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1 Katarzyna Kotowska – Wieża z
klocków

W kilku znakomicie uchwyconych i opisanych 
epizodach autorka zawiera poruszającą historię 
wielowymiarowego, skomplikowanego procesu, 
który doprowadza do miłosnego spotkania dwóch 
serc i dusz - a właściwie trzech serc i dusz, jeśli 
policzyć mądrego i wspierającego męża autorki, 
dyskretnie poruszającego się na drugim planie. 
Niemniej spotkaniem najważniejszym jest 
spotkanie dwuletniego chłopca z sierocińca i 
dojrzałej kobiety, którą los pokierował w jego 
stronę, nie pozwalając jej na urodzenie własnego 
dziecka. Wieża z klocków jest żywym i 
poruszającym świadectwem tego, jak trudne, 
adopcyjne rodzicielstwo wsparte odwagą, 
mądrością i wrażliwością zastępczych rodziców 
staje się prawdziwym i bezcennym rodzicielstwem 
duchowym." 
https://lubimyczytac.pl/

2 Carlo Collodi – Pinokio – 
Historia Pajacyka

Pinokio to kolejna dobrze znana książka, która 
przedstawimy w nowym współczesnym 
tłumaczeniu oraz z ilustracjami znakomitego 
włoskiego ilustratora, znanego z dużej troski o 
realizm szczegółów. Któż lepiej potrafi wczuć się w 
klimat tej włoskiej opowieści o drewnianym 
pajacyku, który bardzo chciał stać się prawdziwym 
chłopcem, niż urodzony w pobliżu Florencji 
Innocenti?
Ta malarska interpretacja opowieści o Pinokio 
uznana została przez New Yorkera za z pewnością
najpiękniejszą edycję. 
https://tantis.pl/

3 Józef Wilkoń – Kici Kici miau Koty w książkach to bardzo wdzięczny temat. Józef
Wilkoń, wielki miłośnik zwierząt, storzył kocią 
kołysankę z myślą o małych dzieciach, ale na 
pewno spodoba się wszystkim kociarzom i dużym i
małym (sama jestem właścicielką dwóch kotów 
syjamskich, więc wiem co mówię :-).
„kici kici miau, co ten kotek chciał...”
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


4 Dorota Terakowska – 
Poczwarka

Nowe wydanie. Adam i Ewa, bohaterowie powieści,
żyją prawie jak w serialu. Mają po trzydzieści lat i 
starannie opracowany rodzinny biznesplan . Ład 
ich świata burzy pojawienie się córeczki, innej, niż 
oczekiwali. Mężczyzna i kobieta każde na swój 
sposób poznają to nowe życie. Między 
odrzuceniem a miłością kryje się niejedna 
tajemnica. 
https://lubimyczytac.pl/

5 Louis Ferdinand Celine – 
Podróż do kresu nocy

"Podróż do kresu nocy" (1932) to debiut Louisa-
Ferdinanda Céline'a (1894-1961), uznawanego za 
jednego z największych pisarzy francuskich. 
Oparta na wątkach autobiograficznych powieść 
wywołała duże zainteresowanie krytyki i 
czytelników. Sukces wynikał z zastosowania przez 
autora zupełnie nowego i rewolucyjnego języka. 
Céline odwołuje się do języka mówionego, do 
argot, do wszelkiego rodzaju kolokwializmów. W 
niezwykle brutalnej, prowokacyjnej i 
niejednokrotnie szokującej formie przedstawia opis
współczesności, którą można oddać jedynie 
poprzez krzyk i bunt. 
https://lubimyczytac.pl/

6 Jujja Wieslander, Tomas 
Wieslander – Kajtek i Miś

Posłuchaj o tym, jak Kajtek prawie nauczył się 
pływać, jak próbował wbiec na drzewo i jak bawił 
się w pustynię w środku zimy. Częstą towarzyszką 
zabaw Kajtka jest Tosia. Każdego wieczora przed 
zaśnięciem Kajtek opowiada Misiowi o tym, co się 
wydarzyło tego dnia. I razem zasypiają.
Dla małego człowieka każdy, nawet najzwyklejszy 
dzień, może być przygodą!
Piętnaście opowiadań o Kajtku, Misiu i Tosi 
napisanych przez autorów książek o Mamie Mu – 
w sam raz do głośnego czytania najmłodszym – 
przed snem lub o każdej innej porze dnia. 

https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/
https://lubimyczytac.pl/autor/54022/tomas-wieslander
https://lubimyczytac.pl/autor/54022/tomas-wieslander
https://lubimyczytac.pl/autor/52744/jujja-wieslander


7 Donna Tartt – Tajemna historia Richard Papen rozpoczyna studia w ekskluzywnym
college’u w Nowej Anglii. Dołącza do grupy 
inteligentnych, ekscentrycznych studentów filologii 
klasycznej, którzy pod wodzą charyzmatycznego 
wykładowcy odkrywają sposób myślenia i życia 
niemający nic wspólnego z monotonną egzystencją
ich rówieśników. Kiedy jednak eksperymenty z 
narkotykami, alkoholem i seksualnością nie 
przynoszą odpowiedzi na pytanie: jak daleko 
można się posunąć?, dochodzi do morderstwa.
Czy da się uniknąć jego konsekwencji? Czy można
zabić i nie zostać ukaranym? I czy możliwe jest, by
morderstwo w żaden sposób nie zmieniło 
mordercy? 
https://lubimyczytac.pl/

8 Vincent Bourgeau, Cedric 
Ramadier  - Zaśnij ze mną

Waszym zadaniem jest... położenie książki spać. 
Musicie więc dopilnować czy książka umyła już 
zęby, czy zrobiła siusiu, opowiedzieć jej bajkę, 
zaśpiewać kołysankę, okryć kocykiem i w końcu 
dać słodkiego buziaka na dobranoc...
Interaktywna książka kartonikowa dla 
najmłodszych. Czy książka w waszych rękach 
pójdzie chętnie spać? Czy będziecie umieć utulić ją
do snu? A może szybciej zaśniecie sami?
"Zaśnij ze mną" nie tylko aktywnie wciąga 
czytelników do lektury, ale też oswaja 
najmłodszych z zasypianiem, stawiając ich w roli 
rodzica sprawującego opiekę nad książką.
Wydanie kartonikowe (board book) - wszystkie 
strony z twardego kartonu. 
https://lubimyczytac.pl/

9 Christine Roussey, Jo Witek – 
W moim sercu – księga uczuć

Dziś otworzę szeroko drzwi do mojego serca i 
zobaczymy, co się w nim kryje. Radość, smutek, 
odwaga, gniew - w każdym sercu mieszka wiele 
uczuć. "W moim sercu" to piękna książka o 
uczuciach, która podbiła tysiące małych i dużych 
serc. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/
https://lubimyczytac.pl/autor/129259/cedric-ramadier
https://lubimyczytac.pl/autor/129259/cedric-ramadier
https://lubimyczytac.pl/autor/129258/vincent-bourgeau


10 Weronika Szelęgiewicz – 
Koniberki

Pod płaszczykiem przygód sympatycznych 
stworzeń z motylimi skrzydełkami, dzieci uczą się 
odróżniać dobro od zła, czy mądrość od głupoty. 
Autorka tworząc gromadę bohaterów m.in. 
Rubinka, Szafirka, Węgielka czy Serpentynkę, 
sportretowała nasze dzieci i ich sposób widzenia 
świata. To po prostu mądra i ciepła opowieść. 
https://lubimyczytac.pl/

11 Andy Mansfield, Eryl Norris – 
Kto się kryje w lesie

Tajemnicze oczy patrzą z głębokiego lasu. Czy 
ktoś nas obserwuje?
Sprawdź, jakie zwierzęta wyskoczą z tej zabawnej 
książki! 
https://lubimyczytac.pl/

12 Andy Mansfield, Eryl Norris – 
Kto się kryje w wodzie

Tajemnicze oczy patrzą z głębokiego lasu. Czy 
ktoś nas obserwuje?
Sprawdź, jakie zwierzęta wyskoczą z tej zabawnej 
książki! 
https://lubimyczytac.pl/

13 Astrid Lindgren – Przygody 
dzieci z ulicy Awanturników

Zbiorowe wydanie dwóch książek o przygodach 
kapryśnej, upartej i pełnej fantazji Lotty: „Dzieci z 
ulicy Awanturników” oraz „Lotta z ulicy 
Awanturników”, po raz pierwszy z kolorowymi 
ilustracjami Ilon Wikland.
Tatuś Lotty mówi, że zanim pojawiły się dzieci, w 
ich domu było całkiem spokojnie. Dopiero potem 
zrobił się harmider. Rzeczywiście, Lotta, Jonas i 
Mia-Maria potrafią narozrabiać jak mało kto! Tę 
bystrą trójkę i ich przygody pokocha czytelnik w 
każdym wieku. 
https://lubimyczytac.pl/



14 Izabela Łazarczyk  Kaczmarek 
– Gdy rodzice byli dziećmi

Ta niezwykła książka przeniesie cię w świat 
dzieciństwa twoich rodziców. Dowiesz się, jak 
wyglądało życie powszednie w tamtym czasie, w 
co ubierali się ludzie, co jedli, jak spędzali czas 
wolny, gdzie podróżowali i najważniejsze – w co 
uwielbiali się bawić. Jeśli interesuje cię, dlaczego 
kiedyś przed sklepami ustawiały się gigantyczne 
kolejki, czym ozdabiano choinki na święta i 
dlaczego pomarańcze były tak atrakcyjne, to ta 
książka jest dla ciebie. 
https://lubimyczytac.pl/

15 Anna Czerwińska Rydel, 
Agnieszka Frączek  i inni – 12 
wyjątkowych postaci

Dwunastu autorów napisało 12 opowieści o... 
marzeniach. O tym, jak mali stawali się Wielkimi. 
Zdobywali sławę i uznanie. Książka pokazuje, że 
każdy, nawet Najsławniejszy Człowiek Świata, był 
kiedyś dzieckiem. Okruchy dziecięcych marzeń 
pomagały realizować dorosłe plany, dążyć do celu, 
być niezwyciężonym.
Wspierajmy marzycieli, bo marzenia są bardzo 
ważne! 
https://lubimyczytac.pl/

16 Thomas Baas – Lot Osvalda Oswald wiódł spokojne życie bez niespodzianek i 
odpowiadało mu to. Ale pewnego dnia zniknął jego 
jedyny przyjaciel! Pełen obaw, wyrusza na 
poszukiwania do gęstej dżungli, która opanowała 
miasto…
A może ta niezwykła podróż pozwoli obu 
przyjaciołom oderwać się od ziemi i znaleźć 
szczęście?
Dwie rozkładane strony przeniosą Cię w samo 
serce dżungli! 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


17 W. Bruce Cameron - Psiego 
najlepszego. Był sobie pies na 
święta

Kiedy na świat przychodzi pięć niesfornych 
szczeniaczków, Josh zgłasza się po pomoc do 
lokalnego schroniska. Tam poznaje uroczą i 
kochającą zwierzęta Kerri, która z zapałem uczy 
go, jak dbać o psią rodzinkę. Wspólnie 
przygotowują szczeniaki do adopcji w ramach 
świątecznego programu szukania nowych domów 
psiakom ze schroniska. Wraz z upływem czasu 
Josh zaczyna darzyć dziewczynę coraz 
cieplejszym uczuciem. Im bardziej zakochuje się w 
Kerri, tym bardziej przywiązuje się do futrzaków, 
które wniosły w jego życie mnóstwo miłości.
Kiedy zbliżają się święta i termin oddania 
szczeniaków, Josh zastanawia się, czy będzie w 
stanie bez nich żyć. 
https://lubimyczytac.pl/

18 Hélene Delforge, Quentin 
Gréban  -  Mama

Mama. Słowo niezwykłe. Wyjątkowe, a zarazem 
uniwersalne. Jedno słowo, które potrafi wyrazić 
miłość, czułość, troskę, radość, nadzieję - ale 
czasem też nieobecność i tęsknotę. Quentin 
Gréban stworzył wspaniałą kolekcję portretów 
matek z różnych epok i stron świata, a Hélène 
Delforge opatrzyła je pięknymi, poetyckimi 
tekstami. Wszystkie odcienie macierzyństwa w 
zachwycającej formie graficznej, wyjątkowy 
prezent dla każdej obecnej i przyszłej mamy. 
https://lubimyczytac.pl/

19 Robert Macfarlane – Szlaki. 
Opowieści o wędrówkach

Robert Macfarlane odkrywa przed nami 
zapomniany świat: trakty, drogi, szlaki handlowe i 
trasy, którymi kiedyś podążali pielgrzymi. Pieszo i 
na rowerze, w upale i mrozie, z pęcherzami na 
nogach, niekiedy bez snu – przemierza 
południowo-wschodnią Anglię, północno-zachodnią
Szkocję, Hiszpanię, prowincję Sichuan i Palestynę.
Jego duchowym przewodnikiem w snuciu 
opowieści o wzajemnym kształtowaniu ludzi i 
miejsc jest dwudziestowieczny pisarz i poeta, 
Edward Thomas.
Ta książka to prawdziwe tour de force jednego z 
najznakomitszych współczesnych brytyjskich 
pisarzy, wielokrotnie nagradzanego i dotąd 
niepublikowanego w Polsce. To literatura drogi, 
natury i przygody w najlepszym wydaniu, łącząca 
w sobie myśl filozoficzną z historią i bogatą wiedzą 
geograficzno-przyrodniczą. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/autor/111869/quentin-greban
https://lubimyczytac.pl/autor/111869/quentin-greban
https://lubimyczytac.pl/autor/165879/helene-delforge


20 Alison McGhee, Peter H. 
Reynolds  - Mały chłopiec

Autorzy poruszającej książki o miłości 
macierzyńskiej, „Kiedyś”, tym razem stworzyli 
niezapomnianą historię o małym chłopcu.
Z ogromną czułością przygląda mu się jego ojciec, 
patrząc, jak synek radzi sobie z codziennością, jak 
wytrwale tworzy coraz to nowe rzeczy z 
kartonowego pudła i jak cudownie przy tym używa 
nieskrępowanej wyobraźni.
To książka dla każdego taty i każdego synka. 
https://lubimyczytac.pl/

21 Grzegorz Kasdepke – Poradnik
hodowcy aniołów

Nawet z daleka ogródki działkowe po drugiej 
stronie ulicy wyglądają złowieszczo. Niknące w 
cieniu owocowych drzew, przesycone wilgocią 
bezludne alejki. To zakazana strefa, dzieci nie 
chodzą tam same. Marta doskonale o tym wie, ale 
nie powstrzyma jej nikt i nic, bo tylko ona może 
wyjaśnić, co tam robią anioły. 
https://lubimyczytac.pl/

22 Agnieszka Stein – Nowe 
wychowanie seksualne

Unikalna na polskim rynku książka o rozwoju 
seksualności i edukacji dzieci w tym aspekcie. 
Zanurzona w filozofii rodzicielstwa bliskości, teorii 
więzi, Porozumienia bez przemocy, oparta na 
najnowszych doniesieniach naukowych, bez 
balastu nieaktualnej i często szkodliwej wiedzy.
To książka, w której ludzka seksualność nie jest 
oddzielona od reszty życia, napisana z szacunkiem
dla intymności dziecka i troską o jego optymalny 
rozwój. Stanowi wartościowe źródło rzetelnej 
wiedzy o rozwoju człowieka i pokazuje, jak 
traktowanie dziecka z szacunkiem i empatią 
pomoże mu we wchodzeniu w dorosłość. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/
https://lubimyczytac.pl/autor/82591/peter-h-reynolds
https://lubimyczytac.pl/autor/82591/peter-h-reynolds
https://lubimyczytac.pl/autor/105805/alison-mcghee


23 Truman Capote- Śniadanie u 
Tiffanyego 

Zbiór czterech nowel amerykańskiego pisarza, 
prekursora powieści dokumentalnej, Trumana 
Capote, zawierający między innymi legendarne 
'Śniadanie u Tiffany'ego' 
Głównym motywem spajającym wszystkie 
opowiadania Capote'a jest miłość w jej najbardziej 
różnorodnych formach. Holly Golightly, bohaterka 
'Śniadania'- to odważna, łamiąca reguły młoda 
kobieta, pracująca jako dama do towarzystwa. 
Kontakty z mafijnym półświatkiem nie chronią jej 
jednak przed zakochaniem w brazylijskim 
dyplomacie.  Haitańska prostytutka z 'Domu z 
kwiatów' chce porzucić dotychczasowe życie i 
zawierzyć przepowiedni, wedle której odnajdzie 
kiedyś prawdziwą miłość, a bohaterowie 
'Diamentowej gitary' oraz 'Bożonarodzeniowego 
wspomnienia' próbują żyć dalej ze świadomością 
straty. 
https://lubimyczytac.pl/

24 Witold Vargas – Bestiariuszek. 
Niewidzialni pomocnicy

„Bestiariuszek słowiański. Niewidzialni pomocnicy” 
to znakomita propozycja dla tych milusińskich, 
których pasjonują historie o mitycznych 
stworzeniach, krasnoludach i słowiańskich 
stworach. Tym razem autor i rysownik Witold 
Vagas zaprasza do lektury najmłodszych, dla 
których stworzył specjalne, dziecięce wydanie 
bestsellerowego „Bestiariusza słowiańskiego”. 
Pierwsza część z nowego cyklu w serii Legendarz 
poświęcona będzie karzełkom. 
https://lubimyczytac.pl/

25 Tania Del Rio Warren XIII i 
wszystkowidzące oko

Samotny pokojowy, boy, dozorca i goniec w hotelu 
od wieków należącym do jego rodziny. To dziwny, 
mroczny budynek, pełen krętych korytarzy i 
tajemniczych zakamarków… a być może kryje też 
magiczny skarb zwany Wszystkowidzącym Okiem.
Jeśli Warren ma go znaleźć  musi  rozwikłać kilka  
zagadek. Co to za dziwny stwór kryje się w 
hotelowej kotłowni?1 Jakaż to  dziewczyna snuje 
się po labiryncie w ogrodzie? Dlaczego jedyny 
gość hotelu chodzi zawsze zawinięty w bandaże?
Warren XIII i Wszystkowidzące Oko to misternie 
ilustrowana kopalnia łamigłówek, szyfrów i 
fantazyjnych wynalazków, która nie tylko rozbawi, 
ale czasem też wprawi w zakłopotanie czytelników 
w każdym wieku. 
https://lubimyczytac.pl/



26 Burnet Frances Hodgson, 
Anne Sewell,Arthur Ransome –
Pakiet Mała klasyka

TRZY WIELKIE POWIEŚCI DLA MŁODYCH 
CZYTELNIKÓW. Mały lord,to wzruszająca historia 
skromnrgo chłopca, który niespodziewanie staje 
się spadkobiercą ogromnego majątku i tytułu 
szlacheckiego.

Jaskółki i Amazonki, to najsłynniejsza powieść o 
hartowaniu charakterów młodych bohaterów i 
pełnym przygód życiu na odludziu.

Kary Klejnot, to klasyka literatury i wzruszająca 
historia Karego Klejnotu, konia, w którym 
zakochały się pokolenia młodych i dorosłych 
czytelników.

https://lubimyczytac.pl/

27 Geralyn Gendreau – Jean z 
dżungli

Jean z dżungli. Fascynująca historia kobiety która 
wyruszyła w poszukiwaniu utraconego raju.
Porywająca biografia Jean Liedloff, antropolożki i 
pisarki, autorki kultowej książki „W głębi 
kontinuum”, której obserwacje natury ludzkiej 
wpłynęły na miliony ludzi na całym świecie.
Jest rok 1951. Dwudziestoletnia Jean opuszcza 
Paryż i wyrusza do Wenezueli w poszukiwaniu 
diamentów. Dociera do plemion, które wciąż żyją 
jak w epoce kamienia łupanego. Traci 
zainteresowanie diamentami, bo odkrywa inny 
skarb: naturalną harmonię między członkami 
społeczności.
Biografia Liedloff to obowiązkowa lektura dla 
wszystkich zainteresowanych mądrym 
rodzicielstwem, które prowadzi do wychowania 
szczęśliwych dzieci. 
https://lubimyczytac.pl/

28 Derib Job – Yakari i wielki orzeł Pierwszy album słynnej przygodowo-
humorystycznej opowieści o małym Indianinie. Cykl
ukazuje się od pięćdziesięciu lat, a mimo to nadal 
bawi i wcale się nie zestarzał, gdyż zawiera treści 
uniwersalne i ważne w każdej epoce. Obecnie liczy
prawie czterdzieści tomów. Yakari, kilkuletni 
chłopiec z plemienia Siuksów, marzy, aby zostać 
mężczyzną i wejść do grona wojowników. Nie wie, 
jak tego dokonać, na szczęście w jego snach 
pojawia się Wielki Orzeł, duch opiekuńczy, który 
krok po kroku będzie kierował poczynaniami 
Yakariego. Od tej pory bohatera czekają pełne 
magii i niebezpieczeństw przygody. Pozna też 
Małego Pioruna, szybkiego jak wiatr konika, który 
zostanie jego przyjacielem i wiernym towarzyszem.
A że Yakari jest odważny i rozumie mowę zwierząt,
wyjdzie cało z każdego zagrożenia! 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/
https://tantis.pl/autor/arthur-ransome-a309419
https://tantis.pl/autor/anne-sewell-a315285
https://tantis.pl/autor/burnet-frances-hodgson-a315284


29 Lauren Wolk – Rok, w którym 
nauczyłam się kłamać

Jesienią 1943 roku spokojny świat pensylwańskiej 
wsi, gdzie wojna jest tylko dalekim echem, 
przestaje być dla Annabelle bezpiecznym 
miejscem. Pewnego ranka w szkole pojawia się 
nowa uczennica, brutalna i złośliwa Betty. Ofiarą jej
prześladowania i intryg staje się nie tylko 
Annabelle, ale też włóczęga i dziwak Toby, który 
jest weteranem wojennym i jej przyjacielem. A gdy 
ma się dwanaście lat, nie jest łatwo stawić czoła 
złu, które nagle czai się tak blisko…
"Rok, w którym nauczyłam się kłamać" to 
poruszająca powieść o konfrontacji ze złem i 
uprzedzeniami. Zdobyła wiele nagród, w tym tytuły 
Newbery Honor Book 2017 i Najlepszej Dziecięcej 
książki roku „Wall Street Journal”. Trafiła także na 
listę bestsellerów „New York Timesa”. 
https://lubimyczytac.pl/

30 Krzysztof Potaczała – Zostały 
tylko kamienie. Akcja Wisła. 
Wygnania i powroty

Akcja "Wisła" to niezamknięty rozdział polskiej 
historii. Bolesny, drażliwy, niewygodny. Kwestią 
przymusowych wysiedleń Ukraińców z południowo-
wschodniej Polski zajmowali się i wciąż zajmują 
uczeni, publicyści i politycy. Dlaczego zastosowano
zbiorową odpowiedzialność wobec blisko stu 
pięćdziesięciu tysięcy obywateli polskich 
narodowości ukraińskiej? Nazwano ich bandytami, 
wrogami Polski Ludowej? Nawet tych, którzy mieli 
kilka lat lub byli stojącymi nad grobem starcami?
Reportaż Krzysztofa Potaczały ukazuje różne 
odcienie konfliktu ukraińsko-polskiego na 
rubieżach Rzeczypospolitej. Autor dotarł nie tylko 
do intrygujących dokumentów, lecz przede 
wszystkim do uczestników wydarzeń. Polacy i 
Ukraińcy - krewni i dawni sąsiedzi - byli milicjanci, 
funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa i 
żołnierze opowiadają, jak wyglądało  ich życie i 
przed jakimi stawali wyborami. 
https://lubimyczytac.pl/

31 Tricia Levenseller – Córka 
króla piratów

Wysłana na misję, by odnaleźć starą mapę 
stanowiącą klucz do legendarnego skarbu, 
siedemnastoletnia piratka Alosa, celowo pozwala 
się uprowadzić, aby móc przeszukać statek 
konkurenta.
Dziewczyna zmaga się z bezwzględną piracką 
załogą. Dostępu do mapy broni jej porywacz, 
nadspodziewanie bystry i nieprzyzwoicie 
atrakcyjny, pierwszy oficer, Riden. Alosa ma jednak
kilka asów w rękawie. Żaden marynarz nie zdoła 
pokrzyżować planów córki Króla Piratów. 
https://lubimyczytac.pl/



32 Tricia Levenseller – Córka 
królowej oceanów

Alosa wykonała zadanie. Nie tylko odzyskała 
fragmenty mapy prowadzącej do legendarnego 
skarbu, ale i uwięziła na swoim statku piratów, 
którzy ją wcześniej pojmali. Jej uwagę wciąż 
jednak rozprasza bardzo atrakcyjny i 
niespodziewanie lojalny pierwszy oficer Riden, 
choć w tej chwili znajduje się on pod jej rozkazami.
Dziewczyna spodziewa się, że nikczemny Vordan 
stanie wkrótce przed obliczem sprawiedliwości jej 
ojca. Pirat jednak zdradza tajemnicę, którą rodzic 
trzymał w sekrecie od lat. Alosa wraz z załogą 
bierze udział w śmiertelnie niebezpiecznym 
wyścigu, konkurując z przerażającym królem 
piratów. Pomimo zagrożenia, dziewczyna ma 
pewność, że dotrze do skarbu jako pierwsza... bo, 
mimo wszystko, jest przecież córką królowej 
oceanu. 
https://lubimyczytac.pl/

33 Agnieszka Stein – Akcja 
adaptacja

Kiedy dziecko idzie do przedszkola, otwiera się 
przed nim i jego rodzicami nowy etap. I chociaż dla
części rodziców wydaje się on oczywisty, często 
towarzyszy mu wiele rozterek:
- Czy moje dziecko jest już gotowe?
- Co, jeśli rodzic ma wątpliwości?
- Jak wybrać przedszkole i co, jeśli nie mamy 
wyboru?
- Jak przygotować dziecko (i siebie) do 
przedszkola?
„Akcja adaptacja” odpowie na te i wiele innych 
pytań. Agnieszka Stein pisze w niej jednak nie tylko
o przedszkolu, ale też o tym, co dzieje się w 
rodzinie przedszkolnego debiutanta. 
https://lubimyczytac.pl/

34 Ewa, Paweł Pawlak – Mały 
atlas zwierzaków Ewy i Pawła 
Pawlaków

W tym niezwykłym pamiętniku-zwierzowniku para 
znakomitych ilustratorów znów opowiada o 
mieszkańcach swojego ogrodu i jego najbliższych 
okolic. Tym razem poznajemy jeża, lisa, wiewiórkę,
łasicę, zająca, dzika, nietoperza, mysz, żabę, 
ślimaka, borsuka, sarnę, kunę, ryjówkę… Nie, to 
ciągle jeszcze nie wszyscy bohaterowie tej 
zachwycającej książki! Poprzez obrazki z 
kolorowych szmatek, akwarele, zdjęcia, dziecięce 
rysunki (pożyczone od sąsiadki Hani), a nawet 
trójwymiarowe modele autorzy wyczarowują świat 
pełen poezji, humoru i czułości wobec innych istot. 
Zachęcają w ten sposób małego czytelnika, by i on
– pisząc, fotografując, wycinając, rysując, a przede
wszystkim patrząc – został najprawdziwszym 
zwierzoznawcą! 
https://lubimyczytac.pl/



35 Magdalena Wala – Na moment
przed świtem

Dwie kobiety, dwie różne epoki, te same dylematy i
tak podobne koleje losów…
Adriana jest nieszczęśliwa w małżeństwie. Pod 
wpływem historii zasłyszanej od sąsiadki, starej 
Ślązaczki Agnes, postanawia chociaż trochę 
zmienić swoje życie. W tym celu musi uzyskać 
przebaczenie mężczyzny, którego dawno temu 
skrzywdziła, pojednać się z rodziną oraz rozwikłać 
sekrety ze swojej przeszłości.
Na zmiany w życiu Adriany duży wpływ ma 
opowieść Agnes. Poznajemy ją na początku 
września 1939 roku, gdy dziewczyna żyje w 
Mysłowicach – mieście przyłączonym do III 
Rzeszy. Czeka ją niełatwa walka o zachowanie 
tożsamości oraz wierności własnym ideałom. 
https://lubimyczytac.pl/

36 Peter Goes – Rzeki. Podróż po
meandrach hyistorii, przyrody i 
kultury

Nowa wielkoformatowa książka autora „Rzeki 
czasu”: efektownie narysowany edukacyjny album 
o najważniejszych rzekach świata.
Nil i Amazonka.
Ganges i Jangcy.
Dunaj i Missisipi.
I wiele, wiele więcej…
Wyrusz w rejs po 36 słynnych rzekach z 6 
kontynentów. Poznaj miejsca, przez które płyną, 
oraz zdarzenia i postacie, które zapisały się w ich 
historii. Zobacz żyjące nad nimi zwierzęta i rośliny. 
Wsłuchaj się w związane z rzekami legendy i mity. 
Oglądaj pełne szczegółów ilustracje, czytaj 
zwięzłe, pełne informacji opisy. Daj się ponieść 
nurtowi opowieści o wodach, wokół których toczy 
się życie naszej planety. 
https://lubimyczytac.pl/

37 Leo Bormans – Przyjaźń. 
Opowiastki dla dzieci 

Dobrzy przyjaciele są potrzebni do szczęśliwego 
życia. Gdy dzieci mówią o szczęściu, rzadko – w 
przeciwieństwie do dorosłych – wspominają o 
rzeczach materialnych. Częściej mówią o tym, jak 
fajnie spędzać czas z bliskimi i przyjaciółmi. 
Niektóre dzieci nie mają przyjaciół. Niektóre mają 
tylko jednego przyjaciela lub przyjaciółkę. Jeszcze 
inne mają ich bardzo dużo. Dokładnie tak jak w 
przypadku dorosłych i ptaków. Nie chodzi jednak o 
to, ilu mamy przyjaciół, bo nawet jeśli nie mamy 
akurat żadnego, to wkrótce na pewno jakiś się 
pojawi. Ta książka opowiada o tym, jak możesz 
stać się, być i pozostać przyjacielem. Ponieważ 
ważniejsze od posiadania wielu przyjaciół jest 
bycie przyjacielem. 
https://lubimyczytac.pl/



38 Berenika Kołomycka – Malutki 
Lisek i wielki Dzik – Huk

Piąty tom cudownie namalowanej opowieści dla 
młodszych dzieci.
Dobrze jest wrócić do domu po długiej podróży. 
Malutki Lisek i Wielki Dzik docierają pod swoją 
ukochaną jabłonkę. Na horyzoncie zbierają się 
jednak czarne chmury i nadciąga
niebezpieczeństwo. Nikt nie będzie bezpieczny. 
Czy przyjaciele poradzą sobie w tej groźnej 
sytuacji?
Autorką komiksu jest Berenika Kołomycka, 
graficzka, ilustratorka i projektantka. Stworzyła 
rysunki do komiksów Wykolejeniec (scen. 
Grzegorz Janusz) i Tej nocy dzika paprotka (scen. 
Marzena Sowa).
Komiks nagrodzony w drugiej edycji Konkursu im. 
Janusza Christy na komiks dla dzieci. 
https://lubimyczytac.pl/

39 Lydia Nichols – Wydaje mi się, 
że widziałem pingwina

Książka dla najmłodszych czytelników, wspierająca
spostrzegawczość i rozwój małej motoryki.
Gdzieś na plaży ukrył się pingwin. Czy jest za 
parasolem? A może schował się za zamkiem z 
piasku? Podnieś i przesuń ruchome elementy tej 
książki, aby sprawdzić, gdzie się schował. 
https://lubimyczytac.pl/

40 Emilia Dziubak, Barbara 
Kosmowska – Tru- Love story

Po sukcesach, które odniósł jako wynalazca, zając 
Tru poczuł zawrót głowy, zamknął swój warsztat i 
zaczął się udzielać towarzysko. Czyżby miał zostać
leśnym bawidamkiem i przestać rozwijać swoje 
talenty? A co z uczuciem do Słodkiej Dzidzi?
Dalszy ciąg przygód pomysłowego szaraka z 
dzielnicy Koniczyny Dolne. Podobne jak 
poprzednio zdobią go magiczne ilustracje Emilii 
Dziubak, które tworzą dowcipną, poetycko-
malarską opowieść dla dzieci. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


41 Witold Vargas – Bestiariusz – 
Zwierzęta. Legendarz

Po świetnie przyjętej serii „Bestiariusza 
słowiańskiego” jeden z jej autorów, Witold Vargas, 
przygotował kontynuację tego tytułu, tym razem 
całkowicie poświęconą zwierzętom. To one 
towarzyszyły człowiekowi od początku cywilizacji, 
żyjąc tuż obok i stanowiąc dla niego źródło 
przetrwania w postaci pożywienia i odzienia. Ich 
opisy zawierają mnóstwo nadprzyrodzonych cech, 
dzięki czemu opisywane istoty stają się częścią 
pasjonującego świata fantastycznego. Autor po 
przestudiowaniu niezliczonej ilości opracowań 
etnograficznych, starych kronik, dokumentów, 
baśni, legend i podań starał się każdemu 
przybliżyć świat słowiańskiej fantastyki
https://lubimyczytac.pl/

42 Tove Jansson – Zima 
Muminków

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/

43 Magdalena Witkiewicz – 
Zamek z piasku

Uważaj na znajomości, które zaczynają się od 
głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją 
seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które
zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, 
możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
Młode małżeństwo decyduje się na dziecko. 
Wszystko wydaje się proste, ale mimo miesięcy 
starań Weronika nie może zostać mamą. Ból, 
rozczarowanie, samotność. I wtedy w życiu 
bohaterki pojawia się ktoś trzeci. Przyjaciel. Czy 
wystarczy jeden krok, by spełniło się marzenie 
Weroniki? A może przyjaźń z innym mężczyzną 
otworzy jej oczy na własne małżeństwo?
Tworzenie wzajemnych relacji to jak budowanie 
zamku z piasku. Nieustannie trzeba o niego dbać, 
by nie runął… I by nikt nie wszedł w niego 
butami… Związek pomiędzy dwojgiem ludzi 
również bywa kruchy. Tak jak zamek z piasku. Gdy 
odwrócisz głowę, może zalać go morska fala. 
Wtedy pozostanie tylko słona morska woda – albo 
słone łzy. 
https://lubimyczytac.pl/



44 Jan Bliźniak – Śrubek i 
tajemnice maszynerii

W Maszynerii coraz częściej słychać wściekły ryk 
policyjnych syren, a pościgi za naruszającymi 
porządek robotami stały się już niemal 
codziennością. Wszystko za sprawą wirusa, na 
którego nie ma na razie skutecznego antidotum. 
Władze próbują zatuszować problem i 
błyskawicznie usuwają każdą zarażoną jednostkę. 
Wszystkie trafiają do Warsztatu, skąd żadna dotąd 
nie powróciła. Jest wśród nich także ojciec Śrubka.
Syn za wszelką cenę chce uratować ojca, ale czy 
ma jakiekolwiek szanse? 
https://lubimyczytac.pl/

45 Jakub Ćwiek – Topiel Pod koniec lipca 1997 roku ukraińscy żołnierze, 
którzy przybyli na pomoc powodzianom, dokonują 
makabrycznego znaleziska w korycie rzeki. Na 
ułamanym, zanurzonym w wodzie drzewie wiszą 
zwłoki nastolatka poszukiwanego od blisko dwóch 
tygodni. Niespełna miesiąc wcześniej dla czwórki 
młodych chłopaków – Kacpra, Darka, Józka i 
Grześka – właśnie rozpoczynają się wakacje. I 
zupełnie nie przeszkadza im, że wolne dni skąpane
są w strugach deszczu, a meteorolodzy alarmują o 
powodziowym zagrożeniu. Są pewni, że to będzie 
ich lato!  Trzy dni później właśnie w Głuchołazach, 
maleńkiej mieścinie przy samej polsko-czeskiej 
granicy rozpoczyna się katastrofa zapamiętana 
jako Powódź Stulecia. To ona i wywołana nią 
lawina zdarzeń doprowadzi chłopców najpierw do 
wyjątkowego odkrycia, a następnie do śmierci 
jednego z chłopców. Którego? 
https://lubimyczytac.pl/

46 Sylwia Trojanowska – Powiedz 
mi jak będzie

Trzy pary, trzy historie i filmowa fabuła, która 
trzyma w napięciu aż do ostatniej strony.
Wojciech nie szukał miłości, ale kiedy poznał Annę,
już od pierwszego spotkania wiedział, że ta relacja 
będzie wyjątkowa.
Kinga była pewna, że znalazła tego jedynego 
mężczyznę. Zaufała mu całkowicie, ignorując 
kolegę z pracy, który od jakiegoś czasu spoglądał 
na nią z zainteresowaniem
Ola zawsze była zajęta pracą, lecz gdy spotkała 
Mateusza, zapragnęła od życia czegoś więcej.
Jedno wydarzenie sprawi, że drogi dotychczas 
obcych sobie ludzi niespodziewanie się przetną. 
Bolesne doświadczenie zmusi ich do zmierzenia 
się z najtrudniejszym pytaniem o przyszłość: co 
jeszcze szykuje los? Czy siła miłości zwycięży? 
https://lubimyczytac.pl/



47 Beatrix Helen Potter – 
Historyjki Beatrix Potter

Czy znasz króliczka Piotrusia i jego kuzyna 
Beniamina? Czy wiesz, co się przydarzyło 
kocurkowi Tomaszowi i dlaczego Hilda Kałużanka 
zaufała chytremu lisowi? Jeśli nie, sięgnij po ten 
zbiór uroczych, pięknie ilustrowanych opowiastek, 
które od ponad stu lat zachwycają dzieci na całym 
świecie. 
https://lubimyczytac.pl/

48 Magdalena Wala – Nazajutrz 
Cię odnajdę

Adrianie udaje się w końcu dotrzeć do ukrywanej 
przez męża prawdy. Postanawia go opuścić i dąży 
do rozwodu. W jej życiu ponownie pojawia się 
Maciek. Opowiada Adzie o wydarzeniach  
ostatniego roku wojny. Część jej rodziny, dawni 
przyjaciele i znajomi opuścili na zawsze Mysłowice 
i Polskę. Agnes latami czekała na męża…
Tymczasem Adriana w domu matki przegląda 
pudełko z dokumentami po dziadku. 
Niespodziewanie odkrywa takie, które rzucają 
nowe światło na powiązania jej rodziny. Również 
na Agnes. A może dziewczynę ze staruszką łączy 
coś więcej? 
https://lubimyczytac.pl/

49 Éric-Emmanuel Schmitt  - 
Kobieta w lustrze

Trzy kobiety. Gwiazda filmowa, mistyczka, 
arystokratka zafascynowana psychoanalizą.
Na pozór dzieli je wszystko. Łączy obsesyjna myśl,
że muszą porzucić swoje dotychczasowe życie i 
odnaleźć to, co naprawdę ważne.
Bo życie to coś więcej.
Więcej niż rola do odegrania. Niż religia i 
konwenanse. Więcej niż mąż i dziecko. Pieniądze i
sława.
Eric-Emmanuel Schmitt zabiera czytelników w 
niezwykłą podróż przez czas i historię, by 
przedstawić losy fascynujących kobiet. W swojej 
bestsellerowej powieści z wrażliwością filozofa i 
pasją wytrawnego detektywa zgłębia tajemnice 
kobiecej duszy. W tym lustrze może się przejrzeć 
każda z nas. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/
https://lubimyczytac.pl/autor/15987/eric-emmanuel-schmitt


50 Arto Paasilinna – Rok zająca Kaarlo Vatanen, zmęczony i sfrustrowany 
dotychczasowym życiem dziennikarz z  helsińskiej 
gazety, w drodze powrotnej z delegacji ratuje 
potrąconego zająca. Od tej chwili wszystko się 
zmienia: Vatanen postanawia rzucić pracę, żonę  
by wraz z zającem ruszyć w  podróż po dzikich 
ostępach północnej Finlandii.  Niegdysiejszy 
redaktor sypia odtąd pod gołym niebem, kąpie się 
w rzece, zarabia na chleb jako drwal albo 
budowniczy, od czasu do czasu gasi wielkie 
pożary, a nawet wywołuje skandale 
dyplomatyczne. Poznaje rozmaitych ludzi – 
dobrodusznych pijaczków i ekscentrycznych 
dziwaków, wiejskich twardzieli i piękne kobiety – 
ale największa zażyłość łączy go z zającem, dla 
którego Vatanen jest gotów zrobić  bardzo wiele…
„Rok zająca” to powieść łotrzykowska, obfitująca w 
absurdalne zwroty akcji i gagi rodem z komedii 
slapstickowej. Przetłumaczona na kilkadziesiąt 
języków, wielokrotnie filmowana książka Paasilinny
stała się międzynarodowym bestsellerem i 
utrzymuje ten status do dziś. 
https://lubimyczytac.pl/

51 Emilia Kiereś, Marianna 
Oklejak – O kolędach gawęda

Ta książka to arcyciekawa, lekko opowiedziana 
przez Emilię Kiereś, pełna rzetelnej wiedzy i 
opatrzona wspaniałymi, barwnymi ilustracjami 
Marianny Oklejak gawęda o dobrze znanych nam 
wszystkim kolędach. Czy jednak na pewno tak 
dobrze znanych? Zwykle je przecież śpiewamy, a 
nie czytamy uważnie, analizując każde słowo. 
Zresztą nie wszystkie słowa napisane dawno temu 
są dla nas dzisiaj jasne... "O kolędach. Gawęda" 
pomoże zrozumieć teksty kolęd, zobaczyć w nich  
opowieści i przekonać się, jak wiele się w nich 
dzieje! Dołączone do książki zapisy nutowe i 
gitarowe chwyty ułatwią kolędowanie. 
https://lubimyczytac.pl/

52 Agatha Christie – Zbrodnie 
zimową porą

Zbiór dwunastu zimowych zagadek kryminalnych 
pióra mistrzyni gatunku.
Dni robią się coraz krótsze, a w powietrzu już czuć 
zbliżającą się zimę. Najprzyjemniej byłoby usiąść 
przed kominkiem, w którym wesoło trzaska ogień, i
zatopić się w lekturze opowiadań Królowej 
Kryminału. Tu niebezpieczeństwo może pojawić się
zewsząd – wraz z tajemniczymi gośćmi, w 
zatrutych smakołykach, a nawet w świątecznych 
podarunkach. 
https://lubimyczytac.pl/



53 Aqnnet Schaap – Lampka Poruszająca powieść dla młodzieży o samotności, 
trudnej przyjaźni i odwadze. Dla tych, którzy 
kochają baśń o małej syrence – i nie tylko.
To jest opowieść o morzu. O tajemniczych 
wodnych stworzeniach i o groźnych piratach. O 
admirale i jego Czarnym Domu, gdzie, jak mówią, 
mieszka potwór. O szarej latarni morskiej na 
małym półwyspie. O Lampce, córce latarnika, która
co dzień wspina się po sześćdziesięciu jeden 
stopniach, żeby zapalić światło. I o pewnym 
sztormowym wieczorze, gdy zabrakło zapałek i 
wszystko poszło nie tak.
Debiutancka powieść młodzieżowa holenderskiej 
pisarki i ilustratorki Annet Schaap, nagrodzona 
między innymi prestiżowym Złotym Rysikiem i 
przełożona na szesnaście języków. 
https://lubimyczytac.pl/

54 Francesca Dafne Vignaga – 
Igor

Igor – tak ma na imię i to jedyna rzecz, którą o 
sobie wie. Nie ma rodziny i nigdy nie spotkał 
nikogo, kto wyglądałby tak jak on. Jak to możliwe? 
Może wystarczy poszukać? A więc tak! Przyszedł 
czas, by wyruszyć w podróż i odnaleźć swoje 
plemię! Jednak za każdym razem, kiedy Igorowi 
wydaje się, że już-już odnalazł rodzinę, okazuje 
się, że nie do końca pasuje… zawsze coś musi 
zmienić. Igor to historia o poszukiwaniu swojego 
miejsca na świecie, której bohater odkrywa, że 
wcale nie trzeba być jak inni, żeby odnaleźć 
szczęście. Można być zupełnie innym i czuć się z 
tym dobrze. 
https://lubimyczytac.pl/

55 Marianna Oklejak, Zofia 
Stanecka – Basia i przedszkole

Seria BASIA tworzy świat atrakcyjny - bohaterka 
jest dziewczynką przyciągającą siłą swego 
charakteru. Jest to jednocześnie świat bardzo bliski
i zrozumiały dla dziecka, ponieważ opisany jest 
świetnym współczesnym językiem. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


56 Theres Lundén,Johannes 
Wätterbäck  - Zbierz, 
przechowaj, zjedz

Jak uprawiać zioła, pomidory, szczypior i wiele 
innych warzyw, żeby mieć najlepsze zbiory? Jak 
przechowywać warzywa i owoce, żeby nie straciły 
niebywałego smaku jesieni, zapachu lata czy 
wiosennej świeżości? I w końcu, jak połączyć 
najlepsze jakościowo produkty pochodzące z 
własnego warzywnika lub od lokalnych dostawców,
żeby stworzyć smaczne i proste potrawy?
Odkryj na nowo sezonową kuchnię i przygotuj:
• wyraziste kimchi,
• wyborną pastę z fety i tymianku,
• makaron z kremowym sosem z jarmużu,
• zupę z chrzanową śmietanką,
• kremową pastę baba ghanoush
i wiele innych potraw, które zachwycą twoją 
rodzinę i przyjaciół. 
https://lubimyczytac.pl/

57 Ewelina Miśkiewicz- Wszystko 
pod kontrolą

Karolina uwielbia swoją pracę i niezależność, którą
ceni ponad wszystko. Wiadomość o ciąży sprawia 
jednak, że poukładany dotąd świat wymyka jej się 
z rąk. Kobieta czuje, że nie jest gotowa na to 
wyzwanie, i obawia się, że nie poradzi sobie z 
samotnym macierzyństwem. Na szczęście może 
liczyć na wsparcie przyjaciółek.
Nadzieję na lepsze jutro daje jej także 
niespodziewane spotkanie z dawnym znajomym. 
Łukasz urzeka ją wyrozumiałością i ciepłem, 
stopniowo przywracając wiarę w miłość. Na drodze
rozwijającego się związku staje jednak jego 
nietypowa pasja. 
https://lubimyczytac.pl/

58 Bethan Stevens – Kapryśne 
wróżki

Daleko, w głębi lasu, pod szeleszczącymi liśćmi 
żyją wróżki. Zapewne myślicie, że wróżki są dobre,
uprzejme i słodkie, cóż, wiele z nich tak. Te 
pomocne wróżki opiekują się lasem. Musicie 
jednak wiedzieć, że niektóre wróżki, szczególnie te
najmniejsze, są kapryśne.
To właśnie one muszą szczególnie uważać, bo w 
pobliżu krąży goblin, który… nie - tego nie możemy
zdradzić! W każdym razie ten goblin robi straszne 
rzeczy.
„Kapryśne wróżki” to pięknie zilustrowany 
picturebook, który pomoże najmłodszym 
czytelnikom oswoić się z trudnymi emocjami, takimi
jak gniew, złość, frustracja i zły humor. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/
https://lubimyczytac.pl/autor/209188/johannes-watterback
https://lubimyczytac.pl/autor/209188/johannes-watterback
https://lubimyczytac.pl/autor/209189/theres-lunden


59 Agnieszka Potocka – Wiosna, 
Lato, Jesień

"Wiosna" to książka dla dzieci i rodziców, 
ułatwiająca wspólne poznawanie wiosennego 
świata i wspomagająca naukę słów. 
„Jesień” to kolejna część z serii kartonowych 
książeczek dla dzieci o porach roku. Z jej pomocą 
najmłodsi poznają słownictwo związane z jesienią. 
Książeczka będzie również niezastąpioną pomocą 
w poznawaniu symboli związanych z tą najbardziej 
kolorową porą roku. 
"Lato" to część kartonowej serii dla dzieci o porach 
roku. Książka prezentuje słownictwo związane z 
latem, wakacjami, urlopem i zmianami w 
przyrodzie.
https://lubimyczytac.pl/

60 Stanisław Kryciński. 
Łemkowszczyzna – po obu 
stronach Karpat

Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat to próba 
przedstawienia historii tego fragmentu Europy, 
począwszy od czasów jego zasiedlania po połowę 
XIX w. To historyczno-kulturowa wędrówka, w 
której przeczytamy o początkach tutejszego 
osadnictwa i teoriach z nim związanych, 
wędrujących figurach Matki Bożej, beskidzkim 
zbójnictwie, jak również o konfederacji barskiej, 
która czczona przez Polaków, zupełnie inaczej 
jawiła się Łemkom. Mało znanym, opisanym w 
książce, epizodem jest udział Rusinów Karpackich 
w powstaniach kuruców – zbrojnych oddziałów 
powstańczych walczących od 1671 do 1711 r. 
przeciw panowaniu Habsburgów. 
https://lubimyczytac.pl/

61 Stanisław Kryciński – 
Łemkowszczyzna nieutracona

Trzecia i ostatnia część opowieści o 
Łemkowszczyźnie, będącą kontynuacją książek 
"Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat" i 
"Łemkowszczyzna. Czas wojny i pokoju". Opisano 
tu najdramatyczniejszy okres jej historii, który 
zaważył na łemkowskim „być, albo nie być”. 
Kampania wrześniowa 1939 r. i operacja dukielsko-
preszowska były tylko przerażającą uwerturą do 
wydarzeń mających nastąpić w latach 1945–1947, 
a więc przymusowych wysiedleń na Ukrainę 
sowiecką i akcji „Wisła”, podczas której niemal 
wszystkich Łemków wywieziono na tzw. Ziemie 
Odzyskane, przypinając im etykietkę „ukraińskich 
bandytów”. Czasy PRL-u to okres inwigilacji, życia 
w strachu i niemożności działalności społecznej 
czy politycznej. Dopiero po 1990 r. zaczęły 
powstawać łemkowskie organizacje podtrzymujące
odrębność tej mniejszości etnicznej, a można 
również powiedzieć, że narodu. 
https://lubimyczytac.pl/



62 Łukasz Supergan – Szlaki 
Polski – 30 najpiękniejszych 
tras długodystansowych

Mamy w Polsce kilkadziesiąt tysięcy kilometrów 
szlaków turystycznych. Zazwyczaj wybieramy te, 
które można pokonać w ciągu jednego dnia. 
Łukasz Supergan zachęca do podjęcia wyzwania 
wielodniowej wędrówki, prezentując 30 szlaków 
długodystansowych wytyczonych na obszarze 
całego kraju, począwszy od wybrzeża Bałtyku i 
pojezierzy, poprzez pas nizin centralnej Polski, aż 
po wyżyny, pogórza i pasma górskie południa 
kraju. To zaproszenie do wędrówki po trasach 
popularnych,mniej znanych, łatwych, 
wymagających doświadczenia .Wielodniowe 
wędrówki to świetny sposób na aktywne spędzenie
czasu, sprawdzenie się w wymagających 
warunkach,i wspaniała okazja do poznawania 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych  Polski. 
https://lubimyczytac.pl/

63 Agnieszka Olejnik – Wianek z 
lawendy

Czy miłości trzeba szukać, czy wystarczy czekać, 
aż sama nas znajdzie? Nika opiekuje się chorą 
matką i uważa, że jej szansa na szczęście 
przepadła dawno temu. Inka została zdradzona, 
ale nie zamierza poddać się tak łatwo. Jakub snuje
swoje marzenia o związku idealnym. Ścieżki trojga 
przyjaciół ze szkolnej ławy przetną się pewnego 
dnia - a ta odnaleziona po latach przyjaźń na swój 
sposób odmieni życie każdego z nich.
W Prowansji, krainie pachnącej lawendą, Nika 
znajdzie coś, czego się nie spodziewała. Życie ma 
dla niej więcej niż jedną niespodziankę 
https://lubimyczytac.pl/

64 Isabel Minhos Martins – Atlas 
Podrózników. Historie wypraw 
na krańce świata

Pełen imponujących ilustracji i niezwykłych 
przygód album o odkrywcach i podróżnikach z 
różnych epok i różnych części świata. Książka 
nagrodzona prestiżową BolognaRagazzi Award 
2019.Pieszo, konno, na grzbiecie wielbłąda, na 
pokładzie statku – śmiałkowie od wieków 
wyprawiali się w nieznane, by poznać najdalsze 
krańce Ziemi. Przeżywali  przygody i wracali z 
opowieściami o odległych krainach, ich 
mieszkańcach i odmiennych kulturach.
Poznajcie ich – podróżników z dawnych i nie tak 
dawnych czasów. Mnichów, uczonych i kupców, 
obieżyświatów europejskich, chińskich i arabskich. 
Słynnych, jak Marco Polo, Aleksander von 
Humboldt czy Karol Darwin – i nieco mniej 
znanych, a nie mniej ciekawych, jak Pyteasz, 
Xuanzang czy kobiety podróżniczki: Jeanne Baret i
Mary Kingsley. Przeczytajcie o ich wyprawach i 
przekonajcie się, jak potężną siłą jest pragnienie, 
by sprawdzić, co kryje się poza granicami znanego
świata.       https://lubimyczytac.pl/



65 Bel Kaufman – W górę 
schodami w dół

Młoda nauczycielka trafia do wielkomiejskiej 
szkoły. Tu jej idealizm zderza się z powszechnym 
chaosem, drętwą biurokracją, życiowymi 
problemami jej podopiecznych. Obraz szkolnictwa, 
młodzieży i rozterek bohaterki wyłania się z 
pozornie oderwanych fragmentów. To komiczne 
dialogi uczniów, ich koszmarne wypracowania, 
bzdurne i wzajemnie sprzeczne okólniki dyrekcji, 
niezrozumiałe zarządzenia kuratorium, niezręczne 
rozmowy z rodzicami, belferskie plotki i mądre 
rady, listy do serdecznej przyjaciółki. W 
codziennych zmaganiach z oporną uczniowską 
materią nie brak porażek, ale także drobnych 
sukcesów i głębokich wzruszeń. A wszystko 
podane przez autorkę z niezrównanym humorem. 
https://lubimyczytac.pl/

66 Shirley Jackson – Nawiedzony 
dom na wzgórzu

Do starego, mrocznego i owianego złą sławą domu
na wzgórzu przybywają cztery osoby: doktor 
Montague – znawca okultyzmu, szukający 
żelaznych dowodów na istnienie zjawisk 
paranormalnych, jego śliczna asystentka, Eleanor 
– młoda kobieta posiadająca sporą wiedzę na 
temat duchów, a także Luke – przyszły 
spadkobierca rezydencji. Z początku wydaje się, że
będą mieć do czynienia jedynie z 
niewytłumaczalnymi odgłosami i zamykającymi się 
samoistnie drzwiami. Jednak tak naprawdę 
mroczny i tajemniczy dom cały czas gromadzi siły, 
by wybrać spośród śmiałków swoją ofiarę. 
https://lubimyczytac.pl/

67 Marta Żylska – Ptasie trele Baw się z dziećmi odczytując na głos dźwięki 
ptaków! Spróbuj naśladować ich głos, głośność 
oraz osobowość. ,,Ptasie trele to książki 
zachęcające do częstszego spoglądania w górę. 
Pozwalają dzieciom już od pierwszych lat życia 
zwracać uwagę na przyrodniczą różnorodność i są 
doskonałym wstępem do świata ornitologii. Dzięki 
żywym barwom ptaków zamieszkujących polskie 
miasta, wsie i lasy, oglądanie książek pobudza 
zmysł wzroku i pozwala na wspólną zabawę z 
kolorami. 
https://lubimyczytac.pl/

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


68 Julita Pasikowska – Zielony 
latawiec – Przyjaźń przez 6 
kontynentów

Ania, główna bohaterka książki, zastanawia się, 
czym jest przyjaźń. Postanawia wypuścić swój 
zielony latawiec, żeby poleciał w świat i wrócił do 
niej z opowieściami na temat różnych krajów, kultur
i zwyczajów. Dziewczynka chce dowiedzieć się 
czegoś o tym, jak wygląda i jak bardzo różnorodna 
jest przyjaźń na innych kontynentach.
Na stu stronach książki Zielony Latawiec 
przemierza ponad trzydzieści krajów, w tym m.in. 
Brazylię, Australię, Hiszpanię, Stany Zjednoczone, 
Węgry, Finlandię, Japonię, Chiny, Ukrainę, Niemcy 
czy Wielką Brytanię. Dostrzega przyjaźnie między 
dziećmi, dorosłymi czy zwierzętami, a nawet te, 
które na pierwszy rzut oka trudno zdefiniować. 
https://lubimyczytac.pl/

69 Marzena Filipczak – Poczuj 
PL-Podróże po Polsce w 
poszukiwaniu wrażeń

Specjalistka od azjatyckich bezdroży i autorka 
poradników dla podróżujących postanowiła 
przyjrzeć się dokładniej własnemu podwórku. Oto 
30 pomysłów na przygody oraz wyjazdy, które 
zagwarantują  relaks. Opowiadają o nich ludzie, 
którzy znają się na rzeczy. Specjalista od 
bushcraftu poradzi nam, jak na biwaku w lesie nie 
bać się szmeru czy trzasku; konstruktor 
mieszkalnych tratw opowie o życiu wśród trzcin na 
rozlewiskach; miłośniczka wędrówek brzegiem 
Bałtyku zdradzi, jak wybrać się na  spacer plażą. 
Dowiemy się, czy każdy może zasiąść za 
kierownicą czołgu (i czy czołg w ogóle ma 
kierownicę); czy można wziąć ślub w balonowym 
koszu i czy takie podniebne małżeństwa są trwałe. 
Będziemy też zaskoczeni, na jak wiele sposobów 
można… nie robić nic – inaczej wyleguje się w 
luksusowym namiocie na  odludziu, a inaczej w 
wannie pełnej  pachnącej, ale czyniącej cuda 
siarczkowej wody. 
https://lubimyczytac.pl/

70 Caroline Angel – Z innej bajki Przykro, kiedy chłopak zrywa znajomość. Jeszcze 
gorzej, jeśli  informuje, że przed chwilą zdradził. A 
już zupełnie fatalnie, jeżeli robi to wszystko w 
czasie rocznicowej randki. Taki cios spada na 
Delię. Osiemnastolatka jest załamana, tym bardziej
że wymarzyła sobie takie życie, jakie wiodą jej 
rodzice, mimo upływu lat wciąż zakochani w sobie 
do szaleństwa. Deila  szybko staje na nogi i 
postanawia nie dać się przeciwnościom. Ma to po 
mamie ― Abby też musiała walczyć o miłość. Josh
nie zobaczy łez na twarzy Delii,, Zwłaszcza że w jej
życiu pojawia się propozycja wyjazdu do Barcelony
na wymarzony wakacyjny staż. Oraz ktoś, dzięki 
komu Delia jeszcze szybciej wróci do siebie po 
rozstaniu…                    https://lubimyczytac.pl/



71 Caroline Angel – Istny drań Wygląda na to, że pakowanie się w pewnym wieku 
w kłopoty jest w rodzinie Collinsów zakodowane 
genetycznie. Tym razem padło na Drake’a, 
młodszego brata Delii (znanej z książki Z innej 
bajki). Drake kończy liceum, ma reputację 
szkolnego playboya i nic sobie nie robi z 
regulaminów, nakazów i zakazów, przekonany, że 
pieniądze rodziców zawsze wyciągną go z 
kłopotów. Jest rozpuszczonym i  zepsutym 
nastolatkiem, z czego zdaje sobie sprawę  i czym r 
nie zamierza się przejmować. Jednym słowem: 
istny drań. Jak to czasem bywa, przewrotny los 
stawia na drodze Drake’a jego kompletne 
przeciwieństwo: Vivian. O ile on czuje się świetnie 
jako licealna gwiazda, o tyle Vivian marzy tylko o 
tym, by się odciąć, ukryć, zniknąć. Schowana stale 
pod ogromnym kapturem twarz,  dresowe ciuchy 
byle nie rzucać się w oczy. Co dziewczyna chce 
ukryć przed światem pod swoim kapturem? Czy 
Drake potrafi odrzucić pozę zimnego drania? 
Czego oboje mogą się od siebie nauczyć? 
https://lubimyczytac.pl/

72 Yann Martel – Życie Pi Szesnastoletni Hindus Piscine Molitor, nazywany 
Pi – który jest jednocześnie wyznawcą hinduizmu, 
chrześcijaninem i muzułmaninem – po 
szczęśliwym dzieciństwie spędzonym w Indiach 
płynie do swojej nowej ojczyzny, Kanady. Po 
zatonięciu japońskiego frachtowca dryfuje po 
oceanie w szalupie ratunkowej. Za towarzyszy 
podróży ma jedynie ocalałe z katastrofy zwierzęta: 
ranną zebrę, hienę cętkowaną, orangutana i 
tygrysa bengalskiego. W prawdziwym życiu 
pokojowa koegzystencja tej piątki byłaby 
niemożliwa, ale w tej baśniowej historii o sile 
przetrwania i nadziei wszystko jest możliwe. 
https://lubimyczytac.pl/

73 Lydiaq Nichols – Wydaje mi się
że widziałem …

Seria dla najmłodszych czytelników, wspierająca 
spostrzegawczość i rozwój małej motoryki.
Gdzieś w domu ukrył się dinozaur. Może jest za 
kanapą? A może wskoczył do wanny?
Podnieś i przesuń ruchome elementy tej książki, 
aby sprawdzić, gdzie się schował. 
Wydaje mi się, że widziałem…
krokodyla!
A Ty?
Na budowie ukrył się krokodyl. Może czai się za 
cegłami? Może jest w rurach? 
https://lubimyczytac.pl/
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74 Jakob Vegelius – Małpa 
mordercy

Chief, przyjaciel Sally Jones, zostaje niesłusznie 
oskarżony o morderstwo i wtrącony do więzienia. 
Zrozpaczona gorylica, sama w niebezpieczeństwie,
postanawia rozwikłać zagadkę śmierci Alfonsa 
Morro i doprowadzić do uniewinnienia Chiefa.
To opowieść o pilnie strzeżonych tajemnicach i 
ciężkich przestępstwach, ale też o przyjaźni, 
nadziei i przebaczeniu. Wraz z Sally Jones 
odwiedzamy zaułki Lizbony, warsztat 
budowniczego instrumentów i pałac maharadży u 
podnóża Himalajów, słuchamy rzewnego fado i gry 
na harmonii, odbywamy morskie podróże i 
podniebne wycieczki dwupłatowcem.
https://lubimyczytac.pl/

75 Pamela Lyndon Travers – Mary
Poppins

Opowieść o najsłynniejszej niani świata i o 
dzieciach z Czereśniowej 17 – w nowym 
przekładzie Marcina Mortki i z oryginalnymi 
ilustracjami Mary Shepard. Gdy Mary Poppins 
odpowiada na ogłoszenie w gazecie i zjawia się w 
domu rodziny Banksów, czwórka dzieci szybko 
odkrywa, że to niania inna niż wszystkie. Kim tak 
naprawdę jest ta dziwna osoba w niebieskim 
płaszczu i z parasolką o papuziej główce? Mary 
wjeżdża po poręczy na piętro, ma niezwykłego 
wujka unoszącego się pod sufitem, rozumie język 
psów i przylepia gwiazdy do nocnego nieba… 
Obiecuje małym Banksom, że zostanie z nimi, póki
wiatr się nie zmieni, i pewnego dnia rzeczywiście 
odchodzi  – ale nie martwcie się, nie na zawsze! 
https://lubimyczytac.pl/

76 Maurice Maeterlinck – 
Inteligencja kwiatów

Maurice Maeterlinck – belgijski dramaturg, poeta, 
laureat  Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 
rok 1911. Wśród jego utworów poczytnością 
cieszyły się  eseje filozoficzno-przyrodnicze, w 
których dowiódł talentu  obserwatora przyrody i 
umiejętności jej opisywania. Ciekawe jest 
zauważyć, ze po latach wracamy do identycznych 
obserwacji jak Maeterlinck, który pisze o swojej 
książce tak: Szkic mój nie ma zgoła aspiracji stania
się podręcznikiem. Jedynie pragnę zwrócić uwagę 
na kilka interesujących rzeczy, jakie dzieją się tuż 
obok nas, w tym samym świecie, gdzie uważamy 
się z taką pychą za istoty uprzywilejowane. (…) 
Geniusz ziemi, będący zarazem geniuszem całego
świata, zachowuje się w walce o byt podobnie do 
człowieka. Stosuje te same metody i posługuje się 
tą samą logiką. Osiąga cel środkami, jakich się 
imamy, idzie po omacku,  zawraca, zaczyna po 
kilka razy jedno, dodaje szczegóły, eliminuje je. . 
Słowem, robi wszystko, co my byśmy robi na jego 
miejscu. https://lubimyczytac.pl/



77 Nathalie Choux – W nocy. 
Akademia mądrego dziecka. 
Pierwsze słowa

Co można zobaczyć na niebie w nocy? Jakie 
zwierzęta są aktywne, gdy zapada zmrok? Co 
oświetla domy i ulice? Odpowiedź kryje się w 
kartonowej książce z przesuwanymi obrazkami.
„Pierwsze słowa” to seria książeczek dla dzieci i 
rodziców do wspólnego oglądania i czytania.
Ruchome elementy, doskonale wspierają rozwój 
maluchów i rozwijają sprawność manualną. Piękne
kolorowe ilustracje sprawiają, że dzieci z 
przyjemnością odkrywają świat wokół siebie i 
chętnie uczą się nowych słów. 
https://lubimyczytac.pl/

78 Ida Żmiejewska – 
Warszawianka. Od zmierzchu 
do świtu.

Karnawał 1894 roku. Warszawa bawi się w 
najlepsze. Każdego dnia w wielkich salach i 
domach prywatnych odbywają się przyjęcia.  Matki 
robią wszystko, aby znaleźć odpowiednich mężów 
dla córek, a ojcowie liczą ruble przeznaczone na 
posagi. Radosny nastrój przerywa morderstwo. W 
trakcie balu w Resursie Obywatelskiej, ginie 
Józefina Majerowa, wyrocznia w sprawach mody 
oraz autorka rubryki towarzyskiej w jednej z 
warszawskich gazet.. Młody sędzia śledczy, Jerzy 
Szuster, robi wszystko, aby rozwikłać sprawę 
dziwnej zbrodni. Pomaga mu w tym komisarz 
policji, Aleksander Woronin. Wygląda na to, że w 
krwawej układance brakuje najważniejszych 
elementów.Tymczasem ktoś zabija kolejną 
osobę… Co łączy dwie z pozoru różne ofiary? Czy 
rozwiązania zagadki należy szukać w 
teraźniejszości, czy może w zamierzchłej 
przeszłości? Jaką rolę w sprawie odgrywa 
Leontyna Rapacka?...
https://lubimyczytac.pl/

79 Ewelina Miśkiewicz – Każdy 
nowy dzień

Ewa wie, że niewiele osób ma tak  poukładane 
życie, jak ona. Na co dzień spełnia się w roli żony i 
matki, a dzięki wsparciu przyjaciółek wiele osób 
miało szansę dowiedzieć się o talencie, jaki 
skrywała przed światem. I choć pozornie wszystko 
układa się pomyślnie, kobieta zaczyna odczuwać 
pustkę. Bezradnie patrzy, jak jej związek gaśnie, a 
w  serce wkrada się samotność. Gdy Konrad staje 
się obcy i niedostępny, radości tracą blask. 
Szukając  przystani zaczyna błądzić. To, co 
początkowo stanowi odskocznię od problemów, 
pochłania ją bez reszty, a kieliszek wina przed 
snem zamienia się w uzależnienie. Jedyną szansą 
na odzyskanie utraconej równowagi jest wsparcie 
najbliższych. … https://lubimyczytac.pl/



80 Ryszard Ćwirlej – 
Błyskawiczna wypłata

Poznań, czerwiec 1982 r. Milicjanci z Wydziału 
Dochodzeniowo-Śledczego pod kierunkiem 
porucznika Marcinkowskiego nie mają chwili 
wytchnienia. Muszą ująć sprawców zuchwałego 
napadu na furgonetkę przewożącą pieniądze. 
Jednocześnie badają sprawę upozorowanego 
samobójstwa mężczyzny o niejasnych 
powiązaniach z SB. 
https://lubimyczytac.pl/

81 Ryszard Ćwirlej – Mordercza 
rozgrywka

 W Poznaniu rozpoczynają się Międzynarodowe 
Targi. Do miasta przyjeżdżają goście z całego 
świata. W hotelu Polonez podczas dancingu na 
oczach bawiących się ludzi zostaje zastrzelona 
młoda kobieta. Nikt nie widział sprawcy, ale  na sali
był  porucznik Teofil Olkiewicz. Niezwłocznie 
rozpoczyna śledztwo i  znajduje podejrzanego. W 
tym samym czasie boss  cinkciarskiego światka 
Ryszard Grubiński zasiada do pokera z kilkoma 
bogatymi znajomymi. Gdy dochodzi do ostatecznej
rozgrywki a na stole piętrzy się sterta banknotów, 
do pokoju wpadają  uzbrojeni ludzie i rabują 
pieniądze. Nie wiedzą z kim zadarli, bo Gruby 
Rychu zawsze wyrównuje rachunki. W wyjaśnieniu 
sprawy pomogą mu miejscowi przestępcy a także 
milicjant kapitan Mirosław Brodziak.To jemu 
przypadnie nadzór nad śledztwem, które rozpoczął
Teoś Olkiewicz. Wkrótce okaże się, że w każdej z 
tych spraw pojawiają się nici wzajemnych 
powiązań a sieć tajnych działań i intryg splata w 
całość Służba Bezpieczeństwa. Czy poznańskim 
milicjantom uda się ją rozplątaćątać
https://lubimyczytac.pl/

82 Clive Cussler, Boyd Morrison – 
Furia tajfunu

Juan Cabrillo i załoga „Oregona” dostają zlecenie 
odnalezienia skradzionych, wartych pół miliarda 
dolarów dzieł sztuki, które znajdują się w rękach 
przywódcy zbrojnego komunistycznego powstania 
na Filipinach. Rebeliant ukrywa się i prowadzi 
poszukiwania związku chemicznego z czasów II 
wojny światowej, umożliwiającego przemianę 
cywilów w superżołnierzy.
To tajemnicze serum usiłuje również zdobyć 
zbrodniczy południowoafrykański najemnik, który 
ma zamiar wykorzystać je do uzyskania władzy 
nad światem. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


83 Roksana Jędrzejewska – 
Wróbel – Stan splątania

Obcy sobie, oddzielni, zniewoleni przez lęki. Kto 
mógł przypuszczać, że staną się nierozłączni?
Maria. Codziennie garść suplementów i paskudne 
smoothie. „Zdrowe i smaczne” A na święta choinka 
z supermarketu i wigilia z cateringu. Lena. Zawsze 
ze słuchawkami na uszach. To jedyny sposób, 
żeby odciąć się od ludzi. Niespecjalnie ich lubi. No 
i mama… Czasami myśli, że to raczej ona sama 
jest matką. Czuje się stara i zmęczona. 
Miłosz. W naciągniętym na głowę kapturze, z  
futerałem na wiolonczelę. Osobny. Nie lubi się 
wychylać. Gdyby tylko bluza mogła działać jak 
peleryna niewidka. Musi być silny, bo „świat nie jest
miejscem dla słabeuszy”.Nie pomaga presja – 
koniec szkoły, egzamin ósmoklasisty i mityczne 
punkty - za świadectwo i wolontariat. Właśnie, 
wolontariat! Maria, Lena i Miłosz mają go odbyć w 
domu spokojnej starości… okazuje się, że to 
początek czegoś nowego. Doświadczenie, które 
zmien ich.
https://lubimyczytac.pl/

84 Jakub Ćwiek – Panie czarowne Zawsze są przynajmniej trzy.
Może być więcej, ale nigdy mniej.
Psotna dziewka, chutliwa matka i groźna, samotna 
starucha. Obdarzona pierwotną mocą Trójnia.
Głuchołazy, małe miasteczko na polsko-czeskim 
pograniczu, mają w herbie kozi łeb. To miejsce, 
gdzie w XVII wieku wieszano kobiety podejrzane o 
uprawianie czarów. Większość z nich trafiła na 
stryczek za nic. Ale były wśród nich także one. Te, 
które wiedzą. Te, które mogą umrzeć, ale nie 
odchodzą tak łatwo. Dwadzieścia dwie osoby. 
Dwadzieścia kobiet, dwóch mężczyzn. Siedmioro 
uprawiało to, co nazywano czarami. Leczyli, 
dodawali sił, pomagali w problemach miłosnych i 
użyczali swych ust cichym szeptom zmarłych. 
https://lubimyczytac.pl/

85 Ewa Nowak – Janek i tata na 
dachu świata

Janek i jego tata to Ratownicy Świata, i to nie byle 
jacy! Należą do prastarego rodu Witeziów, mają 
supermoce, kochają nowe technologie i poradzą 
sobie z każdym problemem… A w każdym razie 
spróbują!
Tym razem będą musieli wspiąć się na wyżyny 
swoich możliwości – i Himalajów – by uratować 
alpinistę. Czy im się to uda? I czy ktoś przyjdzie im 
na pomoc? Sprawdźcie sami!
Janek i tata to skrząca się humorem seria krótkich 
powieści przygodowych, przeznaczonych do 
czytania z rodzicami lub samodzielnie. 
https://lubimyczytac.pl/



86 Kasia Bulicz – Kasprzak – 
Zielone pastwiska

Po raz kolejny odwiedzamy Tynczyn, wieś nad 
brzegiem Huczwy, by poznać dalszy ciąg 
opowieści inspirowanej prawdziwymi 
wydarzeniami. Gdy wielki świat martwi się krachem
na nowojorskiej giełdzie i olimpiadą w Los Angeles,
Tynczyn mówi o ślubie Dołegówny z Dyziem 
Adamczukiem. Gdy Polska żyje przewrotem 
majowym, wyborami "brzeskimi" i konstytucją 
kwietniową, ludzie w Tynczynie wciąż się spierają, 
czy Jadźka Adamczukowa ukradła krowę 
Kornelowiczowej czy też nie. 
Okazuje się jednak, że historia ma większy wpływ 
na losy zwykłych szarych obywateli, niż im się to 
wydaje. Kto by pomyślał, że zamach na 
Pierackiego w Warszawie rozpocznie lawinę 
zdarzeń, które wstrząsną Tynczynem i na zawsze 
pozostaną w pamięci jego mieszkańców.
Nikt nie żyje na marginesie historii, bo, jak 
powiedziała Teofila Lipczewska: "Cała ta historia to
gmach wzniesiony z milionów ludzkich żyć”. 
https://lubimyczytac.pl/

87 Ewa Jałochowska – Kolory 
PRL

W smutnym peerelowskim pejzażu powstawały 
dzieła wybitne. Polscy malarze, rysownicy i 
animatorzy zdobywali światową sławę. W kraju 
naznaczonym niedostatkiem rozkwitała kolorami 
sztuka. A że najbliższa ludziom była wtedy sztuka 
masowa, komiks, plakat i film animowany. Na 
murach spalonej stolicy zawisł pierwszy, 
symboliczny, zamykający ten okres plakat 
antyhitlerowski „Zniszczymy faszyzm do końca” 
Eryka Lipińskiego. Ci, którzy ocaleli z pożogi, choć 
poturbowani psychicznie i fizycznie, z nadzieją 
patrzyli w przyszłość. Ten upragniony „nowy lepszy
świat” okazał się jednak pułapką. Dla artystów 
ponure realia peerelowskie stały się wyzwaniem i 
inspiracją.
https://lubimyczytac.pl/

88 Laila Shukri – Jestem córką 
szejka

Córki szejków od najmłodszych lat otoczone są  
luksusem i liczną służbą. Wiodą bajkowe życie, nie
martwiąc się o sprawy dnia codziennego. Noszą 
najdroższe ubrania, buty, torebki i biżuterię, 
podróżują do ekskluzywnych miejsc świata, a jako 
prezenty otrzymują okazy dzikich zwierząt, które 
stają się ich domowymi pupilami oraz warte miliony
dolarów supersamochody, produkowane w  
limitowanych do kilkunastu sztuk seriach.Laila 
Shukri opowiada historię najlepszej przyjaciółki 
swojej córki. Jak wygląda życie córek szejków? 
Czy są one szczęśliwe? Jakie sekrety skrywają?    
I jaką cenę przychodzi im płacić za życie w 
luksusie?                              https://lubimyczytac.pl/



89 Ana Cristina Cherreros – 
Nieunikniona – Basnie Matki 
Śmierci z całego świata

Zbiór 44 historii zaczerpniętych z rozmaitych kultur 
(m.in. hiszpańskiej, greckiej, irlandzkiej, chińskiej, 
tybetańskiej, arabskiej, indyjskiej, azteckiej, 
aborygeńskiej, buszmeńskiej czy kultury Inuitów), 
których wspólną bohaterką jest Śmierć. Z 
poszczególnych opowieści wyłania się obraz 
Śmierci jako Matki, która towarzyszy ludziom od 
chwili narodzin i wszystkich, bez względu na 
status, traktuje jednakowo. Śmierć jest 
przedstawiona w różnych odsłonach (jako 
sprawiedliwa, przyjaciółka czy zakochana), a 
poszczególne opowieści poświęcone są 
postrzeganiu jej w kulturach niemal z całego 
świata. Wiele z nich jest dość egzotycznych, jak 
chociażby walencjańska historia o staruszce, która 
uwięziła śmierć na  gruszy, czy meksykańska baśń 
o śmierci, którą drwal poratował jedzeniem i w 
zamian za to otrzymał dar uzdrawiania,  
https://lubimyczytac.pl/

90 Danielle Steel – Odnaleźć 
Ashley

Melissa prowadzi spokojne życie. Niegdyś autorka 
bestsellerów, dziś całą swoją energię wkłada w 
renowację wiktoriańskiego domu. Sześć lat 
wcześniej straciła syna i rozpadło się jej 
małżeństwo. Kiedy informacje o pożarze, który 
grozi jej domowi, pojawiają się w telewizji, do 
bohaterki odzywa się jej siostra Hattie. Zanim 
Melissa wycofała się ze świata, kobiety były sobie 
bardzo bliskie. Teraz Hattie, zakonnica, pragnie 
pomóc siostrze wrócić do życia, choć oznacza to 
przywołanie najbardziej bolesnych wspomnień.
W wieku szesnastu lat ciężarna Melissa wyjechała 
do  klasztoru. Tam urodziła i zostawiła dziecko, 
oszczędzając rodzinie wstydu. Hattie czuje, że 
musi wyruszyć w podróż, która zmieni ich życie.
https://lubimyczytac.pl/

91 Michael Ende – Niekończąca 
się historia

Powieść fantasy dla dzieci, na kanwie której 
powstał  film. Jedenastoletni Bastian żyje w świecie
książek, starając się zapomnieć o szkolnych 
prześladowcach. Pewnego dnia kradnie z 
antykwariatu „Niekończącą się historię” i na 
szkolnym strychu zatapia się w lekturze. Baśniowy 
świat Fantazjany pochłania go bez reszty. 
Magicznej krainie grozi zagłada, a  Bastian 
przekonuje się, że tylko on może ją uratować. Jak 
to możliwe?.Powieść stworzona przez Michaela 
Endego, mistrza literatury dziecięcej, autora m.in. 
„Momo”. Jego przetłumaczone na kilkadziesiąt 
języków książki zajęły  miejsce na półkach z 
klasyką literatury dziecięcej i znajdują się wśród 
ukochanych książek z dzieciństwa  dzieci, i ich 
rodziców.                       https://lubimyczytac.pl/



92 Graham Masterton – Dom stu 
szeptów

Dwór Wszystkich Świętych jest rozległą rezydencją
w stylu Tudorów położoną na skraju ponurego i 
mglistego Dartmoore. Niewielu miałoby odwagę tu 
osiąść. A jednak były naczelnik więzienia w podjął 
tę decyzję. Teraz, kiedy już nie żyje, posiadłość 
odziedziczą jego dzieci. Choć ojciec od dawna był 
z nimi skłócony, dzieci wprowadzają się do 
pozostawionej im posiadłości. Tymczasem 
złowieszcza atmosfera wrzosowisk wdziera się do 
wszystkich pomieszczeń. Podłogi skrzypią, w 
tajemnych korytarzach odbija się echo, wiatr 
gwiżdże w kryjówce przygotowanej niegdyś dla 
katolickich duchownych. W dniu, w którym rodzina 
decyduje się opuścić Dwór Wszystkich Świętych i 
nigdy już tam nie wracać, we wnętrzu domu 
przepada bez wieści mały Timmy… 
https://lubimyczytac.pl/

93 James Norbury – Wielka 
Panda i mały smok

Piękne ilustracje  opowieść o przyjaźni, odwadze, 
czułości dla samego siebie… i o tym, dlaczego 
warto czasem napić się herbaty.
Przed Wami książka, która podbije Wasze serca!
Wielka Panda i Mały Smok podejmują wspólną 
podróż, choć dobrze się nie znają. Szybko gubią 
drogę – jak wielu z nas w życiu – ale wiedzą, że 
stracenie z oczu celu często pozwala dostrzec 
wspaniałości, których zazwyczaj nie zauważamy. 
Dlatego z radością błądzą, odkrywają nieznane 
miejsca i dyskutują o tym, co w życiu 
najważniejsze. Wielka Panda i Mały Smok to 
książka, w której znajdą mądrość czytelnicy w 
różnym wieku – od dzieci, przed którymi świat stoi 
otworem, do dorosłych, których życie często 
zmusza do radykalnych zmian. 
https://lubimyczytac.pl/

94 Krystyna Mirek – Dawne 
tajemnice

Majka próbuje rozwikłać tajemnicę śmierci ojca. 
Prawda jednak ma bardzo wysoką cenę, a 
zaskoczenie staje się chlebem powszednim dla 
wielu osób. Tajemnice sprzed lat zaczynają 
wychodzić na jaw. Burmistrz miasta staje po 
drugiej stronie barykady gotów na wszystko, 
wiedząc, ile Majka ma do stracenia. I zna więcej jej
sekretów niż ona sama się spodziewa.
Na czym można jeszcze zbudować nadzieję, kiedy 
okazuje się, że oszukał cię ktoś, kogo najbardziej 
kochałeś? I czy wśród bezpardonowej walki może 
pojawić się prawdziwe uczucie? 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


95 Daniel Keyes – Człowiek o 24 
twarzach

Najcięższy przypadek rozszczepienia osobowości 
w dziejach
David ma 8 lat i wchłania cały ból. 14-letni Danny 
został kiedyś żywcem zakopany pod ziemią. 
Ragen kontroluje nienawiść, a Adalana szuka 
homoseksualnej kobiecej czułości. Billy natomiast 
śpi, bo kiedy tylko się zbudzi, znów spróbuje 
popełnić samobójstwo. To tylko pięć z dwudziestu 
czterech twarzy Williama Milligana, jednego z 
najdziwniejszych przypadków, o jakich słyszały 
współczesna medycyna i wymiar sprawiedliwości. 
https://lubimyczytac.pl/

96 Agnieszka Lingas – 
Łonieweska – Zasypani 
zakochani

Takiej śnieżycy w Szczawnie-Zdroju nie widziano 
już dawno. Tak niedobranej pary jak Anastazja i 
Hubert także nie. Ale święta to przecież czas 
cudów. W życiu Anastazji Klops prawie nic nie idzie
tak jak trzeba. Po rzuceniu pracy w policji kobieta 
potrzebuje odmiany. Zbliżają się święta. Położony 
w odludnym zakątku pensjonat babci wydaje się 
idealnym miejscem, by zacząć wszystko od nowa, 
a przy okazji ukoić zszargane nerwy.
Szkoda tylko, że seniorka wpadła po uszy w 
zagraniczny romans i zostawiła wnuczkę samą na 
gospodarstwie. W roli gospodyni Anastazja nie 
radzi sobie najlepiej, a na domiar złego pewien 
stały klient pensjonatu bezustannie gra jej na 
nerwach. Hubert Zapałka jest wymagający, 
złośliwy... i bardzo, bardzo przystojny. Ale pod 
maską aroganta skrywa własne bolączki. Być 
może nadszedł wreszcie czas, by stawić im czoła? 
https://lubimyczytac.pl/

97 Joseph Parent,Nancy Parent  - 
Spacer po lesie. Kubusiowe 
lekcje uważności

Książka autorstwa cenionego wykładowcy i 
mentora w zakresie psychologii wydajności, m.in. 
w biznesie i sporcie, zachęca do zmiany życia 
poprzez wejście na ścieżkę uważności (ang. 
mindfulness). Kompetentnym przewodnikiem na tej
ścieżce uczynił autor Kubusia Puchatka, 
prawdziwego mistrza w byciu tu i teraz. Ważne 
lekcje, jakich Kubuś udziela, dotyczą życzliwości, 
troskliwości, pewności siebie, miłości, 
wdzięczności, przyjaźni, wreszcie umiejętności 
czerpania wszystkimi zmysłami z dobrodziejstw 
świata przyrody, które ma decydujący wpływ na 
psychiczny i fizyczny dobrostan każdego 
człowieka. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/autor/87136/nancy-parent
https://lubimyczytac.pl/autor/91487/joseph-parent


98 Anna Szczęsna – Gwiazdka z 
brokatem

Życie Basi wypełnia praca w sklepie papierniczym, 
który prowadzi. Bibuły, ozdobne papiery, naklejki, 
brokaty – to ją angażuje, pozwala zapomnieć o 
samotności i jest jej prawdziwą pasją. W pracy i w 
życiu zawsze może liczyć na pomoc przyjaciółki 
Leny, która szczególnie teraz, kiedy Basia straciła 
rodziców, jest dla niej ogromnym wsparciem. 
Pewnego dnia Basia spotyka starszą panią, 
pracującą kiedyś w bibliotece, którą zna z 
dzieciństwa. Okazuje się, że jej warunki życia są 
fatalne. Ponieważ zbliżają się święta, Basia 
proponuje kobiecie, że mogą spędzić je wspólnie. 
Dzięki kobiecie poznaje Jędrzeja.  Kiedy wszystko 
zaczyna się układać, dochodzi do tragicznego 
wypadku. Czy rozdzieli ON bohaterów, czy 
przeciwnie – jeszcze silniej splecie ich losy? 
https://lubimyczytac.pl/

99 Katarzyna Bester – Romans 
pod choinkę

Miłość do miasta, w którym mieszka, to jedno z 
niewielu uczuć, na jakie pozwala sobie Ray Colton 
po trudnych doświadczeniach z przeszłości. 
Niepowtarzalny, olśniewający, tętniący życiem 
Nowy Jork jest dla niego jak narkotyk. Ray mógłby 
opowiadać o nim godzinami. Nawet znienawidzone
święta Bożego Narodzenia można jakoś przetrwać 
w mieście, które nigdy nie zasypia.
W dniu swoich trzydziestych piątych urodzin Ray 
ratuje młodą kobietę, która została napadnięta na 
ulicy. Romantyczny świąteczny klimat sprzyja 
bliskości, nic więc dziwnego, że relacja Raya i 
Everly szybko przeradza się w gorący romans. 
Oczywiście bez zobowiązań, przecież Ray się nie 
zakochuje… 
https://lubimyczytac.pl/

100 Anna Zxiobro – Brakujący 
obrazek

Ola zaszła w ciążę przed maturą i została 
wyrzucona z domu przez despotycznego ojca. 
Nieudane małżeństwo oraz samotne 
macierzyństwo sprawiły, że musiała szybko 
dorosnąć i zrezygnować z wielu marzeń. Dziś ma 
34 lata i jest spełnioną mamą mądrej, choć 
zbuntowanej nastolatki. W jej życiu pojawił się 
również mężczyzna, z którym jest gotowa stworzyć
nowy związek. Tylko jedna rzecz kładzie się 
cieniem na jej życiu – natarczywe myśli o młodszej 
siostrze, Natalii, z którą przed laty straciła kontakt. 
Przypadek sprawia, że udaje się jej odnaleźć 
siostrę. Natalia czuje jednak żal do Oli i wciąż z 
trudem radzi sobie ze wspomnieniami dzieciństwa. 
Siostry mają spotkać się w Wigilię. Czy uda im się 
naprawić zerwane więzi? I czy Ola uwolni się od 
przeszłości? 
https://lubimyczytac.pl/



101 Agnieszka Lis – Kawiarnia 
pełna marzeń

W grupie wieloletnich przyjaciół mnóstwo się 
dzieje. Rodziny Arkadiusza i Klemensa od zawsze 
spędzają razem Wigilię, nie inaczej ma być w tym 
roku. Nie obędzie się jednak bez komplikacji...
Gdy Dagmara traci pracę, postanawia spełnić 
swoje marzenie – otwiera kawiarnię. Nie jest jej 
łatwo –  teściowa,  wtrąca się we wszystko. 
Napięte relacje utrudniają organizację wigilii w 
kawiarni. Ze względu na konieczny po włamaniu 
remont w ich domu Justyna razem z noworodkiem 
zmuszona jest wprowadzić się do teściów, którzy 
pomimo rozwodu żyją w przyjacielskich 
stosunkach, a nawet decydują się na wspólne 
zamieszkanie. Remontem domu Justyny zajmuje 
się sąsiad – Paweł.  W grupie przyjaciół pojawiają 
się nowe postacie. Czy wszystkie mają dobre 
intencje? I czy na pewno dla każdego znajdzie się 
miejsce przy wigilijnym stole? 
https://lubimyczytac.pl/

102 Agnieszka Jeż – Jedyny dzień 
w roku

Świat wyhamowuje, łagodnieje, pachnie piernikiem
i skrzy się śniegiem. W tej pięknej scenerii cichną 
spory, ludzie stają się sobie bliscy i wierzą, że 
zaczyna otaczać ich magia. Brakuje tylko pierwszej
gwiazdki na niebie, by zaczęła działać…
Wszyscy pragną takiego Bożego Narodzenia, 
Dorota też. Kiedy jedzie do rodziców, marzy o 
wyjątkowych świętach. Ma nadzieję, że Wigilia 
będzie jak drzwi, za którymi czeka cud. 
Rzeczywistość okazuje się mało baśniowa,  
rodzinne spotkanie, które miało być urocze, 
zmienia się w katastrofę. Wkrótce jednak odkrywa, 
że los przygotował dla niej coś niezwykłego. 
Niepowtarzalnie… powtarzalnego 
https://lubimyczytac.pl/

103 Renata Kosin – Dzwonki, 
gwiazdki i słomki

Święta Bożego Narodzenia na wsi to jedno z 
największych marzeń Matyldy, 
dwudziestokilkuletniej, warszawskiej singielki. Aby 
je zrealizować, podstępem wprasza się na nie do 
rodzinnego domu Halszki – koleżanki z pracy, 
pochodzącej z podlaskiej prowincji.
Niestety, gdy dociera na miejsce, okazuje się, że 
wymarzona wieś pod wieloma względami odstaje 
od wyidealizowanych wyobrażeń typowego 
mieszczucha, zaczerpniętych głównie z książek i 
filmów. Mimo to Matylda nie poddaje się i za 
wszelką cenę stara się dopasować zastaną 
rzeczywistość do swojej wizji.  Dziewczyna 
wywraca do góry nogami nie tylko życie 
goszczących ją gospodarzy, w tym starszego brata
koleżanki – zadeklarowanego kawalera, ale też 
przy okazji własne.           https://lubimyczytac.pl/



104 Katarzyna Janus, Renata Kosin
i inni – Zima w pensjonacie pod
Bukami

Poczuj magiczną moc bieszczadzkiej zimy.
Stary, odrestaurowany bieszczadzki Pensjonat pod
Bukami kryje w sobie magiczną moc przyciągania 
wszystkich zagubionych dusz. Tej zimy także 
odwiedzą go goście, którzy poszukują własnego 
miejsca w życiu i czekają na swoją szansę, dzięki 
której odnajdą szczęście. Czy będzie to Maciej, 
który po śmierci żony wciąż pozostaje samotny? 
Miłosz – podekscytowany spotkaniem z dawno 
niewidzianą ukochaną, Zosia, która postanowiła 
leczyć rany po zawodzie miłosnym? A może 
Anastazja, choć ona trafiła w to miejsce 
przypadkiem. Jednak znając magię pensjonatu i 
urokliwych bieszczadzkich zakątków, wiemy, że nie
ma przypadków. Wszystko ma swój sens. 
https://lubimyczytac.pl/

105 Gabriela Gargaś – Dobrze że 
jesteś

W mroźny, grudniowy wieczór ulice Warszawy 
wypełnia gwar świątecznych przygotowań, a 
gwiazdkowy nastrój rozgrzewa wszystkie serca. 
Wśród zabieganych mieszkańców stolicy jest też 
ona – dziewczyna, która tęskni. Borys nie wierzy w 
magię świąt i  odrzuca wszystko, co związane z 
Bożym Narodzeniem. Wszystko zmienia się, kiedy 
los stawia na jego drodze Zoję. Rudowłosa, 
spontaniczna, roześmiana – jest jego ciepłym 
promieniem słońca w mroźny dzień. Zakochani 
szybko orientują się jednak, że spotkali się nie w 
tym miejscu i nie w tym czasie. W chwili rozstania 
obiecują sobie jedno – jeśli za dwa lata o tej porze 
wciąż będą za sobą tęsknić, dadzą sobie jeszcze 
jedną szansę. Gdy Zoja z drżącym sercem i 
nadzieją w oczach dociera na miejsce spotkania, 
odkrywa, że Borysa tam nie ma. Może zapomniał o
ich umowie? A może ułożył sobie życie bez niej? 
Czy to możliwe, że po prostu przestał ją kochać? 
Przecież ona tęskniła za nim każdego dnia… 
https://lubimyczytac.pl/

106 Natalia Sońska – Zaufaj swoim 
marzeniom

Gdy nadarza się okazja wspólnego wyjazdu do 
Zakopanego, w sercu Pauliny pojawia się iskierka 
nadziei. Uwielbia jeździć na nartach i od dawna 
tego nie robiła; co jednak ważniejsze, firma, w 
której pracuje wraz z partnerem, ma realizować 
duże zlecenie – kompleks hotelowy pod samymi 
Tatrami! Robert obiecuje zaangażować ją w 
projekt.  Wkrótce kobieta przekona się, jak wiele 
może kosztować rezygnowanie z własnych 
marzeń. Czy magiczna, grudniowa atmosfera 
Zakopanego pomoże Paulinie uporządkować  
sprawy? A może to dzięki nowemu przyjacielowi , 
otworzy wreszcie oczy? 
https://lubimyczytac.pl/



107 Karolina Wilczyńska – Stacja 
Jagodno

Zatrzymaj się na chwilę w urokliwej miejscowości w
Górach Świętokrzyskich. Tutaj czas płynie inaczej. 
W Jagodnie spotykają się przeciwieństwa: wieś i 
miasto, kobiety i mężczyźni, starość i młodość, 
tradycja i nowoczesność. Karolina Wilczyńska 
odmienia smaki życia przez wszystkie przypadki.
Tamara – 36-letnia rozwódka i specjalistka od PR-u
dostaje polecenie zorganizowania kampanii 
wyborczej kandydatowi na wójta gminy Jagodno. 
Podczas spotkania przedwyborczego jeden z 
oponentów zarzuca Tamarze, że promuje politykę 
prospołeczną, a sama zaniedbuje swoją rodzinę. 
Faktycznie jej nastoletnia córka Marysia ma 
problemy – chłopak namawia ją do zażycia 
narkotyków i domaga się „dowodu miłości”. Czy 
nowy partner Tamary przejdzie tę próbę 
rodzicielską? Czy Tamara uratuje córkę? Kim jest 
tajemnicza babcia Róża?
Trzy generacje kobiet i smak konfitur z fiołków, 
które potrafią osłodzić nawet najbardziej gorzkie 
życie. Najnowsza powieść Karoliny Wilczyńskiej to 
pełna ciepła opowieść o miłości, szczęściu i 
poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi. 
https://lubimyczytac.pl/


