
Wiosenne nowości książkowe

1 Robert F. Barkowski – Włócznia –
powieść historyczna z czasów 
piastowskich

Władca Polski Bolesław Chrobry i cesarz niemiecki
Henryk II zmagają się w toczonej od trzynastu lat 
wojnie o prestiż, uznanie i zdobycze terytorialne na
Połabiu. 1 września 1015 roku armia polska 
dopada tylną część armii uciekającego cesarza w 
Lesie Dziadoszan i rozgramia ją doszczętnie w 
walnej bitwie. Czwórce przyjaciół – Gromosławowi,
Czamborowi, Bernardowi i Randulfowi – nie danym
jest  spocząć. Chrobry wysyła ich na odsiecz do 
Kopanika,  grodu na Połabiu zaatakowanego przez
wojowniczych Lutyków. Czy wyprawa zakończy się
powodzeniem? Wiry niebezpiecznych wydarzeń  
wikłają grupę Gromosława w wielomiesięczną, 
owianą groźnymi tajemnicami pogoń za 
drogocennym artefaktem. Dramatyczne przygody 
rzucają nimi po niemieckich marchiach, grodach 
Połabia, duńskich wyspach i polskim pograniczu... 
https://lubimyczytac.pl/

2 Gabriele Clima – Kapitan Nauka –
Emocje – Magiczne koło

Magiczne koło. Emocje! to książka z kołem, które 
wyczarowuje  emocje: miłość, czułość, radość, ale 
także smutek, złość czy rozczarowanie. Wystarczy 
obrócić koło, by w cudowny sposób zmieniać 
rysunki, ukazując przemianę bohaterów i 
przedmiotów. W ten sposób najmłodsi poznają  
szczeniaczka radośnie wyskakującego z pudełka, 
mamę miś tulącą  swojego niedźwiadka czy 
chłopca, który staje się smutny z powodu 
pękniętego balonika. Rytmizowane i rymowane 
teksty wpadają w ucho i są zapamiętywane przez 
dzieci, wzbogacając ich słownictwo. . Zabawa 
polegająca obracaniu koła na środku strony 
angażuje zmysły wzroku i dotyku, a także rozwija 
motorykę i koordynację oko-ręka.  
https://lubimyczytac.pl/

3 Elżbieta, Witold Szwajkowscy – 
Rymowane zagadki matematyczne

Nauka matematyki nie musi być nudna! 
Rymowane zagadki urozmaicą początkowy etap 
matematycznej edukacji, wciągając najmłodszych 
do wspólnej zabawy pełnej liczb! Zamiast 
tradycyjnych treści, zadania zapisane są w formie 
rymowanych i krótkich wierszyków. Rymowanki 
nadają treści rytm, ułatwiają zapamiętywanie i 
skupienie nad poleceniem, a sytuacje z życia 
codziennego opisane w wierszykach, pozwalają 
zrozumieć zadania i zachęcają  do obliczeń. 
https://lubimyczytac.pl/
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4 Agnese Baruzi – Kapitan nauka – 
Złość – Magiczne koło

"Magiczne koło. Złość!" to zaskakująca książka, 
która pomoże dzieciom oswoić złość i poradzić 
sobie z tym uczuciem. Proste porównania pozwolą 
najmłodszym zrozumieć, jak wyglądamy i co 
czujemy, gdy się złościmy. Magiczne koło 
umieszczone na środku każdej strony ukazuje 
przemianę bohaterów i przedmiotów. Dzięki 
prostym scenkom oraz barwnym postaciom 
zwierząt i stworów dziecko konfrontuje się z 
uczuciem złości w bezpiecznej atmosferze – bez 
zawstydzania, straszenia czy odwracania uwagi od
odczuwanych emocji. W ten sposób dowiaduje się,
że można kipieć ze złości niczym woda w garnku, 
marszczyć brwi i zgrzytać zębami, a nawet rzucać 
płomienne spojrzenia jak wściekłe smoczysko.  
Łatwo wpadające w ucho teksty zachęcają do 
rozmów o uczuciach. A krótkie, zapadające w 
pamięć zwrotki mogą zostać przywołane, gdy 
dziecko poczuje, że ogarnia je złość.

https://lubimyczytac.pl/

5 Agnese Baruzzi – Kapitan nauka –
Niespodzianka – Magiczne koło

"Magiczne koło. Niespodzianka!" to książka, dzięki 
której najmłodsi czytelnicy odkryją, jak fascynujący 
jest świat wokół nas. Magiczne koło na środku 
każdej strony ukazuje przemiany zachodzące w 
przyrodzie. Obracając je, dzieci obserwują, jak 
wiosenny pąk zmienia się w kolorowy kwiat, 
kurczaczek wykluwa się z jajka, przebijając 
skorupkę, a na szarym, zachmurzonym niebie 
pojawia się kolorowa tęcza. Barwne scenki 
obrazują prawa przyrody jako zaskakujące i warte 
odkrywania. Proste, wierszowane teksty inspirują 
do obserwowania niespodziewanych przemian w 
świecie przyrody i do prób ich zrozumienia. 
https://lubimyczytac.pl/

6 Piotr Wilkoń, Józef Wilkoń – 
Kocie ścieżki

Kiedy w oczach kociej mamy ganianie pająków 
przestaje być wystarczającym treningiem, kocięta 
wyruszają w świat, poza bezpieczne ściany domu, 
na prawdziwe łowy! Spotykają na swojej drodze 
różne małe i większe istoty, które usiłują upolować.
Czy sztuka ta się uda? Czy kociaki nauczą się 
polować? A może wydarzy się coś 
niespodziewanego? O tym dowiecie się z pięknej 
książki zilustrowanej przez Mistrza Józefa 
Wilkonia, do której tekst napisał Piotr Wilkoń, 
pisarz, dramaturg i pedagog. 
https://lubimyczytac.pl/
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7 Piotr Wilkoń, Józef Wilkoń – 
Leopantera

Ona lubi noc, on poluje za dnia. Ona jest odważna 
i nieustraszona, on raczej spokojny i nieco 
nieśmiały. Historia przyjaźni i miłości czarnej 
pantery Lisy i leoparda o imieniu Bruno to 
opowieść o tym, jak dwie osoby, które są różne jak 
dzień i noc, mogą pokonać  przeciwności, żeby być
razem. Ta wyjątkowa książka ukazała się w 
Niemczech w 1991 roku nakładem wydawnictwa 
Patmos Verlag, a następnie w roku 2017 w 
szwajcarskim Bohem Press. Wydawnictwo Media 
Rodzina ma zaszczyt po raz pierwszy w Polsce 
zaprezentować oryginalną historię o miłości i 
przyjaźni, która mimo upływu czasu nic nie straciła 
na swojej aktualności. 
https://lubimyczytac.pl/

8 Ewa Zawisza – Wilk – Plasterki 
na tęsknotę

To książka o ponadczasowej mocy dobrych uczuć, 
przyjaźni i przywiązania. O odkładaniu ważnych 
rzeczy na później i konsekwencjach takiego 
działania. Lektura dla dzieci i ich rodziców, 
poruszająca wrażliwość. Książka do wspólnego 
odkrywania i przeżywania rzeczy ważnych. 
Prowokująca dziecko do stawiania pytań i 
inspirująca do głębokich rozmów o przemijaniu, 
stracie, o sprawach nieuniknionych i pielęgnowaniu
pamięci. Książka do studiowania pięknych 
obrazów. Naklejająca plasterki na tęsknotę. 
https://lubimyczytac.pl/

9 Diane Setterfield – Czarne 
skrzydła czasu

Kiedy William Bellman był dzieckiem, dopuścił się 
nieprzemyślanego aktu okrucieństwa – strzałem z 
procy uśmiercił kruka. Wybryk – drobny, jak sądził 
William – natychmiast odszedł w niepamięć w 
ferworze znacznie bardziej zwyczajnych 
dziecięcych zabaw. Po latach William założył 
rodzinę i nieźle prosperujący biznes i wydawało 
się, że los jest mu przychylny…
Tragedia lubi jednak uderzać znienacka. Gdy 
śmierć zaczyna zbierać żniwo wśród jego 
krewnych, a przy życiu zostaje już tylko 
najmłodsza i najbardziej kochana córka, William 
już wie, że to koniec szczęśliwej passy.
Rozpaczliwie próbując ocalić jedyną cenną rzecz, 
jaka mu jeszcze pozostała, William Bellman 
wchodzi w spółkę z tajemniczym nieznajomym w 
czerni. Dość dziwna okazja, z jeszcze 
dziwniejszym partnerem, na założenie 
zdecydowanie makabrycznego biznesu… 
https://lubimyczytac.pl/
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10 Erich Maria Remarque – Na 
zachodzie bez zmian

Powieść "Na Zachodzie bez zmian" należy do 
najgłośniejszych dzieł literatury XX wieku. Jej 
bohaterowie, podobnie jak sam autor, należą do 
„straconego pokolenia”: pokolenia, którego 
młodość przepadła w okopach pierwszej wojny 
światowej. Osiemnasto-, dziewiętnastolatkowie 
trafiają na front  prosto ze szkolnej ławy, 
namawiani przez nauczycieli do spełnienia 
obowiązku wobec ojczyzny. Czymże jednak jest 
ten obowiązek? – pytają siebie, świadomi, że 
strzelają do takich jak oni młodych, tęskniących za 
domem  i pytających o sens wojny wrogów.
Okrucieństwo machiny wojennej, w której są 
zaledwie trybikami, odbiera im najpierw poczucie 
człowieczeństwa, a w końcu i życie – i w tym 
sensie są oni dosłownie „straconym pokoleniem”. 
https://lubimyczytac.pl/

11 Ulf Stark – Cynamon i Trusia – 
wierszyki od stóp do głów

Trochę rymów, dużo śmiechu - i po chwili znamy 
się już od stóp do głów! W przewrotnych 
wierszykach Ulf Stark z przymrużeniem oka 
filozofuje na temat części ludzkiego ciała. Ile się 
zmieści w naszych głowach? Gdzie mieszka 
język? Co by to było, gdybyśmy nie mieli pupy? I 
jakie rozrywki lubi rodzina Lewostopaków? Dzięki 
wyrazistym i zabawnym ilustracjom Charlotte 
Ramel od pierwszego wejrzenia polubimy 
Cynamona i Trusię, którzy z wielką ciekawością 
przyglądają się sobie od stóp do głów! 
https://lubimyczytac.pl/

12 Roy Jacobsen – Tylko matka Nie była jeszcze na to gotowa. Szła dalej, kierując 
się ku wysuniętemu najbardziej na południe 
punktowi Barrøy, ku Ławce, jak nazywali ogromny 
rosyjski modrzew, wyrzucony niegdyś na brzeg 
przez sztorm w czasach jej dzieciństwa;  tam szła, 
gdy wyspa groziła, że stanie się za mała, gdy życie
groziło, że się zatnie. Po długiej podróży przez 
Norwegię Ingrid w końcu wróciła do Barrøy. Życie 
się ustabilizowało, ale wojna nadal rzuca długie 
cienie na cały kraj. Wkrótce na maleńką wyspę 
przypływa pięcioletni Mathias. Jego ojciec znika w 
tajemniczych okolicznościach, a Ingrid decyduje 
się przygarnąć dziecko. Życie zaczyna się  toczyć 
wokół nowego mieszkańca. Tymczasem odcięta od
świata Ingrid z listów od przyjaciół dowiaduje się, 
jak dramatyczne zmiany zachodzą  w powojennej 
Norwegii. Co powinna zachować dla siebie, a o 
czym odważy się powiedzieć bliskim? 
https://lubimyczytac.pl/
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13 Beata, Paweł Pomykalscy – 
Wrocław – Ucieczki z miasta

Przewodnik "Wrocław. Ucieczki z miasta" to zbiór 
kilkudziesięciu propozycji wycieczek po Dolnym 
Śląsku - na pół dnia, na cały dzień i na weekend. 
Skorzystaj z pomysłów na wypady za miasto w 
ciekawe, często niebanalne i rzadko odwiedzane 
miejsca, do których  można dotrzeć w zaledwie 
kilkadziesiąt minut. W przewodniku znajdziesz 
podpowiedzi wycieczek kilkugodzinnych, 
jednodniowych i weekendowych. Wybierz taką, 
która akurat Ci odpowiada! Możesz wybierać 
spośród wielu różnorodnych pomysłów na 
spędzenie czasu za miastem. Są tu propozycje 
zarówno dla miłośników zabytków i muzeów, jak i 
dla spragnionych odpoczynku na łonie natury, dla 
rodzin z dziećmi i dla amatorów pieszych 
wędrówek, jazdy na rowerze czy pływania 
kajakiem.

https://lubimyczytac.pl/

14 Philip K. Dick – Człowiek z 
wysokiego zamku

Powieść wyróżniona prestiżową nagrodą Hugo, 
najczęściej tłumaczona książka Philipa K. Dicka, 
którą napisał, radząc się... I-cing, Księgi Przemian.
"Nieszczęścia, jakie wyrządza wojna ludności 
miast, granicom i państwom, opisują bataliści; 
zagrywkami polityków zajmują się stratedzy; 
zmagania wodzów analizują specjaliści od 
logistyki, rodzajów broni, gospodarki i szyfrów... 
Dicka interesowało to, co się wyprawia z duszami. 
Toteż odwracając w tej książce znane wszystkim 
losy wojny, pokazał historię jako udrękę, pułapkę, 
niezrozumiały spektakl wprawiający w przerażenie,
wobec którego pozostajemy bezradni. Chyba że 
ocalejemy, że odzyskamy równowagę w wyniku 
kaprysu losu. Który czasem odpowiada na nasze 
starania, na modlitwy, tęsknoty". 
https://lubimyczytac.pl/

15 Julia Donaldson – Pan Patyk Pan Patyk żyje sobie spokojnie wraz z ukochaną 
żoną oraz trójką uroczych patycząt. Lecz do czasu,
do czasu, gdyż pewnego ranka wychodzi z dziupli 
rodowej, żeby rozruszać trochę gałązki, i zostaje…
PORWANY! A zły los nie patyczkuje się z 
nieszczęsnym ojcem rodziny, wręcz przeciwnie. 
Kiedy pierwszy porywacz porzuca swoją zdobycz, 
natychmiast pojawia się następny! Czy zapłakane 
patyczki spędzą tę Gwiazdkę bez taty? Czy 
stęskniona Pani Patykowa ujrzy jeszcze swojego 
małżonka? Cóż, powiemy tylko tyle: autorka 
„Gruffalo” jak zwykle was zaskoczy! 
https://lubimyczytac.pl/
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16 Ursula K. Le Guin – Ziemiomorze „Ziemiomorze” Ursuli K. Le Guin to jeden z 
najznakomitszych cykli literatury fantasy, 
porównywany z dziełami J.R.R. Tolkiena czy C.S. 
Lewisa. Opisuje malowniczy świat pełen wysp, 
smoków i tajemnic, w którym najważniejsza jest 
równowaga między tworzącymi go siłami. 
Głównym bohaterem serii jest czarnoksiężnik Ged;
poszczególne części opowiadają jego losy – od 
najmłodszych lat i pierwszych kroków stawianych 
w świecie magii, aż po czasy gdy zaczęła się ona 
stawać niebezpiecznym narzędziem w rękach zła.
Ged, którego Ziemiomorze na zawsze zapamięta 
jako Krogulca, zostaje wysłany na wyspę Roke, 
aby tam zgłębiać czarnoksięską sztukę. Jest 
obdarzony niezwykłymi magicznymi zdolnościami, 
więc po latach nauki zostaje Arcymagiem, który 
będzie musiał pomóc Najwyższej Kapłance 
Archipelagu – Tenar – uciec z labiryntu ciemności. 
https://lubimyczytac.pl/

17 Anita Głowińska – Kicia Kocia i 
Nunuś – Bardzo fajna rodzina

Kicia Kocia i jej braciszek Nunuś wybierją się w 
odwiedziny do państwa Kwiatków. Po dordze 
mijają różne budynki: stare kamienice, wysokie 
bloki i domki w ogródkach. Wszędzie mieszkają 
rodziny, a każda jest inna. Kicia Kocia i Nunuś 
muszą otworzyć wiele okienek, żeby je poznać. 
Rodziny się od siebie różnią, ale wszystkie są 
fajne! 
https://lubimyczytac.pl/

18 Rachel Abbott – Droga ucieczki Młoda dziewczyna, Abbie Campbell, zostaje 
potrącona i zostawiona na bocznej drodze wioski 
Little Melham, miejscowa społeczność jest w 
szoku. Jednocześnie uruchomiony zostaje łańcuch
wydarzeń, wskutek którego na jaw mogą wyjść  
ukryte sekrety. Prawda o tamtym wieczorze 
zagraża  małżeństwu i dzieciom Ellie Saunders i 
kobieta musi  chronić swoją rodzinę. A Ellie nie jest
jedyną, która ma coś do ukrycia. Ona i jej siostra 
Leo żywią przekonanie, że mają już za sobą 
rozdział trudnego dzieciństwa, jednakże Leo dąży 
do poznania prawdy i ujawnia sekret, który przez 
wiele lat był trzymany w tajemnicy. Sąsiad Ellie, 
były detektyw Tom Douglas, uciekł do Little 
Melham w poszukiwaniu spokojnego życia i 
zostaje wciągnięty w sieć intryg . Instynkt 
podpowiada mu, że to, co przydarzyło się młodej 
Abbie, było czymś znacznie więcej niż tylko 
tragicznym wypadkiem. 
https://lubimyczytac.pl/
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19 Ilona Gołębiewska, Magda 
Knedler i inni – Miłość  z 
widokiem na morze

Spacery w świetle zachodzącego słońca. Pierwsze
nieśmiałe zauroczenia, niewinne flirty i 
niespodziewane wybuchy uczuć. Wakacje, słońce i
wspomnienia.
Mistrzynie polskiej literatury obyczajowej stworzyły 
zbiór opowieści o miłości, która przydarzyła się nad
morzem. Ich bohaterki spotkają tam miłość 
swojego życia, czasem odważą się na krok, który 
zupełnie zmieni ich losy lub przeżyją chwilę 
zapomnienia. Niektóre z nich przywołają 
wspomnienia niezwykłych chwil albo ponownie 
odkryją to, co w ich życiu jest najcenniejsze. 
https://lubimyczytac.pl/

20 Katarzyna Michalak -  
Najpiękniejszy sen

W śnieżną grudniową noc do dworu Marcinki trafia 
zbłąkany wędrowiec, przynosząc niezwykły 
prezent. Maleńką dziewczynkę. A wraz z nią burzę 
domysłów i oskarżeń, niespełnionych nadziei i 
rozpaczy, która pojawia się w kochających 
sercach. W jednych wyzwoli to, co najlepsze, w 
innych obudzi demony. Czy miłość wygra z 
rozczarowaniem i zdradą? Kim jest matka 
malutkiej Michasi? Dlaczego powierzyła córeczkę 
opiece nieznajomego? Wróci po nią czy 
dziewczynka pozostanie w Marcinkach?
Szósty i ostatni tom Sagi Mazurskiej jest pełen 
skrajnych emocji: od rozpaczy po szczęście, od 
miłości po nienawiść. . Oby wszyscy bohaterowie 
znaleźli drogę do domu, a na jej krańcu – ukojenie.
 https://lubimyczytac.pl/

21 Roma J. Fiszer – Listy sprzed lat Dramatyczne okoliczności powodują, że Iwonie i 
Ewie, po latach wzajemnej niechęci, udaje się 
odbudować przyjaźń, a skrywana dotąd w listach 
sprzed lat, wielka tajemnica jednej z nich, wreszcie
wychodzi na jaw.
Dzięki sile przyjaźni, powraca odwaga by 
zawalczyć o siebie, uwolnić się od wcześniejszych 
złych wyborów. Odwaga, by spróbować podążyć 
drogą wielkiego uniesienia z młodości… 
Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawia, że w życiu 
Iwony pojawia się mężczyzna sprzed lat. Ten sam, 
o którym dotąd odważała się tylko śnić, ukradkiem 
zaglądać w przechowywane od niego listy, 
powraca niczym książę z bajki... 
https://lubimyczytac.pl/
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22 Barbara Supeł – Staś Pętelka – 
Nowy piesek

Czy Staś i Jadzia poradzą sobie z opieką nad 
zwariowanym szczeniakiem?
Staś Pętelka to sympatyczny chłopiec, który 
przeżywa wiele sytuacji typowych dla kilkulatków... 
oraz wiele całkiem nietypowych. Pomoże Twojemu
dziecku oswoić się z tym, co nowe i nieznane.
Poznajcie jego rodzinę i przyjaciół! 
https://lubimyczytac.pl/

23 Magdalena Witkiewicz – Córka 
generała

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami 
poruszająca opowieść o trudnej miłości w cieniu 
walki o przetrwanie.
Każdy w Wolnym Mieście Gdańsku czuje, że 
wojna wisi w powietrzu. Jednak myśli Andrzeja 
Tapera zaprząta coś zupełnie innego - jest z 
wzajemnością zakochany w Elise, córce 
emerytowanego niemieckiego generała, 
zafascynowanego Hitlerem i jego ideologią. 
Generał von Hummel, który nie akceptuje relacji 
córki z Polakiem, zrobi wszystko, by chronić swoją 
rodzinę, nawet jeśli miałby stanąć na drodze 
wielkiemu uczuciu…
Jak potoczą się losy Elise? Czy Andrzej zdradzi 
miłość swojego życia? Jak wojenna zawierucha 
wpłynie na los zakochanych i czy przyjaciele będą 
w stanie wypełnić pustkę w sercu Andrzeja? 
https://lubimyczytac.pl/

24 Paweł Beręsewicz – Czy wojna 
jest dla dziewczyn?

Historia małej Elki, którą pewnego dnia zaskoczyła 
II wojna światowa i bardzo popsuła jej dzieciństwo.
Piaskowe kulki zamieniły się w groźne bomby, tatę 
wezwały ważne sprawy i w ogóle nie chciały 
wypuścić, a mama-lekarka to już naprawdę prawie 
nie mogła wyjść z pracy. Elka uczy się uważać na 
słowa. Radzić sobie, nie beczeć. I nawet robić 
opatrunki! I dochowywać najprzeogromniejszych 
tajemnic! A przecież jest tylko małą dziewczynką i 
nie powinna dźwigać tak wielkich ciężarów.
Wzruszająca literatura faktu dla najmłodszych 
wydana w koedycji z Muzeum Powstania 
Warszawskiego. 
https://lubimyczytac.pl/
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25 Joanna Szarańska – Alpaka 
czułości

Przepracowany weterynarz Kamil i znana z 
wybuchowego charakteru barmanka Brenda 
poznali się podczas imprezy. To spotkanie na długo
pozostanie w ich pamięci, choć są zgodni, że 
woleliby go nie powtarzać. Niestety, kilka dni 
później przypadkowo trafiają do tego samego 
pensjonatu i w wyniku pomyłki zmuszeni są dzielić 
pokój oraz… łóżko. Ten urlop miał być ucieczką od 
problemów. Tymczasem one dopiero się 
zaczynają… zwłaszcza gdy w pobliżu pojawiają się
rezolutne bliźnięta, lubiące łączyć ludzi w pary, 
oraz stały mieszkaniec pensjonatu – ciekawska 
alpaka o nietypowych skłonnościach.
Pogodna historia o kosmatej alpace, która 
jednocześnie was rozczuli i rozbawi do łez, oraz o 
miłości, która wisi w powietrzu! 
https://lubimyczytac.pl/

26 Sara Hursts – Podświetl i odkryj – 
Dinozaury

Czy wiesz jak wyglądało życie i zwyczaje 
dinozaurów? Podświetlaj kolejne strony i zobacz, 
co działo się miliony lat temu! Zobacz jak 
wyglądały najmniejsze dinozaury, dowiedz się, 
który był najwyższy, a który najgroźniejszy, zajrzyj 
pod wodę oraz w korony drzew i zobacz, kto żył na
ziemi z dinozaurami! Ta  książka to doskonała 
pozycja dla najmłodszych fanów dinozaurów! 
Dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki UV, latarka
w rękach dziecka działa niczym rentgen. 
Wystarczy poświecić nią od tyłu na ilustracje lub 
spojrzeć pod światło, a ukażą się ukryte wcześniej 
sceny. Książki z serii Podświetl i Odkryj rozwiną 
wyobraźnię i zaspokoją ciekawość każdego 
młodego odkrywcy! 
https://lubimyczytac.pl/

27 Zofia Stanecka – Basia i mama w 
pracy

Mama Basi zaczyna pracować. Ma dużo mniej 
czasu dla rodziny. Szybko okazuje się, że nie tylko 
Basia źle to znosi. Basia to współczesna, zabawna
i mądra przyjaciółka dla dziecka.Poznaj Basię! Jest
małą dziewczynką, mieszka w Polsce i przyjaźni 
się z rówieśnikami. Basia jest fajna – ale ma swoje 
wady.  Basia styka się z ważnymi dla niej 
problemami i próbuje sobie z nimi radzić,  odkrywa,
że ważne pytania mają często proste odpowiedzi. 
Każdy rodzic w swoim dziecku odnajdzie cząstkę 
Basi. Na podstawie jej przygód będzie mógł 
poszerzyć wiedzę swojego dziecka, pokazać, jak 
poradzić sobie w trudnych sytuacjach i pomóc mu 
zrozumieć otaczający go świat. Świat Basi jest 
atrakcyjny dla dzieci, bliski, zrozumiały, a do tego 
opisany świetnym językiem współczesnym. 
https://lubimyczytac.pl/
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28 Lucyna Olejniczak – Apteka pod 
złotym moździeżem – 
Dziedzictwo

Drugi tom opowieści o przodkach bohaterów sagi 
"Kobiety z ulicy Grodzkiej". Korzenie zła i 
narodziny niewieściej siły w bezwzględnych 
czasach walki o życie, nadzieję i marzenia.
Rok 1849. Podczas podroży poślubnej Magda 
spotyka kobietę, która przepowiada jej, że młoda 
doktorowa osiągnie swój cel, ale nie będzie 
szczęśliwa. Na razie jednak wszystkie marzenia 
się spełniają. Magda ma kochającego męża i 
własną aptekę. Małżonkowie podejmują jeszcze 
jedną ważną decyzję, która, jak się okaże, odmieni
na zawsze ich życie. Mijają kolejne dekady, nad 
głowami Bernatów zaczynają zbierać się ciemne 
chmury. W mieście wybucha straszliwy pożar, a 
potem wszyscy zostają uwikłani w wydarzenia 
powstania styczniowego.
https://lubimyczytac.pl/

29 Włodzimierz Bonusiak – Ignacy 
Łukasiewicz – Szejk z Galicji

Książka Szejk z Galicji to pełna, wyczerpująca 
biografia Ignacego łukasiewicza, ukazująca jego 
osiągnięcia i zasługi nie tylko jako pioniera 
przemysłu naftowego, ale również jako naukowca ,
wynalazcę lampy naftowej, który zasłużył na trwałe
miejsce w panteonie naukowców polskich. 
https://lubimyczytac.pl/

30 Marcel Moss – Nie wiesz nic "Życie jest za krótkie, by tracić je na nieustanny 
strach. nie chcę już dłużej się bać."
Tragiczna śmierć Alana, kapitana drużyny 
siatkówki z liceum Freuda, wpływa niekorzystnie 
na morale niektórych zawodników. Nowy kapitan, 
Hubert, wyjeżdża więc z kilkoma kolegami na 
kilkudniowy obóz w Bieszczady. Chłopak liczy, że 
w ten sposób uda mu się na nowo tchnąć w nich 
ducha rywalizacji. Nie wie, że to miejsce stanie się 
areną dramatycznej walki o przetrwanie.
Komu tak bardzo zależy na ich śmierci? 
Tymczasem Marta wraz z przyjaciółmi próbuje 
wrócić do normalności po tragicznych 
wydarzeniach. Ktoś jednak zna ich tajemnicę i 
grozi, że ujawni prawdę. Rozpoczyna się walka z 
czasem. 
https://lubimyczytac.pl/
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31 Jacelyne Saucier – Ptaki padały 
deszczem

Tom i Charlie, mocno już posunięci w latach, 
postanowili wycofać się z normalnego życia. Żyją 
teraz w oddaleniu, w środku lasu, gdzie szukają 
prawdziwej wolności. Wszystko zmienia się, gdy 
pewnego lata przybywają do nich dwie kobiety.
Jedna z nich to młoda fotografka dokumentująca 
serię katastrofalnych pożarów lasów, które 
spustoszyły północne Ontario na początku XX 
wieku. Kobieta szuka Teda Boychucka, ocalałego z
pożarów. Druga to starsza kobieta, która w tym 
samym czasie opuszcza szpital psychiatryczny, w 
którym przebywała od szesnastego roku życia. 
Osiemdziesięciodwulatka dołącza do mężczyzn i 
jako Marie-Desneige zaczyna nowe życie. Z 
pomocą fotografki grupa znajduje serię obrazów 
zmarłego Teda, naznaczonych Wielkimi Pożarami, 
i zaczyna rozszyfrowywać historię artysty. 
https://lubimyczytac.pl/

32 Artur Nowicki – Rok na placu 
budowy

W miasteczku rusza budowa garażu ze stacją 
obsługi pojazdów i myjnią. Na placu budowy 
pojawia się Jeep Budowniczy ze swoją liczną 
ekipą: Koparką, Walcem, Spychaczem, Żurawiem, 
Betoniarką i wieloma innymi specjalistami. Trzeba 
uporządkować teren, przesadzić drzewo, wylać 
fundamenty, postawić ściany, otynkować je, 
wreszcie odebrać budynek… Praca wre. Dzielnym 
maszynom niestraszne pogoda i trud, jednak 
inwestor jest wymagający, a uroczyste otwarcie 
przewidziane na święta. Czy zdążą na czas „Rok 
na placu budowy” zawiera dwanaście rozkładówek 
z kolejnymi miesiącami jednego roku. Dwie 
dodatkowe są poświęcone prezentacji bohaterów i 
interaktywnej zabawie. W każdym miesiącu plac 
budowy się zmienia. Zapraszamy młodych fanów 
motoryzacji do śledzenia dokonań budowniczych.
https://lubimyczytac.pl/

33 Lisa M. Schab – Jesteś kimś 
więcej niż myślisz – Poradnik dla 
nastolatków

Zaakceptuj to, kim jesteś, Zbuduj poczucie własnej 
wartości, Odkryj swoje pasje i przekonania 
Przestań porównywać się z innymi , Osiągnij to, 
czego pragniesz, Zostaw niepewność za sobą
Każdy człowiek, bez wyjątku, przychodzi na ten 
świat, mając wartość i znaczenie. Absolutnie 
każdy. Również ty.. Zdrowa samoocena oznacza, 
że masz silne poczucie własnej wartości. 
Rozumiesz i akceptujesz swoje słabości, a także 
doceniasz swoje mocne strony i cieszysz się nimi. 
Mając zdrową samoocenę, uznajesz wrodzoną 
wartość każdego człowieka – w tym również siebie.
https://lubimyczytac.pl/
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34 Robert Klementowski – Atomowa
tajemnica Sudetów

Jedną z wielu tajemnic PRL-u było zaangażowanie
Polski w sowiecki program atomowy. Wyrażał się 
on w dostarczaniu do Związku Sowieckiego "złota 
ery atomowej", czyli rudy uranu.Wydawało się, że 
kopalnie zlokalizowane na Dolnym Śląsku będą 
podobnym zagłębiem surowcowym dla przemysłu 
zbrojeniowego, jak zakłady górnicze w sąsiedniej 
sowieckiej strefie okupacyjnej Niemiec czy 
Czechosłowacji - z wszystkimi konsekwencjami dla
ludzi i środowiska. O tym, dlaczego tak się nie 
stało, opowiada książka Roberta 
Klementowskiego, historyka związanego z 
Uniwersytetem Wrocławskim oraz Instytutem 
Pamięci Narodowej. 
https://lubimyczytac.pl/

35 Magdalena Stykała – Grunt pod 
nogami

"Grunt pod nogami" to pełna prostoty i optymizmu 
opowieść o ludziach. O życiu w wymiarze szlaku, 
gdzie czasem pojawiają się przeszkody, kamienie, 
a nawet przepaść, gdzie niekiedy trzeba iść przez 
ciemny, obcy las, a innym razem można wędrować
słoneczną połoniną. A najważniejsze jest, z kim 
pokonujemy ten dystans, byśmy u kresu ścieżki 
mogli powiedzieć: „No i fajnie, to było świetne 
życie”.Na ścieżkach opowieści znajdziemy miłość, 
przyjaźń, humor, namiętność, uśmiech, radość, 
smutek, rodzinę – samo życie. 
https://lubimyczytac.pl/

36 Kinga Wójcik – Spektakl Kiedy rodzice szesnastoletniej Diany spędzają 
urlop nad morzem, dziewczyna wiesza się w 
swoim pokoju. Przed śmiercią wygłasza 
zagadkowy monolog i transmituje swoją śmierć w 
internecie niczym makabryczny happening. Sprawy
jeszcze bardziej się komplikują, gdy po 
samobójstwie ciało Diany… znika, a jej pokój 
wygląda, jakby nic się w nim nie wydarzyło. 
Wkrótce potem wiesza się kolejna nastolatka, która
także transmituje swoje samobójstwo w sieci. 
Dlaczego dwie młode dziewczyny, które miały 
przed sobą przyszłość, postanowiły odebrać sobie 
życie? A może ktoś je do tego zmusił?
Śledztwo prowadzi zgrany tandem z komendy 
miejskiej w Łodzi - Lena Rudnicka i Marcel Wolski. 
W tej tragicznej zagadce policjanci napotykają 
kolejne tajemnice, które ukazują rodzinne relacje w
zupełnie nowym świetle. https://lubimyczytac.pl/
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37 Goran Vojnovic – Moja 
Jugosławia

"Moja Jugosławia" ukazuje proces kształtowania 
się tożsamości młodego pokolenia tuż przed 
końcem istnienia Jugosławii i przez pierwszych 
kilkanaście lat po powstaniu na jej gruzach państw 
narodowych. Przedstawicielem tej generacji jest 
główny bohater, Vladan Borojević, syn Słowenki i 
Serba, oficera Jugosłowiańskiej Armii Ludowej. 
Służbowy wyjazd do Belgradu ojca wraz z rodziną i
początek wojny w 1991 roku kończą szczęśliwe 
dzieciństwo chłopca w Puli. Ojciec znika z jego 
życia. Po siedemnastu latach Vladan przypadkowo
trafia na jego ślad w internecie (generał Borojević 
ukrywa się jako zbrodniarz wojenny) i wyrusza do 
krajów byłej Jugosławii w poszukiwaniu ojca. 
Vladan zaczyna rozumieć, że rozpad jego rodziny 
ściśle łączy się z dezintegracją świata, który 
bezpowrotnie przeminął, i że dystrofia relacji 
rodzinnych i społecznych jest konsekwencją wojny.
https://lubimyczytac.pl/

38 SabinaWaszut – Podróż za 
horyzont

Pierwszy tom przejmującej sagi o poszukiwaniu 
swojego miejsca na ziemi. Galicja, rok 1902. 
Niepiśmienny chłop Włodek Gajda słyszy w 
karczmie opowieść miejscowego nauczyciela o 
mlekiem i miodem płynącej Brazylii. 
Zafascynowany, podejmuje najważniejszą decyzję 
w życiu – z żoną Hanną i trójką dzieci opuszczają 
ubogą wieś i wyruszają za ocean. Wierzą, że w 
krainie rzekomo ofiarowanej Polakom przez Matkę 
Boską czeka ich dostatnie życie. Tymczasem już 
sama podróż przynosi ogrom problemów. Biedacy 
muszą zmierzyć się z ludzką niegodziwością i 
bezdusznym systemem. W Bremie Gajdowie w 
odruchu serca przyjmują pod swoje skrzydła 
osamotnioną Zuzannę, córkę warszawskiego 
dorożkarza. Dodatkowo Hannę dręczy tajemnica, 
która jeszcze bardziej skomplikuje losy rodziny. 
https://lubimyczytac.pl/

39 Sabina Waszut – Listy z czarnych 
miast

Na początku XX wieku obietnice lepszego życia 
zawiodły górniczą rodzinę Bednarzy ze Śląska do 
Westfalii. Teraz wracają, aby zagłosować w 
plebiscycie. Głęboko wierzą, że ich ukochana 
ziemia zostanie przyłączona do Polski.
Losy rodziny splatają się z burzliwą historią 
Górnego Śląska, a marzenia o spojonym życiu 
okazują się mrzonką. Po trzecim powstaniu 
śląskim rodzina wyrusza w kolejną podróż – tym 
razem do wykrwawionej wojną Francji, która kusi 
górników obietnicą dobrze płatnej pracy. 
https://lubimyczytac.pl/
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40 Wojciech Chmielarz – Królowa 
glodu

Dwadzieścia lat po tym, jak Księstwo Kuźni 
Zachodu upadło pod naporem sił Korporacji, 
zdradzone i opuszczone w decydującej chwili 
przez sojuszników, jego dawne tereny wciąż 
pozostają ponurym pasem ziemi niczyjej. Ludzi 
pamiętających czasy wojny pozostało niewielu – ci,
którzy jakimś cudem przetrwali rzeź, padali ofiarą 
grasujących w lasach ogromnych żlebodźwiedzi, 
rozprzestrzeniającej się nieuleczalnej zarazy, ale 
też zwyczajnego głodu. W końcu przesiąknięte 
krwią poległych ruiny państwa stały się domem dla 
przybywających z daleka poszukiwaczy 
patroszących okolicę kawałek po kawałku w pogoni
za żywmetalem, rzadkim i cennym kruszcem o 
wyjątkowych właściwościach, którego nawet wątła 
obietnica wystarcza, by przyprawić o pozbawiający
zdrowego rozsądku obłęd wszystkich 
podążających za wizją szybkiego wzbogacenia. 
https://lubimyczytac.pl/

41 Ernest Hemingway – Stary 
człowiek i morze

Rybak Santiago po wielu dniach bezowocnych 
połowów postanawia samotnie wypłynąć na 
dalekie wody, aby udowodnić wszystkim, że 
jeszcze nie jest bezużytecznym starcem. Jego 
przynętę połyka imponujący marlin. Santiago 
rozpoczyna dramatyczną walkę nie tylko z 
ogromną rybą i siłami natury, lecz także ze sobą i 
swoim słabnącym ciałem.
W oszczędnym, przejmującym stylu Hemingway 
pokazuje realia życia w kubańskiej wiosce i 
warunki pracy rybaków, jednak "Stary człowiek" to 
przede wszystkim ponadczasowa opowieść o 
uporze, niezłomnej sile ducha i pomysłowości 
pozwalającej wybrnąć z najgorszej opresji. 
https://lubimyczytac.pl/
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