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1 Kristin Hannach – Rzeczy, 
które czynimy z miłości

Kristin Hannah, ulubiona powieściopisarka polskich 
czytelniczek, autorka licznych bestsellerów „New 
York Timesa”, trafia do najgłębszych i 
najwrażliwszych zakamarków naszych serc.
Książka „Rzeczy, które czynimy z miłości” to 
sugestywna i wzruszająca opowieść o magii i sile 
macierzyństwa. Mówi o radości z powrotu do domu i
wyborze pomiędzy własnym dobrem a miłością.
Historia Angeli, jednej z trzech sióstr Malone, 
przekonuje, że nawet jeśli nie zawsze można 
zapobiec trudnym doświadczeniom, to warto się z 
nimi zmierzyć w godny sposób, a życie niesie nie 
tylko trudy, ale i nagrody za ich pokonywanie.
Poruszająca, głęboko emocjonalna podróż do sedna
tego, co oznacza bycie rodziną. 
https://lubimyczytac.pl/

2 Mati Lepp, Ulf Stark – Jak 
mama została indianką

Czy mamy potrafią bawić się w Indian? Przekonuje 
się o tym Ulf, kiedy pewnego dnia udaje mu się 
odciągnąć mamę od smażenia kotletów - czyli 
uwolnić z niewoli u bladych twarzy. Spędzają ze 
sobą niezwykły dzień. Mama zmienia się nie do 
poznania - przypomina sobie czasy, kiedy sama, 
jako mała dziewczynka, bawiła się w Indian. Ten 
jeden raz kotlety mogą poczekać! 
https://lubimyczytac.pl/

3 Wojciech Chmielarz – Długa noc 
Jakub Mortka

Długa jesienna noc w Warszawie. W Komendzie 
Stołecznej Policji na kolejne przesłuchanie oczekuje 
mężczyzna, który jest świadkiem w sprawie 
zabójstwa. Co do tej pory powiedział? Co zataił? Do 
czego nie chce się przyznać? Młoda dziewczyna po 
raz pierwszy w życiu wychodzi na ulicę, żeby 
zarobić na utrzymanie. Ciągle się waha, ale 
potrzebuje pieniędzy dla swojego małego syna. 
Kogo spotka tej nocy? Jaką decyzję podejmie? Po 
mieście w białym, terenowym samochodzie krąży 
mężczyzna, który wie, że to jest jego ostatnia noc na
wolności. Ma tylko jeden cel. Zabić tak wiele osób, 
jak to tylko możliwe. Kto jeszcze padnie jego ofiarą? 
I jest jeszcze komisarz Jakub Mortka, który staje 
przed największym wyzwaniem w swoim życiu.
To będzie długa noc. Dla nich wszystkich. 
Najważniejsza noc w ich życiu. 
https://lubimyczytac.pl/



4 Joanna Szarańska – Noce na 
Miodowej

Zapach kobiecych perfum na koszuli, późne powroty
do domu, weekendowe delegacje… – Natalia nadal 
ma tak wiele powodów, by nie wierzyć mężowi. 
Dominik stara się za wszelką cenę udowodnić, że 
jeden błąd nie przekreślił życia, które wspólnie 
zbudowali, i nadal jest tym samym mężczyzną, w 
którym zakochała się przed laty. Przeprowadzka do 
nowego domu miała być dla nich drugą szansą. 
Obiecali sobie, że tym razem będzie inaczej: 
żadnych kłamstw oraz sekretów. Nowe miejsce to 
przecież najlepszy sposób, aby zacząć jeszcze raz. 
Jednak zaufanie jest bardzo kruche i niełatwo je 
odbudować. Szczególnie gdy do głosu dochodzą 
dawne słabości i nie sposób oprzeć się pokusie…
Czy mimo obaw Natalia zaufa mężowi i uwierzy, że 
są w stanie tworzyć szczęśliwą rodzinę? Jak wiele 
można poświęcić w imię miłości? 
https://lubimyczytac.pl/

5 Katarzyna Puzyńska – Żadanica Daniel Podgórski stara się ułożyć życie od nowa. 
Otwiera małą firmę agroturystyczną i oczekuje 
pierwszych gości. Ci przyjeżdżają z nieoczekiwaną 
propozycją. Chcą, żeby Daniel wziął udział we 
wspólnym wywoływaniu duchów.Podgórski 
podejrzewa, że ta propozycja ma ukryty cel. Wkrótce
wychodzi na jaw, że się nie mylił. Podczas seansu 
ginie człowiek, a wydarzenia zaczynają wymykać się
spod kontroli. Tymczasem matka Daniela, Maria, 
razem z byłą komisarz Klementyną Kopp starają się 
pielęgnować wspomnienia młodości  rozbijają obóz 
w pobliskim lesie. Nie tylko wichura sprawia, że 
zaczynają się bać. Podejrzewają, że ktoś krąży 
wokół ich namiotu. Dlaczego nie ujawnia się i 
podrzuca szmacianą laleczkę?  Ile może wydarzyć 
się przez jedną noc?  Czy da się zatrzymać zło? 
https://lubimyczytac.pl/

6 Kenet Danielsson, Eva Lena 
Larsson – Rok z Findusem

Sympatyczny kot Findus zaprasza do wspólnej 
zabawy wszystkich ciekawskich - dzieci i dorosłych -
i pokazuje, jak można zrobić coś z niczego. Findus 
nie potrafi usiedzieć bezczynnie, kiedy tyle 
ciekawych rzeczy dzieje się dookoła! I to każdego 
dnia, o każdej porze roku – wystarczy tylko się 
rozejrzeć. Można znaleźć nowe zastosowanie dla 
choinki, zbudować domek z patyczków po lodach, 
hodować kiełki, poznawać ptaki, dżdżownice i inne 
robaczki, budować deszczomierz czy rękaw 
wiatrowy... 
https://lubimyczytac.pl/



7 Daphne du Maurier – Oberża na 
pustkowiu

W życiu Mary Yellan zaszły  zmiany. Niedawno 
pochowała matkę, a następnie sprzedała farmę. 
Wszystkie rzeczy zmieściła w jednej walizce.  
Pozbawiona zobowiązań, postanawia odwiedzić 
jedyną bliską osobę– ciotkę Patience, którą widziała 
w dzieciństwie. Siostra matki, niegdyś serdeczna i 
pełna życia, mieszka w oberży Jamajka, którą 
prowadzi jej mąż, Joss Merlyn. Wybierając się w 
drogę, Mary jeszcze nie wie, że w omijanej przez 
miejscowych szerokim łukiem Jamajce nikt nie 
wynajmuje pokoju na noc. Że właściciel oberży to 
budzący postrach brutal i alkoholik, który pastwi się 
nad Patience i prowadzi szemrane interesy z 
tajemniczymi ludźmi, zjeżdżającymi do Jamajki pod 
osłoną nocy. I że odwiedziny u ukochanej ciotki 
wiążą się z niebezpieczeństwami, w obliczu których 
zgubienie drogi wydaje się drobnostką… 
https://lubimyczytac.pl/

8 Rick Atkinson – Armia o świcie Oswobodzenie Europy i zniszczenie Trzeciej Rzeszy
to historia bohaterstwa i nieprzemijającego triumfu, 
katastrof i błędów. W „Armii o świcie” Rick Atkinson 
wykazuje, dlaczego współczesny czytelnik nie może 
w pełni zrozumieć ostatecznego zwycięstwa 
Aliantów, nie zgłębiając dramatu, jaki rozegrał się w 
Afryce Północnej w latach 1942-1943. Pierwszy rok 
udziału w wojnie u boku sojuszników stanowił 
przełomowy punkt w amerykańskiej historii. To 
wtedy Stany Zjednoczone zaczęły postępować jak 
wielkie mocarstwo.
https://lubimyczytac.pl/

9 Rick Atkinson – Dzień Bitwy – 
wojna na Sycylii i we Włoszech 
1943-1944

W wyróżnionej Nagrodą Pulitzera Armii o świcie Rick
Atkinson przedstawił  historię alianckiego triumfu w 
Afryce Północnej podczas II wojny światowej. Na 
kartach Dnia bitwy śledzi  losy rosnących w potęgę 
amerykańskich i brytyjskich armii. Towarzyszy im 
podczas lądowania na Sycylii w lipcu 1943 roku i 
krwawych walk o każdy kilometr terenu w trakcie 
marszu na północ, ku Rzymowi. Decyzja o 
uderzeniu na „miękkie podbrzusze Europy” była 
kontrowersyjna, ale gdy Sprzymierzeni już ją podjęli,
ich determinacja, aby wyzwolić Włochy z rąk 
nazistów, nigdy nie osłabła. Bitwy pod Salerno, 
Anzio, nad rzeką Rapido czy o Monte Cassino 
należały do wyjątkowo morderczych. Niemniej 
jednak mijały kolejne miesiące, a wojska alianckie 
spychały Niemców w górę Półwyspu Apenińskiego. 
Kiedy w czerwcu 1944 roku oswobodzono Rzym, 
zwycięstwo  zaczęło wydawać się nieuniknione. 
https://lubimyczytac.pl/



10 Rick Atkinson – Działa o 
zmierzchu. Wojna w Europie 
Zachodniej – 1944-1945

Epicka opowieść, która nie ma sobie równych w 
historii XX wieku – płacąc szokującą cenę, wojska 
Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników zadały 
klęskę Hitlerowi i wyzwoliły Europę. W pierwszych 
dwóch tomach bestsellerowej „Trylogii Wyzwolenia” 
Rick Atkinson opisał walki stoczone przez 
Sprzymierzonych w Afryce Północnej i we Włoszech,
gdzie zbliżyli się oni do ostatecznego zwycięstwa. W
niniejszej książce przedstawia wydarzenia jeszcze 
bardziej dramatyczne od poprzednich: tytaniczne 
starcia o Europę Zachodnią. 
https://lubimyczytac.pl/

11 Paulina Simons – Ogród letni Tatiana i Aleksander przeszli przez największe 
piekło, jakie rozpętało się w XX wieku. Po latach 
separacji zrządzeniem losu znaleźli się razem w 
Ameryce, krainie swoich marzeń. Mają wspaniałego 
syna Anthony’ego. Udowodnili sobie nawzajem, że 
ich miłość jest silniejsza od zła, które zapanowało 
nad światem. Czy w nowym kraju uda im się 
zbudować nowe życie i nowe szczęście? 
https://lubimyczytac.pl/

12 Paulina Simons – Wyspa 
nieopisana

Trzecia część znakomitej trylogii Kres wieczności 
Paulliny Simons zamyka poruszającą opowieść o 
miłości, która nie zna czasu.
Julian stracił wszystko, co kochał i powoli kończy mu
się czas. W walce na śmierć i życie z losem dostaje 
jednak jeszcze jedną szansę, by dokonać 
niemożliwego i ocalić kobietę, z którą łączy go 
nierozerwalna więź.
Julian i Josephine muszą razem przeciwstawić się 
nieubłaganej mrocznej sile, która chce ich zniszczyć.
Muszą przy tym poświęcić wszystko, czym są, i 
wszystko, co mają, gdy raz jeszcze będą próbowali 
dopełnić niedokończone życie.
Gdy nieszczęśliwi kochankowie powoli zbliżają się 
do kresu, Julian odkrywa, że los przygotował dla 
nich ostatnią okrutną sztuczkę i nawet człowiek, 
który stracił wszystko, ma jeszcze coś do stracenia.
Byli gotowi na wszystko… tylko nie na koniec. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


13 Paulina Simons – Królestwo 
nędzników

Druga część trylogii Kres wieczności Paulliny 
Simons opisuje dalszy ciąg perypetii związanych z 
uczuciem Juliana i Josephine, rozwijającym się w 
różnych okresach czasu. Julian już raz zawiódł 
Josephine. Lecz mimo niebezpieczeństwa oraz 
przeciwieństw losu chce dokonać niemożliwego i 
jeszcze raz próbuje ocalić kobietę, którą kocha.
To historia miłosna niepodobna do innych. Przeklęci 
kochankowie wyruszają na niewiarygodną przygodę 
w czasie i przestrzeni. Zmagają się z historycznymi 
wydarzeniami I bezlitosnym czasem, napotykają 
wrogów i niezliczone niebezpieczeństwa.
Życie wśród piękna i w stanie miłosnej ekstazy, gdy 
krew się leje, a najbliżsi zdradzają, zwodzą i 
oszukują śmierć zmierzając ku niewyobrażalnemu 
poświęceniu oraz konfrontacji z przeznaczeniem. 
https://lubimyczytac.pl/

14 Kinga Wójcik – Osadzony Trzynaście lat temu mieszkańcy Łodzi żyli w 
strachu. Mężowie drżeli o życie swoich żon, rodzice 
zamykali w domach córki. Nieuchwytny, przebiegły i 
bezwzględny morderca, któremu media nadały 
pseudonim Trzynaście, długo igrał z policją, w końcu
jednak popełnił błąd… Łodzianie odetchnęli z ulgą. 
Przeszłość jednak nie pozwala o sobie zapomnieć. 
Dochodzi do kolejnego morderstwa, które do 
złudzenia przypomina zbrodnie Trzynastki. Czy w 
mieście grasuje naśladowca? Jaki związek z 
Trzynastką ma kobieta, którą przed trzynastoma laty
uznano za zaginioną? A może za sznurki pociąga 
człowiek od lat zamknięty w więzieniu, który teraz 
niespodziewanie poprosił o spotkanie z komisarz 
Rudnicką? 
https://lubimyczytac.pl/

15 Kinga Wójcik – Szreń Od tragicznych wydarzeń, których komisarz Lena 
Rudnicka była spiritus movens, minęło kilka 
miesięcy. W konsekwencji została karnie 
przeniesiona do Białych Brzegów, gdzie szybko się 
przekonała, że na wiejskim komisariacie czas płynie 
dwa razy wolniej. Sytuacja ulega zmianie, gdy na 
corocznym Festynie Lodu dochodzi do brutalnego 
gwałtu ze skutkiem śmiertelnym. Ofiarą jest młoda 
mieszkanka Białych Brzegów, Karina Cieślak. 
Ludzie niechętnie rozmawiają z policją. Każdy z nich
ma coś do ukrycia: gospodarze, którzy znaleźli 
zwłoki, ich syn, który adorował Karinę, jej 
przyjaciółki, lokalny pijak, a nawet ksiądz. Komisarz 
nikomu nie może ufać, nawet swojemu nowemu 
partnerowi. Tymczasem w Białych Brzegach pojawia
się Marcel Wolski, a wkrótce potem prokurator 
Nawrocki… Śledztwo nabiera tempa. 
https://lubimyczytac.pl/



16 Max Czornyj – Ślepiec W pustym mieszkaniu w jednym z gdańskich bloków
zostaje znalezione makabrycznie okaleczone ciało 
mężczyzny. Sprawa zostaje przydzielona komisarz 
Lizie Langer, która musi zmierzyć się z własnymi 
problemami z przeszłości.Do zespołu śledczych 
dołącza Orest Rembert - młody profiler, który zdaje 
się bardziej zafascynowany tworzeniem portretu 
psychologicznego komisarz niż zabójcy. Langer i 
Rembert tworzą duet, razem stawiając czoła 
seryjnemu mordercy.Sprawa stanęła w martwym 
punkcie do momentu, kiedy morderca znowu daje o 
sobie znać. Po raz kolejny ze szczególnym 
okrucieństwem upodobał sobie oczy swojej ofiary. 
Kim jest mężczyzna nazywający siebie Ślepcem? 
Kto będzie kolejną ofiarą? 
https://lubimyczytac.pl/

17 Max Czornyj – Grób W lesie pod Gdańskiem robotnicy odkrywają 
masowy grób. Wiele wskazuje, że to albo 
cmentarzysko ofiar seryjnego mordercy sprzed lat, 
albo miejsce spoczynku pacjentów poddawanych 
eksperymentom przez nazistów. Zmumifikowane 
ciała noszą tajemnicze ślady. Śledczy muszą je 
rozszyfrować. Jednak nie tylko oni interesują się 
grobem. Tymczasem lokalny przedsiębiorca 
otrzymuje przesyłkę...Komisarz Liza Langer i profiler
Orest Rembert muszą poprowadzić jedno z 
najbardziej makabrycznych śledztw w karierze. 
Okrutny sadysta  obrał  ich sobie za cel.Co łączy 
ofiary? Jakie znaczenie mają ślady na ich ciałach?  
Odpowiedzi na te pytania kryją się w GROBIE 
https://lubimyczytac.pl/

18 Max Czornyj – Mord Koniec świata jest już blisko. Bądź przygotowany.
Takie przesłanie powtarza w swoich mediach Profet,
samozwańczy prorok. Z dnia na dzień jego hasła 
zyskują coraz więcej odbiorców.
Tymczasem na obrzeżach Gdańska dochodzi do 
włamania do domku kempingowego. W jego trakcie 
ginie mężczyzna, a kobieta w ciąży zostaje poddana
okrutnej torturze i cudem uchodzi z życiem.
Na miejscu przestępstwa śledczy odnajdują starą 
zabawkę z upiorną wiadomością. Kim jest jej autor i 
co dokładnie chciał przekazać?
Śledztwo przejmuje komisarz Liza Langer, którą 
coraz mocniej dręczą demony nawracającej 
depresji. Z pomocą przychodzi jej Orest Rembert - 
psycholog policyjny oraz profiler.
Wkrótce psychopata obiera za cel kolejną kobietę. 
Rozpoczyna się potworny wyścig z czasem. Kto 
będzie zwycięzcą? 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


19 Tove Jansson – Małe trolle i duża 
powódź

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/

20 Marianna Oklejak, Zofia Stanecka
– Basia i rower

Rodzina Basi jedzie na weekend na wieś. Rodzice 
planują wyprawę rowerową. Janek cieszy się, że to 
będzie wyprawa dookoła świata. Basia z kolei z 
obawą myśli, czy świat nie jest aby za wielki na dwa 
małe koła i dwie nie bardzo duże nóżki. Na 
szczęście z pomocą przychodzi Mama, a w dniu 
wyprawy Basię interesuje już tylko, czy rodzinie uda 
się na rowerach dojechać aż do piramid w Egipcie. 
Zapowiada się wspaniała przygoda! 
https://lubimyczytac.pl/

21 Marianna Oklejak, Zofia Stanecka
– Basia i piknik

Przedszkole Basi organizuje leśny piknik dla dzieci.
Cała rodzina z zapałem się do niego szykuje. Na 
pikniku nie może zabraknąć jedzenia, szczególnie 
naleśników! Nie może też na nim zabraknąć 
wspólnej zabawy, baniek mydlanych i zaskakujących
przygód… 
https://lubimyczytac.pl/

22 Roksana Jędrzejewska – Wróbel –
Baśnie nie dość znane

Zosia jest zwyczajną dziewczynką – czasami 
radosną, czasami mniej, a niekiedy smutną. Nie 
myśli o tym, czy jest szczęśliwa. Zastanawia się 
raczej, jaki sekret posiedli zawsze promiennie 
uśmiechnięci ludzie, których ogląda na swoim 
smartfonie. To tam trafia na supertest, który odbiera 
jej spokój i zmienia życie. „Jesteś bardzo 
nieszczęśliwa”, stwierdza aplikacja HiperHappyGirl i 
zaczyna podsuwać Zosi wciąż nowe pomysły, jak 
być bardziej szczęśliwą.Czy szczęście zależy od 
koloru paznokci?  Albo od królewicza... szukającego 
szczęścia z pomocą aplikacji MegaHappyBoy?A 
może raczej szczęście zależy od nas samych? Od 
naszych decyzji i wyborów?Kiedy bohaterka tej 
baśni to zrozumiała, stała się mądra. I 
SZCZĘŚLIWA, BO MĄDRA. 
https://lubimyczytac.pl/



23 Petro Jacenko – Saga lwowska Początek XX wieku. Lwów. Tygiel kultur. Nowa 
obyczajowość i amerykańska maszyna hazardowa 
do wygrywania milionów. Tajemniczy przybysze oraz
niekończąca się Gra, w której stawką są losy świata 
i ludzkości. Czy uda się zapanować nad puszczoną 
właśnie w ruch machiną historii? Jak mówi pewna 
tajemnicza inskrypcja: „Żadna rzecz nie bierze się 
znikąd i nie ginie bez śladu”, autor zaś dodaje: „Jeśli
nie będzie Gry, wszystko stanie. Wszyscy ludzie się 
rozproszą, światło zgaśnie. Zatrzymają się pociągi i 
samochody, ustaną wojny, upadną miasta, nikt nie 
będzie potrzebował pieniędzy”. 
https://lubimyczytac.pl/

24 Danuta Noszczyńska – Wnuczka 
wariatki – Pola

Pola ma dwadzieścia osiem lat, studiuje i pracuje w 
butiku, a mimo to wciąż żyje pod dyktando matki. To 
na jej życzenie dziewczyna ma spędzić wakacje u 
babki, która do tej pory była dla niej jedynie 
bohaterką ponurej legendy - miesiąc na "zapadłej 
wsi" w towarzystwie niezrównoważonej starszej pani
ma być dla niej nauczką i przestrogą przed zbyt 
lekkomyślnym podejściem do życia.
Dziewczyna w najśmielszej nawet wyobraźni nie 
przypuszcza, co ją tam czeka. Na dzień dobry 
"babunia" upija ją własnej roboty bimbrem i wciąga 
w rozkręconą przez siebie intrygę. W dodatku 
starsza pani jeździ jak szalona fiacikiem, a jak 
trzeba i motocykl odpali. Z energią godną 
trzydziestolatki wojuje z całą wsią - wszystko po to, 
żeby nie dopuścić do wycięcia lasu i postawienia w 
jego miejsce fabryki. 
https://lubimyczytac.pl/

25 Lena Oskarsson – Czarne tango Noc Świętojańska nad jeziorem Shiresjon. Rok temu
popełniono tutaj brutalne morderstwo. W tym roku 
nieznajomi z Internetu skrzyknęli się, by 
uczestniczyć w maratonie Czarnego Tanga. 
Zapowiada się niezapomniana noc! Wśród 
imprezujących jest znana blogerka - Anne Marie z 
rodziną. Dla jej kilkuletniej córeczki impreza kończy 
się tragicznie...
Psycholożka, Marianne Fogler, przyjechała nad 
jezioro, by odnaleźć spokój. Jednak po tym, jak w 
okolicy doszło do tragicznego wydarzenia, może 
tylko próbować rozwikłać jego tajemnicę. Czy uda 
się ją wyjaśnić? 
https://lubimyczytac.pl/

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


26 Anders de la Motte – Koniec lata Późne lato 1983 roku. Pewnego wieczoru z 
gospodarstwa w Skanii znika chłopiec. Cała okolica 
angażuje się w poszukiwania, lecz nie przynoszą 
one rezultatów. Ludzie zaczynają plotkować i snuć 
podejrzenia. Nieudolnie prowadzone śledztwo 
ostatecznie zostaje umorzone, a rozpacz i frustracja 
doprowadza do powolnego rozpadu rodziny 
zaginionego. Dwadzieścia lat później starsza siostra 
chłopca Weronika uczestniczy w terapii grupowej. 
Podczas sesji młody mężczyzna nagle porusza 
historię zaginięcia jej brata. Wszystkie koszmarne 
wspomnienia wracają. Weronika postanawia wrócić 
do Skanii, żeby odnaleźć odpowiedź na pytanie: Co 
właściwie wydarzyło tamtego lata? Lata, które nigdy 
się nie skończyło. 
https://lubimyczytac.pl/

27 Anders de la Motte – Zimowy 
ogień

Rok 1987, noc świętej Łucji. W sali tanecznej w 
małej wiosce w południowej Szwecji wybucha pożar,
podczas którego ginie młoda kobieta. W trakcie 
śledztwa, każdy jest przeciwko każdemu, rodziny, 
sąsiedzi, przyjaciele – wszyscy są skłóceni. W 
końcu do zbrodni przyznaje się młody mężczyzna.
Trzydzieści lat później do wioski, w której u swojej 
ciotki spędziła dzieciństwo, powraca Laura. Do 
momentu pożaru była to jej bezpieczna przestrzeń. 
Okazuj się, że pomimo upływu lat społeczność nadal
przeżywa tragedię, a powrót dziewczyny budzi 
stłumione emocje. Laura odkrywa tajemnice, które 
rzucają nowe światło na tragedię sprzed lat i na 
wspomnienia dziewczyny o tej przerażającej nocy. 
https://lubimyczytac.pl/

28 Anders de la Motte – Wiosenna 
ofiara

Noc Walpurgii, rok 1986. Na południowym krańcu 
Szwecji w lesie sąsiadującym z zamkiem doszło do 
rytualnego morderstwa szesnastoletniej dziewczyny.
Za ten straszny czyn zostaje skazany jej przyrodni 
brat. Wkrótce cała rodzina znika bez śladu.
Wiosną 2019 roku do zamku wprowadza się doktor 
Thea Lind. Kobieta dokonuje dziwnego odkrycia w 
starym dębie, co pogłębia jej fascynację tragedią 
sprzed lat. Kiedy odnajduje więcej podobieństw 
między własną burzliwą przeszłością a 
wychowaniem zamordowanej dziewczyny, 
wzmacnia się jej przekonanie, że prawda o 
zabójstwie nigdy nie została odkryta.
Wiosna sprzed ponad 30 lat pochłonęła więcej niż 
jedną ofiarę. 
https://lubimyczytac.pl/
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29 Anders de la Motte – Jesienna 
zbrodnia

Późne popołudnie u schyłku lata 1990 roku. Pięcioro
przyjaciół z dzieciństwa biwakuje w swoim 
ulubionym miejscu, w nieczynnych kamieniołomach. 
Wszyscy zdali właśnie maturę i cały świat stoi przed 
nimi otworem. Są w doskonałych humorach, a 
jednocześnie czują pewną melancholię i smutek, 
kiedy uświadamiają sobie, że nadszedł czas 
pożegnania młodzieńczej beztroski i rozstania. 
Potwierdzi się to jeszcze zanim nastanie świt i 
spadnie pierwszy jesienny deszcz, kiedy to w 
ciemnych wodach kamieniołomu znajdą unoszące 
się na powierzchni ciało. Według policji to 
nieszczęśliwy wypadek, jednak nie wszyscy w to 
wierzą. 
https://lubimyczytac.pl/

30 Richard Powers – Listowieść Laureat Nagrody Pulitzera 2019!
„Listowieść” to napisana z rozmachem i pasją 
historia aktywizmu i oporu, a zarazem olśniewający 
opis i pean na cześć świata przyrody. Dwunasta 
powieść Richarda Powersa rośnie od korzeni po 
koronę, aby wrócić poprzez nią do nasion, kreśląc 
po drodze koncentryczne kręgi przeplatających się 
wątków – od przedwojennego Nowego Jorku aż do 
wojen o lasy toczonych pod koniec XX w. na 
północnym zachodzie nad Pacyfikiem i na terenach 
położonych bardziej na północ. Obok nas istnieje 
równoległy świat – olbrzymi, powolny, pełen 
wzajemnych powiązań, zaradny, wspaniale 
pomysłowy, a dla nas prawie niewidzialny. Richard 
Powers opowiada o garstce ludzi, którzy uczą się 
widzieć ten świat i dają się wciągnąć w wir grożącej 
mu katastrofy. 
https://lubimyczytac.pl/

31 Cormac Mc Carthy – To nie jest 
kraj dla starych ludzi

1980 rok. Na pustkowiu tuż przy granicy z 
Meksykiem pewien myśliwy znajduje dwa miliony 
dolarów. Niedawno w trakcie transakcji narkotykowej
doszło tu do krwawej strzelaniny. Llewelyn 
przywłaszcza sobie gotówkę, marząc o rozpoczęciu 
nowego życia. Ale jego tropem podąża 
psychopatyczny morderca… 
https://lubimyczytac.pl/



32 Cormac Mc Carthy – Droga Ostatnie chwile naszej planety. Ostatni ludzie – 
krwiożercze bestie. Ostatnie ślady naszej cywilizacji 
– puszka coca-coli i strzępy starych gazet. Piekło 
apokalipsy spełnionej w uhonorowanej Nagrodą 
Pulitzera powieści Cormaca McCarthy’ego. Tę 
książkę czyta się ze ściśniętym gardłem i pełnym 
przerażenia zachwytem… W przyszłości, która 
może zdarzyć się jutro lub za tysiąc lat, nastąpił 
straszliwy kataklizm, który zniszczył naszą 
cywilizację i większość życia na Ziemi. Wszędzie 
zgliszcza i ciemność. Kamienie pękają od mrozu. 
Ani jednego ptaka, ani jednego zwierzęcia, 
gdzieniegdzie tylko bandy zdziczałych kanibali. Na 
tle martwego pejzażu dwie ruchome figurki – to 
ojciec i syn przemierzają zniszczoną planetę. Przed 
nimi pełna niebezpieczeństw droga w nieznane, 
wokół nich – świat umarłej nadziei, rozpaczy, 
strachu, a w nich – wciąż tląca się miłość…
https://lubimyczytac.pl/

33 Joanna Opiat – Bojarska – Świeża
krew

Nadużywają władzy, siłą wymuszają zeznania, 
ochraniają narkotykowe transporty, kiedy tylko mogą
– świecą służbową legitymacją. Skorumpowani 
policjanci uwikłani są w niebezpieczne relacje z 
gangami. By ich wyeliminować i oczyścić własne 
szeregi, powołano elitarne Biuro Spraw 
Wewnętrznych Policji. Funkcjonariusze Biura 
nazywani są "kryształowymi", choć bezustanny 
emocjonalny rollercoaster sprawia, że i oni sięgają 
po dragi. Walkę ze sprzedajnymi glinami rozpoczyna
też antyterrorysta, Paweł Dobrogowski, pseudonim 
Driver. Outsider z konieczności, policjant z krwi i 
kości. Jego pierwsze zadanie – ma znaleźć haki na 
kumpla z pododdziału, który pracuje dla narkogrupy. 
Rozpoczyna niebezpieczną i ryzykowną grę. Giną 
kolejni ludzie. Zostaje zamordowana kochanka jego 
przyjaciela. On sam nie ufa już nikomu ze swojego 
otoczenia. Nawet osobie, na której zlecenie działa.
https://lubimyczytac.pl/

34 Joanna Opiat – Bojarska – Łatwy 
hajs

Łysy jest bezwzględny. Dolę musi mu odpalać każdy
właściciel klubu go-go. Gdy nie płaci, Łysy zamyka 
klub, a delikwenta zgarnia do paki. Łysy nie jest 
groźny dlatego, że jest gangsterem. Jest groźny, bo 
to gangster, który na co dzień pracuje w policji. Tak 
w każdym razie twierdzi świadek. 
Paweł Dobrogowski, pseudonim Driver został 
stworzony do takich spraw. Tropi nieuczciwych 
gliniarzy i rozprawia się z nimi nie przebierając w 
środkach. To outsider z konieczności, rozwodnik z 
wyboru, policjant z krwi i kości. Czy i tym razem 
okaże się bardziej przebiegły niż jego przeciwnik? 
https://lubimyczytac.pl/



35 Joanna Opiat – Bojarska – 
Polowanie

Z policyjnej broni padają strzały. Ginie mężczyzna 
podejrzany o porwanie Barbary Kruk. Czwórka 
obecnych przy zdarzeniu policjantów trafia pod lupę 
Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Sprawę 
prowadzi Driver. Ich zeznania są wyjątkowo spójne, 
ale tylko do czasu, gdy policjantka z tej czwórki ginie
pod kołami pociągu. Wtedy reszta zrzuca całą winę 
na nią. W BSWP trwa walka na anonimy. Ich ofiarą 
pada Driver. Czy na pewno jest niewinny? Decyduje 
spotkać się z dziennikarką i wyznać prawdę. Nie 
spodziewa się, że w kawiarni, w której są umówieni, 
czeka już na niego płatny zabójca.
Kryształowi są naprawdę kryształowo czyści? A 
może po prostu wiedzą, jak nie dać się złapać?
W tym świecie nie istnieje słowo „lojalność”.
W tym świecie pies psu jest wilkiem. 
https://lubimyczytac.pl/

36 Roy Jacobsen – Oczy z Rigela „Ingrid znalazła się teraz na początku tej podróży – 
wylew Barbro stanowił nieodwołalny znak, iż czasu 
jest mało, a życie kruche. O tym jednak Ingrid 
głośno nie powiedziała. I nie zdradziła również 
najważniejszego powodu — tego, że im większa 
będzie Kaja, tym czarniejsze i wyraźniejsze będą jej 
oczy”.
Wojna minęła, a Ingrid Barrøy z niemowlęciem na 
rękach wyrusza w drogę. Za każdym razem, kiedy 
prosi o miejsce do spania, pyta o Rosjanina, który 
uciekał tędy ostatniej zimy i miał oczy takie jak jej 
córka. Kierunek wędrówki wyznaczają kolejne 
odpowiedzi. Jedni oferują Ingrid gościnę, inni 
próbują oszukać. Zwykle mówią niewiele, bo o tym, 
co zdarzyło się w czasie wojny, lepiej nie rozmawiać.
 https://lubimyczytac.pl/

37 Agnieszka Lis – Huśtawka Małgorzata ceni sobie w życiu porządek. Całkowicie 
poświęca się pracy na uczelni, relaks traktując jak 
stratę czasu. Stara się realizować swój plan kariery, 
nakreślony lata temu. Nie może jednak wiedzieć, że 
życie przygotowało dla niej zupełnie inny scenariusz.
Nagle, w spokojny i przewidywalny świat Małgorzaty
z impetem wkraczają szalone i lekkomyślne decyzje 
jej córki, a matka wyjawia skrywany latami sekret 
rodzinny, który wywraca wszystko do góry nogami. 
Na dodatek siostra wyrusza w podróż do Indii w 
poszukiwaniu szczęścia. W opanowaniu sytuacji nie 
pomaga mąż, którego Małgorzata podejrzewa o 
zdradę. Pojawiają się również poważne problemy 
zdrowotne… Jak poradzić sobie z tym wszystkim? 
 https://lubimyczytac.pl/
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38 Katarzyna Bonda – O włos – 
Jakub Sobieski

W Lesie Kabackim zamordowano dwie dziewczyny. 
Policjanci nie widzieli tak zbezczeszczonych zwłok. 
Ale to nie koniec makabrycznych odkryć, bo w 
trakcie przeczesywania okolicy śledczy trafiają na 
pukiel blond włosów, który nie należał do 
zamordowanych kobiet. To cenny dowód. Kosiarz z 
Kabat sieje postrach zwłaszcza wśród pracownic 
agencji towarzyskich. To wśród nich upatruje 
kolejnych ofiar. Do akcji  wkracza detektyw Jakub 
Sobieski.Tropy prowadzą w przeszłość, do 
niewyjaśnionej zbrodni sprzed lat. Czy pragnienia 
mordercy znów dały o sobie znać? Czy młodemu 
detektywowi uda się wytropić sprawcę, zanim życie 
straci kolejna kobieta? „O włos” – pierwszy tom serii 
z detektywem Jakubem Sobieskim. 
https://lubimyczytac.pl

39 Kate Hewitt – Dziewczyna z 
Berlina

1936, NAZISTOWSKI BERLIN
Liesel Scholz mieszka w Berlinie. Jej życie jest 
pełne przywilejów i bezpieczne, dzięki pracy ojca, 
chemika, dla nowego rządu. Przypadkowe spotkanie
z Rosą, córką ich żydowskiej gosposi, potwierdza 
obawy Liesel, że coś jest nie tak. Że zasady 
nazistowskiego rządu są okrutne, a inni wokół niej 
nie są tak bezpieczni jak ona. Liesel  zgadza się jej 
pomóc. Nawet jeśli będzie to oznaczało narażenie 
na niebezpieczeństwo wszystkich, których kocha.
1946, FRANKFURT
Młody amerykański kapitan, Sam Houghton, 
przyjeżdża do Niemiec, by odnaleźć nazistów i 
doprowadzić do ich procesów. Zatrudnia tłumaczkę 
o imieniu Anna. Stają się sobie coraz bliżsi, jednak 
kapitan nie może przestać myśleć o tym, co 
przydarzyło się Annie podczas wojny. 
https://lubimyczytac.pl

40 Natalia Sońska – Ostatni śnieg tej 
zimy

Marta i Paweł są małżeństwem z kilkuletnim stażem,
ale przechodzą kryzys. Brakuje między nimi żaru i 
pasji, które rozpalały ich na początku wspólnej drogi.
Niespodziewanie w ich świat wkracza siedmioletnia 
Blanka, nieco pogubiona córka kuzynki Marty. 
Rodzice dziewczynki są w trakcie rozwodu, a jej 
samej trudno się odnaleźć w nowej sytuacji.
Nietypowe zadania, z którymi musi się zmierzyć 
młode małżeństwo, przytłaczają je. Mimo obaw 
szybko przekonuje się  do rezolutnej dziewczynki. 
Razem z Martą starają się sprostać roli rodziców. 
Czy wyzwania, przed którymi stanęli Marta i Paweł, 
są w stanie uzdrowić ich związek? Czy stopią śnieg, 
by w ich małżeństwie znowu zagościła wiosna?
Natalia Sońska w ciepłej historii o tym, co w życiu 
ważne i o czym nie można zapominać w 
codziennym życiu. https://lubimyczytac.pl
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41 Rachel Abbott  - Obce dziecko Jeden mroczny sekret. Jeden potworny akt zemsty.
Czasem nawet dobrzy ludzie robią bardzo złe 
rzeczy. Gdy Emma Joseph spotkała swojego męża, 
Davida, był on wrakiem człowieka. Jego pierwsza 
żona w tajemniczych okolicznościach rozbiła 
samochód pośrodku pustej drogi i zginęła na 
miejscu, a ich 6-letnia córeczka Natasha zniknęła z 
miejsca wypadku. Sześć lat później Emma jest 
przekonana, że bolesne lata zostały już za nimi. 
Zbudowali nowe życie i doczekali się ślicznego 
synka, Olliego. Jednak teraz w ich życie wkracza 
ktoś, kto bezlitośnie burzy wypracowaną sielankę. 
Czuje na sobie parę wpatrzonych w nią oczu. Tuż za
jej plecami. W jej kuchni. Cały czas. Emma nie czuje
się już bezpieczna. Czy zna całą prawdę na temat 
tego, co zdarzyło się kilka lat temu? Dlaczego czuje 
obezwładniający strach o siebie i synka? 
https://lubimyczytac.pl

42 Katarzyna Bonda – Zimna sprawa W podziemiach zabytkowej willi na poznańskim 
Sołaczu policja odkrywa zwłoki kobiety i trójki dzieci.
Osobliwy sposób pochówku wskazuje na mord 
rytualny. Mieszkańcy tego domu od lat uznawani byli
za zaginionych. Śledczy wszczynają poszukiwania 
ojca zamordowanej rodziny – Gustawa 
Garbarczyka, który, był członkiem sekty. Hubert 
Meyer po strzelaninie w Narwi nie ma spokojnego 
sumienia. By zagłuszyć poczucie winy ucieka w 
pracę. Pionierski Wydział Wsparcia Dochodzeń, 
który doświadczony profiler ma za zadanie stworzyć,
przyciąga najzdolniejszych detektywów. Jeden z 
nich – aspirant Grzegorz Kaczmarek – jest 
zaangażowany osobiście w sprawę zaginięcia 
Garbarczyków. Znał Gustawa i nie wierzy w jego 
winę. Prosi Huberta o pomoc w rozwikłaniu zagadki 
masakry na Sołaczu. Siostra poszukiwanego 
Gustawa Garbarczyka otrzymuje przesyłkę z 
odciętymi dłońmi. Tajemnicze zgromadzenie 
religijne, które łączy wszystkie ofiary, okazuje się 
być zarazem rodzajem syndykatu. Meyer z 
Kaczmarkiem napotykają mur milczenia, a kolejni 
przesłuchiwani giną w rytualnych kokonach. 
https://lubimyczytac.pl



43 Robert F. Barkowski – Opowieści 
połabskie

Pełne magii i tajemnic opowieści o średniowiecznym
Połabiu Waleczny Gostosz, odważna Słomka, młody
i niedoświadczony Nieśmiech czy mściwy Ludolf - to
tylko kilku bohaterów zbioru opowiadań, których 
akcja toczy się na ziemiach Połabia między IX a XII 
wiekiem. Pamiętne wydarzenia historyczne 
przeplatają się tutaj z codziennością zwykłych ludzi, 
a losy postaci znanych z kart kronik, jak Henryk 
Lew, Niklot czy Otton I, splatają się ze ścieżkami 
fikcyjnych bohaterów. Czary i wróżby, zapomniane 
tradycje, dramaty i radości, miłości i zdrady, sprawy 
wielkie i przyziemne… Pozwól uwieść się magii 
Połabia sprzed wielu wieków, zanim jeszcze 
przestało być słowiańskie. 
https://lubimyczytac.pl


