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1 Karolina Lanckorońska –
Wspomnienia wojenne

Profesor Karolina Lanckorońska jest ostatnią 
przedstawicielką znakomitego rodu Lanckorońskich
z Brzezia. Urodzona w roku , przeżyła cały XX 
wiek, będąc świadkiem i uczestnikiem wielu 
historycznych wydarzeń. Jako jedyna dziedziczka 
gromadzonej w XIX i XX wieku kolekcji rodu 
Lanckorońskich  przekazała rodakom niezwykły dar
dzieła sztuki, których wartość artystyczna i 
historyczna nie ma sobie równej w Polsce. Swoje 
dramatyczne i heroiczne losy z okresu II wojny 
światowej utrwaliła w napisanych już po wojnie 
Wspomnieniach wojennych. Zaczynają się one z 
chwilą zajęcia Lwowa przez wojska radzieckie w 
roku, a kończą na zwolnieniu z obozu 
koncentracyjnego w Ravensbr ck w kwietniu . To 
doskonały portret kobiety silnej i imponującej swą 
bezkompromisową postawą wobec zła. 
https://lubimyczytac.pl/

2 Dino Buzzati – Słynny najazd 
niedźwiedzi na Sycylię

Dino Buzzati pisał po włosku, ale jego książki 
przetłumaczono na wiele języków. To, że był 
cudownym pisarzem, wiedzą wszyscy, którzy 
czytali Sześćdziesiąt opowiadań i Pustynię Tatarów.
O tym, że lubił nie tylko pisać, ale i rysować, wie 
znacznie mniej osób, a obie te pasje najpiękniej 
połączył właśnie w tej niezwykłej bajce dla dzieci i 
dorosłych. O niedźwiedziach, które dawno temu 
opuściły swe niedostępne górskie kryjówki i 
zamieszkały w wielkim mieście, Buzzati opowiada 
prozą, obrazkiem i rymem. Są w tej historii czary i 
zbrodnie, zagadki kryminalne i walki z potworami, 
przygody pełne grozy, ale i szlachetnych czynów. A 
wszystko w aurze ironii, humoru i literackich aluzji. 
https://lubimyczytac.pl/

3 Tanya Valko – Arabska córka Tanya Valko ponownie wprowadza czytelnika w 
świat wschodnich tradycji, przyjaźni i miłości. 
Główna bohaterka, pół Polka, pół Libijka, po 
przymusowej rozłące z matką, mając zaledwie kilka
lat, rozpoczyna tułaczkę po odległych zakątkach 
świata. Najpierw udaje się z libijską rodziną do 
Ghany, następnie powraca  do Trypolisu, by po 
paru latach, uciekając przed ojcem, wylądować w 
Jemenie. Tam, już jako nastolatka, znajduje 
szczęście, przyjaźń i miłość... Niestety, styka się 
również ze zwolennikami ortodoksyjnego islamu. 
https://lubimyczytac.pl/



4 Nancy H. Kleinbaum – 
Stowarzyszenie umarłych 
poetów

Rozpoczyna się rok szkolny w Akademii Weltona, 
elitarnej szkole średniej o wielkich osiągnięciach i...
nader surowej dyscyplinie. W miejsce 
odchodzącego na emeryturę nauczyciela języka 
angielskiego, przychodzi nowy, John Keating. 
Czterem zasadom Akademii, którymi są: Tradycja, 
Honor, Dyscyplina i Doskonałość przeciwstawia 
inny sposób kształcenia i wychowania młodych 
ludzi. Obrona własnej indywidualności, wrażliwość 
na poezję i umiejętność dostrzegania jej wokół 
siebie, radość życia i korzystanie z tego, co 
przynosi każdy dzień – to wartości, które próbują 
realizować jego uczniowie w tajnym klubie, 
„Stowarzyszeniu umarłych poetów”. Co zwycięży: 
rygorystycznie przestrzegana tradycja czy prawo 
do marzeń, wolności i młodzieńczego buntu? 
https://lubimyczytac.pl/

5 Clarisa Pinkola Estes – 
Biegnąca z wilkami

Autorka pochodzenia meksykańsko-hiszpańskiego 
wychowana w poszanowaniu tradycji i w bliskości z
naturą twierdzi, że poezją zaczęła przemawiać, 
zanim nauczyła się pisać. Loretto Heights College 
ukończyła z wyróżnieniem. W The Union Institute 
otrzymała tytuł doktora etnologii i psychologii 
klinicznej, a następnie tytuł dyplomowanego 
psychoanalityka Międzynarodowego Związku 
Psychologii Analitycznej w Zurychu w Szwajcarii. 
"Biegnąca z wilkami" zawiera bogate intelektualnie 
mity, opowieści o kobiecie pełnej życiodajnej siły, 
wypełnionej dobrymi instynktami, pasją i 
kreatywnością. Jest ona dziką kobietą posiadającą 
naturę zdominowaną przez instynkt. 
Współczesnym kobietom Estés pomaga odnaleźć 
cechy, tworząc nowy leksykon opisujący kobiecą 
psychikę i pokazuje, jak być kobietą. 
https://lubimyczytac.pl/

6 J. K. Rowling – Harry Potter Seria książek o przygodach młodego czarodzieja, 
Harry'ego Pottera, jest jedną z najsłynniejszych 
serii książek dla młodzieży końca XX wieku. Akcja 
powieści toczy się w magicznym świecie, głównie 
w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.

Ich głównym bohaterem jest Harry Potter sierota i 
podrzutek, który jako niemowlę trafił do domu 
wujostwa Dursley'ów, gdzie traktowano go jak piąte
koło u wozu. Pochodzenie chłopca owiane jest 
tajemnicą - jedyną pamiątką Harry`ego z 
przeszłości jest zagadkowa blizna na czole. 
Dopiero w dniu 11 urodzin chłopca coś się wyjaśnia
- pojawia się olbrzymi Hagrid, który tłumaczy mu, 
że należy do świata czarodziejów. 

https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


7 Jørn Lier Horst, Hans Jørgen 
Sandnes  - Operacja człowiek 
w czerni

W małym, miłym miasteczku Elvestad czasami 
dzieją się dziwne rzeczy. Tiril i Oliver, dwoje 
młodych detektywów, zawsze są na posterunku i 
razem ze swoim psem rozwiązują zagadki, z 
którymi nie mogą poradzić sobie nawet dorośli 
policjanci.
Tym razem pośrodku ścieżki ktoś wykopał dużą, 
głęboką dziurę. Oliver nie zauważa jej na czas i 
przelatuje przez kierownicę roweru. Kto zniszczył 
ścieżkę i dlaczego? W trakcie śledztwa Tiril i 
Olivera pojawia się także stara mapa z dziwnymi 
znakami. Czy parze młodych detektywów uda się 
rozwiązać zagadkę? 
https://lubimyczytac.pl/

8 Peter Wohhleben – Sekretne 
życie drzew

Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2016 
lubimyczytać.pl w kategorii Literatura faktu, 
publicystyka.W lesie dzieją się zdumiewające 
rzeczy. Są tam drzewa, które porozumiewają się ze
sobą, drzewa, które z oddaniem troszczą się o swe 
potomstwo oraz pielęgnują starych i chorych 
sąsiadów, drzewa, które doświadczają wrażeń, 
mają uczucia i pamięć. Niewiarygodne? Ale 
prawdziwe! Leśniczy Peter Wohlleben snuje 
fascynujące historie o zdumiewających 
zdolnościach drzew. Przytacza wyniki najnowszych 
badań naukowych i dzieli się swoimi obserwacjami 
z codziennej pracy w lesie. Otwiera przed nami 
sekretny świat, jakiego nie znamy. 
https://lubimyczytac.pl/

9 Ryszard Ćwirlej – Śliski interes Akcja powieści rozgrywa się w zimą 1983 roku. 
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Chorąży 
Teofil Olkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Milicji w 
Poznaniu wbrew swojej woli zostaje oficerem 
prowadzącym śledztwo w sprawie zwłok 
znalezionych na ulicy w  śniegu. Szybko okazuje 
się, że to ciało wykradzione z grobu na jednym z 
poznańskich cmentarzy. Czyżby w mieście 
grasował nekrofil? Partner i kolega Olkiewicza, 
podporucznik Mirosław Brodziak, dzięki swoim 
rozległym kontaktom w świecie przestępczym 
dowiaduje się, że jego przyjacielowi z dzieciństwa, 
cinkciarzowi Rychowi Grubińskiemu, grozi 
śmiertelne niebezpieczeństwo. Konkurencyjna 
grupa cinkciarzy chce go zlikwidować. Brodziak nie 
ma czasu do stracenia. Musi ostrzec przyjaciela. 
Wyrusza do zagubionego pośród lasów 
gospodarstwa ze świadomością, że w tym samym 
kierunku podążają bandyci. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/autor/149614/hans-jorgen-sandnes
https://lubimyczytac.pl/autor/149614/hans-jorgen-sandnes
https://lubimyczytac.pl/autor/102669/jorn-lier-horst


10 Ryszard Ćwirlej – Ręczna 
Robota

Taka była Polska Ludowa! W pełnej absurdów 
rzeczywistości, gdy picie alkoholu było niemal 
obowiązkowe, a posiadanie samochodu czy dobrej 
pralki świadczyło o luksusie, wzajemne zależności 
w zdobywaniu deficytowych towarów stanowiły 
spoiwo społeczeństwa. Kiedy więc 8 marca 1986 
roku w pociągu relacji Berlin-Poznań znaleziono 
ciało przemytnika, skomplikowana społeczna 
struktura została poważnie naruszona. Brutalne 
morderstwo miało być dla kogoś ostrzeżeniem. 
Tylko dla kogo? 
https://lubimyczytac.pl/

11 Ryszard Ćwirlej – Mocne 
uderzenie

Lato 1988 roku, Jarocin, pogodny poranek, ostatni 
dzień festiwalu. Młodzi funkcjonariusze Milicji 
Obywatelskiej wtapiają się w tłum fanów muzyki i 
mają na wszystko oko. Są  po cywilu. Kapral 
Blaszkowski obserwuje małe zbiegowisko na polu 
biwakowym. Chwilę potem okazuje się, że w 
jednym z namiotów znajduje się martwa 
dziewczyna. Po dwu godzinach przybywa wsparcie 
z Teodorem Olkiewiczem na czele. Służba 
Bezpieczeństwa chce być informowana o 
postępach śledztwa. Milicjanci uwijają się jak w 
ukropie i ustalają, że ofiara została zamordowana 
tępym narzędziem, a wcześniej zgwałciło ją kilku 
festiwalowiczów.  Poznań, tego samego dnia 
wieczorem: Tunio Ząbek, cinkciarz, dostaje w 
głowę i traci dzienny utarg - marki i dolary. Jego 
szef, Gruby Rychu, jest z tego bardzo 
niezadowolony i wdraża „dochodzenie". Milicjanci, 
esbecy i złodzieje mają pełne ręce roboty, a ich 
drogi nieoczekiwanie się przetną... 
https://lubimyczytac.pl/

12 Ryszard Ćwirlklej – 
Śmiertelnie poważna sprawa

Rok 1983. Grodzisk Wielkopolski to spokojne 
prowincjonalne miasteczko,  znane z produkcji piwa
i wody mineralnej. Nic więc dziwnego, że gdy 
dochodzi tu do brutalnego zabójstwa młodej 
dziewczyny, władze polityczne robią wszystko, by 
sprawę jak najszybciej zamknąć, a sprawcę 
wsadzić do więzienia. Porucznik Marcinkowski, 
zajęty przygotowaniami do papieskiej pielgrzymki, 
której jednym z punktów będzie spotkanie Ojca 
świętego z wiernymi w Poznaniu, oddelegowuje do 
sprawy dwóch swoich podkomendnych: chorążego 
Teofila Olkiewicza notorycznego pijaka i obiboka, 
oraz jego młodszego przyjaciela Mirka Brodziaka. 
Obaj milicjanci ruszają na miejsce zbrodni, ale 
szybko okazuje się, że w Grodzisku nikt nie jest 
zainteresowany, by poznać prawdę. 
https://lubimyczytac.pl/



13 Peter Wohlleben – Duchowe 
życie zwierząt

Koguty okłamujące kury? Łanie pogrążone w 
żałobie? Zawstydzone konie? To przejawy fantazji 
ekologów czy naukowo udowodnione fakty z życia 
zwierząt? Czy bogate życie uczuciowe nie jest 
zastrzeżone jedynie dla ludzi?
Peter Wohlleben, leśnik i miłośnik przyrody, 
korzystając z najnowszych badań i własnych 
obserwacji, udowadnia, że zwierzęta i ludzie w 
sferze uczuć i doznań są do siebie podobni. 
Odkrywa przed nami niesamowite historie zwierząt,
w których możemy zaobserwować ich mądrość, 
współczucie, troskę czy przyjaźń.
Podobnie jak w bestsellerowym „Sekretnym życiu 
drzew” Wohlleben przedstawia w fascynujący 
sposób świat przyrody, którego nie znamy. 
https://lubimyczytac.pl/

14 Peter Wohlleben – Nieznane 
więzi natury

Jeśli spotkałeś się z opinią, że korniki to pasożyty 
niszczące zdrowy las, a wilki to tylko niebezpieczne
drapieżniki, które wymagają odstrzału, to sprawdź, 
jakie są fakty. W swojej kolejnej książce Peter 
Wohlleben ujawnia niewidoczne dla zwykłych 
obserwatorów więzi między wszystkimi 
stworzeniami – od niepozornych bakterii po dumne 
dęby i buki. Pokazuje nam, jak ich wzajemne 
relacje trzymają w ryzach cały bogaty ekosystem 
przyrody, dzięki czemu pozostaje on w 
równowadze. Uświadamia, że o środowisko musi 
dbać nie tylko „leśna policja”. Przyszłość niebieskiej
planety zależy również od tego, jaką rolę w tym 
procesie odegrają ludzie. 
https://lubimyczytac.pl/

15 Agata Przybyłek – Jeszcze raz „Jeszcze raz” to historia o tym, jak cienka jest 
granica między obsesją a miłością. I jak łatwo ją 
przekroczyć.
Agata nie potrafi pogodzić się z odejściem Alana. 
Porzuca swoje dotychczasowe życie i postanawia 
odzyskać ukochanego. Pełna nadziei, chce mu 
pomóc uporać się z problemami. Nie spodziewa się
jednak, że tak trudno odbudować raz utracone 
zaufanie. I że jej miejsce w sercu Alana zajmuje 
ktoś, komu trudno będzie dorównać.
Niezwykle ciepło przyjęta przez czytelniczki 
powieść „Bez Ciebie” doczekała się chwytającej za 
serce kontynuacji. Te książki mogą wreszcie 
zagościć na Twojej półce – sięgnij po nowe 
wydania bestsellerowych, wzruszających historii od 
Agaty Przybyłek! 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


16 Ransom Riggs – Baśnie 
osobliwe

Zbiór baśni towarzyszących bestsellerowej książce 
Osobliwy dom pani Peregrine zekranizowanej 
przez Tima Burtona.
Osobliwcy istnieli na świecie, zanim pani Peregrine 
stworzyła dla nich dom. Opowieści zebrane w tym 
zbiorze są właśnie o nich.
Zamożni kanibale, księżniczka o wężowym języku, 
pierwsza ymbrynka – to tylko niektóre z postaci, 
które pojawiają się w zaskakujących, błyskotliwych,
czasem zabawnych, a czasem przerażających 
opowiadaniach składających się na ten tom. 
Opowieści o osobliwcach z zamierzchłych czasów 
zebrał i opatrzył komentarzem niewidzialny Millard 
Nullings, uczony, kolekcjoner wszystkiego, co 
osobliwe. 
https://lubimyczytac.pl/

17 Maurice Maeterlinck – Życie 
pszczół

Z pszczołami ma się sprawa podobnie jak z 
wieloma rzeczami tego świata. Dostrzegamy różne 
fakty, śledzimy obyczaje, powiadamy: robią to a to, 
pracują w ten a ten sposób, królowa tak przychodzi 
na świat, robotnice są dziewicami, rój następuje w 
tym a tym czasie. Wydaje nam się, że poznaliśmy 
wszystko, i nie pytamy o więcej. Widzimy, jak 
śpieszą z kwiatu na kwiat, obserwujemy rozgwar i 
ruch ula a egzystencję tę uważamy za bardzo 
prostą, wyznaczając jej granice od instynktownego 
szukania karmy do również instynktownego 
rozmnażania się. Ale gdy zbliżymy się do 
przedmiotu naszych badań, uderza nas złożoność 
najnaturalniejszych zjawisk i stajemy wobec 
zagadki inteligencji, woli, przeznaczenia, celu, 
środków czy przyczyn. I obezwładnia nas ta 
niepoznawalna organizacja  przejawu życia. 
https://lubimyczytac.pl/

18 Julie Adair King, Joanna Faber
– Jak mówić, żeby maluchy 
nas słuchały

Jak poradzić sobie z maluchem, który nie chce myć
zębów, odmawia jedzenia warzyw lub rozrzuca 
książki po całym pokoju? Jak mówić, żeby maluchy
nas słuchały to kompendium wiedzy dotyczącej 
wychowania dzieci w wieku 2-7 lat. Autorki, Joanna 
Faber (córka Adele) i Julie King dzielą się swoim 
wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, a 
także wyciągają wnioski z wielu rozmów z 
rodzicami i specjalistami i za pomocą 
autentycznych historii oraz komiksów znanych z 
poprzednich tytułów w serii dostarczają szeregu 
praktycznych narzędzi i wskazówek, jak się 
komunikować, rozmawiać i rozwiązywać trudne 
sytuacje, nie ignorując przy tym potrzeb dziecka ani
swoich. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


19 Carlos Ruiz Zafon – Gra anioła W mrocznej, niebezpiecznej i niespokojnej 
Barcelonie lat dwudziestych młody pisarz, żyjący 
obsesyjną i niemożliwą miłością, otrzymuje od 
tajemniczego wydawcy ofertę napisania książki, 
jakiej jeszcze nie było, w zamian za fortunę i, być 
może, coś więcej.
Z niezwykłą precyzją powieściopisarską i w 
charakterystycznym dlań, oszałamiającym stylu, 
autor "Cienia wiatru" ponownie przenosi nas do 
Barcelony Cmentarza Zapomnianych Książek, by 
obdarować niezwykłą intrygą, romansem i tragedią 
poprzez labirynt tajemnic, gdzie czar książek, 
namiętności i przyjaźni splatają się w mistrzowskiej 
opowieści. 
https://lubimyczytac.pl/

20 Carlos Ruiz Zafon – Więzień 
nieba

Rok 1957. Interesy rodzinnej księgarni Sempere i 
Synowie idą tak marnie jak nigdy dotąd. Daniel 
Sempere, bohater Cienia wiatru, wiedzie stateczny 
żywot jako mąż pięknej Bei i ojciec małego Juliana. 
Następny w kolejce do porzucenia stanu 
kawalerskiego jest przyjaciel Daniela, Fermín 
Romero de Torres, osobnik tyleż barwny, co 
zagadkowy: jego dawne losy wciąż pozostają 
owiane mgłą tajemnicy. Ni stąd, ni zowąd 
przeszłość Fermina puka do drzwi księgarni pod 
postacią pewnego odrażającego starucha. Daniel 
od dawna podejrzewał, że skoro przyjaciel nie chce
mu opowiedzieć swej historii, to musi mieć ważny 
powód. Ale gdy Fermín wreszcie zdecyduje się 
wyjawić mroczne fakty, Daniel dowie się "rzeczy, o 
których Barcelona wolałaby zapomnieć". 
https://lubimyczytac.pl/

21 Helen G. Oxenbury, Michael 
Rosen – Idziemy na 
niedźwiedzia

Wielki przebój angielskiej literatury dziecięcej – do 
głośnego, rytmicznego czytania i rodzinnej zabawy.
Idziemy na niedźwiedzia.
Złapiemy wielkiego niedźwiedzia.
Jest taki piękny dzień!
Nie boimy się.
Czwórka dzieci, tata i pies wyruszają na wyprawę w
poszukiwaniu niedźwiedzia. Po drodze muszą 
pokonać wiele przeszkód: wysoką trawę, rzekę, 
błoto, las, śnieżycę... A gdy już spotkają 
niedźwiedzia? Przekonają się, że w przeciwnym 
kierunku da się je pokonać o wiele szybciej!
Prosty, rytmiczny tekst pełen wyrazów 
dźwiękonaśladowczych, duże ilustracje i dowcipna 
puenta składają się na książkę, która zapewni 
wspólną zabawę całej rodzinie, od najmłodszego 
do najstarszego. 
https://lubimyczytac.pl/



22 Cezary Łazarewicz – Żeby nie 
było śladów

Cezary Łazarewicz szczegółowo opisuje historię 
Grzegorza Przemyka – od zatrzymania na placu 
Zamkowym po wydarzenia, które nastąpiły później. 
Pokazuje cynizm władz komunistycznych, 
zacierających ślady zbrodni, a także bezsilność 
władz III RP, którym nie udało się znaleźć i ukarać 
winnych. W opowieść o Przemyku autor wplata 
historie jego rodziców – poetki Barbary Sadowskiej 
i ojca Leopolda, przyjaciół, świadków jego pobicia 
czy sanitariuszy, niesłusznie oskarżanych o 
zabójstwo. Jednocześnie odkrywa kulisy działań 
władz i wpływ, jaki na tuszowanie sprawy wywarli 
między innymi Wojciech Jaruzelski, Czesław 
Kiszczak czy Jerzy Urban. 
https://lubimyczytac.pl/

23 Joanna Szarańska – Cztery 
płatki śniegu

Gwiazdka za pasem, w powietrzu pachnie 
makowcem, goździkami i zieloną choinką. 
Mieszkańcy małego miasteczka myślą już o 
przygotowaniach świątecznych, ale na drodze 
lepienia uszek i łańcuchów choinkowych staną im 
rodzinne perypetie. Zabiegani zapomną, co 
naprawdę liczy się w świętach. Na szczęście ktoś 
im o tym przypomni...
Ten wyjątkowy czas skrzyżuje ze sobą drogi 
małżeństwa posądzającego się wzajemnie o 
zdrady, młodej mamy zmęczonej dobrymi radami 
teściowej, sknery, którego żona marzy o dziecku, 
kobiety samotnie wychowującej córeczkę i 
pewnego przystojnego mężczyzny. Wśród 
codziennych problemów trudno się zatrzymać i po 
prostu cieszyć wspólnymi chwilami, ale w 
miasteczku mieszka ktoś, kto pomoże im na nowo 
odkryć magię świąt. 
https://lubimyczytac.pl/

24 Camilla Lackbnerg – 
Czarownica

Zaginięcie czteroletniej Linnei z gospodarstwa koło 
Fjällbacki przypomina tragiczne wydarzenie sprzed 
trzydziestu lat. Z tego samego miejsca zginęła 
wtedy mała dziewczynka, której ciało zostało 
wkrótce znalezione w pobliskim leśnym jeziorku. 
Do morderstwa przyznały się dwie trzynastolatki, 
potem to odwołały, jednak sąd uznał je za winne, 
chociaż jako nieletnie nie trafiły do więzienia. Jedna
z nich mieszkała potem spokojnie w Fjällbace. 
Druga wróciła po latach jako słynna hollywoodzka 
aktorka, aby zagrać w kręconym tam filmie o 
aktorce Ingrid Bergman, która często spędzała 
wakacje w tej okolicy. 
https://lubimyczytac.pl/



25 Hanna Kowalewska – Inna 
wersja życia

Gdy do Matyldy trafia kilka fotografii, które nie 
pasują do żadnego z rodzinnych albumów, zaczyna
zdawać sobie sprawę z tego, że oficjalna wersja jej 
życia nie ma nic wspólnego z prawdziwą. Co 
zdarzyło się, gdy miała sześć lat? Dlaczego rodzice
wolą, by trzymała się z dala od przyrodniej siostry? 
Kim jest Asia-Wiewióra, dziewczynka z 
niepokojących snów?
Matylda ma nadzieję, że odkrycie tego, co stało się 
przed laty, pomoże naprawić relacje z siostrą i 
zakończy wieczną rywalizację.
Tylko czy warto szukać odpowiedzi, gdy wszyscy 
wokół przekonują, że niektóre tajemnice lepiej 
zostawić w spokoju? I czy przez te rodzinne 
porządki i nieporządki Matylda nie przegapi miłości 
i dokona właściwego wyboru? 
https://lubimyczytac.pl

26 Olga Rudnicka – Do trzech 
razy Natalie

W Międzyzdrojach, uroczej nadmorskiej 
miejscowości wypoczynkowej, gdzie zazwyczaj 
najgorszą plagą są kieszonkowcy, zostają 
znalezione zwłoki młodej kobiety. Nikt nie wie, kim 
była ofiara morderstwa. W tym samym czasie ktoś 
włamuje się do pustego pokoju w eleganckim 
hotelu. Nie ma żadnych śladów, nic nie ginie. 
Policja jest bezsilna. Traf chce, że właśnie wtedy 
nad polskim morzem odpoczywają siostry 
Sucharskie. Nieoczekiwanie mężczyźni ich życia 
sprawili im zawód, tak więc Natalie postanowiły 
uciec z domu. Ale jak długo można leżeć 
bezczynnie na plaży? I co robić, gdy z nieba leje 
się piekielny żar? Siostry na własną rękę zaczynają
prowadzić śledztwo, wchodząc w drogę 
miejscowym stróżom prawa. Jak to Natalie. 
https://lubimyczytac.pl/

27 Jack London – Biały kieł Czy dzikie zwierzę może stać się wiernym 
przyjacielem człowieka? Tak, jeśli człowiek, w 
którego ręce się dostaje, potrafi okazać zwierzęciu 
miłość i otoczyć je troskliwą opieką. "Biały Kieł" to 
historia właśnie o tym, że każde zwierzę potrafi się 
odwdzięczyć za okazane mu dobro.
Był sobie udomowiony wilk, który przywędrował 
wraz z ludźmi szukającymi złota na północ Stanów 
Zjednoczonych. Najpierw pracował jako pies 
pociągowy, zawsze jednak nieco na uboczu, bo psy
wyczuwały w nim dzikie pochodzenie. Tak nauczył 
się życia w samotności. Kiedy trafił do nowego 
pana, musiał nauczyć się jeszcze czegoś: 
nienawiści i trudnej sztuki walki o przetrwanie... 
https://lubimyczytac.pl/



28 Katarzyna Ryrych, Sylwia 
Szyrszeń – Wilczek

Świat małego Wiktora, zwanego żartobliwie 
wilczkiem (od piosenki „Obława” Kaczmarskiego) 
zmienia się w ciągu jednego dnia. Tajemniczy Wron
sprawi, że w niedzielny poranek chłopiec nie 
obejrzy Teleranka, na który z niecierpliwością 
czeka, zabroni ludziom wychodzić z domu i zrani 
pluszowego psa.
Zakończy się czas studenckich strajków, zniknie 
tata, a gitarowa ciocia będzie musiała przenocować
u babci i dziadka.
Na ulicach pojawią się Szarzy Rycerze i ich 
niewielkie piecyki, a nocą ulicami miasta przejadą 
czołgi.Ale wilczek – wnuk bohatera walczącego za 
wolność podczas II wojnie światowej – nie boi się 
ani gryzącego dymu ani nawet samego Wrona. 
https://lubimyczytac.pl/

29 J.R.R.Tolkien – Hobbit Pełne magii i przygód wspaniałe preludium do 
„Władcy Pierścieni”.
Wydanie ilustrowane z ilustracjami Alana Lee, które
zainspirowały twórców kinowego przeboju.
Bilbo Baggins to hobbit, który lubi wygodne, 
pozbawione niespodzianek życie, rzadko 
podróżując dalej niż do swojej piwnicy. Jego błogi 
spokój zostaje jednak zakłócony, gdy pewnego na 
jego progu pojawia się czarodziej Gandalf z 
gromadą krasnoludów, by porwać go na prawdziwą
przygodę. Wszyscy wyruszają po wielkie skarby 
strzeżone przez Smauga Wspaniałego, wielkiego i 
bardzo niebezpiecznego smoka. Bilbo niechętnie 
dołącza do ich misji, nie zdając sobie sprawy, że w 
drodze do Samotnej Góry spotka zarówno 
magiczny pierścień, jak i przerażające stworzenie 
zwane Gollumem. 
https://lubimyczytac.pl/

30 Cathy Kelly – Nie wszystko 
stracone

Nietrudno zakochać się w ślicznym irlandzkim 
miasteczku Redstone. Leżące na przedmieściach 
tętni życiem, mieszkańcy przyjaźnie witają się ze 
sobą i przystają na pogawędkę, w sklepach i 
kawiarniach panuje gwar. W tej sielankowej 
atmosferze Frankie i Peggy zmagają się z mniej lub
bardziej codziennymi problemami.
Frankie, dzięki niespożytej energii wydaje się radzić
sobie ze wszystkim, wliczając w to męża bez pracy 
i galopującą menopauzę.
Peggy, po latach przeprowadzek w poszukiwaniu 
idealnego miejsca do życia, u progu trzydziestki, 
otwiera własną pasmanterię na głównej ulicy 
miasteczka. W ten sposób spełniają się jej 
marzenia, mimo tego Peggy czuje się zagubiona. 
https://lubimyczytac.pl/



31 Katarzyna Minasowicz – Mój 
przyjaciel niedźwiedź

Tę książkę czyta się szybko. Ogląda długo. A myśli 
o niej jeszcze dłużej. Warto do niej wracać 
wielokrotnie i przeglądać od deski do deski, by 
poznawać siebie i inne dziewczynki / innych 
chłopców, i próbować zrozumieć, co i jak myślą 
chłopcy / dziewczynki.
Podobne, w dodatku czytane jedna po drugiej 
opowieści Felki i Felka (książka jest dwustronna, z 
jednej strony mamy Felkę, z drugiej – Felka) o ich 
przyjacielu niedźwiedziu zaskoczą już nieduże 
dzieci (rówieśników bohaterów) i skłonią do 
zastanowienia, że jednak – niby podobni – Felka i 
Felek czego innego się boją, co innego wydaje im 
się wstrętne. Gdy ją przerasta ogromny plecak, to 
jego... sprzątanie pokoju. 
https://lubimyczytac.pl/

32 Katherine Arden – Niedźwiedź 
i słowik

W Rusi, na skraju pustkowia, zima trwa większą 
część roku, a podczas długich wieczorów Wasilisa i
jej rodzeństwo lubią siadać razem przy piecu i 
słuchać bajek, które opowiada im niania. Wasia 
uwielbia zwłaszcza bajkę o Mrozie, błękitnookim 
demonie zimy. Mądrzy Rosjanie boją się go, gdyż 
zabiera zbłąkane dusze, szanują także duchy 
chroniące ich domostw przed złem.
Pewnego dnia owdowiały ojciec Wasi przywozi z 
Moskwy nową żonę, Annę. Fanatycznie nabożna 
macocha Wasi zakazuje rodzinie składać ofiary 
domowym duchom, chociaż Wasia obawia się, co 
wyniknie z takiej postawy. I rzeczywiście na wioskę 
zaczynają spadać kolejne nieszczęścia. 
https://lubimyczytac.pl/

33 Cori Doerrfeld – A królik 
słuchał

Mały Taylor w skupieniu bawi się klockami. Kiedy 
budowla się rozpada, chłopiec nie bardzo wie, jak 
ma na to zareagować. Zaraz nadbiega jednak całe 
mnóstwo doradców, którzy wiedzą lepiej, czego 
Taylor chce i potrzebuje…
Prosta opowieść o tym, jak ważne jest zrozumienie 
własnych uczuć i potrzeb. 
https://lubimyczytac.pl/



34 Alan Aleksander Milne – 
Kubuś Puchatek – Chatka 
Puchatka

Zajrzyjcie do Stumilowego Lasu, gdzie 
najsłynniejszy miś na świecie przeżywa 
fascynujące przygody ze swoimi przyjaciółmi. 
Obdarzone ludzkimi cechami charakteru zwierzątka
śmieszą i bawią z jednej strony naiwnością, z 
drugiej – filozoficznym podejściem do życia. 
Niezwykłe ilustracje Ernesta H. Sheparda oraz 
doskonały przekład Ireny Tuwim sprawiają, że od 
wielu lat książki o Krzysiu, Puchatku, Kłapouchym i 
Prosiaczku należą do ulubionych lektur dzieci i 
młodzieży. 
https://lubimyczytac.pl/

35 Wiesław Myśliwski – Traktat o 
łuskaniu fasoli

Narrator w monologu skierowanym do 
tajemniczego przybysza dokonuje bilansu całego 
życia. W jakim stopniu sam wpłynął na swój los, a 
jak bardzo ukształtowały go traumatyczne doznania
z dzieciństwa i zakręty polskiej historii" Powieść 
Myśliwskiego to swoista medytacja nad rolą 
przeznaczenia i przypadku w ludzkim życiu. 
Piękna, mądra książka, do której chce się 
powracać. Nagroda Literacka NIKE 2007. Nagroda 
Literacka Gdynia 2007. Książka roku 2006 
"Magazynu Literackiego KSIĄŻKI". Wiesław 
Myśliwski jest autorem dwukrotnie uhonorowanym 
Nagrodą Nike (Widnokrąg w 1997r. i Traktat o 
łuskaniu fasoli w 2007r.). Jego utwory były 
wystawiane na scenach teatrów, a także w Teatrze 
Telewizji i Teatrze Polskiego Radia, jak również 
filmowane 
https://lubimyczytac.pl/

36 Emila Dziubak, Martin 
Widmark – Długa wędrówka

Przejmująca opowieść o dwojgu dzieciach, 
przyjaźni, smutku i radości.
Zapada zmrok. Kiedy na niebie pojawiają się 
pierwsze gwiazdy, najlepszy przyjaciel Adama, jego
stary pies Rufus, wydaje ostatnie tchnienie. Po 
drugiej stronie morza wstaje dzień i powoli budzi 
się słońce. Właśnie wtedy Sonia wyrusza ze swoją 
kotką w długą wędrówkę. 
https://lubimyczytac.pl/



37 Natasza Socha – Pokój 
kołysanek

Ta historia ma swoje korzenie w rzeczywistości. 
Wszystko zaczęło się w 2005 roku, kiedy David 
Deutchman, emerytowany nauczyciel rozpoczął 
rehabilitację w jednym ze szpitali w Atlancie. 
Pewnego dnia, po skończonych zabiegach, 
zatrzymał się na oddziale dziecięcym i stanął za 
szybą, która oddzielała go od noworodków. Nie 
mógł oderwać wzroku od maluchów, aż w końcu 
zapytał pielęgniarkę, czy dla osoby w jego wieku 
nie znalazłby się w szpitalu jakiś wolontariat. Wtedy
też po raz pierwszy wziął na ręce malucha, który 
zanosił się płaczem i trudno było go uspokoić. 
Dziecko, głaskane i przytulane przez 
przypadkowego człowieka, zasnęło w końcu w jego
ramionach. David został zatrudniony w szpitalu jako
profesjonalny „przytulacz” noworodków, które z 
różnych powodów nie mogły wrócić do domu. I robi 
to nadal, nieprzerwanie od dwunastu lat... 
https://lubimyczytac.pl/

38 Czesław Janczarski – Dalsze 
przygody Misia Uszatka

Miś Uszatek ma już ponad sześćdziesiąt lat! 
Czesław Janczarski napisał, a Zbigniew Rychlicki 
zilustrował pięć książek o jego przygodach, które 
były wielokrotnie wznawiane. Powstał też bardzo 
popularny lalkowy serial liczący ponad sto 
odcinków. Imieniem Misia nazywano przedszkola i 
klubiki, książki tłumaczono na języki obce, był 
bohaterem audycji radiowych i programów 
telewizyjnych w Polsce i na świecie. W tomie 
„Dalsze przygody Misia Uszatka” przypominamy w 
reprintowym wydaniu dwie książki: „Bajki Misia 
Uszatka” z 1967 roku i „Zaczarowane kółko Misia 
Uszatka” z 1970. Zapraszamy do lektury 
niezwykłych misiowych bajek między innymi o 
miasteczku Dzień Dobry, w którym nosi się różowe 
okulary, o tym, dlaczego kukułka nie ma gniazda, 
czy o lwie, co chciał być myszką 
https://lubimyczytac.pl/

39 Kurt Vonnegut – Słońce, 
księzyc, gwiazda

Jedyna książka Kurta Vonneguta dla dzieci 
nareszcie dostępna dla polskich czytelników.
Unikalny projekt wydawniczy jednego z 
najpopularniejszych pisarzy naszej epoki oraz 
błyskotliwego projektanta graficznego i ilustratora. 
Najpierw powstały intrygujące ilustracje, na bazie 
których Vonnegut stworzył fascynującą opowieść 
osnutą wokół najsłynniejszych narodzin w dziejach.
Oto na świat przychodzi Istota, która go stworzyła. 
Jaki jest ten świat? Jak go widzi niemowlę, które za
moment zmieni jego losy? 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


40 Robert Macfarlane – Góry. -
Stan umysłu

Robert Macfarlane nareszcie po polsku! Znakomity 
brytyjski pisarz i podróżnik tym razem poszukuje 
źródeł osobliwej, nieracjonalnej i intrygującej 
miłości do wspinaczki wysokogórskiej.
Chodzenie w góry jest od dwudziestu lat jedną z 
najszybciej upowszechniających się form 
spędzania czasu wolnego – tym, co wyróżnia ją na 
tle innych, jest  ryzyko śmierci.
Ryzykowanie życia, by wspiąć się na jakąś górę, 
jeszcze trzy wieki temu uznano by za dowód 
szaleństwa. Dziki krajobraz nie był pociągający; 
atrakcyjne było to, co człowiek uporządkował. Poza
tym przebywanie w górach wiązało się z 
niebezpieczeństwami: uważano, że lawinę potrafi 
wywołać nawet kaszlnięcie lub muśnięcie skrzydła 
ptaka.  Można było wpaść w szczelinę; lodowce 
czasami po latach „wypluwały” zesztywniałe zwłoki.
https://lubimyczytac.pl/

41 Agnieszka Jeż – Serce z 
szuflady

Gdy Paweł tuż przed ślubem „zwraca jej wolność”, 
Klara uznaje, że to coś więcej niż przypadek lub 
pech. To musi być fatum. Jak inaczej bowiem 
wytłumaczyć fakt, że od stu lat żadna Majewska nie
wyszła za mąż?
Wyjeżdża do Krakowa, by zająć się mieszkaniem 
po niedawno zmarłej prababci Emilii. Kamienicę 
„Pod Trzema Lipami” w 1907 roku wybudował 
prapradziadek Jan Majewski, ostatni mężczyzna w 
rodzie. Podróż, która miała być zamknięciem 
pewnego etapu, nieoczekiwanie staje się niezwykłą
wyprawą w miniony czas. Klara odkrywa kolejne 
tajemnice w rodzinnej historii, próbując spleść z 
tych złapanych nitek odpowiedzi na dręczące ją 
pytania. 
https://lubimyczytac.pl/

42 Miljenko Jergović – Bębny 
nocy

Bębny nocy– tak samo rzekomo nazywała się 
zaginiona i nigdy nieodnaleziona powieść 
wybitnego chorwackiego poety Tina Ujevicia. 
Bohaterem Bębnów jest Josip Gubernik, austriacki 
leśnik, który w czerwcu 1914 roku przyjeżdża do 
Sarajewa badać klon jaworowaty, drzewo 
występujące w okolicznych górach. Już w pociągu 
zaczyna robić notatki i prowadzi je przez cały czas 
pobytu w Sarajewie. Pod tytułem Dziennik 
sarajewskich nocy ukażą się drukiem dwukrotnie, 
tuż po II wojnie światowej i w latach 
osiemdziesiątych. Obie wersje nieco się różnią, 
szczegółami i fragmentami opuszczonymi przez 
wydawców lub usuniętymi przez cenzorów. 
Studium jest poświęcone tym różnicom, postaci 
autora dziennika i  miastu widzianemu oczyma 
przybysza z zewnątrz. https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


43 Justyna Bednarek, Daniel de 
Latour – Banda czarnej frotte –
Skarpetki powracają

W tej książce postanowiłam zaspokoić Waszą 
ciekawość. Wprowadziłam do niej nawet białe 
rękawiczki, jednak, jak się przekonacie, to 
podejrzane typki, więc nie będę się nimi osobno 
zajmować. Co innego rękawiczki kolorowe, im być 
może kiedyś dam szansę. Nie poruszyłam 
interesującego Was tematu rozmnażania 
skarpetek. O tym będzie w piątym tomie, o ile taki 
powstanie. Ale do tego czasu wszyscy zdążycie 
skończyć osiemnaście lat…
Justyna Bednarek 
https://lubimyczytac.pl/

44 Edyta Świętek – Bańki 
mydlane

Michalina ma wszystko, co jest pożądane w 
młodym wieku: kochającą rodzinę, trafione studia, 
pochłaniającą pasję, przyjaciół oraz uroczego 
chłopaka, Jakuba. Sielankę burzy podejrzenie, że 
dziewczyna jest w ciąży. Dla niej i Kuby jest to 
nieodpowiedni moment na zakładanie rodziny. 
Wkrótce jednak okazuje się, że nie ciąża, lecz 
złośliwy nowotwór wywraca jej poukładane życie do
góry nogami.
Jak odnaleźć się w nowej, okrutnej rzeczywistości, 
od której nie ma ucieczki?
Bohaterka ma na to receptę. W czasie krótkotrwałej
poprawy zdrowia realizuje swoje plany i 
urzeczywistnia pomysły. Czy to wystarczy, aby u 
kresu życia odczuwać spokój i mieć czyste 
sumienie? Być może tak, lecz mimo to Michaliny 
nie opuszcza lęk przed śmiercią. Obawia się 
osamotnienia oraz… nudy. 
https://lubimyczytac.pl/

45 Lewis Carroll – Przygody Alicji 
w Krainie Czarów

Lewis Carroll napisał swoją słynną książkę jeszcze w 
XIX wieku, tymczasem czytelnicy do dziś pozostają jej 
wierni i nieodmiennie znajdują w tej opowieści 
bogactwo wyobraźni, fascynujacą zabawę intelektualną, 
trochę wzruszeń i oryginalny humor.

https://lubimyczytac.pl/



46 Polly Dunbar, Eoin McLaughlin
Czy mogę się przytulić?

 

Jak czuje się jeż, którego nikt nie chce przytulić, bo 
za bardzo kłuje? A jak czuje się żółw, którego nikt 
nie chce przytulić, bo ma zbyt twardą skorupę? 
Zachwycająca treścią i formą – z jednej strony 
poznajemy jeża, z drugiej – obserwujemy żółwia. A 
co się dzieje, kiedy oba światy się spotkają…? 
https://lubimyczytac.pl/

47 Marta Altes – Jeszcze pięć 
minut

Okazuje się, że według dziecka najlepszą porą na 
wstawanie jest piąta rano. Zaspany tata prosi wtedy
o jeszcze pięć minut, bo myśli, że to niewiele. Ale to
nieprawda! Dzieci najlepiej potrafią dowieść, że 
pięć minut to znacznie więcej czasu niż mogłoby 
się wydawać.
Od rana aż do wieczora obserwujemy dzień z życia
pewnej rodziny: taty lisa i jego dwójki lisich 
urwisów. Tata w pośpiechu załatwia mnóstwo 
spraw i wciąż goni za własnym ogonem, aż 
dosłownie pada z nóg. A jego dzieci podążają w 
ślad za nim, robiąc dokładnie to, czego chcą, bez 
względu na pośpiech lub ograniczenia czasowe. Na
szczęście maluchy chętnie dzielą się z tatą 
tajemnicą czasu, bo biedak nie ma o tym zielonego 
pojęcia. 
https://lubimyczytac.pl/

48 Ransom Riggs – Mapa dni Czwarty tom serii o osobliwych dzieciach pani 
Peregrine. Wprowadza czytelnika do świata 
osobliwców, pełnego niezwykłych postaci i 
przerażających potworów. W 2016 roku powstał 
film Tima Burtona stanowiący ekranizację cyklu.
Bohaterowie, znani z kart poprzednich tomów oraz 
z filmu, ponownie przeżywają wiele 
niebezpiecznych przygód, walcząc z potworami i 
zjawami – tym razem we współczesnej Ameryce. 
Uporawszy się z zagrożeniem, które zawisło nad 
osobliwym światem, Jacob Portman wraca na 
Florydę. Towarzyszą mu pani Peregrine, Emma i 
osobliwi przyjaciele. Choć robią, co mogą, by się 
nie wyróżniać, wizyty na plaży i lekcje zwyczajności
kończą się wraz z odkryciem podziemnego 
schronu, który niegdyś należał do dziadka Jacoba.  
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/
https://lubimyczytac.pl/
https://lubimyczytac.pl/autor/182005/eoin-mclaughlin
https://lubimyczytac.pl/autor/182004/polly-dunbar


49 Ransom Riggs – Konferencja 
ptaków

Powrót do niezwykłego świata osobliwych dzieci 
pani Peregrine w piątej części bestsellerowego 
cyklu. Po "Mapie dni", która rzuciła bohaterów 
prosto w dotąd nieodkryty świat amerykańskich 
osobliwców, pojawiło się mnóstwo pytań i wątków, 
a tym samym nowych sprzymierzeńców i wrogów.
Jacob wyrusza z misją, którą na łożu śmierci 
powierzył mu człowiek dysponujący ważnymi 
informacjami o sekretnym życiu dziadka Jacoba, 
Abe’a. Noor Pradesh, nowa w osobliwym świecie, 
ma bezpiecznie dotrzeć do kobiety znanej jako V. 
Wymieniona w przepowiadającym apokalipsę 
starym proroctwie Noor ucieka przed pościgiem. 
Od jej ocalenia zależy los całej osobliwości. Czas 
mija nieubłaganie, a nasi bohaterowie muszą 
rozwikłać wiele skomplikowanych zagadek. 
https://lubimyczytac.pl/

50 Ransom Riggs – Plagi na 
diabelskim poletku

Po dramatycznej ucieczce przed żądnym krwi 
głucholcem Jacob Portman i Noor dołączają do 
pani Peregrine i osobliwych dzieci. Ich obecny dom,
Diabelskie Poletko, nawiedzają plagi w postaci 
spadających z nieba kości, popiołu i krwi. Te 
złowrogie znaki to zapowiedź nadejścia armii 
potworów Caula. Powstały z martwych w bibliotece 
dusz, potężniejszy niż kiedykolwiek Caul i jego 
niosący śmierć słudzy wydają się niepokonani. Los 
całego świata osobliwców jest w rękach Jacoba i 
jego przyjaciół, którzy stawiają czoło śmiertelnie 
groźnym wrogom i przemierzają najbardziej 
niebezpieczne pętle w historii. 
https://lubimyczytac.pl/

51 W. Bruce Cameron – Był sobie
pies

Bailey – bohater bestsellera „Był sobie pies” – 
powraca w nowym psim wcieleniu, aby wypełnić 
kolejną misję!
Mała Clarity June opuszcza ukochaną babcię i jej 
psa i wyjeżdża z matką do wielkiego miasta. Psiak 
przeżył już wiele żyć i sporo się nauczył o ludziach. 
Miał różne imiona: Bailey, Toby, Ellie, Koleżka…
Bailey powraca w nowym wcieleniu na czterech 
łapach i spotyka dorastającą Clarity. Wie, że jego 
misja jeszcze nie została wypełniona – musi 
pilnować i strzec dziewczynki. Musi być dzielnym 
psem! Tym razem zrobi wszystko, aby pomóc 
ukochanej pani odnaleźć prawdziwą miłość i 
zrealizować jej marzenia. Czasami będzie musiał 
odejść, by znów powrócić jako inny psi przyjaciel. 
Bo jedno wie  że zawsze warto trzymać się razem.
https://lubimyczytac.pl/



52 W. Bruce Cameron – O psoe, 
który dał słowo

Na Baileya, psa o wielu wcieleniach, którego 
pokochały setki tysięcy dzieci i dorosłych, czeka 
bardzo ważne zadanie. Tym razem nie będzie 
pamiętał swoich poprzednich żyć, ale nie będzie 
sam! Dołączy do niego urocza psina Lacey, z którą 
wspólnie postarają się dotrzymać psiego słowa. 
Burke to bardzo uzdolniony chłopiec, który jeździ 
na wózku. Kiedy przestanie rosnąć, będzie mógł 
poddać się operacji. Jednak do tego czasu 
potrzebuje wsparcia silnego psa, który pomoże mu 
w codziennych czynnościach. Ktoś tu będzie miał 
łapy pełne roboty! 
https://lubimyczytac.pl/

53 Karen Blixen – Pożegnanie z 
Afryką

"Pożegnanie z Afryką" to autobiograficzna i 
najbardziej znana powieść duńskiej pisarki. 
Napisana w pięknym, zmysłowym stylu, z jednej 
strony ukazuje niepowtarzalne piękno Czarnego 
Lądu, z drugiej obnaża różnice między kulturą a 
naturą. Jest pełna współczucia, zrozumienia i 
szacunku dla drugiego człowieka. Blixen utrwaliła 
portret Afryki, której już nie ma. Afryki czasów 
kolonialnych, tworzonej przez przenikające się 
kultury miejscowych i przyjezdnych, próbujących 
narzucić swoje reguły, często związane z brakiem 
poszanowania dla lokalnej społeczności. 
https://lubimyczytac.pl/

54 Paulina Hendel – Droga dusz Ciemność zalała Wiatrołom. Nadeszła trzynasta 
pełnia a wraz z nią nowe demony. Feliks ma 
wrażenie, że w tym rozdaniu dostał od losu 
najgorsze karty. Odkrywa, że ludzie mogą być 
równie nieobliczalni i żądni krwi, co nawi. Magda w 
pogoni za Niją znajduje się tak daleko od 
rodzinnego miasteczka jak jeszcze nigdy. Czy uda 
jej się odkryć, kim tak naprawdę jest, zanim będzie 
za późno? I czy droga dusz zaprowadzi ją z 
powrotem do domu?
Po epoce wiedźminów przyszedł czas na żniwiarzy.
Paulina Hendel stworzyła serię, która aż prosi się o 
film. Bohaterowie fundują nam niezapomniane 
przygody, których akcja rozgrywa się w świecie 
pełnym słowiańskich demonów. Daj się porwać! 
Choć niekoniecznie jakiejś strzydze… 
https://lubimyczytac.pl/

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


55 Paulina Hendel – Czarny świt Ostatni tom bestsellerowej serii "Żniwiarz" nie da ci 
zasnąć spokojnie! Mówią, że demony, zabobony i 
czary odeszły już do przeszłości. Czy na pewno?
Po epoce wiedźminów przyszedł czas na żniwiarzy.
Słowiańskie demony, tajemnicze potwory i 
pradawne niebezpieczeństwo, które nie da o sobie 
zapomnieć. Tylko żniwiarze są w stanie ocalić 
ludzkość przed mrokiem. Dołącz do Magdy, Feliksa
i Mateusza. 
https://lubimyczytac.pl/

56 Jacek Karczewski- Jej 
wysokość Gęś

Z ptakami łączy nas ponad 50 genów 
odpowiedzialnych za mowę, muzykowanie i 
śpiewanie. Nasze włosy i paznokcie zbudowane są 
z tego samego białka, co ich pióra. Łączy nas też 
zamiłowanie do patrzenia w niebo, gadania na 
każdy temat oraz skłonność do wiązania się w pary.
Jeszcze na początku XX wieku zabijaliśmy je 
regularnie i odmawialiśmy im rozumu. Dopiero od 
niedawna rozumiemy, że należy chronić ptaki oraz 
krajobraz. Tylko czy to wystarczy? 
https://lubimyczytac.pl/

57 Praca zbiorowa – Jan Marcin 
Szancer- mambasador 
wyobraźni

Wyjątkowy album, przebogaty ikonograficznie, 
dokumentujący zarówno barwną biografię Jana 
Marcina Szancera, jak i twórczość tego artysty 
poprzez bogaty wybór jego najlepszych ilustracji. 
Będzie więc wspaniałą zachętą do przypomnienia 
sobie legendarnego, olśniewającego wręcz stylu 
artysty, okazją do ponownych wzruszeń i 
oczarowań, możliwością powrotu do wspaniałego 
świata baśni (i nie tylko) wykreowanego 
mistrzowską ręką Jana Marcina. 
https://lubimyczytac.pl/

58 Ewa Cielesz – Ważka Ważka to symbol iluzji, transformacji, nieustannej 
potrzeby ruchu i przemiany – dalsze losy 
bohaterów serii „Pochyłe niebo” toczą się w latach 
90., pełnych takiej właśnie energii. Kozinki powoli 
przekształcają się w atrakcyjną miejscowość 
turystyczną. Odważni próbują sił w prywatnych 
firmach lub wyjeżdżają za granicę. Anita stara się 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nadążyć za 
zmianami, przed którymi stawia ją życie. 
Tymczasem Sonia dorasta i odkrywa człowieka, 
który dużo dla niej znaczy... 
https://lubimyczytac.pl/
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https://lubimyczytac.pl/


59 Lucinda Riley- Pokój motyli Posy Montague wkrótce skończy siedemdziesiąt 
lat. Wciąż mieszka w rodzinnym domu w 
malowniczym Suffolk, gdzie spędziła idylliczne 
dzieciństwo, łapiąc motyle z ukochanym ojcem, i 
gdzie wychowała własne dzieci. Choć z 
posiadłością wiążą ją cenne wspomnienia, choć 
ogród, który sama założyła i o który dbała przez 
ćwierć wieku, rozkwita jak nigdy dotąd, Posy wie, 
że będzie musiała podjąć trudną decyzję i sprzedać
podupadające domostwo.
Freddie, jej pierwsza miłość, człowiek, który 
pięćdziesiąt lat temu złamał jej serce i porzucił, 
wyłania się z przeszłości niczym duch. Posy nie 
jest na to gotowa – zmaga się z finansowymi 
kłopotami swojego starszego syna, Sama, i z 
nieoczekiwanym powrotem młodszego syna, Nicka.
Nie może zaufać dawnemu ukochanemu. Wkrótce 
okaże się, że Freddie i jej rodzinny dom skrywają 
mroczną tajemnicę… 
https://lubimyczytac.pl/

60 Sophie Anderson- Dom na 
kurzych łapach

Dwunastoletnia Marinka mieszka z babcią w 
niewielkiej chatce. Co może być w tym 
niezwykłego? Cóż, nie każdy mieszka z prawdziwą 
Babą Jagą w domu na kurzych łapach, który co 
chwilę wędruje w inne miejsce. Może ukrywać się w
ciemnym lesie, lub przycupnąć pod szczytem 
wysokiej góry, gdzie nikt go nie znajdzie. Nikt z 
żywych.
Babcia jest Strażniczką Bramy pomiędzy światami i
wskazuje drogę umarłym. Marinka czuje się przez 
to bardzo samotna. Jak ma znaleźć przyjaciela, 
mieszkając w domu, który wciąż ucieka od ludzi 
pełnych życia? 
https://lubimyczytac.pl/

61 Julia Donaldson – Dziecko 
Gruffalo

Druga część kultowego bestsellera „Gruffalo”. Tym 
razem Gruffalo ostrzega swoją córkę, by pod 
żadnym pozorem nie wchodziła do lasu, gdyż tam 
rządzi „Ogromna Zła Mycha”. Przewrotna i pełna 
humoru opowieść, obsypana nagrodami i 
uwielbiana przez dzieci na całym świecie. 
https://lubimyczytac.pl/



62 Roma J. Fiszer – Wzgórza 
pełne słońca

Magiczne miejsce, spełnione marzenia, odmieniony
losTrzy kobiety, trzy nowe życiaKontynuacja 
bestsellerowych „Kilku godzin do szczęścia”Na 
wzgórzu pełnym słońca spełniają się marzenia 
Anny, Kaśki i Elizy. Lato przynosi im miłość, o jakiej
zawsze marzyły. Tajemnice z przeszłości zmieniają 
teraźniejszość. Na magicznych Kaszubach 
wszystko jest możliwe Anna po kilku tygodniach 
pobytu w Parchowie i odnalezieniu swoich korzeni, 
decyduje się pozostać na Kaszubach do końca 
lata. Notariusz, który ma prowadzić jej sprawy 
spadkowe, coraz bardziej fascynuje ją jako 
mężczyzna. Kaśka przeżywa nową-starą miłość z 
Krzysztofem, ale powoli zaczyna do niej docierać, 
że poznany niedawno przypadkiem Maciej jest tym 
mężczyzną, na którego czekała wiele lat. Związek 
Elizy i Igora przeżywa wiele zawirowań – młodość 
wszak ma swoje prawa 
https://www.ceneo.pl/

63 Guillaume Musso – Wrócę po 
Ciebie

Ethan jest znanym psychoterapeutą, człowiekiem 
sukcesu. Bogaty i szczęśliwy, dla kariery poświęcił 
życie rodzinne i miłość. Pewnego ranka budzi się 
na swoim jachcie u boku nieznajomej piękności. 
Nie pamięta wydarzeń poprzedniego wieczoru. To 
dopiero początek serii zaskakujących wydarzeń.
W gabinecie czeka na niego przestraszona 
nastolatka, niezapowiedziana pacjentka. Chwila 
nieuwagi i dziewczynka popełnia samobójstwo, 
strzelając sobie w głowę. Tajemniczy taksówkarz 
zabiera Ethana na uroczystość ślubną kobiety, 
którą kochał i porzucił przed kilkoma laty.
Ethan zdaje sobie sprawę, że nadal darzy ją 
uczuciem, ale jest już za późno, by cokolwiek 
zmienić. Opuszcza przyjęcie, zostaje napadnięty i 
trafia do szpitala. Tam, w szpitalnym pokoju, ginie 
od kul mordercy. Ostatkiem świadomości wspomina
ukochaną. 
https://lubimyczytac.pl/

64 Adrian Macho – Gerda – 
opowieść o morzu i odwadze

Od kiedy Gerda połączyła się ze swoim zaginionym
bratem, Larsem, wspólnie śpiewają niezwykłą 
kołysankę, której matka nauczyła ich, gdy byli 
małymi wielorybami. Pewnego dnia rodzeństwo 
dowiaduje się jednak, że pieśń ma dalszy ciąg i 
mimo strachu przed nieznanym postanawiają 
odnaleźć kogoś, kto wie, jakie są kolejne strofy. Po 
drodze przeżyją nieoczekiwane przygody i poznają 
wielu nowych mieszkańców podwodnego świata.
Czy wspólnie odnajdą brakujące zwrotki matczynej 
kołysanki? 
https://lubimyczytac.pl/



65 Martyna Broda – Jesteś kimś 
wyjątkowym – Relaksacje dla 
dzieci

Jak pomóc dzieciom wyciszyć się wieczorem, 
przed snem lub w ciągu dnia, po szczególnie 
emocjonujących zajęciach? Co może pomóc 
złagodzić napięcie i stres, wywołać uśmiech i błogie
zadowolenie?
„Jesteś kimś wyjątkowym. Relaksacje dla dzieci” to 
zbiór pięknie zilustrowanych historii 
umożliwiających dzieciom wejście w stan 
głębokiego relaksu, wraz z instrukcją 
przeprowadzania relaksacji i propozycjami ich 
modyfikacji w zależności od indywidualnych 
potrzeb. Przy dłuższym stosowaniu wzmocnią 
koncentrację uwagi, rozwiną wyobraźnię, zredukują
lęki i poprawią relacje w grupie i w domu. Będą 
inspiracją do ćwiczenia wyobraźni, tworzenia 
własnych scenariuszy i tym samym wspaniałej 
zabawy. 
https://lubimyczytac.pl/

66 Agatha Christie – Morderstwo 
w Orient Expressie

 

Napisana w dojrzałym okresie twórczości Autorki 
należy do tych dzieł, które każdy miłośnik 
kryminałów powinien znać. Wciągająca intryga i 
nietypowe zakończenie to niezaprzeczalne walory 
tej książki.Niezwykle kunsztownie zbudowana akcja
powieści rozgrywa się niemal w całości w 
niewielkiej przestrzeni legendarnego Orient 
Expressu. Jeden z jego pasażerów zostaje 
zamordowany, pociąg utyka w śnieżnych zaspach. 
Całkiem przypadkiem wśród podróżnych znajduje 
się  detektyw Herkules Poirot, który podejmuje się 
znaleźć mordercę. Zaczyna się walka z czasem. 
Podejrzanych jest dwanaścioro współpasażerów, . 
Herkules Poirot  bada ślady, łączy wątki, szuka 
powiązań i motywu. Dzięki swoim słynnym "szarym
komórkom" udaje mu się odkryć prawdziwą 
tożsamość ofiary, sekret jego mrocznej przeszłości 
i wyświetlić relacje z podróżnymi.

https://lubimyczytac.pl/

67 Renata Lis, Magdalena Stojicic
– Najpiękniejsze opowieści – 
Masza i Niedźwiedź

Nie zwlekaj ani chwili, Masza zaprasza na kolejną 
przygodę! Wyrusz wraz z nią na plener malarski, 
podbij wielką scenę, znajdź ukrywającego się przed
dziewczynką Niedźwiedzia i dowiedz się, dlaczego 
wiecznie głodne Wilki wróciły do szkolnej ławki.
„Masza i Niedźwiedź. Najpiękniejsze opowieści” to 
zbiór 8 pełnych uroku opowiadań o przygodach 
Maszy, Niedźwiedzia i ich przyjaciół przeznaczony 
dla maluchów już od najmłodszych lat. 
Sympatyczne opowiastki powstały na podstawie 
uwielbianego przez dzieci serialu i będą doskonałą 
okazją do oswojenia malucha z książką i 
wspólnego czytania. 
https://lubimyczytac.pl/



68 Jacek Karczewski – Noc sów Czy sowy mogą zażywać długich kąpieli i czy widzą
w ciemnościach absolutnych?
Czy Hedwiga mogła być wieloletnią przyjaciółką 
Harry’ego Pottera, skoro sowy śnieżne 
zdecydowanie preferują nomadyczny tryb życia?
I wreszcie, który przedstawiciel sowiego gatunku 
jest Księciem Ciemności?
Sowy to ptaki sprzeczności. Każdy potrafi je 
rozpoznać, choć mało kto je spotkał. Powszechnie 
rozpoznawalne, ale słabo poznane. Ptaki wiedzy, a 
jednocześnie ptaki przeklęte. Mroczni łowcy i 
totemy kobiet. Jakie są naprawdę? 
https://lubimyczytac.pl/

69 Stanisław Kryciński – 
Łemkowszczyzna czas wojny i
pokoju

Książka ta jest drugą częścią opowieści o 
Łemkowszczyźnie, kontynuacją wydanej przed 
dwoma laty "Łemkowszczyzny po obu stronach 
Karpat". Obejmuje sto lat dziejów Łemków żyjących
na północnych stokach Karpat i ich sąsiadów 
Rusnaków, zamieszkujących południowy skłon tych
gór. Opisano tu okres od lat 30. XIX w., po lato 
1939 r. Opowiedziane zostały narodziny 
łemkowskiej świadomości i literatury, działania 
podczas Wielkiej Wojny na terenie Beskidu 
Niskiego i prześladowania jakie dotknęły Łemków w
obozie internowania Thalerhof. Kolejne rozdziały 
opisują cmentarze wojenne, tak charakterystyczne 
dla tej krainy, powrót do prawosławia, działaczy i 
literatów okresu międzywojennego, powstanie 
Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny, a w 
końcu życie na łemkowskiej wsi w latach 
międzywojennych i łemkowskie rzemiosło z 
kamieniarstwem na czele. 
https://lubimyczytac.pl/

70 Ryszard Ćwirlej – Jedyne 
wyjście

W małym miasteczku porwany zostaje 17-letni syn 
biznesmena. Porywacze kontaktują się z rodziną, 
żądają okupu i zabraniają informować policję. Ale 
wieść o porwaniu szybko się roznosi. Ojciec chce  
odzyskać syna, więc postanawia dogadać się z 
porywaczami.  Dzięki  kontaktom w świecie nie do 
końca legalnych interesów, próbuje sam znaleźć 
bandytów. Policja też wpada na ich trop. Wszystko 
dzięki młodej i ambitnej policjantce z wiejskiego 
posterunku. Zapalona motocyklistka Aneta Nowak, 
natrafia na pewien ślad i za wszelka cenę stara się 
to wykorzystać.
W tym samym czasie i w tym samym miasteczku 
znika młoda dziewczyna, matka rocznego dziecka. 
Ludzie zastanawiają się, czy przypadkiem nie 
uciekła z domu, choć trudno uwierzyć, że matka 
porzuciła swoje małe dziecko. 
https://lubimyczytac.pl/



71 H.P. Lovecraft – W górach 
szaleństwa

„W górach szaleństwa”, „Cień spoza czasu”, 
„Bezimienne miasto”, „Pod piramidami” – cztery 
przerażające opowieści mistrza klasycznej literatury
grozy Howarda Philipsa Lovecrafta. Cztery odległe,
egzotyczne miejsca – mroźne pustkowia 
Antarktydy, dzika Australia, bezkresna pustynia 
Arabii, przesiąknięty historią Egipt. Czterej 
bohaterowie, którym przyjdzie zmierzyć się z 
tajemnicą pradawnych, mrocznych ruin, siedzib 
dawno wymarłych ras, zapomnianych cywilizacji. To
co tam odkryją odmieni na zawsze ich życie. 
Wiedza na temat przedwiecznych istot 
zamieszkujących nasz świat wyznacza drogę ku 
granicy między poczytalnością i szaleństwem. 
https://lubimyczytac.pl/

72 Richard Louv – Kiedy wzywa 
nas dzicz. Jak więź ze 
zwierzęciem może zmienić 
nasze i ocalić ich życie.

Kjjjjjkiedy iedy wzywa nas 
dzicz. Jak więź ze zwierz 
wzywa nas dzicz. Jak więź 

„Nasze relacje z istotami innymi niż ludzie mogą 
mieć bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie, 
naszego ducha i nasze poczucie integracji ze 
światem”„Kiedy wzywa nas dzicz” to poruszający 
głos w świecie zdominowanym przez technologię i 
ciągłą komunikację cyfrową. Przełomowa książka 
Richarda Louva, „Ostatnie dziecko lasu”, 
zapoczątkowała międzynarodowy ruch poświęcony 
idei połączenia dzieci z naturą.  „W kiedy wzywa 
nas dzicz” autor redefiniuje wspólną przyszłość 
ludzi i zwierząt. Bada nasze powiązania ze 
zwierzętami i to, jak mogą one odmienić nasze 
fizyczne i duchowe życie, służąc jako antidotum na 
postępującą samotność. W rozmowach z 
naukowcami, teologami, ekspertami od dzikiej 
przyrody, uzdrowicielami, psychologami, 
działaczami i rodzicami, wyjaśnia między innymi: – 
jak ludzie komunikowali się ze zwierzętami kiedyś, 
a jak robią to dzisiaj; – jak psy mogą uczyć dzieci 
etyki; – jak terapia wspomagana przez zwierzęta 
może zmienić podejście do zdrowia psychicznego i 
edukacji;  https://lubimyczytac.pl/

73 Aleksandra Lipczak – Lajla 
znaczy noc

Książka na każdym kroku rozpięta jest między 
historią i współczesnością, między reportażem i 
esejem. Równie ważne są tu arabsko-
wielokulturowa przeszłość Al-Andalus, jak i to, jak 
rezonuje ona dziś. Opisując średniowiecze i 
początki nowożytnego świata, autorka wyławia 
zadziwiająco aktualne wątki i pokazuje, jak dzisiejsi 
Andaluzyjczycy i Andaluzyjki obchodzą się z tym 
nietypowym dziedzictwem (nie brakuje takich, 
którzy mówią, że są „potomkami Maurów”), oraz jak
dziś w praktyce wygląda wielokulturowość tego 
regionu (Andaluzja nazywana jest „nową 
Lampedusą”). 
https://lubimyczytac.pl/



74 Eoin Mclaughlin – Kiedy nie 
możemy się przytulić

Kolczasty Jeż i Żółw z twardą skorupką wiedzą, że 
przytulanie i uściski to najprostsze sposoby na 
okazanie komuś uczucia.
A jeśli wszystko dookoła zmienia się tak bardzo, że 
nie możemy się przytulać? Jeśli nie możemy podać
ręki na przywitanie, wyściskać przyjaciela, a 
czasem nawet nie możemy się z nim zobaczyć?
Wzruszająca opowieść o Jeżu i Żółwiu, którzy 
mimo przeszkód i ograniczeń na nowo uczą się, jak
okazywać sobie miłość. To nieoceniona pomoc dla 
rodziców, którzy pragną pomóc swoim dzieciom w 
nowej rzeczywistości, stworzona przez autorki 
ciepło przyjętej opowieści "Czy mogę się 
przytulić?". 
https://lubimyczytac.pl/

75 Magdalena Wala – Klątywa 
ruin

Tajemnica sięgająca wielu pokoleń i miłość wbrew 
zasadom. Wzruszająca podróż do roku 1920 i 
czasów walki o wolność.
Aniela Wilczkówna wywodzi się z chłopskiej 
rodziny, ale dzięki protekcji zdobywa wykształcenie 
i zostaje zatrudniona w ziemiańskim dworze jako 
panna do towarzystwa. Poznaje tam krewnego 
właścicielki - porucznika Rafała Mielżyńskiego. 
Mimo że oficer jest nią zafascynowany, dziewczyna
traktuje go z dystansem. Zdaje sobie sprawę z 
dzielących ich różnic społecznych, skrywa też 
własne tajemnice.
Pewnego dnia Aniela poznaje historię ruin 
pobliskiego zamku. Związana z nimi legenda 
opowiada o pięknej Rudowłosej i wyrządzonej jej 
krzywdzie. Czy ma to coś wspólnego z przeszłością
Anieli? 
https://lubimyczytac.pl/

76 Louisa May Alcott – Chłopcy 
Jo

Światowy bestseller "Małe kobietki" doczekał się 
kolejnych tomów, w których autorka, Louisa May 
Alcott kontynuowała opowieść o losach swoich 
bohaterów.
Najbardziej chyba ukochała Jo, jej szkołę i uczniów.
Kiedy cztery córki państwa March dorosły 
najbardziej wyrazista z nich – Jo otwiera ze swym 
mężem szkołę, niezwykle nowoczesną jak na swoje
czasy. Ponieważ kocha swoich wychowanków, w 
kolejnym tomie, który właśnie trafił do rąk polskich 
czytelników, poznajemy też ich dorosłe życie i 
wybory.

https://lubimyczytac.pl/



77 Urszula Młodnicka, Agnieszka 
Waligóra– Jesteś ważny Pinku

- Cześć, jestem Pink!
- Cześć, Pinku. Kim jesteś?
- Nie wiem.
- Jak to nie wiesz? Zastanów się chwilkę.
- Jestem taki jak wszyscy.
- Nie, jesteś unikalny.
Ty też jesteś unikalny, wiesz? Każdy z nas jest. 
Takiego drugiego Ciebie nie ma nigdzie na świecie.
Dlatego jesteś jedyny i niepowtarzalny. Co nie 
znaczy, że idealny. Masz zalety i wady. Każdy z nas
je ma. To one nas budują. One sprawiają, że 
jesteśmy wartościowi tacy, jacy jesteśmy. Tak jak 
Pink - Twój nowy przyjaciel. 
https://lubimyczytac.pl/

78 Sylwia Trojanowska – Daj nam
jeszcze szansę

Zwyczajny dzień, trzy osoby i jedna chwila, która 
zmieni ich życie na zawsze.
Kamila to niezależna kobieta, która mimo 
życiowych trudności nie rezygnuje z kariery. 
Chciałaby zapomnieć o pewnym mężczyźnie, ale 
nie potrafi wymazać go z pamięci.
Olgierd marzył o samodzielności i pracy według 
własnych zasad. Przejął jednak firmę ojca, założył 
rodzinę, a teraz stara się pogodzić obowiązki męża,
ojca i biznesmena.
Marta popełniła jeden błąd, przez który zniszczyła 
swoje małżeństwo. Nie oczekiwała, że jeszcze 
będzie szczęśliwa i znów się zakocha. 
https://lubimyczytac.pl/

79 Tove Jansson – Dolina 
Muminków w listopadzie

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/

https://lubimyczytac.pl/


80 Judith Schalansky – Atlas 
wysp odległych

Portretując pięćdziesiąt odległych wysp rozsianych 
na pięciu oceanach, Judith Schalansky udowadnia, 
że atlas geograficzny to najbardziej poetycka z 
książek. Z pracowicie zebranych relacji 
historycznych i danych naukowych wysnuwa 
intrygujące literackie miniatury. Zestawiając je z 
subtelnymi, całostronicowymi mapami, tworzy 
całość o wielkiej mocy oddziaływania na 
wyobraźnię. Jedyną w swoim rodzaju, romantyczną
książkę-marzenie, która zachwyci wszystkich 
miłośników wyimaginowanych podróży. 
https://lubimyczytac.pl/

81 Natasza Socha – Godzina 
zagubionych słów

Katarzyna, Marcin, Anna, Aleksy i Fabian, Borys – z
pozoru nie łączy ich nic. Mijają się, kupując kwiaty 
w okolicznej kwiaciarni, zajadając kanapki w 
pobliskim barze i zamawiając espresso w 
kameralnej kawiarni. Mimo że każdy z nich ma 
swoją historię, troski i głęboko skrywane tajemnice, 
połączył ich magiczny dzień, w którym dostali od 
losu wyjątkową szansę. Czy odważą się z niej 
skorzystać? 
https://lubimyczytac.pl/

82 Adrian Bednarek, Hanna Greń 
– Awers

Idealne życie jest ułudą, a najpodlejsze czyny stają 
się udziałem nawet najlepszych z nas. Miejski 
krajobraz często przeobraża się w teatr 
niewyobrażalnych zbrodni, a ulice polskich miast 
spływają krwią częściej, niż ktokolwiek chciałby 
przyznać. Sprawiedliwość nie zawsze triumfuje i 
niekiedy to zło ma ostatnie słowo.
"Awers" to brawurowa wyprawa w głąb bezlitosnej 
miejskiej dżungli. To uważne spojrzenie na 
otaczający nas świat, w którym nie brak 
złowieszczych detali. Pełen niewyjaśnionych 
zbrodni i niesamowitych historii, niemal pulsujących
od zawartego w nich zła. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


83 Jørn Lier Horst, Hans Jørgen 
Sandnes  - Operacja Burzowa 
chmura

W małym, miłym miasteczku Elvestad czasami 
dzieją się dziwne rzeczy. Tiril i Oliver, dwoje 
młodych detektywów, zawsze są na posterunku. 
Razem ze swoim psem rozwiązują zagadki, z 
którymi nie mogą poradzić sobie nawet dorośli 
policjanci.
W Elvestad grasują tajemniczy złodzieje. Znikają 
drożdże z magazynu piekarza Monsena, beczki 
przeznaczone na budowę pomostu kąpielowego i 
krzaki jałowca z parku. Biuro detektywistyczne nr 2 
bada sprawę. Tiril, Oliver i pies tropiący Otto 
ścigają winowajców. Do dzieła! 
https://lubimyczytac.pl/

84 Graham Brown, Clive Cussler 
– Bunt morza

Nowy bestseller największego na świecie mistrza 
powieści przygodowych
Wody wszędzie się podnoszą – a to dopiero 
początek zagrożenia dla świata, chyba że zespół 
NUMA wygra wyścig z czasem...
Alarmujący wzrost poziomu mórz świata – dużo 
większy niż mogłoby spowodować topnienie 
lodowców – sprawia, że Kurt Austin, Joe Zavala i 
reszta zespołu naukowego NUMA ruszają w świat 
w poszukiwaniu wyjaśnienia. Naturalny stop o 
niewiarygodnych właściwościach, dwa pięćsetletnie
japońskie talizmany, zabójca tak brutalny, że nawet 
jakuza się go wyrzekła i tajemnicze fale sejsmiczne
– to elementy tajnego planu, mającego zmienić 
porządek świata. 
https://lubimyczytac.pl/

85 Jayne Ann Krentz – 
Dziewczyna, która wiedziała 
za dużo

Hollywood lat 30. Miasto marzeń, namiętności i 
zbrodni…
„Uciekaj!”
Te słowa widzi Anna na łóżku swojej martwej 
pracodawczyni. Napisane jej własną krwią... Anna 
była sekretarką tej wpływowej kobiety. Znała jej 
sekrety… Jak widać, nie wszystkie. Takie jak 
zaszyfrowany notatnik, który zabiera, uciekając z 
Nowego Jorku. Pod przybranym nazwiskiem Irene 
Glasson zaczyna pracę w gazecie w Hollywood. 
Jest bezpieczna. Do chwili gdy w luksusowym 
hotelu znajduje aktorkę na dnie basenu… Oliver 
Ward, kiedyś iluzjonista światowej sławy, ma 
własne powody, by zdemaskować mordercę. Jako 
właściciel hotelu nie może pozwolić sobie na 
skandal. Nawet jeśli oznacza to, że będzie musiał 
zaufać Irene  która pojawiła się nie wiadomo skąd. 
Wspólne śledztwo poprowadzi ich w głąb 
mrocznych sekretów miasta snów... 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/autor/149614/hans-jorgen-sandnes
https://lubimyczytac.pl/autor/149614/hans-jorgen-sandnes
https://lubimyczytac.pl/autor/102669/jorn-lier-horst


86 Fredrik Backman – Miasto 
niedźwiedzia

Björnstad to dziura. Maleńka społeczność 
zamknięta w głębi ponurego lasu, który powoli 
zabiera ludziom przestrzeń do życia. Jest tylko 
jedno miejsce, które przywraca mieszkańcom wiarę
w lepsze jutro – stare lodowisko nad jeziorem 
zbudowane przed laty przez założycieli miasta.
Juniorzy drużyny hokejowej rywalizują właśnie w 
krajowej lidze i, o dziwo, naprawdę mają szansę 
zagrać w finale. Na barkach kilku nastolatków 
spoczywają więc nadzieje i marzenia całego 
Björnstad, ale mecz półfinałowy wywołuje w 
niektórych graczach skrajne emocje. Straszny czyn
kładzie się cieniem na społeczności miasteczka i 
dzieli ją na zawsze, stawiając pod znakiem 
zapytania przyszłość nie tylko drużyny, ale każdego
obywatela Björnstad. 
https://lubimyczytac.pl/

87 Fredrik Backman – My 
przeciwko Wam

Widzieliście kiedyś upadające miasto? Nasze 
właśnie upadło. Będziemy utrzymywać, że przemoc
zagościła w Björnstad dopiero tego lata, ale to 
nieprawda. Przemoc już tam była. Czasem tak 
łatwo sprawić, aby ludzie się znienawidzili, że 
wydaje się wręcz niemożliwe, by kiedykolwiek 
miało się to zmienić. fragment książki
Po przerażających wydarzeniach, które wstrząsnęły
Björnstad, a zostały opisane w Mieście 
niedźwiedzia, My przeciwko wam przybliża historię 
kolejnych miesięcy w tym miasteczku. Fredrik 
Backman raz jeszcze stworzył pełnowymiarową, 
obfitującą w najróżniejsze emocje opowieść, 
niedającą się zamknąć w jednej kategorii, o 
lojalności, przyjaźni i miłości.  
https://lubimyczytac.pl/

88 Sylwia Winnik – Moc truchleje 
– Opowieści wigilijne 1939-
1945

Święta w czasie wojny na zawsze zapadają w 
pamięć. Cudem zdobyte jedzenie, tekturowa 
choinka w kącie celi i wspólnie odśpiewane „Bóg 
się rodzi” na tyłach baraku były szczytem odwagi. 
Ale tak spędzone Boże Narodzenie stawało się też 
namiastką domu, iskierką nadziei, że kiedyś 
jeszcze spędzi się je z bliskimi.
Sylwia Winnik sięga po nie znane dotąd świąteczne
wspomnienia świadków historii. Inspiracją była dla 
niej opowieść rodzinna – wspomnienia prababci o 
Bożym Narodzeniu obchodzonym tuż po wojnie. W 
skromnych warunkach, ale w niepowtarzalnej 
rodzinnej atmosferze. Prababcia Emilia w czasie 
wojny ledwie uniknęła wywiezienia do Auschwitz. 
Te święta były więc dla niej prawdziwym cudem. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


89 Natalia Sońska – Otwórz się 
na  miłość

Pozornie Anna jest zwyczajną trzydziestolatką. Ma 
dobrą pracę, którą lubi, i własne mieszkanko, które 
– choć niewielkie – jest przytulne i całkowicie jej 
odpowiada. Dlaczego więc większość wieczorów 
spędza samotnie, a jedyną osobą, z którą może 
porozmawiać, jest jej przyjaciółka i sąsiadka, Ula?
Ania nigdy by się nie spodziewała, że wyprawa do 
galerii handlowej w poszukiwaniu prezentu może 
odmienić jej życie… Nie tylko osobiste, ale i 
zawodowe. Przed nią wielkie zmiany, którym 
będzie musiała stawić czoło.
Czy młoda kobieta da się namówić na wspólny 
wyjazd ze znajomymi w góry, by nabrać dystansu 
do tego, co dzieje się wokół niej? W końcu w święta
najcenniejszym prezentem może być czas na 
spokojne rozmowy z bliskimi, cieszenie się swoim 
towarzystwem, wybaczenie sobie i innym. 
https://lubimyczytac.pl/

90 Joanna Szarańska – Kraina 
zeszłorocznych choinek

W pewien listopadowy poranek w urokliwym 
miasteczku swoje podwoje otwiera sklepik ze 
świątecznymi dekoracjami o intrygującej nazwie 
Kraina Zeszłorocznych Choinek. Sklep jest 
wyjątkowy; nie ma w nim dwóch takich samych 
ozdób, nie ma też cen. Jego wnętrze wypełnia 
atmosfera ciepła i miłości, a każdy z klientów 
znajduje w nim nie tylko idealną choinkową 
dekorację, bombkę czy aniołka, ale coś jeszcze… 
To właśnie tutaj splatają się drogi i losy 
mieszkańców miasteczka oraz przyjezdnych. 
Powracają wspomnienia dawnych uczuć i strat, 
nawiązują się nowe miłości i przyjaźnie. 
https://lubimyczytac.pl/

91 Natasza Socha – Rosół z kury 
domowej

Wiktoria – architekt z wykształcenia, kura domowa 
z konieczności – wiedzie idealne życie u boku 
Tymona. Spełnia jego zachcianki, prowadzi 
perfekcyjny dom. Gdy pewnego dnia mąż 
oświadcza jej, że oczarowała go inteligencja 
niejakiej Anny, życie Wiktorii zmienia się o sto 
osiemdziesiąt stopni. Zraniona i nieszczęśliwa 
zaszywa się w malowniczej niemieckiej wiosce, 
gdzie poznaje inne kury domowe, równie 
zagubione i sfrustrowane. Razem rozpoczynają 
dość ryzykowną przygodę – gotowanie topless w 
weneckich maskach przed kamerą, a filmy 
umieszczają w Internecie...
Czy będzie to sposób na nowe życie? 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


92 Birger Amundsen – Harald. 
Czterdzieśli lat na 
Spitsbergenie. Reportaż

Trzydziestosiedmioletni Harald Soleim trafił na 
Svalbard w 1977 roku. Choć planował zostać tam 
jedynie rok, by potem ruszyć na podbój Ameryki 
Południowej, Kapp Wijk stało się jego domem na 
kolejne czterdzieści lat.
„Wysoki, blady, energiczny mężczyzna. Miał brodę, 
ale bardziej niż trapera przypominał rabina”. Żył 
tak, jak zawsze pragnął, i tak jak jego zdaniem żyć 
było trzeba. Znany ze swojego uporu i 
nieprzejednania, zyskał sławę na całym 
Svalbardzie. Lata spędzone w samotności 
zahartowały go i uczyniły jeszcze bardziej 
nieustępliwym. Samotnik w noce polarne, latem – 
dusza towarzystwa. W swojej traperskiej chatce 
gościł agentów KGB, norweską królową i światowej
sławy pianistę. Ma trudny charakter, ale jak mało 
kto zjednuje sobie ludzi. 
https://lubimyczytac.pl/

93 Sam McBratney – Nawet nie 
wiesz jak bardzo Cię kocham

Czasami szuka się słów, żeby komuś powiedzieć, 
jak bardzo go kochamy. Ale miłość niełatwo jest 
zmierzyć. Wiedzą o tym najlepiej Mały Brązowy 
Zajączek i Duży Brązowy Zając z tej pięknej i 
wzruszającej opowieści o uczuciach, cieple i 
zrozumieniu. To książka o miłości - wszechwładnej,
potrzebnej do życia każdemu. To książka dla 
wszystkich kochających, kochanych i pragnących 
miłości. 
https://lubimyczytac.pl/

94 Julia Quinn – Inna Panna 
Bridgerton

Ona znalazła się w nieodpowiednim miejscu…
On znalazł ją w nieodpowiednim czasie...
Czy dwa fatalne zbiegi okoliczności mogą dać 
jeden ideał?
Pełna temperamentu panna Poppy Bridgerton 
poślubi tylko mężczyznę interesującego, 
inteligentnego i żądnego przygód, jak ona sama.
Niestety w londyńskich salonach jeszcze takiego 
nie spotkała. I oto podczas wizyty nad morzem 
natrafia na kryjówkę przemytników.
Lecz rozkoszny dreszczyk emocji przeradza się w 
przerażenie, gdy Poppy zostaje porwana przez 
piratów i dostarczona na pokład ich okrętu – wprost
do kajuty kapitana… 
https://lubimyczytac.pl/



95 Julia Quinn – Miłosne 
tajemnice

Kiedy największego przystojniaka w Londynie 
zaczyna prześladować w snach pewna znajoma 
dziewczyna, sytuacja wymyka się spod kontroli…
Penelopa Featherington skrycie uwielbia brata 
przyjaciółki od zawsze. Po spędzeniu połowy życia 
na obserwacji Colina Bridgertona z daleka 
Penelopa myśli, że wie o nim wszystko, ale nagle 
natyka się na jego najgłębszy sekret... i zaczyna się
obawiać, że może jednak wcale go nie zna.
Colin Bridgerton jest zmęczony swoją reputacją 
lekkoducha,  ma także dość tego, że wszyscy 
przejmują się autorką znanej rubryki plotkarskiej, 
lady Whistledown, która wspomina o nim w każdej 
swojej publikacji. Jednak po powrocie z podróży 
zagranicznej Colin odkrywa, że życie w Londynie 
całkowicie się zmieniło, co dotyczy zwłaszcza 
Penelopy Featherington! Kiedy okazuje się, że 
Penelopa ma własne sekrety, ten, który dotąd 
unikał związków, musi zdecydować: czy jest ona 
dla niego zagrożeniem, czy szansą na szczęście… 
https://lubimyczytac.pl/

96 Lucinda Riley – Dom orchidei Poruszający, wielowątkowy debiut jednej z 
najbardziej znanych autorek na świecie.
Dwie rodziny, których losy zostały ze sobą 
połączone przez tajemnicę sprzed lat…
Julia Forrester, znana pianistka, wychowała się w 
miejscu wolnym od trosk – w Wharton Park, pięknej
rezydencji na angielskiej prowincji. Pod czułą ręką 
jej dziadka, ogrodnika, wspaniałe kwiaty ogrodów 
Wharton bujnie rozkwitały, przynosząc sławę całej 
posiadłości.
Kiedy więc dorosła Julia musi zmierzyć się z 
życiową tragedią, postanawia wrócić do spokojnej 
krainy dzieciństwa. Ale na miejscu zastaje ruinę… 
https://lubimyczytac.pl/

97 Paulina Jurga – Marionetka Przekroczenie granic doprowadziło do zdarzeń, 
które Marta chciałaby wymazać z pamięci. Jednak 
przelana krew nie daje o sobie zapomnieć. 
Dziewczyna musi pozbyć się dręczących ją 
wyrzutów sumienia i stawić czoła kolejnym 
przeciwnościom losu.
Nie może już liczyć na swojego strażnika, a gra 
toczy się o coś więcej niż tylko o jej życie: porwana 
została jej przyjaciółka Karolina. Jedynym 
sposobem, aby ją uratować i by przetrwać w 
bezwzględnym rosyjskim świecie, wydaje się 
pewien przerażający układ…
Czy Marta się na niego zdecyduje? Czy ścieżki jej i 
Nikołaja ponownie się skrzyżują? I czy złożone jej 
obietnice zostaną dotrzymane? 
https://lubimyczytac.pl/



98 Paulina Jurga – Matnia Los nie jest dla Marty łaskawy. Wszystko wskazuje 
na to, że na zawsze będzie musiała pożegnać się 
ze swoją polską tożsamością, a imię i nazwisko 
Marta Małecka zobaczy ostatni raz na 
dokumentach podpisywanych przed ślubem, do 
którego została zmuszona.
Przetrzymywana i pilnowana przez Rzeźnika, 
wynajętego przez jej przyszłego męża, nie ma 
żadnych szans na ucieczkę. Coraz bardziej się 
miota, próbując wyzwolić się z matni. Pojawia się 
jednak ktoś z przeszłości, przy kim jej serce 
zaczyna bić szybciej...
Czy zdoła jej pomóc? Czy Marta znajdzie w sobie 
tyle siły, by walczyć? I czy uda się jej przerwać 
śmiertelny krąg zemsty? 
https://lubimyczytac.pl/

99 Magdalena Knedler – Nikt Ci 
nie uwierzy

Dörte jest dziedziczką fortuny, mieszka w pałacu i 
wkrótce będzie niezależna. Dopóki nie osiągnie 
pełnoletności, musi jednak prosić o każdy grosz. 
Jej młodsza kuzynka ma dopiero dwanaście lat, ale
już wie, że świat może być naprawdę ponurym 
miejscem. Matka dziewczyny ponownie wychodzi 
za mąż, a czarujący ojczym szybko objawia swoją 
prawdziwą naturę. Teraz każdy dzień to nieustanny 
koszmar, w który przecież i tak nikt nie uwierzy. Bo 
w świecie rządzonym przez mężczyzn kobiety 
muszą być posłuszne.
Oparta na faktach opowieść o tragedii 
wykorzystanych kobiet, opresyjnym systemie 
prawnym i krzywdzących stereotypach. Historia 
sprzed wieku, a książka wciąż tak bardzo aktualna. 
Tak potrzebna. 
https://lubimyczytac.pl/

100 Zofia Stanecka – Basia i 
mama w pracy

Basia jest małą dziewczynką, mieszka w Polsce i 
przyjaźni się z rówieśnikami.
Basia jest fajna – ale ma swoje wady.
Basia nie jest idealnie grzeczna – ale nie sposób jej
nie lubić.
Basia styka się z ważnymi dla niej problemami i 
próbuje sobie z nimi radzić.
Basia 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, bo jest im bliski, zrozumiały, a
do tego opisany świetnym językiem współczesnym.
https://lubimyczytac.pl/



101 Kirsten Bradley – To pestka, 
czyli ogrodnictwo dla dzieci 

Warzywa lub zioła samodzielnie wyhodowane w 
domu? Własnoręcznie wykonana doniczka? Hotelik
dla pszczół? Ogród w słoiku? Wystarczy mieć 
ogródek, balkon lub po prostu parapet i odrobinę 
cierpliwości, a owoce własnej pracy na pewno 
przyniosą dzieciakom wiele satysfakcji. To 
prawdziwa frajda obserwować dzień po dniu, jak 
rośnie zasadzony przez nas samych kwiat, jeść 
kanapki z warzywami lub ziołami wyhodowanymi w 
domu czy przydomowym ogródku, karmić ptaki i 
poznawać tajemnice przyrody! Każdy, bez względu 
na wiek, może stać się świadkiem cudów natury, 
trzeba tylko zakasać rękawy, wsadzić dłonie w 
ziemię i zacząć odkrywać przebogaty świat wokół 
nas! 
https://lubimyczytac.pl/

102 Anita Jeram, Sam McBratney 
– Nawet nie wiesz jak bardzo 
Cię kocham, kiedy jest wiosna,
lato, jesień, zima Urocze opowieści o małym brązowym zajączku i 

jego przygodach jakie przeżywa  przez cały rok.

103 Ken Kesey – Lot nad 
kukułczym gniazdem

McMurphy, szuler, dziwkarz i zabijaka, udaje 
wariata, żeby wykpić się od odsiadywania wyroku. 
Pobyt w szpitalu psychiatrycznym wydaje mu się 
dobrym żartem. Do chwili, gdy dowiaduje się, że 
nie odzyska wolności, dopóki nie uznają go za 
wyleczonego. Decyzja należy do Wielkiej 
Oddziałowej, z pozoru uosobienia słodyczy i 
dobroci, w rzeczywistości sadystki znęcającej się 
nad pacjentami. McMurphy, który buntuje 
przeciwko niej chorych, nagle zdaje sobie sprawę, 
że jeśli się przed nią nie ukorzy, nie opuści szpitala.
Czy da się pokonać bezdusznemu Kombinatowi? 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


104 Maria Paszyńska – Szkarłatna 
łuna

Trzeci tom bestsellerowej serii Wiatr ze wschodu.
Milkną echa rewolucji bolszewickiej, świat wraca na
dawne tory. Wczorajsi wyzwoliciele okazują się 
jedynie kolejnymi władcami absolutnymi, a równość
pozostaje mitem. Włodzimierz Lenin podupada na 
zdrowiu - rozpoczyna się brutalna walka o władzę. 
Borys Bogdanow stawia wszystko na jedną kartę, 
na Stalina, bezwzględnie wykorzystując bliskich do 
własnych celów.
Kazimierzowi z pozoru niczego nie brakuje. Ma 
piękną żonę, syna, pieniądze, dobrą pracę… A 
jednak czuje się samotny, nie widzi się w roli męża i
ojca. Coraz częściej myśli o ucieczce. I o Anastazji,
której nie potrafi zapomnieć. 
https://lubimyczytac.pl/

105 Maria Paszyńska – Za zasłoną
chmur

 Lata 30. XX wieku. Nad Związkiem Radzieckim 
wschodzi gwiazda Czerwonego Cara. Stalin skupia 
wokół siebie coraz większą władzę. By wesprzeć 
Kobę, Borys Bogdanow postanawia przejąć 
majątek Birsztejnów. Porzucona przez męża 
Tatiana wydaje się łatwym łupem…Cudem ocalała 
Anastazja budzi się w szpitalu. Nie może pojąć, 
dlaczego przeżyła, skoro tak bardzo pragnie 
śmierci. Życie bez ukochanego nie ma dla niej 
wartości. W oddalonej o setki kilometrów 
Warszawie Kazimierz usiłuje odnaleźć prawdę o 
sobie. Rzuca się w wir pracy na politechnice, gdzie 
zaprzyjaźnia się z inżynierem Stanisławem Wigurą i
pilotem Franciszkiem Żwirką. Czy zdoła odciąć się 
od przeszłości? A przede wszystkim – czy będzie w
stanie zapomnieć o Anastazji? 
https://lubimyczytac.pl/

106 Beata Dębska, Eugeniusz 
Dębski – Dwudziesta trzecia

Był gliniarzem. Jedynym jego błędem było 
zeznawanie przeciwko skorumpowanym 
wrocławskim lekarzom. Usunięty ze służby za 
przestępstwo, którego nie popełnił, dzisiaj bierze 
sprawy, z jakimi lepiej nie iść na policję. Jeśli masz 
kłopoty i nikt inny nie potrafi ci pomóc – możesz go 
wynająć. A przynajmniej spróbować.
W pierwszej części kryminalnego cyklu Beaty i 
Eugeniusza Dębskich zdesperowany biznesmen 
oferuje Winklerowi sporą nagrodę za zdobycie 
dowodów obciążających domniemanego mordercę 
jego żony. Problem w tym, że główny podejrzany 
wydaje się czysty... Gdy śledztwo utyka w martwym
punkcie, z pomocą przychodzą  sojusznicy: 
niespełna osiemdziesięcioletnia fanka sudoku i 
mocnych trunków oraz specjalistka od trudnej 
młodzieży. Żadne z nich nie przypuszcza, że trop 
prowadzi w stronę dużo straszniejszej zbrodni... 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


107 Beata Dębska, Eugeniusz 
Dębski – Zimny trop

Tomek Winkler, prywatny detektyw z Wrocławia, 
jeszcze nie wydobrzał po ostatniej makabrycznej 
sprawie, gdy na jego biurku ląduje kolejne zlecenie.
Tym razem zatrudnia go nie kto inny jak Roma 
Wiśniowiecka, sarkastyczna emerytka i znawczyni 
dobrego koniaku, a prywatnie jego własna babcia.
W urokliwym kurorcie zniknął bez śladu jej znajomy
– starszy pan, któremu na pewno nikt nie życzyłby 
źle. Winkler ma w tej sprawie odrębne zdanie. 
Jednak tropy ciągle zasypuje śnieg, a byli koledzy z
policji wcale nie zamierzają ułatwiać śledztwa. 
Echa poprzedniej sprawy wciąż nie ucichły i 
zdecydowanie nie wszystkim podoba się, że 
Winkler ostatnim razem wyszedł z tarapatów cało? 
https://lubimyczytac.pl/

108 Maurice Leblanc – Arsene 
Lupin – Dżentelmem 
włamywacz 

Książka stanowiąca kamień węgielny całej sagi, w 
której po raz pierwszy śledzimy spryt, szarmancki 
urok i pewność siebie oraz złodziejski geniusz tego 
mistrza przebieranek i forteli. Pierwsze dziewięć 
przypadków Arsène’a Lupina zapoznaje nas z 
całym arsenałem umiejętności włamywacza z 
klasą, a także dowiadujemy się co nieco o jego 
przeszłości i motywach, jakie pchnęły go w 
młodości na drogę złodziejskiej kariery – wszystko 
zaczęło się od naszyjnika królowej. Ale najpierw 
załoga transatlantyku płynącego do Ameryki 
dostaje telegraficzną wiadomość, że na pokładzie 
znajduje się słynny włamywacz Arsène Lupin. O 
dziwo, zostaje on natychmiast rozpoznany i 
aresztowany, po czym trafia do więzienia,. Ku 
zaskoczeniu władz, przestępca informuje, że  nie 
będzie na nim obecny i  powiadamia  niezbyt 
uczciwie wzbogaconego na giełdzie barona, 
nazywanego Szatanem, że zamierza skraść kilka 
eksponatów z jego zbioru antyków i dzieł sztuki… 
https://lubimyczytac.pl/

109 Michael Bond, Peggy Fotrnum 
– Miś zwany Paddington

Nowe wydanie pierwszych przygód misia 
Paddingtona
Na stacji kolejowej Paddington w Londynie pojawia 
się mały zagubiony niedźwiadek. Na szyi ma 
karteczkę: „Proszę zaopiekować się tym 
niedźwiadkiem. Dziękuję.” Czy miś znajdzie swój 
dom? Czy państwo Brown zechcą go przyjąć na 
zawsze? Czy mały umorusany marmoladą 
niedźwiadek stanie się ulubieńcem Jonatana i 
Judyty? 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


110 Agnieszka Krawczyk – 
Splątane ścieżki

Pełna ciepła historia o potędze życzliwości. 
Bohaterowie „Splątanych ścieżek” udowadniają, że 
sąsiedzka współpraca i serdeczność mogą 
przenosić góry!
Kraków. Spokojna, zielona dzielnica i urokliwa 
pasmanteria prowadzona przez nieco 
ekscentryczną Klaudynę. To tu, w „Splątanej nitce”, 
co tydzień spotykają się zapalone miłośniczki i 
miłośnicy (!) dziergania, szydełkowania i szycia. 
Eliza, nauczycielka w pobliskiej szkole, 
majsterkowicz Szymon, apodyktyczna Małgorzata, 
karmiąca podwórkowe koty Ludwika i Wojtek, który 
pozwala niechcianym przedmiotom trafić do 
nowych właścicieli. Choć tworzenie rękodzieła jest 
ich pasją, to bliskość, szczere rozmowy i możliwość
spędzenia czasu z innymi mają tu nieocenioną 
wartość. 
https://lubimyczytac.pl/

111 Magdalena Grzebałkowska – 
Wojenka. O dzieciach, które 
dorosły bez ostrzeżenia

Magdalena Grzebałkowska przedstawia 
poruszający obraz wojny widzianej oczami jej 
najmłodszych uczestników. Trzyletni Arthur trafia do
domu dziecka, gdzie będzie wychowywany na 
idealnego nazistę. Lilia w łagrze pokocha Stalina, 
choć jest córką wrogów narodu. Mały Minoru, 
Amerykanin japońskiego pochodzenia, pozna życie
za drutami, choć żyje w kraju wolności. Czy Jose 
Maria, którego rodzice odsyłają z pogrążonej w 
krwawym konflikcie Hiszpanii, w Związku 
Radzieckim znajdzie raj? A może i tam w końcu 
dopadnie go wojna? 
https://lubimyczytac.pl/

112 Luigi Dal Cin – W lesie Baby 
Jagi – Baśnie rosyjskie

Książka W lesie Baby Jagi to kolekcja opowiadań o
zwierzętach, magii i cudach z tradycyjnych 
rosyjskich wierzeń. Krótkie, ale wciągające historie 
do czytania samodzielnie przez dziecko – lub 
wspólnie z rodzicem – doskonale ukazują rosyjską 
kulturę i specyfikę, a tajemnicze, przykuwające 
wzrok ilustracje (jedno z opowiadań zilustrował 
Józef Wilkoń) kryją w sobie wiele fascynujących 
szczegółów. Ta książka to pierwszy krok do 
poznania bogatej kultury i historii Rosji. 
https://lubimyczytac.pl/



113 Michael Bond – Paddington 
pozdrawia

Nowe opowiadfania o przygodach ulubionego misia
wielu dzieciaków.

114 Agata Przybyłek - Od 
pierwszych słów

Amelia wychowała się nad morzem i od zawsze 
kochała Bałtyk oraz rodzinną restaurację, w której 
pracuje. Jednak jej spokojną do tej pory 
miejscowość spowija chmura lęku – przy drodze w 
lesie w tajemniczych okolicznościach znikają 
kobiety. Z Warszawy ściąga detektyw, którego 
Amelia zna z telewizji – niedawno rozwikłał głośną 
medialnie sprawę. Wszyscy w miasteczku liczą na 
jego pomoc, szczególnie pani burmistrz, której z 
Amelią i jej rodziną wyraźnie jest nie po drodze…
Już po pierwszym spojrzeniu Rafał wiedział, że 
Amelia jest dziewczyną inną niż wszystkie. Czy 
zainteresowanie przystojnego i rozpoznawalnego 
mężczyzny z wielkiego miasta przerodzi się w coś 
więcej? Amelia nie szuka miłości ani mocnych 
wrażeń, jednak wiatr od lądu przyniesie w jej życiu 
zmiany… 
https://lubimyczytac.pl/

115 Nikos Kazantzakis – Grek 
Zorba

Pierwszy pełny przekład arcydzieła literatury 
greckiej. Jedna z najważniejszych powieści XX 
wieku.
Grek Zorba, bohater powieści Nikosa Kazantzakisa
spopularyzowany przez wspaniałą kreację 
Anthony’ego Quinna w ekranizacji Michaela 
Cacoyannisa – jednym z najpiękniejszych filmów w 
historii kina – stał się ikoną, symbolem wolności, 
pierwotnej więzi z naturą i musującej radości życia. 
Fascynującą postać Aleksego Zorby rozsadzają 
sprzeczności, nieokiełznany temperament i dobroć,
życzliwość wobec świata i cynizm, życiowa 
mądrość i szalone uleganie zmysłowym pokusom. 
https://lubimyczytac.pl/



116 Hugh Warwick – Jeże. 
Najeżona kłopotami 
namiętność

Proszę państwa, oto jeż, jeż ma kolce wzdłuż i 
wszerz – a oprócz tego to niezwykle ciekawe i 
urocze zwierzę, które żyje tuż obok nas. Wędruje 
przez pola i po obrzeżach lasów, myszkuje w 
parkach i ogrodach, nocami przemyka przez ulicę.
Dlaczego jeże są tak fascynujące? Hugh Warwick –
dożywotni członek Brytyjskiego Towarzystwa 
Ochrony Jeży – bada dziwaczny humor z nimi 
związany i towarzyszące im mity (nieszczęsne 
jabłko na grzbiecie). Obala także kilka niesłusznych
oskarżeń i stara się wyjaśnić, skąd w nas ta 
najeżona kłopotami namiętność. Chociaż 
Międzynarodowe Igrzyska Olimpijskie Jeży potrafią 
przerosnąć nawet jego... 
https://lubimyczytac.pl/

117 Magdalena Kordel – Zanim 
wyznasz mi miłość

Wyobraź sobie ciepły dom, w którym zawsze jest 
miejsce dla kogoś, kto potrzebuje, by go 
wysłuchać, wesprzeć i przytulić.
Zaprzyjaźnij się z Eweliną –  która znajdzie się tam,
gdzie ktoś czeka na pomocną dłoń.
Poznaj babcię Adelę i jej towarzyszkę Muszkę, 
których  znajomość życia sprawiają, że po chwili 
rozmowy problemy zamieniają się w drobnostki.
W otoczonym górami miasteczku życie toczy się 
leniwie, choć krzyżują się tu rozmaite ludzkie losy, 
przeszłość miesza się z teraźniejszością, a każdy 
bohater coś ukrywa i pilnuje swoich sekretów. I 
choć pojawienie się tajemniczego Janka 
początkowo nie wzbudza niepokoju, 
niepostrzeżenie uruchomi lawinę wydarzeń, która 
doprowadzi do  niespodzianki. Nowa powieść 
Magdaleny Kordel jest jak kojący balsam na 
skołatane nerwy albo plasterek na zranioną duszę. 
Kiedy sięgniesz po "Zanim wyznasz mi miłość", 
zrozumiesz, jak niewiele wystarczy, by z nadzieją 
czekać na kolejny dzień. 
https://lubimyczytac.pl/

118 Aleksander Kamiński – 
Kamienie na szaniec

Opowieść o Bohaterach Szarych Szeregów – 
Rudym, Alku, Zośce, zilustrowana ponad 
osiemdziesięcioma zdjęciami ze wszystkich epok 
Ich życia – od gniazda rodzinnego, poprzez czas 
harcerstwa, miłości, walki, po dni ostatnie!
Po raz pierwszy pełny tekst, bez skreśleń cenzury 
PRL.
Wydanie wzbogacone zdjęciami młodzieży z 
drużyn i szkół noszących imiona Janka Bytnara – 
Rudego, Alka Dawidowskiego, Tadeusza 
Zawadzkiego – Zośki, Aleksandra Kamińskiego – 
Kamyka. 
https://lubimyczytac.pl/



119 Jung Chang – Siostry z 
Szanghaju – Trzy kobiety, trzy 
drogi do władzy i 
wszechpotężne Chiny

Były raz w Chinach trzy siostry. Znajdowały się w 
epicentrum burzliwych zdarzeń XX wieku, a tłem 
ich życia były gwałtownie zmieniające się Chiny – 
od cesarstwa przez republikę po totalitarne 
supermocarstwo.
Pierwsza siostra, Madame Chiang Kai-shek, 
bardziej niż męża kochała władzę. Była tajną bronią
nieokrzesanego generała, mistrzynią uroczych 
pogawędek z Rooseveltem i Churchillem.
Druga siostra, Madame Sun Yat-sen, bezgranicznie
kochała komunizm. Niezłomna rewolucjonistka, 
została drugą osobą w państwie po Mao. Aby wejść
na szczyt, zerwała kontakt z rodziną i odrzuciła 
jedyną prawdziwą miłość.
Trzecia siostra, Ei-ling, najbardziej kochała 
pieniądze. Wyręczała męża w myśleniu i dlatego 
została żoną najbogatszego człowieka 
przedwojennych Chin. To ona pociągała za sznurki 
i reżyserowała sukcesy całej rodziny. 
https://lubimyczytac.pl/

120 Robert Małecki – Najgorsze 
dopiero nadejdzie

Zgliszcza spalonego domu kryją w sobie ponurą 
tajemnicę. Marek Bener ma przed sobą ostatnie 
dziennikarskie zadanie. Nie wie jednak, że to 
początek kryminalnej gry, w którą zostaje uwikłany. 
Przeszłość daje o sobie znać, gdy okazuje się, że 
ofiarą pożaru jest dawny przyjaciel Benera, który 
przed laty uwiódł mu narzeczoną. Najgorsze 
dopiero nadejdzie. Wkrótce kobieta również znika 
bez śladu. Dziennikarz nie przypuszcza nawet, że z
pozoru zwykły dzień przerodzi się w walkę o życie. 
Czy Marek Bener wygra wyścig z czasem? 
https://lubimyczytac.pl/

121 Robert Małecki -  Porzuć swój 
strach

Marek Bener, dziennikarz i właściciel lokalnego 
tygodnika, podejmuje się odnalezienia zaginionej 
maturzystki. Znużony sierpniowym upałem odkrywa
kolejne tajemnice rodziny Żelaznych, a im więcej 
wie, tym trudniej rozwikłać mu prostą z pozoru 
zagadkę. Przeżyje jednak wstrząs, kiedy okaże się,
że dziewczyna może mieć coś, co przed laty 
należało do jego zaginionej żony. Nowy trop 
przeczołga go przez podziemia hazardu i zmusi do 
spojrzenia w przeszłość. To w jej cieniu kryją się 
najgorsze koszmary. Pytanie tylko, czy porzuci swój
strach i znajdzie w sobie dość siły, by się z nimi 
zmierzyć. 
https://lubimyczytac.pl/



122 Robert Małecki – Koszmary 
zasną ostatnie

Mroźny luty 2017 roku. Podczas śnieżnej 
zawieruchy Marek Bener rozpoczyna poszukiwania
ofiary mobbingu i chorującego na depresję Jana 
Stemperskiego. Mężczyzna zapewne targnął się na
życie, dlatego dziennikarz zamierza szybko 
odnaleźć jego zwłoki i rozbroić własną, wciąż 
tykającą bombę problemów. Parę miesięcy 
wcześniej dostał zdjęcie, które zrujnowało go 
psychicznie, a teraz trzyma w rękach kolejne. 
Owładnięty strachem i sparaliżowany niemocą 
powinien stanąć do walki, której stawką będzie 
prawda o losie jego zaginionej żony. Ale Bener sam
już nie wie, czy – w obliczu nowych faktów – woli 
poznać tę prawdę, czy śnić wciąż na nowo te same
koszmary… 
https://lubimyczytac.pl/

123 Jane Austen – Rozważna i 
romantyczna

Po śmierci męża pani Dashwood wraz z dziećmi 
opuściła ukochany dom i zamieszkała w 
posiadłości Barton. Dwie z jej córek - panny na 
wydaniu - choć różne pod względem charakterów, 
tak samo szukają szczęścia i miłości. Uczuciowa, 
impulsywna Marianna marzy o mężczyźnie 
szarmanckim, wrażliwym, lubiącym te same lektury 
co ona. Łagodna i rozważna Eleonora odda serce 
jedynie człowiekowi spokojnemu i 
odpowiedzialnemu. Niestety świat, którym - zamiast
prawdziwych uczuć - rządzi pozycja społeczna i 
pieniądz, może boleśnie rozczarować te pełne 
uroku, ufne kobiety… 
https://lubimyczytac.pl/

124 Wioletta Sawicka – Anna – 
gorzki smak miodu

Skończyła się wojna. Anna ma prawie 13 lat. 
Mieszka w Tilsti z rodziną biologicznego ojca, która 
nadała jej imię Elise. Jest dobrze traktowana. Mimo
prób całkowitego zniemczenia i przekonania, że 
matka nie żyje, Hoffenbergom nie udało się do 
końca wyprzeć z pamięci dziecka polskiej 
przeszłości.
Zimą 1945 roku do Prus wchodzi Armia Czerwona. 
Hoffenbergowie nie zdążyli uciec. Giną. Umiera 
zgwałcona przez Sowietów żona Klausa, a 
rodzeństwo nie wraca z wyprawy po żywność.
Anna szybko pojmuje, że w zdobytym przez wroga,
obróconym w gruzy i głodnym mieście, w którym 
szerzy się terror Sowietów, przeżyje tylko ten, kto 
jest sprytniejszy. Nie dać się zabić, znaleźć 
bezpieczne schronienie i zdobyć cokolwiek do 
jedzenia - to najważniejsze cele zaradnej 
trzynastolatki. 
https://lubimyczytac.pl/



125 Camilla Lackberg – Idziesz do 
więzienia

Czworo młodych ludzi świętuje Nowy Rok w 
luksusowej willi nad jeziorem pod Sztokholmem. To
najlepsi przyjaciele, podobnie jak ich rodzice, którzy
urządzają przyjęcie w willi obok. Mają oni wszystko,
ale noszą też swoje mroczne tajemnice, których 
nikomu nie zdradzili. Nawet sobie nawzajem. Kiedy
gra w Monopoly się kończy, a stawka wzrasta, 
sekrety powoli zaczynają wychodzić na jaw i 
odsłania się skomplikowany plan…
„Kobiety bez litości“
Ingrid zrezygnowała z kariery, aby wesprzeć męża. 
Niedługo potem dowiaduje się, że ten ma romans. 
Birgitta pomija wizyty lekarskie. W ten sposób nikt 
nie odkryje siniaków, które zostawia jej mąż. 
Victoria porzuciła swoje życie w Rosji, aby poślubić 
mężczyznę poznanego przez internet. Tylko on nie 
jest taki, jak sobie wyobrażała. 
https://lubimyczytac.pl/

126 Radka Janska, Carmen 
Saldana – Kto tędy szedł

"Kto tędy szedł?" to książeczka dla małych 
detektywów i miłośników zwierząt. Mała sarenka 
zgubiła mamę, jest zdezorientowana i wystraszona.
Błąka się po okolicy i szuka jej odcisków. Co chwilę
trafia na tropy leśnej zwierzyny, jednak wciąż nie 
dostrzega śladów, które zostawiła mama. Mała 
sarenka  tęskni, ale poszukiwania ją zmęczyły. 
Potrzebuje pomocy detektywów, którzy przeszukają
z nią okolice po raz kolejny. Czy misja zakończy się
powodzeniem? Jeśli twoje dziecko lubi książeczki z
okienkami, to tę książkę pokocha. W środku jest 
aż 30 otwieranych okienek, które jeszcze bardziej 
wciągają w rolę detektywa. Za pomoc w 
poszukiwaniach czytelnicy otrzymują nagrody. Pod 
każdym śladem ukryta jest informacja o tym, do 
kogo należy. 

https://lubimyczytac.pl/

127 Fannie Flagg – Smażone 
zielone pomidory

Oto pełna pasji, miłości, dramatów oraz cudów 
historia niepokornej zaklinaczki pszczół Idgie, 
słodkiej i delikatnej Ruth, kawiarni Whistle Stop, w 
której podawano najlepsze smażone zielone 
pomidory i mieszkańców miasteczka, którzy potrafili
znaleźć wspólny język mimo biedy, przemocy oraz 
przeciwności losu. A także pewnej mrożącej krew w
żyłach tajemnicy gospodyni domowej, która 
przeżywa kryzys małżeński, nie wierzy w siebie i 
nie radzi sobie z dolegliwościami menopauzy.  
https://lubimyczytac.pl/



128 Fannie Flagg – Powrót do 
Whistle Stop

Jak dobrze wrócić do domu i uściskać starych 
znajomych! Otóż i oni: Idgie, Julian i jego żona, 
Opal; kucharka Sipsey; Duży George; szeryf Grady
Kilgore; ich dzieci i wnuki. Po tym, jak kawiarnia w 
Whistle Stop zamknęła swoje podwoje, a stacja 
kolejowa przestała działać, miasteczko 
opustoszało. Po latach emerytowany weterynarz 
Bud Threadgode postanawia odwiedzić miejsce, w 
którym on i jego matka Ruth Jamison byli tacy 
szczęśliwi. Zaginięcie starszego pana uruchamia 
lawinę zaskakujących wydarzeń. Do akcji wkracza 
właścicielka różowego cadillaca Evelyn Couch, na 
jaw wychodzą hazardowe grzeszki Idgie, a córka 
Buda zaczyna nowe życie właśnie wtedy, gdy 
myślała, że wszystko już za nią. 
https://lubimyczytac.pl/

129 Katarzyna Bonda – Klatka dla 
niewinnych

Czterdzieści trzy ciosy nożem. Tak pożegnała się z 
życiem Róża Englot. Obok otwartych ran na jej 
ciele sprawca pozostawił coś jeszcze –klucz. Gdy 
mąż kobiety, skazany za to brutalne zabójstwo, 
kończy odsiadywać wyrok, w warszawskiej 
kamienicy rozgrywa się kolejna tragedia. Z balkonu 
na siódmym piętrze  wypada teściowa Englota. 
Kobieta ginie na miejscu. Szybko okazuje się, że 
do zdarzenia doszło podczas przepustki 
skazanego. Hubert Meyer na prośbę prokurator 
Weroniki Rudy przyjeżdża do Warszawy, by jej 
pomóc w tej sprawie. Rudy uważa, że to zabójstwo 
na tle finansowym. Wiele jednak wskazuje na to, że
rzecz jest bardziej skomplikowana, ma swój 
początek siedemnaście lat wcześniej i wiąże się z 
zaginionymi  kobietami. Hubert działa po swojemu 
– szybko, niekonwencjonalnie, profesjonalnie. Ale 
tym razem sam ledwie ujdzie z życiem i stanie się 
jednym z głównych podejrzanych. 
https://lubimyczytac.pl/

130 Joanna Szarańska – 
Zatańczmy w słońcu

Jezioro, letnia beztroska, romantyczne chwile na 
pomoście – ten dzień miał zapisać się w pamięci 
Ady jako jeden z najpiękniejszych w życiu. Los 
chce jednak inaczej. Ada traci cząstkę swojego 
serca. I choć ma cudowną córeczkę i wspierającą 
rodzinę, nie wyobraża sobie, że mogłaby jeszcze 
kiedykolwiek się zakochać. Tymczasem nadchodzi 
kolejne lato, a w życiu Ady pojawia się dwóch 
mężczyzn: Szymon – przystojny i intrygujący 
właściciel letniska, oraz Igor – przyjaciel z 
dzieciństwa, z którym łączy ją wiele wspomnień. 
Kobieta ma wątpliwości… Czy nie za wcześnie na 
nowy związek? A może powinna wyciągnąć rękę w 
stronę miłości i znów zatańczyć w słońcu? 
https://lubimyczytac.pl/



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

132 Michael Ende – Momo Tajemnica czasu, magia i niezwykła dziewczynka. 
Momo zjawia się znikąd, ale wokół niej znajdują się
przyjaciele. Jest niezrównaną towarzyszką zabaw, 
potrafi wspaniale słuchać, a każda chwila z nią to 
przygoda. Kiedy jednak w jej świecie znikąd 
pojawiają się szarzy panowie, wszystko się 
zmienia. Znika wolny czas i radość. Ale Momo jest 
odporna na działania szarych panów. Z pomocą 
przyjaciół jest w stanie uratować świat przed szarą 
rozpaczą. Ponadczasowa opowieść o tym, co w 
życiu ważne, stworzona przez Michaela Endego, 
mistrza literatury dziecięcej, autora niezapomnianej
„Niekończącej się historii”. Jego przetłumaczone na
kilkadziesiąt języków książki zajęły miejsce na 
półkach z klasyką literatury dziecięcej i znajdują się
wśród książek z dzieciństwa zarówno dzieci, jak i 
ich rodziców na całym świecie.
https://lubimyczytac.pl/

133 Julio Fuentes, Cris Oliver  - 
Atlas miejsc literackich

Znacie wszystkie tajne przejścia w Hogwarcie? 
Każdy zakątek królestwa Narnii? Wiecie, jak 
smakują lizaki z fabryki czekolady pana Wonki? 
Piliście herbatę z Kapelusznikiem? A może wolicie 
posiedzieć przy kominku w londyńskim mieszkaniu 
Sherlocka Holmesa?
Przed wami wyprawy w przeszłość, do światów 
równoległych, w głąb przestrzeni kosmicznej, do 
baśniowych miejsc, które możecie przemierzać.
Ten ilustrowany atlas, pełen szczegółów, anegdot i 
ciekawostek, będzie waszym najlepszym 
przewodnikiem po światach, które zafascynowały 
was, gdy czytaliście ulubione powieści. I sami się 
przekonacie: wcale nie będzie wam się chciało z 
tych podróży wracać. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/autor/212553/cris-oliver
https://lubimyczytac.pl/autor/212762/julio-fuentes


134 Gabriela Gargaś – Nigdy Cię 
nie zapomnę

Teresa i Maksymilian myśleli, że wszystko, co 
najlepsze, dopiero przed nimi. Wspólną przyszłość 
burzy moment – gdy w ich życiu  zjawia się mały 
chłopiec, owoc romansu z przeszłości, kobieta z 
bólem podejmuje decyzję o zakończeniu 
małżeństwa. Maks nie ma jednak zamiaru się 
poddać i robi wszystko, aby odzyskać  zaufanie. 
Tym bardziej że w życiu jego żony jest już inny 
mężczyzna gotowy nieść wsparcie w każdej trudnej
chwili. Tymczasem kolejne pokolenia Dobrzyńskich 
urządzają sobie życie w nowej rzeczywistości. 
Miłosz i Aleks, korzystając ze sprzyjającego 
przedsiębiorcom czasu lat dziewięćdziesiątych, 
zakładają  firmę. Spółka rozwija się szybko, co 
czyni ją atrakcyjną dla większych biznesmenów. 
Mężczyźni podejmują decyzję o zachowaniu 
udziałów. Nie wiedzą jeszcze, że niektórych 
propozycji w świecie rodzącego się kapitalizmu nie 
należy odrzucać… 
https://lubimyczytac.pl/

135 Loic Jouannigot – Opowieści z
Bukowego Lasu – Urodziny

Seria komiksów dla dzieci opowiada o przygodach 
króliczej rodziny Rabatków: cioci Cynii, tacie 
Narcyzie i jego pięciorgu dzieciach, którzy 
mieszkają na szczycie pięknego zielonego 
wzgórza. To sympatyczna, lekka i pełna humoru 
historia z przebogatymi kolorowymi ilustracjami, 
które aż kipią od szczegółów cieszących oko nie 
tylko najmłodszych. Pełne zaskakujących detali i 
pastelowych kolorów rysunki są znakomitym 
dopełnieniem opowieści.
W pierwszym tomie króliczki obchodzą ważne 
święto – urodziny Stokrotka – i w wielkiej tajemnicy 
przygotowują dla niego przyjęcie niespodziankę. 
https://lubimyczytac.pl/

136 Luciani Brigitte – Pan Borsuk i 
Pani Lisica – Spotkanie

W komiksie o Borsuku i Lisicy poznajemy historię 
nietypowej rodziny: pana Borsuka i jego trojga 
dzieci oraz pani Lisicy i jej córki. Borek, Szperaczek
i Róża w jednym zgadzają się całkowicie: borsuki i 
lisy nie są stworzone do wspólnego życia! Jednak 
ich rodzice są innego zdania. Na domiar złego pan 
Borsuk i pani Lisica postanawiają zamieszkać 
razem w jednej norze!
Seria cieszy się we Francji wielką popularnością. 
Jest także lekturą szkolną dla najmłodszych.
Według dziennika „Le Monde” historia pana 
Borsuka i pani Lisicy to „przepełniona humorem i 
czułością piękna lekcja tolerancji”. Na podstawie 
komiksu powstał film animowany wyświetlany w 
polskiej telewizji pod tytułem „Jak borsuk z lisem”. 
https://lubimyczytac.pl/



137 Guillaume Musso – Zabawa w 
chowanego

Trzyletnia córka Flory Conway, znanej pisarki znika 
z apartamentu na Brooklynie podczas zabawy z 
matką w chowanego. Nie ma śladów włamania – 
okna i drzwi są nienaruszone – a na nagraniach z 
kamer w budynku nie widać, żeby ktokolwiek 
wchodził do mieszkania, ani żeby dziewczynka je 
opuszczała. Po kilku miesiącach śledztwo utyka w 
martwym puncie i zrozpaczona Flora nie może się 
z tym pogodzić. Wciąż wierzy, że jej córka gdzieś 
jest i uda się ją odnaleźć. Po drugiej stronie 
Atlantyku, w Paryżu, autor bestsellerów Romain 
Ozorski walczy z niemocą twórczą i przeżywa 
kryzys w życiu prywatnym. Po rozwodzie mieszka 
samotnie, była żona utrudnia mu kontakty z ich 
ośmioletnim synem, a agent domaga się kolejnej 
powieści.Tymczasem to Romain ma w rękach klucz
do rozwikłania tajemnicy związanej z tragedią jego 
koleżanki po fachu zza oceanu. 
https://lubimyczytac.pl/

138 Kjell Westo – Niebo w kolorze 
siarki

W 1969 roku na wakacjach w Ramslandet niebo 
ma kolor siarki. To tam chłopiec z Helsinek poznaje 
Alexa i Stellę, dzieci z bogatej i wpływowej rodziny, 
zupełnie innej niż jego własna. Wkrótce z 
rodzeństwem zaczyna łączyć go coraz więcej – 
wspólne sekrety i rodzące się uczucia. Młodych 
bohaterów napędzają marzenia, a paraliżuje 
rozczarowanie. Przez następne dziesięciolecia 
miotają się przez kolejne krzywdy, rozstania i 
powroty. 
https://lubimyczytac.pl/

139 Magdalena Kordel – Ty albo 
żadna

Nad domem babki Adeli gromadzą się czarne 
chmury. Halina, do tej pory przez wszystkich 
uważana za zmarłą, niespodziewanie staje w 
drzwiach i jak się okazuje, nie zamierza opuścić 
miasta. Ewelina nie może znaleźć odpowiedniego 
momentu, by podzielić się z rodziną tym, co leży jej
na sercu. Jagna czuje się oszukana przez 
Mateusza, Rutę i cały świat. Adela zaczyna 
rozumieć, że nadszedł czas zmierzyć się z 
przeszłością i wyjawić skrywaną tajemnicę. Czy 
opowie, co zdarzyło się we dworze, którego 
atmosferę tak bardzo pragnie odtworzyć? Przed 
czym tak naprawdę usiłował uchronić swoje 
wnuczki dziadek Konstanty? I czy mu się to udało?
Ty albo żadna to niezwykłe połączenie mrocznych 
sekretów, wibrujących emocji i odrobiny magii z 
prawdziwym życiem. 
https://lubimyczytac.pl/



140 Kristin Hannah – Pozwól 
odejść

KRISTIN HANNAH, autorka bestsellerów „Słowik” i 
„Gdzie poniesie wiatr” prezentuje kontynuację 
powieści „Firefly Lane", na podstawie której powstał
serial z Katherine Heigl i Sarah Chalke w rolach 
głównych.
Kiedyś – dawno temu – szła sama pogrążoną w 
ciemności drogą zwaną Firefly Lane. To była 
najgorsza noc w jej życiu i właśnie wtedy natknęła 
się na pokrewną duszę. „To był nasz początek”. 
Ponad trzydzieści lat temu. Tully i Kate. „Ty i ja 
kontra cały świat”. Najlepsze przyjaciółki na 
zawsze.
Ale opowieści mają swój koniec, prawda?
Traci się tych, których się kocha, i trzeba jakoś żyć 
dalej. 
https://lubimyczytac.pl/

141 Sandra Dieckmann – Wróć 
mój wilku wróć

Przepięknie ilustrowana i chwytająca za serce 
książka wybitnej nagradzanej ilustratorki. Ciepło i 
mądrze pomaga dziecku zrozumieć stratę. I 
wspiera jak najlepszy przyjaciel
Lisiczka i Wilk hasali razem, pływali razem i razem 
zachwycali się pięknem otaczającego ich świata.
Aż do dnia, kiedy Wilk zniknął… 
https://lubimyczytac.pl/

142 Anna Chaber – Zaproś mnie 
na pumpkin latte

Modna kawiarnia w centrum miasta zawsze tętni 
życiem, ale wśród tłumu klientów przystojny barista 
dostrzega właśnie ją. Dziewczynę, która skrywa 
sekret. Paula to perfekcjonistka - całym sercem 
angażuje się w swoją pracę i liczy na to, że jej 
starania zostaną docenione, a kariera w korporacji 
rozkręci się na dobre. Zamiast awansu dostaje 
jednak zadanie specjalne. Ma zorganizować 
jesienny event, który będzie sprawdzianem jej 
kompetencji. Nieco rozżalona, lecz zmotywowana 
przyjmuje wyzwanie, zagłuszając obawy, jakie 
budzi w niej wspomnienie z przeszłości.
Greg od dłuższego czasu pracuje w Seaside Cafe, 
choć tak naprawdę ma już dosyć miejsca, które 
udaje, że dla wielkich korporacji liczą się nie tylko 
pieniądze, ale i wyższe idee. Marzenie o otwarciu 
własnej kawiarni w mieście wydaje mu się jednak 
nieosiągalne. Mimo obaw mężczyzna wie, że to 
najwyższy czas, aby ruszyć do przodu. Zwłaszcza 
wtedy, gdy sprzyjają temu okoliczności... 
https://lubimyczytac.pl/



143 Katarzyna Michalak – Panna z
Bajki

Hania Ruczaj ma dwie wielkie miłości: pisanie 
scenariuszy filmowych oraz uroczy, wtulony w 
zieleń lasu domek, który nazwała Bajką. To w nim 
chroni się przed światem. I w nim stara się 
zapomnieć o wydarzeniach sprzed dwóch lat. Tam 
też niczym huragan odwiedzają ją dwie ukochane 
przyjaciółki. Magda jest asystentką znanego 
reżysera i nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. No, 
może jest jedna… wyznanie szefowi, że od lat się 
w nim kocha. Lena natomiast potrafi uwieść 
każdego mężczyznę i zawiązać niejedną intrygę, 
ale nikomu się nie przyzna, że w głębi serca marzy 
o prawdziwej miłości. Gdy przyjaciółki wpadają na 
genialny plan ziszczenia marzeń Hani o realizacji 
scenariusza filmowego, nie wiedzą jeszcze, że 
zapoczątkują lawinę miłosnych wydarzeń. Będzie 
wesoło! I romantycznie! Dopóki przeszłość nie 
zapuka do drzwi dziewczyny… 
https://lubimyczytac.pl/

144 Emilia Kiereś, Małgorzata 
Musierowicz- Na Jowisza, 
nadal uzupełniam Jeżycjadę

Kolejna porcja wiedzy i ciekawostek związanych z 
sagą rodziny Borejków – dla wielbicieli Jeżycjady i 
nie tylko!
"Na Jowisza 2! Nadal uzupełniam Jeżycjadę" to 
kontynuacja bestsellerowego kompendium wiedzy 
o Borejkach. Prawie 100 alfabetycznie ułożonych 
haseł, kolorowe zdjęcia, archiwalne fotografie i 
ilustracje stworzone przez autorkę specjalnie do 
tego wydania. W Na Jowisza 2! przeczytacie, skąd 
właściwie wzięło się nazwisko Borejko, dowiecie 
się, gdzie stał domek babci Jedwabińskiej i jaka 
jest historia farbowanej sukienki Kreski. Poznacie 
też mnóstwo anegdot związanych z powstawaniem 
kolejnych tomów Jeżycjady i z twórczością autorki 
serii. 
https://lubimyczytac.pl/

145 Remigiusz Mróz – Egzekucja Minęły trzy miesiące, od kiedy Kordian Oryński 
zaginął. Przez cały ten czas Chyłka robiła 
wszystko, by go odnaleźć, ale nie natrafiła na 
żaden ślad. Prawniczka nie zamierza jednak się 
poddawać. Aby zapewnić sobie fundusze na dalsze
poszukiwania, prowadzi biuro porad prawnych i 
mimo że nie może sama reprezentować klientów 
przed sądem, nic nie stoi na przeszkodzie, by 
wykorzystywała do tego kogoś innego. 
Jednocześnie stara się doprowadzić do uchylenia 
decyzji sądu dyscyplinarnego o usunięciu jej z 
zawodu.Nic nie wskazuje na to, by udało jej się 
odnieść sukces – aż do momentu, kiedy zgłasza 
się do niej policjant oskarżony o zabójstwo cywila…
https://lubimyczytac.pl/



146 Edith Eva Eger – Dar- 12 lekcji
dzięki którym odmienisz swoje 
życie

W życiu nie chodzi o to, co nam się przytrafia, tylko 
o to, co postanowimy z tym zrobić. Wszyscy 
mierzymy się z cierpieniem – smutkiem, stratą, 
rozpaczą, strachem, niepewnością, porażkami. Ale 
mamy też wybór: w obliczu trudności możemy się 
poddać albo przeżywać każdą chwilę jak dar.
Doktor Edith Eger, uznana terapeutka, która 
przeżyła Holokaust, oferuje  poradnik, który w 
subtelny i inspirujący sposób zachęca do zmiany 
sposobu myślenia i zachowań, które sprawiają, że 
wciąż tkwimy uwięzieni w przeszłości i nie 
potrafimy odnaleźć spokoju ani w pełni cieszyć się 
życiem. Historie z życia doktor Eger i jej pacjentów 
to  lekcje, które pomogą zrozumieć, że 
najczarniejsze chwile życia to najlepsi nauczyciele, 
oraz odnaleźć wolność dzięki sile wyboru. 
https://lubimyczytac.pl/

147 Ałbena Grabowska – Stulecie 
Winnych – Początek

W książce Stuleciu Winnych. Początek Ałbena 
Grabowska ukazuje pierwsze dekady historii rodu 
Winnych. Zdun Antoni Winny osiedla się w 
Brwinowie i zakochuje w najmłodszej córce Jadwigi
i Mariana Wielichnowskich – Bronisławie. Udaje mu
się zdobyć względy Broni i w 1874 roku biorą ślub 
Bronia – mądra, zaradna i życzliwa – cieszy się 
szacunkiem w całej okolicy. Antoni z kolei 
uznawany jest za dobrego rzemieślnika. Wydaje 
się, że czeka ich dostatnia i spokojna przyszłość.
Życie pod rosyjskim zaborem jest jednak pełne 
trosk. W tragicznych okolicznościach umiera 
najpierw jedna, potem druga siostra Bronisławy, 
odchodzą jej rodzice, a za ocean wyjeżdża z 
synami szwagier Tadeusz. 
https://lubimyczytac.pl/

148 Paulina Świst – Paprocany W Miejskiej Komendzie Policji w Tychach wybucha 
afera: kilku policjantów miało rzekomo zgwałcić 
prostytutkę. Pokrzywdzona jako głównego sprawcę 
wskazuje Krzysztofa Strzeleckiego - wzorowego 
funkcjonariusza.  Strzelecki twierdzi stanowczo, że 
jest niewinny, ale zostaje odesłany na przymusowy 
urlop. Jedyną osobą, która bez zastrzeżeń wierzy w
jego niewinność jest jego szef. Niestety, on sam też
ma kłopoty, a konkretnie nie tyle on, co jego 
przybrana córka ze swoją 18 letnią bratanicą.  
Urlopowany Strzelecki chwilowo dysponuje 
nadmiarem wolnego czasu, więc jej ojczym prosi 
go o pomoc w prywatnym śledztwie. Tropy wydają 
się prowadzić do Paprocan - jeziora w Tychach, 
popularnego na Śląsku miejsca wypoczynku. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


149 Paulina Świst – Chechło Piaszczyste plaże, trawy i trzcinowiska przyciągają 
ludzi spragnionych wypoczynku. Oraz tych, którzy z
dala od wielkomiejskiego gwaru prowadzą tu swoje 
ciemne interesy. Na przykład takich jak Luca. Inni, 
tacy jak Marcin i Paulina, woleliby pewnie zjawić się
tam z własnej woli i w nieco przyjemniejszych 
okolicznościach. Chwilowo są jednak za bardzo 
zajęci ratowaniem własnej skóry, żeby o tym 
myśleć. I choć ciąg dalszy nastąpi, to nie wszystkim
to wyjdzie na dobre i nie każdy wyjdzie z tego 
żywy... 
https://lubimyczytac.pl/


