oraz strzępki informacji wyjawione przez 
Boga. Dziewczyna wybiera się pod przybraną 
tożsamością na Babel, kosmopolityczną arkę, wzór 
nowoczesności. Czy talent czytaczki wystarczy, żeby 
uniknąć coraz groźniejszych pułapek zastawianych 
przez jej przeciwników? Czy Ofelia ma jakiekolwiek 
szanse na odnalezienie Thorna? 
https://lubimyczytac.pl/

50 Christelle Dabos –  Echa nad
światem

W czwartym, finalnym tomie "Lustrzany" świat wpadł 
w totalny zamęt. Rozpad arek rozpoczął się na dobre.
Jedyny sposób, żeby go zatrzymać, to znaleźć 
sprawcę. Odszukać Innego. Tylko jak tego dokonać, 
skoro nikt nie wie, jak on właściwie wygląda?
Ofelia i Thorn ruszają razem tropem echa. To 
powtarzające się zjawisko wydaje się kluczem do 
wszystkich zagadek. Muszą w tym celu nie tylko 
zajrzeć za kulisy Babel, ale też zgłębić własną 
pamięć. Tymczasem Bóg trafił na Łuk Tęczy i być 
może wkrótce wejdzie w posiadanie mocy, której tak 
pożąda. Która z tych dwóch postaci – on czy Inny – 
stanowi większe zagrożenie? 
https://lubimyczytac.pl/

51 Antoine de Saint Exupery – 
Mały królewic

"Mały Królewic", czyli "Mały Książę" w gwarze 
podhalańskiej!
Niełatwego zadania przełożenia książki na gwarę 
podhalańską podjęła się Stanisława Trebunia-Staszel
– góralka, etnolog, wieloletnia dyrektor artystyczny 
Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich
w Zakopanem. „Mały Królewic” w przekładzie nie 
stracił nic z filozoficznego charakteru oryginału. 
Książkę uzupełnia przydatny ceprom słowniczek 
gwary podhalańskiej i audiobook. "Mały Królewic" to 
kolejna publikacja z kręgu regionalnych przekładów 
literackiej klasyki. Tłumaczenia na polskie regionalne 
gwary i języki cieszą się dużą popularnością i 
uznaniem czytelników, wywołując uśmiech i 
wspomnienia niekoniecznie na twarzach 
najmlodszych odbiorców, dla których tworzyli 
pierwotnie ich autorzy. "Książę Szaranek", "Mały 
Princ, "Misiu Szpeniolek" czy "Mały Królewic". 
https://lubimyczytac.pl/
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52 Emilia Dziubak, Przemysław 
Wechterowicz- Gdzie jesteś 
mamo?

Po pełnym emocji dniu Tata Niedźwiedź i mały 
Niedźwiadek, stęsknieni, spieszą na spotkanie z 
Mamą Niedźwiedzicą. A tymczasem gdzieś daleko 
Mama Niedźwiedzica szuka krzywej wierzby, pod 
którą się umówili. Błądząc w zakamarkach lasu, prosi
o pomoc napotkane zwierzęta, jednak te zachowują 
się bardzo dziwnie… Mama Niedźwiedzica jest 
zupełnie zdezorientowana, a czas ucieka, dużymi 
krokami zbliża się noc…
Nowe przygody bohaterów bestsellera „Proszę mnie 
przytulić” w ciepłej i pełnej humoru opowieści o tym, 
że dobro wraca. 
https://lubimyczytac.pl/

53 Charlie Mackesy – 
Chłopiec,kret, lis i koń

Profil na Instagramie, na którym Charlie Mackesy 
publikuje rysunki z czterema uroczymi postaciami, 
zdobył popularność na całym świecie. Chłopiec, kret, 
lis i koń przypominają nam, co naprawdę jest w życiu 
ważne. Rysunki zebrane w tej książce są iskierką 
nadziei w naszych niepewnych czasach.Charlie 
Mackesy – Chłopiec, kret, lis i koń
Rozmowy bohaterów tej książki, ujęte w graficzną 
formę, w którą wkomponowany jest tekst, 
udostępniano w sieci tysiące razy, odtwarzano na 
zajęciach plastycznych w szkołach, tatuowano na 
ciałach. Ilustracje inspirowały rodziców i dziadków, 
bawiły dzieci, pocieszały smutnych i samotnych, 
dodawały odwagi i siły w zmaganiach z trudami życia.
https://lubimyczytac.pl/

54 Ewa Kozyra Pawlak, Paweł 
Pawlak – Wrocławski 
abecadlik

Dwoje uznanych wrocławskich twórców książek dla 
dzieci zaprosiło najmłodszych mieszkańców miasta 
na wyjątkowy spacer, którego rytm wyznaczają 
kolejne litery alfabetu. Lody na tle Ostrowa 
Tumskiego, zabawy w Parku Szczytnickim, przygoda 
z balonami przed Halą Stulecia – czytelnicy poznają 
najpiękniejsze miejsca we Wrocławiu, spotkają 
krasnoludki i różne zwierzęta, a nawet wrocławską 
Noblistkę! Świat wyczarowany przez Ewę i Pawła 
Pawlaków z kolorowych skrawków materiału z 
pewnością zachwyci dzieci, a czytającym im 
rodzicom da sposobność do snucia wspaniałych 
opowieści, które z każdą kolejną lekturą będą mogły 
potoczyć się zupełnie inaczej. 
https://lubimyczytac.pl/
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55 Claire Lebourg – Ptyś Sympatyczny piesek Ptyś ma wyjechać ze swoim 
panem na wakacje. Niestety, na skutek 
nieprzewidzianych wydarzeń gubi się. Z początku jest
oczywiście zrozpaczony. Na szczęście szybko 
znajduje przyjaciół. Groszek, Beza i Mamutka 
pozwalają mu odzyskać radość życia i uczą go 
samodzielności.
Ptyś to poruszająca i zabawna historia dla 
najmłodszych czytelników. Śledząc przygody 
puchatego Ptysia, dzieci będą mogły oswoić poczucie
straty i przekonać się, że zawsze jest szansa na 
nowy początek. 
https://lubimyczytac.pl/

56 Tove Jansson – Tatuś 
Muminka i morze

Życie Muminków i ich przyjaciół z Doliny skupia się 
wokół domu Mamy i Tatusia Muminka, gdzie każdy 
może liczyć na pomoc i przyjaźń. Panna Migotka, 
Paszczak, Mała Mi, Włóczykij, Ryjek, czy straszna 
Buka tworzą galerię postaci, które na zawsze 
pozostaną w pamięci czytelników. 
https://lubimyczytac.pl/

57 Barbara Kosmowska, Marta 
Kramarz – Pozłacana rybka

Barbara Kosmowska, mistrzyni psychologicznych 
portretów, opowiada o materii ludzkiego życia, w 
którym rzeczy ważne splatają się z błahymi, o 
heroizmie codzienności. Choroba brata, pierwsza 
miłość, rozwód rodziców wymuszają na młodziutkiej 
bohaterce rewizję własnej postawy, skłaniają do 
stawiania pytań.
Czytelnik znajdzie tu subtelną diagnozę dylematów 
młodości. To jedna z tych książek, o których pamięta 
się długo po odłożeniu na półkę. Niepokoi, skłania do 
refleksji, stawia ważne pytania, wymaga 
dopowiedzenia własnym życiem. 
https://lubimyczytac.pl/
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58 Iwona Chmielewska – Gdzie 
jest moja córka?

„Gdzie jest moja córka?” Iwony Chmielewskiej, to 
książka zbudowana na serii patchworków i kolaży 
oraz ich rewersów. Oglądamy strony frontowe i tuż za
nimi - widoczne ściegi i podszewki, czyli elementy 
ukryte i często niewidoczne dla tych, którzy widzą 
tylko powierzchownie, patrzą jednostronnie. Ten sam 
pozostaje jedynie zarys kształtu, forma, w którą 
ubieramy świat… Aż do poruszającego finału.
Ta książka to forma gry w chowanego, to próba 
opisania natury dziecka – jak na nie patrzymy, ile w 
nim widzimy. „Ale jest jeszcze o czymś innym: ile 
może ukrywać się za formą powierzchownie 
widzianą? Jak bardzo rządzą nami schematy, którymi
postrzegamy świat? W książce Iwony Chmielewskiej 
porządek zostaje odwrócony - główna bohaterka, 
pojawia się dopiero na końcu. Najpierw poznajemy jej
"podszewkę", a dopiero potem widzimy to, co 
stanowiłoby  jej istotę, gdybyśmy zetknęli się z nią 
oko w oko już na początku”. 
https://lubimyczytac.pl/

59 Charles Dickens – Opowieść 
wigilijna

Specjalna edycja klasyki literatury – Opowieść 
wigilijna Charlesa Dickensa – to książka, którą warto 
mieć w swojej domowej biblioteczce i do której warto 
wracać.
W wigilijny wieczór do bogatego, lecz nieziemsko 
skąpego właściciela kantoru Ebenezera Scrooge’a 
przemawia… drewniana kołatka na bramie jego 
domu. To początek serii niesamowitych wydarzeń, po
których nic już nie jest takie jak dawniej. 
https://lubimyczytac.pl/

60 Guillaume Musso – Jutro Matthew Shapiro, wykładowca na Harvardzie, wciąż 
nie może się otrząsnąć po tragicznej śmierci żony. 
Jedyny sens jego egzystencji nadaje czteroletnia 
córeczka, i to ze względu na nią Matthew nie poddaje
się depresji.  Emma Lovenstein może o sobie śmiało 
powiedzieć, że osiągnęła sukces zawodowy. Pracuje 
jako sommelierka w renomowanej nowojorskiej 
restauracji i jest uznawana za jedną z gwiazd w tym 
zawodzie. Niestety, w życiu osobistym zupełnie się jej
nie wiedzie. Ma talent do pakowania się w związki 
bez perspektyw. Kiedy Matthew kupuje używany 
komputer, nie ma pojęcia, że ten przedmiot odmieni 
jego życie. Na dysku laptopa, który wbrew temu, co 
twierdził sprzedający, nie został dokładnie 
wyczyszczony, znajdują się zdjęcia, a także adres 
mailowy osoby, która je wykonała.  Matthew wysyła 
jej wiadomość, ona mu odpowiada i... rozpoczyna się
coś, czego żadne z nich nie jest w stanie pojąć. 
https://lubimyczytac.pl/



61 C.S.Lewis – Listy starego 
diabła do młodego

W "Listach starego diabła do młodego" piekielna 
ekscelencja, podsekretarz stanu w piekle, wymienia 
urzędowe listy ze swoim podwładnym, bratankiem, 
młodszym diabłem, który ma okazać swoje zdolności 
w służbie kusicielskiej. Za tym humorem, dowcipem, 
elegancją, za tą dociekliwością i przewrotnością kryją
się ważne przesłania i pytania. Najważniejsze z nich 
to pytanie o rolę i miejsce zła w świecie stworzonym 
przez Boga. 
https://lubimyczytac.pl/

62 Anna Paszkiewicz- Trzy 
życzenia

Historia na wspak. Tym razem to złota rybka wypowie
trzy życzenia. Jakie? Tego tu nie zdradzimy. Pytanie, 
czy my – czy mali, czy duzi – możemy je spełnić?
Na początku historii poznajemy podwodny świat 
jeziora, które może być każdym, oraz jego 
mieszkańców. Poznajemy ich przy śniadaniu, kiedy 
plotkują i cieszą się ciepłym porankiem. Wydawałoby 
się, że ich życie toczy się całkiem zwyczajnie, lecz 
szybko okazuje się, że w wodzie zachodzą zmiany. 
Nie dalej jak tydzień temu pewien karp cierpiał z 
powodu niestrawności po zjedzeniu czerwonej, 
plastikowej słomki… I to nie jest odosobniony 
wypadek pod wodą.
Ludzie zupełnie zapomnieli o tym, że ten świat nie 
należy tylko do nich, i powinni się o niego troszczyć –
konstatują ryby. 
https://lubimyczytac.pl/

63 Krzysztof Zięba – Co jest w 
środku – Odkrycia z latarką

Co znajduje się w środku orzecha, pudełka, doniczki, 
garnka, jabłka, długopisu, odkurzacza czy suszarki? 
Tego pragnie dowiedzieć się każde dziecko. Często 
bywa tak, że otrzymuje ono zabawkę, która po chwili 
zostaje rozkręcona. Dlaczego? Bo maluch 
zainteresował się jej zawartością i musiał się 
przekonać, co ona kryje. Książeczka obrazkowa „Co 
jest w środku? Odkrycia z latarką” uchyla rąbka 
tajemnicy. Rozbudza wyobraźnię najmłodszych, 
zachęca do mówienia, wymyślania różnych historii. 
Wystarczy tylko przyświecić latarką na stronę od tyłu,
by zobaczyć wnętrze różnych przedmiotów, owoców, 
warzyw. Publikacja ta wykorzystuje efekt światło-
cienia i działa jak obraz rentgenowski. Jak zakończy 
się prześwietlanie stron? Przekonaj się sam!

https://lubimyczytac.pl/
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64 Ewelina Miśkiewicz – Nagła 
zmiana planu

Lena ma 35 lat i jej życie właśnie legło w gruzach. Po
latach udanego, jak jej się zdawało, małżeństwa 
Paweł postanowił odejść. Zdradzona Lena ma tylko 
jedno wyjście: nauczyć się żyć bez niego.
Gdy znalezienie pracy okazuje się prawdziwym 
wyzwaniem, a ukochana mamusia zdecydowanie 
zbyt mocno angażuje się w życie uczuciowe Leny, 
czas szukać ratunku. Z pomocą ruszają 
niezastąpione przyjaciółki. Zwariowana Anka, 
niezależna Karolina i poukładana Ewa znajdą 
rozwiązanie każdego problemu. Na początek – nowa 
miłość!
Czy randka w ciemno na weselu to dobry pomysł? 
Jaką rolę w życiu Leny odegra tajemniczy Karol? I jak
wiele trzeba zaryzykować, aby wreszcie osiągnąć 
pełnię szczęścia? 
https://lubimyczytac.pl/

65 Kerstin Gier – Silver – 
Pierwsza  księga snów

Liv zawsze przywiązywała dużą wagę do snów. Ale 
odkąd zamieszkała w Londynie, znalazły się w 
centrum jej zainteresowań. Tajemnicze zielone drzwi. 
Gadające kamienne posągi. Niania z tasakiem w 
schowku na miotły... Tak, ostatnio sny Liv stały się 
bardzo dziwne. A szczególnie ten: czterech 
chłopaków, łacińskie inkantacje, dziwny rytuał, a 
wszystko to w nocy pośrodku cmentarza. No tak, Liv 
zna tych chłopaków z nowej szkoły - i zawsze, gdy 
spotykają się na jawie, oni zdają się wiedzieć o niej 
więcej, niż powinni... Chyba że... śnili ten sam sen, co
ona? 
https://lubimyczytac.pl/

66 Kerstin Gier – Silver – Druga 
księga snów

Sprawy Liv, młodej bohaterki serii „Silver”, układają 
się coraz lepiej. Nowy dom i nowa rodzina okazały 
się całkiem w porządku. Romantyczny związek z 
przystojnym i bystrym Henrym trwa. W dodatku nowe
fascynujące możliwości odkrywa przed dziewczyną 
sfera snów. Niestety, Liv ma także powody do 
niepokoju. Po pierwsze, anonimowa blogerka 
Secrecy wie o Liv rzeczy, których nie powinna 
wiedzieć. Po drugie, Henry ma swoje tajemnice. 
Wiele tajemnic. Po trzecie, za drzwiami z klamką w 
kształcie jaszczurki czai się coś strasznego, 
mrocznego i złowrogiego… 
https://lubimyczytac.pl/
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67 Kerstin Gier – Silver – 
Trzecia księga snów

Wielki finał Trylogii Snów! Są na świecie ludzie, 
którzy mają dostęp do snów. Z marzeń sennych 
można się bardzo wiele dowiedzieć - pogrzebać w 
świadomości i podświadomości. Można też popchnąć
śniącego do czynów, których nigdy nie dopuściłby się
na jawie... Główna bohaterka serii, Liv Silver, ma 
same kłopoty. Jej antagonista Arthur rośnie w siłę, 
blogerka Secrecy wie coraz więcej, a groźna Anabel 
znów pojawia się na sennych korytarzach. Liv musi 
połączyć siły z przyjaciółmi, żeby chronić siebie i 
bliskich przed niebezpieczeństwem, które czyha na 
jawie i we śnie. 
https://lubimyczytac.pl/

68 Grazia Honegger Frersco – 
Maria Montessori. Historia 
aktualna

Maria Montessori nie była zwyczajną kobietą. Zdolna 
budzić najbardziej entuzjastyczne poparcie i 
najbardziej złośliwą krytykę, była w swoich czasach 
przedmiotem spekulacji, oszczerstw i plotek, a 
jeszcze dziś jej poczucie wolności i niewygodne 
nowatorstwo poglądów budzą sprzeczne reakcje.
Grazia Honegger Fresco z wrażliwością i wyczuciem 
opisuje poszczególne etapy życia kobiety, która 
stworzyła nowy kierunek w pedagogice dziecięcej. 
Snuje opowieść o latach edukacji, naznaczonych 
trudnościami związanymi z faktem, że Maria 
Montessori była wówczas jedyną kobietą z tytułem 
lekarskim w Rzymie. Dowiadujemy się o bolesnych 
doświadczeniach skrywanego macierzyństwa; o 
budzącym się feminizmie, poczuciu sprawiedliwości 
społecznej i świadomości nowej roli kobiety. 
Śledzimy, jak rodził się  projekt pedagogiczny, oparty 
na podkreślaniu zasobów i wolności dziecka 
https://lubimyczytac.pl/

69 Giovanni Boccaccio – 
Dekameron

„Powiem więc, że w roku od narodzenia Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, tysiąc trzysta 
czterdziestym ósmym, w sławnym mieście Florencji, 
klejnot miast włoskich stanowiącym, wybuchła zaraza
morowa, sprowadzona wpływem ciał niebieskich albo
też słusznie przez Boga zesłana dla ukarania 
grzechów naszych.”
Tak zaczyna się „Dekameron” (z greckiego: dziesięć 
dni) – cykl stu słynnych nowel Giovanniego 
Boccaccia. Powstały w połowie XIV wieku, długo 
krążył w licznych rękopiśmiennych odpisach, by po z 
górą stu latach doczekać się oficjalnego wydania. 
Czytelnicy nie cieszyli się nim jednak zbyt długo – w 
połowie XVI wieku książka trafiła do kościelnego 
indeksu ksiąg zakazanych. I chyba tkwi w nim do 
dziś… 
https://lubimyczytac.pl/



70 Przemysław Staroń – Szkoła 
bohaterek i bohaterów, czyli 
jak radzić sobie z życiem

„Szkoła bohaterek i bohaterów” to skrzyżowanie 
powieści przygodowej z poradnikiem i pamiętnikiem. 
Bawi, wciąga, inspiruje do myślenia. A przede 
wszystkim dostarcza młodym czytelnikom i 
czytelniczkom konkretnych narzędzi radzenia sobie z 
trudnościami. Zresztą i tym starszym się one 
przydadzą. 
https://lubimyczytac.pl/

71 Małgorzata Piątkowska – 
Rok w górach

„Rok w górach” zawiera dwanaście rozkładówek 
pokazujących zmiany zachodzące w ciągu roku na 
różnych piętrach górskich – pogórzu, reglach, 
turniach i halach. Dzięki temu młody czytelnik pozna 
bogactwo flory i fauny gór. Dwie dodatkowe 
rozkładówki zawierają prezentację bohaterów oraz 
interaktywną zabawę. „Rok w górach” zapewnia 
rozrywkę na wiele godzin. Pobudza wyobraźnię, 
rozwija spostrzegawczość, zdolność logicznego 
myślenia, szukania związków przyczynowo-
skutkowych i umiejętność opowiadania. 
https://lubimyczytac.pl/

72 Elif Shafak – 10 minut i 38 
sekund na tym dziwnym 
świecie

Leila nie żyje. Jej ciało jest martwe, ale mózg jeszcze
pracuje. Każda kolejna minuta przynosi ze sobą 
wspomnienie innych wydarzeń, smaków i zapachów. 
Obrazy pozornie wyrwane z kontekstu łączą się w 
zmysłową opowieść o życiu w świecie, w którym 
wielu ludziom nadal odbiera się prawo do bycia sobą.
Elif Shafak jest jedną z najważniejszych 
współczesnych pisarek, a 10 minut i 38 sekund na 
tym dziwnym świecie zostało uznane za jej najlepszą 
powieść i znalazło się na krótkiej liście tytułów 
nominowanych do Nagrody Bookera.
"Historia kilkorga przyjaciół, których połączyła 
lojalność silniejsza niż śmierć. Opowiedziana z taką 
czułością i ciepłem, że trudno się od niej oderwać." 
https://lubimyczytac.pl/



73 Andrzej Maleszka – Inwazja Idalia, Alik, Kuki i inni muszą stawić czoła wielkim 
niebezpieczeństwom. Naprawdę wielkim!
Na Ziemię przybywają Ogromni.
Jak walczyć z olbrzymami? Jak ukryć przed ludźmi 
giganta większego niż dom? Co robić, by ogromne 
stworzenia zniknęły z ziemskiego świata? 
https://lubimyczytac.pl/

74 Monika Śliwińska – Panny z 
wesela. Siostry 
Mikołajczykówny i ich świat

Autorka biografii Wyspiańskiego powraca z nową 
opowieścią! Wesele w wersji herstory! Opowieść o An
W chałupie Jacentego Mikołajczyka krytej strzechą, 
pod gruszą, na przyzbie, wśród ludowych wierzeń o 
południcach i diabłach na rozstaju, w świecie, w 
którym najpopularniejszymi lekarstwami były znak 
krzyża i wódka, dorastały trzy panny Mikołajczykówny
uwiecznione w Weselu Wyspiańskiego. Anna została 
żoną malarza i polityka Włodzimierza Tetmajera, 
Jadwiga – Panna Młoda z Wesela – wyszła za 
Lucjana Rydla, a Maria była miłością życia zmarłego 
przedwcześnie malarza Ludwika de Laveaux 
uwiecznionego przez Wyspiańskiego jako Widmo. 
https://lubimyczytac.pl/

75 Susanna Isern, Mariorje 
Pouchet – Niedźwiedź, łowca
motyli

Wbrew pozorom motyle nie muszą się niczego 
obawiać: ani siatki, która służy kolekcjonerom do 
chwytania motyli, ani tego, że trafiła ona w 
niedźwiedzie łapy. Bohater tej opowieści nie 
powiększy swojej kolekcji znalezionych przedmiotów 
o złowione motyle, ani nie włączy ich do swojej diety. 
Przeciwnie – z wielką determinacją będzie je ratował 
z jeziora. Wkrótce okaże się jednak, że i on nie jest 
najlepszym pływakiem. Kto wyratuje tonącego 
Niedźwiedzia z niebezpiecznej kąpieli? "Niedźwiedź 
łowca motyli" to opowieść o bezinteresownej dobroci 
oraz o potędze przyjaźni, która przenosi góry i leczy z
samotności. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


76 Agnieszka Jeż – Zwyczajne 
cuda

Ogłoszenie powieszone na osiedlowej tablicy daje 
początek niezwykłym wydarzeniom. Pozornie 
niezwiązane ze sobą nitki różnych historii zaczynają 
się splatać w jedną opowieść o miłości, bo przecież w
tym pięknym czasie każdy jeszcze mocniej pragnie 
kochać i być kochanym.
Losy bohaterów przecinają się w najmniej 
oczekiwanych momentach i miejscach. Przypadek, 
przeznaczenie, pomyłka, praca nad sobą czy 
rozmazana cyfra w ogłoszeniu – co sprawi, że w 
końcu każdy z nich powie: "To właśnie miłość?". 
https://lubimyczytac.pl/

77 Agnieszka Jeż – Blask 
choinki

Zaprzyjaźnione rodziny Klemensa i Arkadiusza 
uznają, że czas odpocząć od przedświątecznej 
krzątaniny. Tegoroczną Gwiazdkę decydują się 
spędzić w hotelu z widokiem na Tatry. Nie wszyscy 
jednak uważają, że świąteczny wyjazd do 
Zakopanego to dobry pomysł. Barbara z obawą 
obserwuje podupadającego na zdrowiu męża, 
przywiązany do tradycji Arkadiusz nieudolnie ukrywa, 
że wolałby spędzić ten czas w zaciszu własnego 
domu, a dawno niewidziany Dominik zjawia się w 
hotelu, aby wyjawić najbliższym skrywaną od 
dłuższego czasu tajemnicę.
Niespodziewane spotkania, nieśpieszne rozmowy i 
drobne radości, o których coraz częściej zdarza nam 
się zapominać. W Zakopanem każdy odnajdzie to, za
czym naprawdę tęskni. 
https://lubimyczytac.pl/

78 Magdalena Witkiewicz- Listy 
pełne marzeń

Maryla Jędrzejewska ma już siedemdziesiąt lat, ale 
dopiero teraz czerpie z życia pełnymi garściami. 
Można by się zastanowić, jak można czerpać z życia,
gdy się siedzi tylko w domu, a wychodzi jedynie po 
jedzenie dla kota i dla siebie. I to dokładnie w tej 
kolejności.Ale Maryla ma wreszcie w życiu cel. 
Wieczorami siada przy swoim sekretarzyku, za 
każdym razem wahając się, czy otworzyć kolejny list. 
Wie, że przepadłby, gdyby go wrzuciła do wysyłanych
listów na poczcie. Może nawet dotarłby do Mikołaja, 
który gdzieś tam, w Laponii, zarabia na byciu 
świętym. Ale jedno jest pewne...
To ona mogła spełniać marzenia. Ten fałszywy 
biznesmen z Laponii z pewnością by tego nie zrobił...
"Nie ma na świecie nic piękniejszego niż dziecięce 
marzenia". 
https://lubimyczytac.pl/



79 Małgorzata Rogala – Niezbity
dowód

Porywająca powieść mistrzyni kryminału 
psychologicznego!
Adela Naczyńska, pracownica sklepu z antykami, 
zostaje zamordowana. Tuż przed śmiercią dowiaduje 
się, że część jej rodzinnego majątku, drogocenna 
lampa Tiffany’ego, która podobno spłonęła w pożarze
dwadzieścia lat temu, jednak przetrwała.
Syn i mąż Adeli zwracają się w tej sprawie do Celiny 
Stefańskiej. Tropy prowadzą ją aż do Bazylei. 
Prywatna detektyw staje przed wielkim wyzwaniem, 
podążając śladem drogocennego antyku, który może 
stanowić niezbity dowód w sprawie zabójstwa… 
https://lubimyczytac.pl/

80 Andrew Nagorski – Łowcy 
Nazistów. Na tropie 
zbrodniarzy wojennych

Mocarstwa, które zwyciężyły w drugiej wojnie 
światowej szybko straciły zainteresowanie ściganiem 
niemieckich zbrodniarzy wojennych. Zimna wojna 
dała wielu z nich szansę wtopienia się w tłum tych, 
którzy starali się rozpocząć życie od nowa, a 
najwięksi zbrodniarze pospiesznie opuścili Europę.
Andrew Nagorski znakomitym dziennikarskim piórem 
opisuje losy niewielkiego grona niezłomnych ludzi, 
którzy nie zamierzali dopuścić do tego, by zbrodnie 
Trzeciej Rzeszy uległy zapomnieniu. Autor pokazuje, 
jak z determinacją i nieustępliwością  tropili 
zbrodniarzy wojennych, zarówno tych słynnych, jak 
Rudolf Höss, Adolf Eichmann czy Klaus Barbie, 
ukrywających wojenną przeszłość, jak były sekretarz 
generalny ONZ Kurt Waldheim, czy nieznanych 
szerzej obozowych strażników. Poznajemy 
amerykańskich, polskich i niemieckich prawników, 
agentów Mosadu, ofiary nazizmu i idealistów 
poświęcających  życie na ściganie zbrodniarzy i 
walczących o to, by sprawiedliwości stało się zadość.
https://lubimyczytac.pl/

81 Małgorzata Sidz – Kocie 
chrzciny. Lato i zima w 
Finlandii

Kissanristiäiset, kocie chrzciny, to pretekst do 
świętowania, muzyki, śpiewu. Finowie umieją 
imprezować i nie stronią od alkoholu, tak w 
towarzystwie, jak w samotności. Ale Małgorzata Sidz 
zaprasza nas nie tylko do zabawy – uchyla przed 
nami drzwi do fińskich domów, przedstawia fińskie 
rodziny, opowiada o fińskiej mentalności, o 
pracowitości i wyrozumiałości, alkoholizmie i 
samotności. Zabiera nas do domków letniskowych i 
do domów spokojnej starości. Pisze o historii, 
skomplikowanych relacjach z sąsiadami i o 
mniejszościach, ale też o Muminkach, Tove Jansson i
saunach. Jej Finlandia to kraj wymykający się 
stereotypom, pełen sprzeczności i podziałów, 
wspaniały i trudny zarazem. Kraj lata i zimy. 
https://lubimyczytac.pl/



82 Joanna Papuzińska,Ewa 
Poklewska-Koziełło  - Nasza 
mama czarodziejka

Nasza mama wygląda całkiem zwyczajnie. Lubi się z 
nami bawić i zawsze nam pomaga, kiedy coś jest nie 
tak. Wczoraj w nocy ulepiła z ciasta kawałeczek 
rożka, który obłamał się księżycowi. Wielkoludowi z 
naszego podwórka też pomogła a znów bawi się z 
nami na podwórku. Bo to był po prostu mój nadęty 
kolega! A kiedy potwór zajrzał do naszego okna 
podczas kolacji a poczęstowała go sałatą. Okazało 
się, że jest bardzo łagodny! Mama od razu to 
wiedziała. 
https://lubimyczytac.pl/

83 Lucinda Riley – Róża 
północy

Sędziwa Hinduska, Anahita Chaval, w dniu swoich 
setnych urodzin, przekazuje prawnukowi manuskrypt,
w którym opisała historię swojego życia. Młody Ari 
Malik, skoncentrowany na pracy i karierze, chowa 
babcine opowieści do szuflady. Po latach, spełniony 
w życiu zawodowym, ale rozczarowany swoim 
życiem osobistym, sięga po wspomnienia Anahity. 
Podążając tropami tajemnic przeszłości trafia z 
upalnych kolorowych Indii do ponurej i mrocznej 
rezydencji Astbury w angielskim hrabstwie Devon. 
Tam poznaje jej tajemniczego właściciela i gwiazdę 
filmową z Hollywood. Mroczne sekrety, które kładą 
się cieniem na historii szlachetnego rodu Astbury, 
połączą ich losy.„Róża północy”, to książka o 
skomplikowanej współzależności ludzkich losów, 
potędze przekazywanego z pokolenia na pokolenie 
niezwykłego daru intuicji i jasnowidzenia, bogatych 
indyjskich dziedziczkach, wytwornych angielskich 
lordach i ogromnej sile miłości. 
https://lubimyczytac.pl/

84 Agatha Christie – Zabójstwo 
Rogera Ackroyda

Atmosfera w King’s Abbot jest daleka od sielanki. 
Plotki, samobójstwo, śmierć tytułowego Rogera 
Ackroyda... Herkules Poirot podejmuje grę z 
wyjątkowo perfidnym mordercą. Jego asystentem 
zostaje doktor Sheppard – miejscowy lekarz, który 
świetnie zna tajemnice niewielkiej społeczności.
Powieść wywołała wiele kontrowersji, ponieważ 
niektóre wątki były sprzeczne z ówczesnymi 
kanonami literatury kryminalnej. Agata Christie 
została za to wykluczona z klubu zrzeszającego 
autorów powieści detektywistycznych.
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/autor/68170/ewa-poklewska-koziello
https://lubimyczytac.pl/autor/68170/ewa-poklewska-koziello
https://lubimyczytac.pl/autor/6621/joanna-papuzinska


85 Selja Ahawa – Rzeczy, które 
spadają z  nieba

Mała dziewczynka traci matkę, kiedy z nieba spada 
bryła lodu. Kobieta dwa razy wygrywa na loterii. 
Pewien mężczyzna został cztery razy rażony 
piorunem. Czy jedno zrządzenie losu może zmienić 
prostą ścieżkę w skomplikowany labirynt?
"Rzeczy, które spadają z nieba" to opowieść o trojgu 
ludziach, których życie na zawsze odmieniają 
przypadkowe wydarzenia. Selja Ahava, jedna z 
najbardziej lubianych fińskich powieściopisarek, łączy
ich historie w niezapomnianą opowieść o sile miłości, 
upływie czasu i bólu związanym ze stratą.
„Nietrudno zrozumieć, dlaczego Rzeczy, które 
spadają z nieba otrzymały Nagrodę Literacką Unii 
Europejskiej. Ahava stworzyła przejmującą opowieść 
o życiowych zakłóceniach, utracie tożsamości, żalu i 
potrzebie zrozumienia”. 
https://lubimyczytac.pl/

86 Barbara Supeł – Jadzia 
Pętelka idzie spać

Wszystkie leniwce na piżamce małej Jadzi już 
ziewają ze zmęczenia, tylko Jadzia jakoś nie chce iść
spać. Jest jednak na to pewna rada – mama Jadzi 
zna sztuczki, które pomogą dziewczynce zapaść w 
puchaty i milutki jak kocyk sen. Co to za magia?
„Jadzia Pętelka” to seria dedykowana najmłodszym 
czytelnikom. W każdej części maluchy oraz ich 
rodzice mają szansę rozpoznać sytuacje z własnej 
codzienności. Podążając za tytułową bohaterką, 
odkryją więc sposoby na wyciszenie przed snem, 
oswoją temat kąpieli, mycia zębów czy siusiania do 
nocnika, wspólnie przygotują się do wyjścia na 
spacer. Dzięki prostemu językowi, krótkim tekstom, 
elementom aktywizującym oraz czytelnym, 
zabawnym ilustracjom lektura przyciągnie uwagę 
dziecka i wesprze je w stawianiu czoła codziennym 
maluszkowym wyzwaniom. 
https://lubimyczytac.pl/

87 Barbara Supeł – Jadzia 
Pętelka idzie na spacer

Jadzia uwielbia chodzić na spacery! Od rana pyta 
mamę, kiedy wreszcie wyjdą z domu. Ale za oknem 
dmucha wiatr i mama mówi, że muszą się ciepło 
ubrać. Jadzia zabiera się więc do pracy i nie chce 
pomocy. Przecież umie już ubrać się SAMA.
„Jadzia Pętelka” to seria dedykowana najmłodszym 
czytelnikom. W każdej części maluchy oraz ich 
rodzice mają szansę rozpoznać sytuacje z własnej 
codzienności. Podążając za tytułową bohaterką, 
odkryją sposoby na wyciszenie przed snem, oswoją 
temat kąpieli, mycia zębów czy siusiania do nocnika, 
wspólnie przygotują się do wyjścia na spacer. Dzięki 
prostemu językowi, elementom aktywizującym oraz 
zabawnym ilustracjom lektura przyciągnie uwagę 
dziecka.
https://lubimyczytac.pl/



88 Barbara Supeł – Jadzia 
Pętelka mówi czułe słówka

Niedzielny poranek to idealny czas na błogie lenistwo
i beztroskie spędzanie czasu z najbliższymi: mamą, 
tatą, Stasiem i psem Piratem. Nikt się nigdzie nie 
spieszy. Wszyscy mają czas na wspólne śniadanie, 
rozmowy, zabawy, łaskotanie, przytulanie i mówienie 
czułych słówek. To cudowny czas spędzony z tymi, 
których najbardziej się kocha.
"Jadzia Pętelka" to seria dedykowana najmłodszym 
czytelnikom. W każdej części maluchy oraz ich 
rodzice mają szansę rozpoznać sytuacje z własnej 
codzienności. Podążając za tytułową bohaterką, 
odkryją więc sposoby na wyciszenie przed snem, 
oswoją temat kąpieli, mycia zębów czy siusiania do 
nocnika, wspólnie przygotują się do wyjścia na 
spacer. Dzięki prostemu językowi, krótkim tekstom, 
elementom aktywizującym oraz czytelnym, 
zabawnym ilustracjom lektura przyciągnie uwagę 
dziecka i wesprze je w stawianiu czoła codziennym 
maluszkowym wyzwaniom. 
https://lubimyczytac.pl/

89 Władysław Stanisław 
Reymont – Ziemia obiecana

Klasyka literatury w nowej edycji to znakomity 
pretekst, by powrócić do dzieł wybitnych i ważnych – 
przypomnieć je sobie, przeżyć i zinterpretować na 
nowo lub odkryć, czytając po raz pierwszy. Seria 
obejmuje arcydzieła polskiej i światowej literatury 
pięknej – utwory, które mimo upływu lat wciąż 
zachwycają, intrygują, wzruszają i skłaniają do 
refleksji. 
https://lubimyczytac.pl/

90 Olga Rudnicka Rączka 
rączkę myje

Od kilku miesięcy rodzinne ogródki działkowe padają 
ofiarą wandali. Ktoś niszczy altanki, okrada domki, 
przekopuje kolejne działki. Zdaniem detektyw Matyldy
Dominiczak, to nie są po prostu wybryki nastolatków. 
Jacyś ludzie czegoś tu uparcie szukają. Matylda 
pomaga w śledztwie komisarzowi Tomczakowi, 
jednocześnie prowadząc własną sprawę. Zdobywanie
informacji wymaga wchodzenia w kolejne układy i 
wyświadczania przysług, które zaczynają się mnożyć 
jak grzyby po deszczu.
Bystra pani detektyw wpada na trop szajki, mającej 
na sumieniu coś więcej niż tylko chuligańskie 
ekscesy. 
https://lubimyczytac.pl/



91 Olga Rudnicka – Na własną 
rękę

Komisarz Tomczak zaginął. Nowa partnerka 
policjanta Mareckiego nie zamierza współpracować z 
prywatnymi detektywami, więc drogi Matyldy i 
komisarza Mareckiego, prowadzącego poszukiwania 
kolegi, rozchodzą się. Matylda podejrzewa, że 
Tomczak wpadł na ślad skradzionej przed laty 
biżuterii. Znalezione na terenie ogródków 
działkowych zwłoki zdają się potwierdzać jej 
hipotezę.
Matylda odsunięta na boczny tor nie poddaje się. 
Odnalezienie skradzionych kosztowności to jedyna 
droga do namierzenia sprawców makabrycznej 
zbrodni i uniewinnienia podejrzanego o dokonanie tej 
zbrodni komisarza Tomczaka.
Była bibliotekarka wkracza w świat przestępczy i na 
własną rękę usiłuje namierzyć szajkę bandytów oraz 
zleceniodawcę zuchwałej kradzieży sprzed lat. 
https://lubimyczytac.pl/

92 Edyta Świętek – Wszystkie 
kształty uczuć

Klaudia, młoda nauczycielka, rozpoczyna pracę w 
szkole w podkrakowskiej wsi. Kobieta skrywa wiele 
tajemnic z dzieciństwa. Już pierwszego dnia wzbudza
zainteresowanie w nieśmiałym Dawidzie. Pomiędzy 
młodymi zaczyna kiełkować serdeczna przyjaźń. Czy 
ma szansę przerodzić się w coś głębszego?
To świetna powieść obyczajowa, która trzyma w 
napięciu niczym dobry kryminał. Ta historia pełna 
skrajnych emocji bawi, wzrusza, ale i wzbudza strach
w czytelniku. To opowieść o wszystkich kształtach 
uczuć – miłości, przyjaźni, zazdrości, zemście, złości,
smutku, strachu, radości, nadziei i ufności. Napięcie 
towarzyszy nam do ostatniej strony. 
https://lubimyczytac.pl/

93 Emilia Kiereś – Lapis Pewnego dnia wskutek  spisku włodarzy miasta 
Lapis, życie Tobiasza  architekta o złotym sercu  i 
jego mądrej, dobrej żony, Elżbiety, wywraca się do 
góry nogami. Na domiar złego ich ukochane miasto w
ciągu jednej nocy zostaje  całkowicie zniszczone 
przez złowrogą siłę, kryjącą się w podziemiach.
Pięćdziesiąt lat później do odbudowanego Lapis 
przybywa Irenka. Ta oczytana, ciekawa świata i nieco
zbuntowana dziewczynka postanawia zgłębić 
tajemnice miasta i dowiedzieć się, dlaczego o 
pewnych sprawach się tu nie rozmawia. Czy uda jej 
się rozwikłać wszystkie zagadki? Co się stało z 
Elżbietą i Tobiaszem i skąd w Lapis latarnia morska, 
skoro nigdy nie leżało nad morzem?
"Lapis" to pełna przygód i mrocznych tajemnic 
opowieść o rezolutnej, nieustraszonej dziewczynce, 
skomplikowanej ludzkiej naturze, samotności, miłości,
przyjaźni i odwadze. 
https://lubimyczytac.pl/



94 Edgar Allan Poe – 
Opowiadania prawie 
wszystkie

Edgar Allan Poe – prekursor horroru i opowiadań 
detektywistycznych. Żył krótko i burzliwie, zmarł w 
niewyjaśnionych okolicznościach, a osiągnięcia 
twórcze zmieniły historię literatury. Jego utwory 
cieszą się niesłabnącą popularnością. Sam Poe silnie
oddziałuje na współczesną kulturę, o czym świadczą 
liczne powieści, filmy, seriale i kreskówki. Jego 
twórczość inspirowała i nadal inspiruje grafików, 
malarzy i muzyków. H.P. Lovecraft mówił o nim: „Bóg 
fikcji literackiej”.
Teraz Poe powraca w mistrzowskim przekładzie. 
Sławomir Studniarz – uhonorowany Nagrodą 
„Literatury na Świecie” – znakomicie oddaje walory 
językowe i literackie oryginału. 
https://lubimyczytac.pl/

95 Agnieszka Tyszka – Mania z 
ulicy Okciej

Na Kociej (zwanej przez Manię OKcią) nadal trwa 
remont, dlatego Mania i Zosia zamieszkały u babci 
Zelmer. Nowa okolica to nowi znajomi, na przykład 
pewien Pasiasty i jego sześć niewidzialnych psów. 
Tajemnicza sprawa… Ale na szczęście Mania ma 
swoje ukochane przyjaciółki, z którymi zakłada 
ekopatrol i dzięki niezwykłemu zbiegowi okoliczności 
trafia pod namiot w urokliwych Malinówkach! Jest tyle
rzeczy do zrobienia, na przykład trzeba zbadać, kto 
ma najwyższy poziom zadowolenia z życia, 
przekonać się, czy rosa jest do picia, czy do biegania,
przygotować magiczną kąpiel czy też znaleźć 
bezpieczny dom dla czterech krów… A to dopiero 
początek! 
https://lubimyczytac.pl/

96 Agnieszka Tyszka – Mania z 
ulicy Okciej rusza na ratunek

Pasiasty obiecał Mani tajną wyprawę, ale wciąż jej na
nią nie zabrał. Zniecierpliwiona dziewczynka 
podejmuje poszukiwania na własną rękę. Szybko 
jednak je porzuca, bo okazuje się, że dwie kury i 
jeden kogut są w niebezpieczeństwie! Mania bez 
wahania rusza na ratunek. Poza tym trzeba jeszcze 
pomóc sześciu psom… Tak, tym niewidzialnym! 
Mania ma pełne ręce roboty. Dobrze, że obok są 
Posiorbina i Żaneta (czyli reszta ekopatrolu), na które
zawsze można liczyć. Czy poradzą sobie jednak 
także z lisem złodziejem butów? 
https://lubimyczytac.pl/
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97 Klaudia Bianek, Anna Kasiuk 
i inni – Szczęście na czterech
łapkach

Mała Karmelka, urocza Ella i żywiołowy Skiper z 
nadzieją spoglądają przez kratki kojców na 
wolontariuszy odwiedzających schronisko. Ciepłe 
posłanie, pełna miska i miłość człowieka to ich 
największe marzenia. Tak niewiele trzeba, aby je 
spełnić!
Autorzy najlepszych powieści obyczajowych 
podarowali podopiecznym schroniska w Przyborówku
historie pełne ciepła i nadziei. Dziewięć opowiadań, w
których czworonożni bohaterowie znajdują 
upragniony dom, tęsknią, zakochują się, a niekiedy 
nawet ratują życie! W rzeczywistości wielu z nich 
wciąż jeszcze czeka na swoją szansę. Może to 
właśnie Ty pomożesz im odzyskać wiarę w lepsze 
jutro? 
https://lubimyczytac.pl/

98 Maria Menendez Porte – 
Księga emocji

Rozpoznawanie emocji i uczuć oraz umiejętność ich 
wyrażania są bardzo istotne w rozwoju dziecka. 
Chociaż dorośli nieraz domyślają się, co czują dzieci, 
to często nie potrafią im tego wytłumaczyć w 
odpowiedni sposób ani spokojnie o tym rozmawiać. 
Zrozumienie własnych emocji jest jednak niezbędne, 
żeby dziecko rosło i rozwijało się szczęśliwie.\
Trzydzieści opowiadań zawartych w tej książce 
pomoże dzieciom oswoić różne uczucia i odkryć, jak 
sobie z nimi radzić. W końcu nie ma dobrych czy 
złych emocji i zarówno dzieci, jak i dorośli mają 
prawo do jednych i drugich. Warto wspierać pociechy
w ich przeżywaniu i nie uciekać zwłaszcza przed tymi
uczuciami, które trudno nam zaakceptować. 
Uzupełnieniem opowiadań są zestawy podpowiedzi 
dla rodziców przygotowane przez LA Nau Espacial, 
ośrodek specjalizujący się w edukacji emocjonalnej. 
https://lubimyczytac.pl/

99 Liliana Fabisińska, Natasza 
Socha – Schronisko 
niechcianych żon

Kiedy szczęśliwe małżeństwo okazuje się być 
domkiem z kart, najlepsze co może nas spotkać, to 
druga kobieta w podobnej sytuacji. A jeśli tych kobiet 
jest cztery – nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. 
Oliwia, Hortensja, Agata i Monika muszą gwałtownie 
stworzyć plan B, bowiem ich życie właśnie stanęło na
głowie. Zdrady, romanse, oszustwa. Każdy by się 
załamał – ale nie one. One mają naprawdę dobry 
pomysł... 
https://lubimyczytac.pl/
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100 Thomas McBrieen, Ryan 
Marsh – Minecraft

Oto kolejny podręcznik Minecrafta! Można się z niego
dowiedzieć, jak opracować, zbudować i modyfikować 
ponad 20 miniprojektów - począwszy od samolotu 
strażackiego, przez łódź podwodną, aż po ukryty 
bunkier i gry zręcznościowe. Dzięki zawartym w 
książce szczegółowym instrukcjom, sprytnym trikom i
praktycznym radom dotyczącym konstruowania 
poszczególnych obiektów czytelnik szybko przyswoi 
sobie nowe metody budowania i przećwiczy techniki 
poznane wcześniej. Stworzone z tą książką 
miniprojekty z pewnością zaimponują innym 
minecraftowym przyjaciołom! 
https://lubimyczytac.pl/

101 Sue Monn Kidd – Księga 
tęsknot

Długo wyczekiwana nowa książka autorki światowych
hitów – Sekretne życie pszczół i Czarne skrzydła, 
które przez wiele tygodni zajmowały pierwsze 
miejsca listy bestsellerów „New York Timesa”.
Na imię mi Ana. Byłam żoną Jezusa z Nazaretu, syna
Józefa. Nazywałam go Ukochanym, a on mnie Małym
Grzmotem, zawsze się przy tym śmiejąc. Twierdził, iż
kiedy spałam, rozlegało się we mnie dudnienie, 
niczym dźwięk pioruna dolatujący z dalekiej doliny 
Nahal Zippori lub jeszcze odleglejszej Jordanii. Nie 
wątpię, że naprawdę coś słyszał. Odkąd sięgam 
pamięcią, gnieździły się we mnie tęsknoty, które 
wzbierały jak nokturny, mącące swymi dźwiękami 
ciszę nocy. 
https://lubimyczytac.pl/

102 Kornel Filipowicz – 
Formikarium. Czyli w moim 
świecie mrówek. 
Opowiadania

Pierwsze dziecięce wyprawy do lasu i nad rzekę. 
Migotanie odcieni zieleni i pulsowanie zapadającego 
zmierzchu. Zachwyt, strach, zaciekawienie. Śmiała 
próba udomowienia mrówek – i zdumienie, że nie 
chcą żyć w szklanym słoju. Powolny spacer ze 
zniedołężniałym psem, ostatnim towarzyszem w 
długim życiu. Wędkowanie, polowanie, wizyta w zoo. 
Człowiek w naturze, z naturą, przeciw naturze.
Filipowicz patrzy okiem wrażliwego przyrodnika, 
bohaterowie jego opowiadań dojrzewają i zmienia się
ich stosunek do zwierząt, roślin i krajobrazu. 
Wybrane przez Agnieszkę Daukszę opowiadania z 
przyrodą w roli głównej pokazują Kornela Filipowicza 
nie tylko jako arcymistrza krótkiej formy, ale przede 
wszystkim jako pisarza aktualnego, współczesnego, 
uniwersalnego. Pisarza na dzisiejsze czasy. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


103 Katarzyna Samosiej – Boso Książka o kilku warstwach znaczeń. Przypomina o 
radości bezpośredniego, dziecięcego poznawania 
świata i zaprasza do wędrówki wypełnionej po brzegi 
sensualnymi (zmysłowymi) odczuciami. 
Jednocześnie opowiada o wrażliwości i pokazuje, jak 
to jest być wrażliwcem. Dla czytelnika 3+, dzieci i 
dorosłych.
Autorka książki, Katarzyna Samosiej, jest 
absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jako 
artystka zajmuje się sztuką książki i ilustracją. Swoje 
prace prezentowała na wielu wystawach w Polsce i 
za granicą. Jako arteterapeutka realizuje autorskie 
projekty artystyczne, prowadzi warsztaty dla dzieci i 
dorosłych, propagujące czytanie oraz promujące 
mądre i piękne książki. 
https://lubimyczytac.pl/

104 Agatha Christie – I nie było 
już nikogo

Tajemniczy gospodarz zaprasza do domu na wyspie 
dziesięć osób. Gdy dwie z nich giną, goście zdają 
sobie sprawę, że to, co początkowo uważali za 
nieszczęśliwy wypadek, jest dziełem zabójcy. 
Postanawiają odkryć jego tożsamość, ale okazuje 
się, że… nikt nie ma alibi.
Odizolowani od społeczeństwa, niezdolni do 
opuszczenia miejsca pobytu, umierają jeden po 
drugim w sposób opisany w dziecięcej rymowance, 
którą wywieszono w ich pokojach. 
https://lubimyczytac.pl/

105 Elisabeth Kubler Ross – 
Zyciodajna śmierć. O życiu, 
śmierci i życiu po śmierci.

„Życiodajna śmierć. O życiu, śmierci i życiu po 
śmierci” to pozycja szczególna, zawiera bowiem 
zapis zbioru wykładów wygłaszanych przez autorkę w
Szwecji i Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak inne 
książki Kübler-Ross, takie jak „Rozmowy o śmierci i 
umieraniu” czy „Lekcje życia”, ta również porusza 
czytelnika do głębi.
Profesor Jacek Łuczak, pionier opieki hospicyjnej w 
Polsce, rekomendował tę książkę słowami: „Elisabeth
Kübler-Ross uczy nas, jak rozmawiać, kontaktować 
się z osobami zbliżającymi się do śmierci i z ich 
bliskimi, jak poznać i zaspokajać ich potrzeby – uczy 
prawdy, miłości i szacunku w poznawaniu i 
wspomaganiu człowieka cierpiącego”. 
https://lubimyczytac.pl/
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106 Mario Puzo – Ojciec 
chrzestny

Jedna z najwybitniejszych powieści XX wieku – 
porywająca opowieść o honorze i nienawiści, 
szacunku i pogardzie, miłości i śmierci.
Vito Corleone jest Ojcem Chrzestnym jednej z 
sześciu nowojorskich rodzin mafijnych. Sprawuje 
rządy żelazną ręką, a ci, którzy nie podporządkowują 
się jego decyzjom, nie mogą liczyć na łaskę. To 
człowiek honoru, ale zarazem tyran i szantażysta, 
wśród wrogów wzbudza strach, a wśród przyjaciół –  
szacunek. Kiedy odmawia uczestnictwa w nowym 
interesie – handlu narkotykami – wchodzi w ostry 
konflikt z cosa nostrą. Przyszłość rodziny może 
uratować najmłodszy syn Vita, Michael, bohater 
wojenny, który z interesami nie chciał mieć nic 
wspólnego. Czy okaże się godnym następcą Ojca 
Chrzestnego? 
https://lubimyczytac.pl/

107 Mario Puzo – Sycylijczyk Sycylia, rok 1950. Dwuletnie wygnanie Michaela 
Corleone zbliża się ku końcowi. Na polecenie ojca 
ma zorganizować ucieczkę do Ameryki młodego 
bandyty, Salvatore Guiliana. Dla Sycylijczyków 
Guiliano jest bohaterem, który walcząc ze 
skorumpowanymi władzami, przysporzył sobie wielu 
wrogów, i to potężnych. Policja depcze mu po 
piętach, don Croce, miejscowy szef mafii, nasyła na 
niego zabójców. Powodzenie misji Michaela staje pod
znakiem zapytania. 
https://lubimyczytac.pl/

108 Marcin Szczygielski – Czarny
młyn

Ta doskonała, mroczna powieść trzyma w napięciu 
od pierwszych zdań. Wszystko dzieje się w małej,  
wiosce, gdzie zostało kilka upadających gospodarstw.
Wokół wyrastają jedynie słupy wysokiego napięcia, a 
w tle straszą ruiny dawnej spółdzielni rolniczej. To 
ponure, nieprzyjazne miejsce, gdzie nawet nie 
odbiera telewizja – to cały świat jedenastoletniego 
Iwo i grupki jego przyjaciół. Swoista izolacja i 
konieczność samodzielnego organizowania sobie 
zabaw, spowodowana brakiem dostępu do rozrywek, 
tworzą między dziećmi silną więź i poczucie 
wzajemnej odpowiedzialności. To  ona pozwoli im 
razem przetrwać koszmar. Pewnego razu we wsi 
zaczynają się dziać dziwne zjawiska. Na domiar 
złego okazuje się, że z nieobliczalnym żywiołem 
dzieci muszą się zmierzyć zupełnie same. W jaki 
sposób przygotują się do decydującej wyprawy? Czy 
uda im się rozwikłać zagadkę Czarnego Młyna i 
stawić czoła jego destrukcyjnej energii? I jaką rolę 
odegra w tym wszystkim upośledzona siostra 
głównego bohatera? 
https://lubimyczytac.pl/
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109 Roberta Marasco – 
Czerwone chustki

Camilla jest niepewną siebie trzynastolatką, która 
jakiś czas temu straciła mamę i nie potrafi odnaleźć 
się w nowej rodzinie. Nie znajduje nici porozumienia 
ani z przyszywaną siostrą, ani z uczniami szkoły, do 
której trafia. Luna z kolei to klasowa gwiazda, 
popularna tiktokerka uwielbiana przez swoich fanów. 
Nic nie wskazuje na to, aby pomiędzy dziewczynami 
mogła nawiązać się nić porozumienia. Wszystko 
zmienia się, gdy do mediów społecznościowych trafia
wideo, na którym Camilla opowiada o 
doświadczeniach związanych z pierwszą miesiączką.
Wideo, którego sama tam nie umieściła… 

https://lubimyczytac.pl/

110 Agata Przybyłek – Będą z 
tego kłopoty

Jakby Asia miała mało obowiązków na głowie! Ktoś 
„uprzejmie doniósł” na nią i szanowne grono 
pedagogiczne pani burmistrz, nastoletnia córka 
przyprowadza do domu pierwszego chłopaka, a 
ciotka postanawia rozpocząć przygotowania do 
końca świata. Przyjaciółki zawsze wspierają 
ukochaną dyrektorkę, ale ich życie też nie jest usłane
różami… Ela zawsze marzyła o własnej firmie, ale 
wszyscy w rodzinie przepowiadają jej katastrofę. Czy 
uda jej się spełnić marzenie i odnieść sukces?
Magda z tęsknoty za byłym mężem wypłakuje oczy. 
Gdy tylko nadarza się okazja, prosi go o przysługę. 
Może istnieje cień szansy, by odzyskać utraconą 
miłość? Ciepła opowieść o tym, że szczęście jest 
bliżej, niż myślimy. I że czasami warto przestać za 
nim gonić i zacząć je dostrzegać w małych, 
codziennych rzeczach. 
https://lubimyczytac.pl/

111 Charlotte Link – Bez winy Sierżant Kate Linville podróżuje pociągiem do Yorku, 
gdy nagle zdjęta paniką współpasażerka prosi ją o 
pomoc: prześladuje ją obcy mężczyzna. Pada kilka 
strzałów, kobiety w ostatniej chwili salwują się 
ucieczką. Na następnej stacji sprawcy udaje się 
umknąć.
Wkrótce potem dochodzi do ataku na młodą kobietę 
w pobliżu Scarborough. Spada z roweru, zahaczając 
o rozciągnięty w poprzek drogi drut. W jej kierunku 
pada strzał, chybia jednak celu – pocisk pochodzi z 
tego samego pistoletu, z którego strzelano w 
pociągu. Kate Linville desperacko szuka powiązań 
między obiema ofiarami. Czas nagli, gdyż sprawca 
nie daje za wygraną. W końcu sama Kate wpada w 
najgroźniejszą pułapkę swojego dotychczasowego 
życia. 
https://lubimyczytac.pl/
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112 Magdalena Knedler – 
Dziewczyna kata 

Julia Zan, młoda dziennikarka, prowadzi w lokalnym 
radiu program o zabytkowych przedmiotach. 
Zainteresowana tajemniczymi losami cennego 
pucharu Messenhamera zgłębia historię 
wrocławskiego skarbu z Bremy. Trop wiedzie do 
ekscentrycznego jubilera, dzięki któremu dowiaduje 
się o istnieniu tajemniczej broszy.
Julia po śladach broszki kroczy przez 
siedemnastowieczny Presslaw, mija stosy i 
szubienice, patrzy na wybuch wojny trzydziestoletniej
i miasto ogarnięte morową zarazą. Tajemniczy 
przedmiot skrywa prawdę o ludzkich namiętnościach.
Miłość, zazdrość i nienawiść zostały na zawsze 
utrwalone w szlachetnym kruszcu. 
https://lubimyczytac.pl/

113 Tatiana Tibuleac – Lato, gdy 
mama miała zielone oczy

Aleksy, kipiący gniewem nastolatek, po ukończeniu 
szkoły zamierza pojechać z kolegami do 
Amsterdamu, zamiast tego jednak udaje się z matką 
na wieś do Francji. Mają spędzić razem lato. Ich 
trudna relacja powoli się odmienia, aż w końcu – na 
krótko – przechodzi w autentyczną bliskość.
Po latach, już jako uznany artysta, Aleksy powraca 
pamięcią do dni spędzonych z mamą i w swoim 
wściekło-lirycznym monologu stopniowo – w serii 
retrospekcji i narkotycznych malarskich wizji – 
dociera do istoty tego, co wówczas przeżywał i czuł. 
https://lubimyczytac.pl/

114 Agnieszka Kuchmister – 
Florentyna od kwiatów

Rok 1918. Wśród polnych kwiatów, w maleńkiej 
wiosce otoczonej lasem, rodzi się Florentyna – 
dziewczynka obdarzona niezwykłymi zdolnościami. 
Dorastając, odkrywa, że jej Sokołów nie jest 
zwyczajną osadą, lecz miejscem pełnym tajemnic. 
Świat namacalny przenika się tu z inną 
rzeczywistością, którą można ujrzeć w krążących nad
lasem światłach czy usłyszeć w echu zaplątanym w 
starej studni. Nastoletnia Florentyna zakochuje się w 
Siemile – wrażliwym, zapatrzonym w gwiazdy 
chłopcu. Ich beztroską młodość przerywa wybuch 
wojny, która nieodwracalnie odmieni życie wszystkich
mieszkańców Sokołowa…
Florentyna od kwiatów to wyjątkowa opowieść z 
elementami fantastyki i realizmu magicznego, pełna 
odniesień do ludowych wierzeń. Pokochają ją 
wielbiciele Olgi Tokarczuk, Radka Raka i Neila 
Gaimana. 
https://lubimyczytac.pl/



115 Agata Przybyłek – Mimo 
twoich kłamstw

Kinga wiedzie szczęśliwe życie. Stworzyła dom, o 
jakim zawsze marzyła. Wydaje się, że można jej tylko
zazdrościć. Jednak coraz rzadziej obecny mąż i 
coraz częstsze kłótnie powodują rysę na tym pięknym
obrazku. Gdy kobieta przypadkiem znajduje w 
rzeczach ukochanego tajemniczą karteczkę, nie wie 
sama, co o tym myśleć. Dokąd zaprowadzi ją jej 
własne śledztwo?
Poruszająca seria „W TAJEMNICY” to historie, które 
wciągają od pierwszych słów. Daj się ponieść 
opowieści, poczuj intensywne emocje i pozwól Agacie
Przybyłek poruszyć twoje serce. 
https://lubimyczytac.pl/

116 Gabriela Gargaś – Matka 
roku

Najnowsza powieść autorki książek uwielbianych 
przez polskie czytelniczki!
Tatiana ma trzydzieści dziewięć lat. No dobra, prawie 
czterdzieści, do czego niechętnie się przyznaje. Stara
się być najlepszą matką i żoną, ale wiadomo… 
chcieć, a móc to jednak wielka różnica.
Życie – jak to życie – czasami potrafi spuścić łomot i 
najbardziej cierpliwą osobę wyprowadzić z 
równowagi. A Tatiana czasem tę cierpliwość traci. Na 
szczęście ma przyjaciółkę, która zawsze jej 
wysłucha.
I kiedy kobieta wiedzie swoje spokojne życie i myśli, 
że nic już jej nie spotka, wtedy na jej drodze pojawia 
się Iwo – szkolna miłość – który nawija jej na uszy 
tonę makaronu, a że ona lubi jeść makaron, jest łasa 
na jego czułe słówka.
Zabawna opowieść o tym, że nie zawsze trzeba być 
idealnym. 
https://lubimyczytac.pl/

117 Przemysław Staroń – Szkoła 
bohaterek i boheterów 2 czyli
jak radzić sobie ze złem.

Życie nastolatka nie jest łatwe. Na szczęście młodzi 
mają po swojej stronie Przemka Staronia! Zaczynamy
drugi rok nauki w SZKOLE BOHATEREK I 
BOHATERÓW! Druga część bestsellerowego 
poradnika dla młodych ludzi, jak radzić sobie z 
życiem, emocjami i relacjami. Poradnika, który czyta 
się jak dobrą powieść. W drugiej części „Szkoły 
bohaterek i bohaterów” autor proponuje wnieść się na
wyższy poziom studiowania życia. Choć obie części 
można czytać niezależnie, książka została 
pomyślana w taki sposób, że stanowi rozwinięcie 
pierwszej części. Dotyka trudniejszych tematów, jak 
wstyd czy zazdrość, skupiając się na zagadnieniach 
związanych z budowaniem własnej wartości. 
https://lubimyczytac.pl/



118 Wojciech Chmielarz – Dług 
honorowy

Wilki to niewielka wieś zagubiona gdzieś nad 
jeziorem w województwie lubuskim. Miejscową 
społecznością wstrząsnęła tragedia, kiedy 
zamordowano tam młodą dziewczynę. Mordercę 
szybko złapano. Okazał się nim skłonny do 
wybuchów agresji odludek Traszka. Są jednak osoby,
które nie wierzą w jego winę.
Bezimienny bohater, znany z Prostej sprawy, pojawia 
się w Wilkach, żeby zbadać sprawę. Sam jednak nie 
wie, w co się pakuje. Będzie się musiał zmierzyć z 
miejscowymi, którzy nie lubią obcych, holenderskimi 
gangsterami i tajemnicami przeszłości, które miały 
nigdy nie wyjść na jaw. 
https://lubimyczytac.pl/

119 John Flanagan – Ucieczka z 
zamku Falaise

Will i Maddie od samego początku planują ucieczkę i 
powrót do Araluen, ale w tym celu muszą 
przechytrzyć barona i wydostać się z wieży, w której 
są przetrzymywani. Jak się okazuje, mogą liczyć na 
nieoczekiwaną pomoc przyjaciół, z których jeden 
ukrywa się znacznie bliżej niż mogliby się 
spodziewać. Nie zmienia to jednak faktu, że 
podstępnego barona nie wolno lekceważyć.
Ich życie wisi na włosku, zaś szanse na zwycięstwo 
w pojedynku z zakutym w zbroję rycerzem albo też 
na powodzenie nowego ryzykownego planu 
uratowania księcia wydają się wyjątkowo nikłe. Od 
tego jednak są zwiadowcy, aby wykorzystywać swoje 
niezwykłe umiejętności i chwytać się nawet 
najbardziej szalonych sposobów, aż uda im się 
wykonać powierzoną im misję. 
https://lubimyczytac.pl/

120 Anna Maziuk – Instynkt – O 
wilkach w polskich lasach

„Wilki, jak się o nich myśli, są bardzo dzikie, a jak się 
je spotka, to już są dobre” – mówi ośmioletnia 
Halszka, ale to niezbyt powszechne przekonanie. W 
ciągu lat status prawny polskich wilków kilkakrotnie 
się zmieniał. W 1956 roku weszło w życie 
rozporządzenie zezwalające na tępienie wilków 
wszelkimi sposobami, także przy użyciu trucizny. Tak 
zwana akcja wilcza doprowadziła do niemal 
zupełnego wybicia przedstawicieli gatunku Canis 
lupus. Pod koniec 1975 roku wilk stał się zwierzęciem
łownym. Nie można było go już truć, a w niektórych 
częściach kraju zabroniono również polowania w 
czasie wychowu młodych. Wreszcie w 1998 roku 
został objęty ochroną.  W  naszej kulturze zwykle 
postrzega się go jako zagrożenie. W literaturze, 
folklorze, baśniach, a nawet w psychoanalizie – jest 
postacią negatywną albo symbolem tego, co wyparte.
https://lubimyczytac.pl/



121 Katarzyna Bonda – Balwierz Po bójce z Kołomyjskim psycholog śledczy zaszywa 
się w leśnej głuszy na Podlasiu, w chacie Domana w 
Narwi. Szuka spokoju, ale los nie da mu tej szansy. 
Okolicą wstrząsa właśnie seria krwawych zbrodni. W 
środku lasu, w kapliczce świętego Huberta – niczym 
złożone w ofierze – leży ciało kilkuletniego Tymka, 
syna miejscowej femme fatale. W tym samym czasie 
od strzału snajpera ginie ksiądz Donat Giza, zapalony
myśliwy, prominentny członek koła łowieckiego. 
Potem dochodzi do kolejnych morderstw…
Doświadczony profiler postanawia włączyć się w 
działania miejscowych śledczych. Zadanie nie jest 
łatwe, bo lokalna społeczność ma swoje tajemnice, 
mroczne sekrety, niejasne powiązania i interesy. I 
pilnie strzeże ich przed obcymi!
Czy Meyerowi uda się rozwikłać zagadkę 
tajemniczych zbrodni? Kim jest morderca i co go 
łączy z miejscowymi notablami? 
https://lubimyczytac.pl/

122 Sara Pennypacker – Droga 
do domu – Pax

Sara Pennypacker powraca z kontynuacją 
bestsellerowego, wielokrotnie nagradzanego i 
uwielbianego przez polskie dzieci „Paxa". „Pax. 
Droga do domu" to wspaniale utkana opowieść o 
trudnych wyborach i uzdrawiającej mocy miłości.
Minął rok, odkąd Peter ostatni raz widział swojego 
ukochanego liska Paxa. Dawniej byli nierozłączani. 
Teraz, gdy czas zagoił rany, każdy z nich prowadzi 
zupełnie inne życie. Paxowi i jego partnerce, 
Nastroszonej, urodziła się trójka uroczych lisich 
szczeniąt, których rodzice muszą strzec przed 
niebezpieczeństwami otaczającego świata. 
Tymczasem Peter, który w wyniku niedawno 
zakończonej wojny został sierotą, dręczony 
poczuciem winy i samotnością opuszcza schronienie 
u Voli i pragnie dołączyć do Wodnych Wojowników – 
organizacji zrzeszającej młodych wolontariuszy 
wędrujących po zniszczonych wojną terenach i 
uzdatniających skażone zbiorniki wodne, aby ludzie i 
zwierzęta mogli znów żyć bezpiecznie. 
https://lubimyczytac.pl/


