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1 Joyce Lapin – Wielka misja 
małej sondy

Wybierz się w niezwykłą misję z sondą New Horizons 
przez Układ Słoneczny. Leć z prędkością 10 mil na 
sekundę i dowiedz się, jak gigantyczny Jowisz pomógł 
maleńkiej sondzie dotrzeć do Plutona. Zobacz pierwsze
w historii zdjęcia tej karłowatej planety i odkryj 
zadziwiającą cechę jej powierzchni. Następnie pokonaj 
kolejny miliard mil do mini-świata Arrokoth.
Przygodowa formuła jest książki bliska współczesnym 
dzieciom, a dynamiczna szata graficzna łącząca 
ilustracje, infografiki i zdjęcia pomaga w zrozumieniu 
treści. https://www.empik.com/

2 Iga Ścibek, Przemysław 
Ścibek – Co to za kuleczka

Pełna wdzięku, futropozytywna książka obrazkowa o 
tym, jak polubić samego siebie.
Tutek jest puchaty. Tak puchaty, że to się w głowie nie 
mieści. I wcale mu to nie odpowiada. Bo kiedy jest się 
lisem, chciałoby się być lekkim i zwinnym, przemykać z
gracją przez las i nie zbierać z każdego krzaka 
pasażerów na gapę. Puszyste futro z każdym dniem 
ciąży mu bardziej i bardziej, aż w końcu… wydarza się 
coś, co sprawi, że Tutek spojrzy na swoje problemy z 
zupełnie innej perspektywy.
Ujmująca w swojej prostocie, dowcipna historia o 
samoakceptacji i o tym, jak na pozór drobna rzecz 
może zmienić spojrzenie na wiele spraw. 
https://lubimyczytac.pl/

3 Monika Kowalska – 
Wrocławskie tęsknoty

Gdy Szubowie wysiadają z pociągu towarowego na 
dworcu we Wrocławiu, ich oczom ukazuje się miasto 
wypalonych ruin. Tu nic nie będzie proste – ani życie, 
ani miłość… Wszyscy tęsknią za ukochanym Lwowem, 
za znajomymi ulicami i zniesieńskimi wzgórzami. 
Jednak powrót jest niemożliwy, choćby tęsknota 
rozrywała duszę na strzępy… Mimo zagubienia każdy z
Szubów wie, że nie można żyć przeszłością, trzeba iść 
do przodu. Miasto powoli podnosi się ze zgliszczy, a 
oni stopniowo odzyskują wewnętrzny spokój. Czy Julia 
i Piotr znajdą siłę, by zacząć życie od początku? Czy 
Szubówny pokochają miasto pełne gruzów i 
niebezpieczeństw? Czy odnajdą w nim nowy dom? 
https://lubimyczytac.pl/

https://www.empik.com/
https://lubimyczytac.pl/
https://lubimyczytac.pl/


4 Roksana Jędrzejewska – 
Wróbel – Dziwożona

Małe mieszkanki pięknego Domu dla Dziewczynek 
słodko uśmiechają się od rana do wieczora. Myśli o 
wolności nawet nie przychodzą im do głowy, 
szczególnie że dyrektor Wiktoria Blum nieustannie 
karmi je opowieściami o strasznych dziwożonach... 
Tylko Madzia, która wciąż zadaje sobie wiele pytań, 
pewnego wieczoru zdobywa się na odwagę i  
podchodzi do okna, by popatrzeć na księżyc w pełni. 
Wie, że grozi to uprowadzeniem przez dziwożonę, ale 
ciekawość świata jest większa niż lęk... Potem 
wszystko toczy się jak w opowieściach pani Blum – a 
jednak dziewczynka jest szczęśliwa. Bo wolność daje 
szczęście. Madzia nie chce być już słodką dziewczynką
z „fermy certyfikowanej”. Chce być sobą – której 
śmiech jest prawdziwy jak ona sama. I chce, by jej 
koleżanki odważyły się być szczęśliwe, bo wolne. 
https://lubimyczytac.pl/

5 Sabina Waszut – Pod 
stepowym niebem

Stanisławów, rok 1940. Olga Jelska w bezsenną noc 
drży nad losem swojej rodziny. Jeszcze nie wie, że 
osadzenie męża w obozie w Kozielsku i przymus 
opuszczenia wygodnego mieszkania to dopiero 
początek gehenny. Za kilka godzin dotychczasowe 
życie Olgi zakończy się - z trójką dzieci wsiądzie do 
pociągu oznaczonego czerwoną gwiazdą i wyruszy w 
nieznane. Wraz z nią sąsiedzi, znajomi i setki innych 
Polaków - wszyscy tak samo przerażeni i niepewni 
przyszłości.
Czy delikatna kobieta podoła trudom wysiedlenia? Czy 
poradzi sobie z nieprzychylną przyrodą i brutalnym 
komendantem kołchozu w Priesnogorkowce? A przede 
wszystkim, czy zdoła ochronić dzieci? 
https://lubimyczytac.pl/

6 Agnieszka Lingas – 
Łoniewska – Gangsta 
Paradise – Reno

Galina Jegorowna Aristowa umarła w wieku lat 
osiemnastu, kiedy mężczyzna bez serca zamordował 
na jej oczach rodziców. Mija pięć lat i Maria Fratecka 
pracuje jako opiekunka małego Antoniego Goli, który 
ma zespół Aspergera. Jego ojciec, milioner i biznesmen
Leon Gola, jest  graczem na wrocławskiej scenie 
biznesu. Właśnie zakupił najwyższy budynek w 
mieście. Nikt nie wie, że genialny biznesmen, to Reno, 
zarządzający podziemiem gangster, którego serce 
zostało zniszczone ponad pięć lat temu. Teraz liczy się 
dla niego tylko syn, biznes i półświatek. Jednakże, gdy 
w bliskim otoczeniu pojawia się Maria, która ma 
świetny kontakt z jego synem, okazuje się, że jest to 
kobieta, która potrafi okiełznać wszelkie demony. Lecz 
czy Maria jest tą osobą, za którą się podaje? I czy Leon
będzie potrafił wybaczyć, zapomnieć, w imię 
prawdziwej siły miłości? Bo przecież jest pozbawionym 
uczuć gangsterem, który nigdy nie zapomina 
wyrządzonych krzywd.               https://lubimyczytac.pl/



7 Polly Faber – Gdy zapadnie 
noc

Pięknie zilustrowana opowieść odkrywająca tajemnice 
miejskiej nocy. Dziewczynka szykuje się do snu, 
podczas gdy jej mama wychodzi do pracy. Gdzie idzie?
Co robi nocą, gdy córeczka śpi? Okazuje się, że mama
jest kierowcą autobusu i rozwozi mieszkańców miasta 
do pracy. Autorka zabiera czytelnika w podróż ulicami 
miasta, aby pokazać, jak pracują ludzie nocą. 
Poznajemy zawody, które są mniej popularne, ale bez 
których miasto nie działałoby tak jak powinno. Jest to 
pouczająca historia, która uświadamia najmłodszym, że
praca tych wszystkich ludzi jest potrzebna i ważna. 
https://lubimyczytac.pl/

8 Sally Rooney – Gdzie jesteś 
piękny świecie

Alice, pisarka, poznaje Felixa, pracownika magazynu 
wysyłkowego, i proponuje mu wspólną podróż do 
Rzymu. W Dublinie jej najlepsza przyjaciółka Eileen 
próbuje dojść do siebie po rozstaniu z partnerem i 
zaczyna flirtować z Simonem, mężczyzną, którego zna 
z dzieciństwa.
Alice, Felix, Eileen i Simon są jeszcze młodzi – ale 
życie już daje się im we znaki. Pożądają się, zwodzą, 
spotykają i rozstają. Uprawiają seks, martwią się o 
swoje przyjaźnie oraz świat, w którym żyją. Czy będą 
świadkami jego końca? Czy zdołają uwierzyć w 
istnienie pięknego świata? 
https://lubimyczytac.pl/

9 Joanna Pypłacz- Guwernantka Uroczyska, rok 1841. Gdy umiera stary Hippolyte 
Dumont, jego jedyna córka, Marie, zdobywa posadę 
guwernantki we dworze Domańskich. Dość szybko 
pomiędzy nią a najstarszym spośród rodzeństwa, 
Narcyzem, nawiązuje się silna więź. Dziewczyna 
skrywa jednak mroczne tajemnice, których z biegiem 
czasu zacznie przybywać. Upiory z przeszłości Marie, 
kłopoty finansowe jej chlebodawcy oraz zakazana 
miłość staną się zarzewiem nieobliczalnej w skutkach, 
tragicznej historii. 
https://lubimyczytac.pl/

10 Patrycja Zarawska – Jak nie 
dać się zjeść

W książce „Jak nie dać się zjeść!” mali czytelnicy 
poznają najróżniejsze strategie, które wykorzystują 
zwierzęta, żeby obronić się przed wrogiem: ostre kolce 
jeża i skorupa żółwia, ubarwienie maskujące, które 
pomaga wtopić się w otoczenie, albo jaskrawe, które 
ostrzega przed toksynami w skórze; udawanie rannego
i odciąganie drapieżnika od gniazda, tryskanie w niego 
cuchnącą cieczą, ostre kolce lub szczypce i wiele 
innych. Piękne, realistyczne ilustracje pomogą 
zanurzyć się w fascynującym świecie przyrody. 
https://lubimyczytac.pl/



11 Dhana Fox – Jak zdobyć 
przyjaciela – 6 prostych 
kroków

Cześć! Mam na imię Frania.
Mam pięćdziesiąt dwa ostre zęby.
Czy ktoś chciałby się ze mną pobawić?
W książce, którą czyta Frania jest napisane, że 
zdobywanie przyjaciół to prosta sprawa: wystarczy 6 
prostych kroków. Jednak okazuje się, że może być to 
znacznie trudniejsze zadanie…
Pełen humoru picturebook dla wszystkich dzieci, które 
kiedykolwiek próbowały odnaleźć prawdziwego 
przyjaciela. Historia Frani pokaże dzieciom, że nie 
warto poddawać się w poszukiwaniach tej wyjątkowej 
osoby, która polubi nas za to jacy jesteśmy (nawet 
jeżeli mamy kły i jesteśmy małymi rekinami!). 
https://lubimyczytac.pl/

12 Kristin Hannah – Jedyna z 
archipelagu

Przed laty Nora Bridge porzuciła męża i córki. Odniosła
sukces jako autorka radiowego talk-show i ceniona 
felietonistka rubryki porad w jednej z gazet. Nora, ikona
moralności, wie wszystko; umie też poradzić, jak 
utrzymać dobre stosunki rodzinne. Ale sama nie potrafi 
przełamać milczenia i nawiązać kontaktu ze swoją 
młodszą córką. Ruby przepełnia gorycz i nienawiść do 
matki, którą wini za rozbicie rodziny i osobiste porażki. 
Podświadomie pragnie zemsty. Gdy poczytne 
czasopismo publikuje zdjęcia nagiej Nory, wybucha 
skandal... a córka otrzymuje propozycję napisania 
artykułu, w którym może dać upust swej złości. Jednak 
wypadek samochodowy odwraca bieg wydarzeń. Ruby 
zajmuje się ranną matką. Czy wspólnie spędzony czas 
odmieni uczucia córki i doprowadzi do pojednania? 
https://lubimyczytac.pl/

13 Gabriela Gargaś – Karma Oboje czuli, że ten związek może zniszczyć im życie. 
Ona zauroczyła się od pierwszego wejrzenia, on od 
początku miał wyrachowany plan. Wkrótce wszystko 
wymknęło się spod kontroli, a miłosna gra rozpoczęła 
się na dobre. Czy gdyby wiedzieli, jak poważne będą 
konsekwencje, zaryzykowaliby jeszcze raz?
Dreams Comapny to korporacja, którą rządzą układy, a
nadużycia, wykorzystywanie pracowników i romanse w 
zamian za szybki awans, są tu na porządku dziennym. 
Gdy w firmie pojawia się dziennikarka Gaja, Ryan 
otrzymuje specjalnie zadanie, które wymaga 
nawiązania bliższej znajomości z reporterką. Od 
pierwszego spotkania zaczyna między nimi iskrzyć, a z 
każdym kolejnym dniem relacja staje się coraz 
intensywniejsza. On myśli, że jego plan jest doskonały, 
ale szybko okazuje się, że jest w błędzie. Nie docenił 
jej i teraz to ona dyktuje warunki. Oboje wiedzą, że jeśli
romans się wyda, zapłacą za niego najwyższą cenę. 
Love story zmienia się w toksyczny związek, a 
korporacja zaczyna huczeć od plotek. 
https://lubimyczytac.pl/



14 Anita Głowońska – Kicia 
Kocia – Co zasiejemy w 
ogródku?

Kicia Kocia jest bardzo przejęta. Razem z koleżankami 
i kolegami z przedszkola zakłada prawdziwy ogródek. 
Dzieci same proponują, jakie warzywa zasiać na 
poszczególnych grządkach. Zaczynają rozumieć, jakie 
to ważne, móc samodzielnie wybierać, a tym samym 
mieć na coś wpływ. 
https://lubimyczytac.pl/

15 Jane Chapman – Kocham Cię 
całym sercem

Mała Misia trochę psoci i nie zawsze wszystko 
wychodzi jej tak, jak sobie zaplanowała. Jej mama 
kocha ją jednak całym sercem, niezależnie od 
wszystkiego. Urocza, wzruszająca i podnosząca na 
duchu opowieść o sile rodzicielskiej miłości. 
https://lubimyczytac.pl/

16 Clive Cussler – Królowa 
Celtów

Śmiertelne zatrucie wody i morderstwa naukowców 
ONZ w Salwadorze… Katastrofa tankowca w pobliżu 
Detroit… Atak na archeologów prowadzących 
wykopaliska nad Nilem… Co łączy te zbrodnie?
Dirk Pitt podczas badań w Ameryce Południowej, a 
jego dzieci – Dirk i Summer – w Egipcie, stają się 
świadkami tych przerażających wydarzeń. Dirk 
podejrzewa, że natrafił na spisek, który grozi zagładą  
ludzkości. Dirk i Summer widzą szansę ratunku w 
odnalezieniu grobowca córki faraona, Meritaton, która 
3000 lat temu uciekła przed zarazą z Egiptu do Europy.
Razem z ojcem ruszają tropem, który prowadzi z 
gorącej egipskiej pustyni przez górzystą Szkocję do 
skalistych irlandzkich wysp. https://lubimyczytac.pl/

17 Patrycja Pokora – Wielka 
wyprawa Manula Magellana

Gdy pewnej wiosny w poznańskim zoo przyszły na 
świat młode manule stepowe, było to ogromne 
wydarzenie, ponieważ te dzikie koty rzadko rodzą się w
niewoli. Po kilku miesiącach stało się jednak coś 
jeszcze bardziej nieoczekiwanego – jeden z manuli 
zniknął z wybiegu. W poszukiwania ulubieńca 
zaangażowali się wszyscy poznaniacy, jednak manul 
wcale nie zamierzał rezygnować z wolności. Jak to się 
zakończyło? Przeczytajcie! 
https://www.empik.com/



18 Barbara Wicher – Pterodaktyl 
Olimpek i wielki dinozaur

Olimpek jest smutny, bo wyśmiał go przyjaciel. Kajetan
jest  wielkim  dinozaurem,  a  Olimpek  małym
pterodaktylem. Czy niski wzrost sprawia jednak, że jest
gorszy? A może wręcz przeciwnie, bo Olimpek ma inną
supermoc, którą tylko musi odkryć i uwierzyć w siebie.
Opowiadanie  doskonałe  do  pierwszych  prób
samodzielnego  czytania  –  poziom  trudności
dostosowany  do  umiejętności  najmłodszych
czytelników.
https://woblink.com/

19 Barbara Wicher – Skarb na 
dnie oceanu

Na dnie oceanu znajduje się norka małej rybki, Gufika, 
w której przechowuje on swój skarb. Gufika niepokoją 
nurkowie, pragnący zrobić mu zdjęcie, a jego dom 
zaśmiecają wrzucane do wody śmieci. Jak mały Gufik 
poradzi sobie z tym wszystkim? Przeczytajcie!  
„Książkożercy” to trzypoziomowa seria przeznaczona 
dla dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z 
czytaniem, zapewniająca:przyjemne wprowadzenie w 
świat liter, słów i zdań; pełne humoru historie o 
sympatycznych bohaterach; wesołe ilustracje 
ułatwiające zrozumienie tekstu; pytania umożliwiające 
sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.    
https://www.empik.com/

20 Zofia Mąkosa – Makowa 
spodnica – Kamień w wodę

Jest rok 1647. Za kilka lat Rzeczpospolitą zaleje 
szwedzki potop. Na razie mieszkańcy polskiej wsi 
leżącej na pograniczu z Brandenburgią i Śląskiem 
cieszą się pokojem. Pewnego dnia znika Dorota, córka 
miejscowej zielarki, Wigi, pozostawia dwuletnią 
córeczkę. Prócz Wigi nikogo to nie martwi. Wszak taki 
powinien być los dziewczyny, która prowokowała 
otoczenie spódnicą w kolorze polnych maków i 
pragnęła czegoś więcej, niż należy się wiejskim 
kobietom. Tymczasem trzech wysłanników królowej 
Ludwiki Marii Gonzagi, przemierzając Brandenburgię 
spustoszoną przez wojnę trzydziestoletnią, znajduje 
małego chłopca. Nikt nie wie, kim jest i jak się znalazł 
na ponurym bezludziu. 
https://lubimyczytac.pl/



21 Jenny Lecoat – Miłość na 
wojennej wyspie

Zainspirowana niesamowitymi wydarzeniami z 
Brytyjskich Wysp historia o miłości silniejszej od wojny i
opresji. W czerwcu 1940 roku Wyspy Normandzkie 
stały się jedyną częścią Wielkiej Brytanii okupowaną 
przez Niemców. Hedy Bercu, młoda Żydówka z 
Wiednia, która dwa lata wcześniej schroniła się na 
Jersey przed anszlusem, raz jeszcze zostaje zamknięta
w potrzasku, z którego nie ma ucieczki.
Hedy rozpoczyna desperacką walkę o przeżycie. 
Dziewczyna nie tylko musi przetrwać okupację, ale 
uniknąć też wywózki do jednego z obozów, o których 
dochodzą coraz straszniejsze wieści. Mimo 
niebezpieczeństwa związanego z pochodzeniem, 
znajduje pracę u Niemców, w tajemnicy angażuje się 
również w nielegalną działalność. Pewnego dnia 
poznaje porucznika armii okupacyjnej i się w nim 
zakochuje. Wkrótce okazuje się, że to od niego będzie 
zależał jej los… https://lubimyczytac.pl/

22 Nick Eliopulos – Minecraft – 
Górskie wyzwania

Propozycja dla najmłodszych fanów i fanek Minecrafta, 
którzy dzięki tej książce mogą doskonalić umiejętność 
samodzielnego czytania. Krótkie, intrygujące 
opowiadanie pt. „Górskie wyzwanie”, prosty język, duże
ilustracje i pytania pomocnicze do tekstu zawarte na 
początku książki – wszystko to pozwoli w łatwy i 
przyjemny sposób przebrnąć przez tekst, zrozumieć 
go, przyswoić nowe słownictwo i przygotować do 
płynnego czytania bardziej złożonych książek. 
Niezwykła przygoda w świecie znanym z gry i 
doskonała zabawa gwarantowana!                      
Czytanie nigdy nie było prostsze!

https://www.empik.com/

23 Benji Davies – Miś Pracuś - 
Park dinozaurów

Poznawajcie świat z Misiem Pracusiem! Czytając 
wesołe książeczki i przesuwając ruchome elementy, 
mały czytelnik może poznać różne zawody lub miejsca.
Miś Pracuś, Pracuś Miś nowe zadanie będzie miał dziś!
Przesuń ruchome elementy, odkryj kryjące się w 
książce niespodzianki i przyjrzyj się parkowi 
dinozaurów.
 https://www.empik.com/



24 Benji Davies – Miś Pracuś – 
Pod wodą

Miś Pracuś, Pracuś Miś nowe zadanie będzie miał dziś!
Przesuń ruchome elementy, odkryj kryjące się w 
książce niespodzianki i zbadaj malownicze głębiny 
oceanu.

https://www.empik.com/

25 Jo Bell, Tania Hershman – 
Niezwykłe 366 kobiet, które 
zmieniły bieg historii

Artystki, pisarki, naukowczynie, polityczki, psycholożki, 
filozofki, a nawet jedna morderczyni – wyjątkowe 
kobiety, które wpłynęły na losy świata. Historia pełna 
jest kobiet, które zostały zepchnięte do ról żon 
sławnych mężów, ich muz, asystentek, opiekunek. Z 
ich dokonań świat czerpał i czerpie garściami. 
Awanturnice i działaczki walczące o prawa mniejszości,
dzielne, dumne i utalentowane. Niezwykłe! 
Zmarginalizowane, wyklęte albo zapomniane w 
patriarchalnej rzeczywistości. 
https://lubimyczytac.pl/

26 Eric Emanuel Schmidtt – O 
kotku, który bał sioę 
wszystkiego

O kotku, który bał się wszystkiego to opowieść o 
odwadze jako przezwyciężaniu strachu. Otwiera ona 
wspaniale ilustrowaną serię dla dzieci Sowie 
Opowieści. Jak pokonać strach i wykazać się odwagą, 
prawdziwą odwagą, nie lekkomyślną brawurą?
Autorem książki O kotku, który bał się wszystkiego jest 
Éric-Emmanuel Schmitt, francuski pisarz, autor m.in. 
słynnej książki Oskar i pani Róża. Za ilustracje 
odpowiada Barbara Brun. Przewodnikiem serii jest 
sowa Minerwa, symbol mądrości. Zachęca ona 
młodych odbiorców do stawiania ważnych pytań i 
samodzielnego myślenia. 
https://lubimyczytac.pl/

27 Marek Michalak – Opowieści 
o tym co w życiu ważne

Pisanie dla dzieci o uniwersalnych, humanistycznych 
wartościach – to zadanie bardzo trudne. Udaje się 
wyjątkowym znawcom i badaczom dzieciństwa. W tym 
gronie znalazł się dr Marek Michalak, były wieloletni 
Rzecznik Praw Dziecka (2008-2018), pedagog, 
nauczyciel akademicki, działacz, znawca i kontynuator 
korczakowskiej tradycji dialogu z dzieckiem.
Książka Opowieści o tym, co w życiu ważne jest 
osobliwym dialogiem rodzeństwa. Julka i Miłosz 
opowiadają o swoich codziennych doświadczeniach 
rodzinnych, szkolnych, koleżeńskich. Czasami się 
sprzeczają, czasami sobie pomagają, dzielą się 
rożnymi spostrzeżeniami, z uwagą wsłuchują się w 
niektóre opowieści dorosłych. 
https://lubimyczytac.pl/



28 Brigittew Luciani, Eve 
Tharlet – Pan Borsuk i Pani 
Lisica – Ale załoga

Nadeszła jesień. Róża, Szperaczek i Borek postanowili 
zorganizować regaty na rzece. Ale muszą najpierw 
zbudować łódkę, co nie jest tak trudne, jak dogadanie 
się, jak ta łódka ma wyglądać. Czy uda im się w końcu 
wziąć udział w przygodzie żeglarskiej? Ludzkie 
charaktery w zwierzęcych maskach, zabawne perypetie
i próba zmierzenia się z innością, która zamiast dzielić, 
łączy naszych sympatycznych bohaterów. Według 
dziennika „Le Monde” historia pana Borsuka i pani 
Lisicy to „przepełniona humorem i czułością piękna 
lekcja tolerancji”. 
https://lubimyczytac.pl/

29 Peppa Pig – Bajki do 
poduszki. W czarodziejskim 
lesie

Zbliża się pora snu? To czas na Bajki do Poduszki!

Za górami, za lasami Peppa wraz z rodzinką przeżyli
fantastyczną przygodę w czarodziejskim lesie. Najpierw
spotkali  wielkiego,  ale  zupełni  niegroźnego  wilka.
Potem natknęli się na domek trzech miłych misiów. Jak
zakończy się ta historia?

https://lubimyczytac.pl/

30 Anna Pilip – Powrót do 
Gruzji

Ana, Polka kierowana miłością do przystojnego 
gruzińskiego lekarza Giorgiego, po wielu perypetiach 
wraz z córkami przenosi się na stałe do Gruzji. Tu 
układa sobie życie jako szczęśliwa żona ukochanego 
Gio. Okazuje się jednak, że w nowej ojczyźnie musi 
pokonywać kolejne przeciwności, które zsyła jej los. 
Czy wyzwania związane z prowadzeniem biznesu, bunt
starszej córki Niny i tęsknota za utraconą przyjaźnią 
Timara to jedyne problemy, które Ana będzie musiała 
rozwiązać? Niespodziewany wyjazd Giorgiego na 
granicę z Osetią Południową staje się osią historii, w 
której Ana, wspólnie z tajemniczym Vano, mierzy się z 
okrucieństwem Osetyjczyków, do ostatnich kart 
powieści walcząc o szczęśliwy powrót męża do domu.
Dla Any, znanej już Czytelniczkom bohaterki powieści 
„Gruzińskie wino”, powrót do Gruzji okazuje się także 
odnalezieniem siebie. Nowa ojczyzna, stare przyjaźnie,
trudne wybory… Co przyniesie kaukaski wiatr? Czy 
zburzy szczęście Any? 
https://lubimyczytac.pl/



31 Anna Pilip – Toast za Gruzję Ana to Polka, która z miłości do przystojnego 
gruzińskiego lekarza Giorgiego przeniosła się wraz z 
córkami na stałe do Gruzji. Jej przyjaciółka Kama 
również związała się z Gruzinem i zamieszkała w 
górskiej wiosce na końcu świata. Kobiety poznają 
blaski i cienie życia w obcej, patriarchalnej kulturze, do 
której próbują się dostosować.
Ana czuje się zagubiona i nierozumiana przez męża, a 
jej serce wypełnia niepokój o Timara, starego 
przyjaciela, okaleczonego i więzionego w Osetii 
Południowej. Tymczasem w życiu Kamy pojawia się 
tajemniczy psychoterapeuta Jack…
Ana i Kama – dwie historie, dwa charaktery, przyjaźń 
na dobre i na złe. Czy ich gruzińskie wybory okażą się 
właściwe? 
https://lubimyczytac.pl/

32 Benji Davies – Przyjaciele Bert i Emi codziennie taszczą na Wzgórze ogromne 
kartonowe pudła, by w nich przesiadywać. Bywa, że są 
królami, żołnierzami, astronautami. Czasem piratami 
żeglującymi po morzach. Lecz zawsze pozostają 
przyjaciółmi. W pewien bardzo zimny poniedziałek 
pojawia się ktoś, kto chce do nich dołączyć. Czy ich 
dwójka przyjmie nowego do paczki? Czy można mieć 
więcej niż jednego najlepszego przyjaciela? 
Poruszające powiastki Benjiego Davisa stały się już 
klasyką literatury dziecięcej. Autor  słowem i obrazem 
opowiada o najważniejszych sprawach, takich jak 
miłość, tęsknota, czy przyjaźń. Polscy czytelnicy 
pokochali go za takie tytuły jak: „Mój wieloryb”, 
„Cudowna wyspa dziadka”, „Lato u babci”, „Powrót 
wieloryba”.  https://www.empik.com/

33 Paul Kleiman – Psychologia. 
Przewodnik dla lubiących 
rozkminiać bez bólu

Psychologia. Przewodnik dla lubiących rozkminiać bez 
bólu pomija nudne szczegóły i statystyki, a zamiast 
tego oferuje lekcje psychologii, które angażują i 
pobudzają do głębokiego myślenia.
Od quizów osobowości i testu plam Rorschacha po B.F.
Skinnera i etapy rozwoju, ten elementarz ludzkiego 
zachowania daje szybki przegląd współczesnej 
psychologii i jasny wgląd w zrozumienie ludzkiej 
egzystencji.
Niezależnie więc od tego, czy szukasz sposobów na 
studiowanie psychologii czy chcesz rozwikłać zawiłości 
swojego umysłu książka pomoże Ci lepiej zrozumieć 
mechanizmy i prawa rządzące psychiką i 
zachowaniami każdego człowieka. 
https://www.empik.com/

https://www.empik.com/
https://lubimyczytac.pl/


34 Dan Zettwoch – Samochody i 
ich fascynujące silniki

Wyrusz z nami na przejażdżkę! Poznaj 
ekscentrycznych wynalazców majsterkujących w 
garażach i auta produkowane masowo przez globalne 
korporacje. Dowiedz się, skąd biorą się samochody i 
jak działają. Co zobaczymy, gdy zajrzymy pod maskę? 
Uruchom silnik i przekonaj się, jak auta wpływają na 
życie miliardów ludzi i otaczającego nas świata. 
Brrrum, brrrum! 
https://czytam.pl/

35 Barbara Wysoczańska – Siła 
kobiet

Dwudziestolecie międzywojenne, odradzająca się 
Polska i trzy różne kobiety złączone ślepym losem z 
tym samym mężczyzną. Czy w czasach, które aż 
kipiały od emocji narodowościowych, kobiety miały 
prawo zawalczyć o siebie?
Rozalia Lubowidzka, młoda wdowa, próbuje 
odbudować swoje życie po małżeństwie, które było dla 
niej piekłem. Otrzymuje list od kochanki swojego męża,
z błaganiem o pomoc jej chorej córce. Tymczasem do 
Warszawy przyjeżdża Ada Lubowidzka, siostra dwóch 
szanowanych braci, która próbuje wyrwać się z 
marazmu życia na prowincji i zawalczyć o wyższe 
wykształcenie.
Wszystkie trzy kobiety łączy postać Ignacego 
Lubowidzkiego, posła na sejm II Rzeczpospolitej, 
pewnej nocy tragicznie zastrzelonego w zamachu. Czy 
bezinteresowna przyjaźń pozwoli odmienić okrutny los?
Czy uda się zburzyć mur uprzedzeń i pokonać brutalny 
konserwatyzm, który panoszył się w przedwojennej 
Polsce?
https://lubimyczytac.pl/

36 Lincoln Child, Douglas 
Preston – Stare kości

Archeolożka Nora Kelly ma kilka większych sukcesów 
zawodowych na koncie, kiedy zgłasza się do niej  
historyk Clive Benton. Ma dla niej propozycję nie do 
odrzucenia — podróż śladami wyprawy Donnera, 
jednego z najbardziej zagadkowych i przerażających 
przedsięwzięć w historii USA. W połowie XIX wieku 
grupa kilkudziesięciu pionierów razem z rodzinami 
wyruszyła ze Środkowego Zachodu do Kalifornii w 
poszukiwaniu lepszego życia. Źle pokierowani osadnicy
utknęli zimą w górach Sierra Nevada, a nieliczni 
ocaleni opowiadali potem przerażające historie o 
konfliktach, rozpaczy, głodzie, powolnej śmierci, a 
nawet aktach kanibalizmu... Zaintrygowana Nora 
zgadza się, gdy Clive wspomina o skarbie zakopanym 
przez uczestników feralnej wyprawy. 
https://lubimyczytac.pl/

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


37 Roksana Jędrzejewska – 
Wróbel – Szklana góra

Hania bała się dosłownie wszystkiego. Psów, pająków, 
a nawet niektórych ilustracji w książkach. Bała się, że 
coś może się zdarzyć... lub nie zdarzyć. Bała się 
odezwać... i nie odezwać. Bała się, że ktoś ją wyśmieje
albo skrzyczy. „Nie dasz rady, nie próbuj”, podpowiadał 
strach, który z każdym dniem rósł, podczas gdy 
dziewczynka czuła się coraz mniejsza i bardziej 
bezradna. I tylko marzyła, by być odważną jak 
bohaterki seriali, które niekiedy nawet jej się śniły. 
Jednak pewnej nocy przyśniła się Hani ona sama. 
Stała na szczycie Szklanej Góry, a Króla Strachu nie 
było już obok niej. Czy Hania zdoła zdobyć Szklaną 
Górę? Czy uda jej się raz na zawsze pozbyć strachu? A
może w końcu zrozumie, że strach często nam 
towarzyszy, lecz gdy spojrzeć mu odważnie w oczy, 
traci swą paraliżującą moc. I odtąd już nie króluje, tylko 
staje się oddanym sługą królowej własnego życia – 

https://lubimyczytac.pl/

38 Serena Blasco – Metro Baker 
Street

W biurze detektywistycznym Enoli pojawia się 
arystokrata, którego piękna żona została porwana, 
jednak nikt nie przysłał listu z żądaniem okupu. 
Nastoletnia bohaterka podejmuje się rozwiązania 
nietypowej sprawy. Śledztwo zaprowadzi dziewczynę 
na dobrze jej znane nabrzeża East Endu, gdzie jest 
niebezpiecznie nie tylko w nocy, ale nawet za dnia. 
Mistrzyni zmiany wyglądu znów napotka na swojej 
drodze Sherlocka, który od jakiegoś czasu z coraz 
większym uznaniem patrzy na zawodowe osiągnięcia 
siostry. Czy będą w stanie współpracować bez 
oglądania się na przeszłość? W tym samym czasie 
Enola dostanie niezwykle ważną zaszyfrowaną 
wiadomość od matki... 
https://lubimyczytac.pl/

39  Yuwal Zommer -  W jaskini 
brązowego misia

Wielki niedźwiedź znalazł dla siebie idealną jaskinię. 
Ale chociaż bardzo się starał, nie czuł się w niej jak w 
domu. Dlatego postanowił zgromadzić w niej mnóstwo 
rzeczy. Skoro ludzie mają w swoich domach tyle 
rzeczy, widocznie on też powinien. Zbierał i zbierał, aż 
uzbierał ich tyle, że sam z trudem się mieścił, nie 
mówiąc o tym, że nie mógł do siebie nikogo zaprosić. 
W końcu niedźwiedź podjął decyzję, że musi się 
pozbyć wszystkiego, co zgromadził. Czy teraz będzie 
się czuła w swojej jaskini jak w domu? 
https://lubimyczytac.pl/
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40 Joanna Jax – Wojenna miłość Nadciąga II wojna światowa. Tuż przed jej wybuchem 
Lidia i Władek postanawiają wziąć ślub. Drużbą pana 
młodego zostaje jego najlepszy przyjaciel, Konrad. 
Jednak to nie wojna najbardziej komplikuje życie 
młodej pary, ale uczucie, które niespodziewanie zrodzi 
się pomiędzy Lidią i Konradem. Skomplikowany 
miłosny trójkąt, dramat niemieckiej okupacji i lęk o 
własne życie to codzienność bohaterów, którzy muszą 
niemal każdego dnia dokonywać trudnych wyborów.
Czy zwycięży namiętność czy męska przyjaźń? Jak 
daleko sięgają granice lojalności i czy mówienie prawdy
jest zawsze najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji? Na
te pytania muszą odpowiedzieć sobie bohaterowie tej 
powieści, którzy balansują na granicy dobra i zła. 
https://lubimyczytac.pl/

41 Katarzyna Ryrych – Wojna w 
Kuropatkach

Kuropatki. Miła, mała wioska, gdzie Mela i jej młodsza 
siostra Ada uwielbiają spędzać wakacje. Jest las, a w 
nim jagody i grzyby, jest malutkie jeziorko, a nad nim 
Port Piratów… Ale tegoroczny pobyt dziewczynek nie 
będzie tak beztroski jak poprzednie. Do lasu nie wolno 
wchodzić, psa Bajbusa niepokoją policyjne syreny, a w 
niektórych domach nocami palą się zielone latarnie.
Bo w Kuropatkach trwa wojna, choć nikt o niej nie wie. 
https://lubimyczytac.pl/

42 Anna Rozenberg – Wszyscy 
umarli

W spokojnym miasteczku Pirbright, położonym 
nieopodal Woking, dochodzi do morderstwa lokalnego 
hodowcy koni. Choć Kenneth O’Malley zdecydowanie 
wolał towarzystwo zwierząt niż ludzi, trudno szukać w 
tym motywu zbrodni. Mieszkańcy, początkowo 
wstrząśnięci zabójstwem, szybko skrywają się za 
murem obojętności i kłamstw. Inspektor będzie musiał 
odkryć, który z nich pewnej jesiennej nocy spotkał się z
ofiarą na zabytkowym cmentarzu.
Na tym jednak problemy się nie kończą. Rzucając się w
wir pracy, inspektor straci z oczu głównego przeciwnika
– tajemniczego Palacza, który wciąż zagraża bliskim 
Redferna. Jaką cenę będzie musiał zapłacić za swoją 
nieostrożność? 
https://lubimyczytac.pl/
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43 Marcel Moss – Zaginieni Rok 2007. Zakochani Gabriela i Rafał spędzają 
romantyczny weekend nad jeziorem. Pewnej nocy 
zostają napadnięci we własnym namiocie. Gdy 
dziewczyna odzyskuje przytomność, nigdzie nie może 
znaleźć Rafała.
Podejrzenia padają na narkomana Jacka, który tamtej 
nocy biwakował nieopodal ze znajomymi. Wkrótce 
mężczyzna zostaje uznany przez sąd za winnego 
zabójstwa Rafała i ukrycia zwłok.
Kilkanaście lat później Jacek zgłasza się do Agencji 
Poszukiwań Osób Zaginionych „ECHO”. Mężczyzna 
wierzy, że padł ofiarą spisku, a Rafał wciąż żyje. Ignacy
„Igi” Sznyder oraz jego wspólniczka Sandra Milton 
udają się do rodzinnej wsi klienta. Wkrótce 
uzmysławiają sobie, że dotarcie do prawdy może być 
niemożliwe w sytuacji, gdy nikt nie jest z nimi szczery. 
https://lubimyczytac.pl/

44 Agata Przybyłek – Zawsze 
będę Cię kochać

Daria od kilku lat tkwi w związku, w którym nie jest 
szczęśliwa. Narzeczony mami ją obietnicą ślubu i 
założenia rodziny, ale większość czasu poświęca pracy.
Kobieta traci nadzieję, że spełni swoje marzenia o 
byciu żoną i matką. Pewnego dnia podejmuje decyzję, 
żeby wrócić w rodzinne strony i zająć się schorowanym
dziadkiem. Wyjazd pozwala jej nabrać dystansu i 
przemyśleć swoje życie. Podczas jednego z samotnych
spacerów wpada na znajomego. Paweł prowadzi 
warsztat samochodowy i wiedzie spokojne życie. Kiedy
niespodziewanie spotyka po latach dziewczynę, w 
której podkochiwał się już w czasach szkolnych, nie 
może uwierzyć w swoje szczęście i odżywa w nim 
dawne uczucie. Niestety, oboje mają problemy – ona 
martwi się o schorowanego dziadka, a z jego firmy  
zaczynają znikać pieniądze. Czy uda im się rozgonić 
czarne chmury zbierające się nad ich życiem? 
https://lubimyczytac.pl/

45 Zbigniew Zborowski – 
Znajdziesz mnie w cieniu 
guayacan

Dwie połówki starej carskiej monety odnajdują się w 
ogarniętej powstańczym piekłem Warszawie, by chwilę 
potem znów się rozdzielić, miotane wojenną 
zawieruchą po całym świecie…
Tuż po II wojnie światowej Marianne de Ville, 
przebywająca w Maroku, tęskni za ukochanym 
gestapowcem, który uciekł do Argentyny. W Polsce 
komunistyczna bezpieka tropi zawzięcie Zosię 
Zaporewicz i Adama Wolskiego... Tylko jedna osoba 
jest w stanie połączyć wszystkie te historie i zjednoczyć
ze sobą połówki monety. Monika Wilczyńska, matka, 
której odebrano dziecko, kobieta, która nie pamięta 
swojej przeszłości, samotna, narażona na śmiertelne 
niebezpieczeństwo, rzucona z bezpiecznej Warszawy 
w sam środek slumsów Mexico City. 
https://lubimyczytac.pl/
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46 Jane Chapman – Żegnaj 
niedźwiadku

Kiedy niedźwiadek umiera, zostawia po sobie ogromną 
pustkę. Przez długi czas jego dwaj najlepsi przyjaciele, 
bóbr i kret, ogromnie za nim tęsknią i nie mogą 
zrozumieć, dlaczego misia już nie ma… Czas jednak 
goi rany, a bóbr i kret zdają sobie sprawę, że 
niedźwiadek na pewno nie chciałby, aby byli 
nieszczęśliwi. 
https://lubimyczytac.pl/
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