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L.p. Autor i tytuł Opis książki

1 Anna Hoglund, Ulf Stark – Czy 
umiesz gwizdać Joanno?

Bertil bardzo chciałby mieć dziadka. Ulf zna miejsce, 
gdzie dziadków jest pełno. Zabiera Bertila do domu 
starców.
"Wchodzą do pokoju, w którym siedzi samotnie 
staruszek . Bertil wręcza mu kwiatek.
- Proszę bardzo, dziadku, to dla ciebie!
- Jak to? Czyżbym był twoim dziadkiem?
- Tak. I nareszcie przyszedłem. Wcześniej się jakoś nie 
udało". Dziadek Bertila nie jada co prawda nóżek w 
galarecie ani nie łowi ryb, jak dziadek Ulfa, ale za to 
potrafi zrobić piękny latawiec i wdrapać się na drzewo. 
Ale przede wszystkim potrafi gwizdać!
Piękna opowieść o przyjaźni, radości bycia razem i o 
pożegnaniu.
O starości, o życiu i śmierci. O rzeczach ważnych i 
poważnych - bez cienia nadęcia i patosu, za to z 
subtelnie wplecionym humorem.
Na podstawie książki "Czy umiesz gwizdać, Joanno?" 
powstał film, który pokazywany jest co roku w 
szwedzkiej telewizji w święta Bożego Narodzenia. 
https://lubimyczytac.pl/

2 Astrid Lingren – Ja nie chcę iść 
spać

Kiedy nadchodzi pora snu, Lasse zawsze bawi się w 
najlepsze i nigdy nie chce iść do łóżka. Pewnego dnia 
sąsiadka pożycza mu swoje niezwykłe okulary. Dzięki 
nim Lasse przekonuje się, że nie tylko on musi chodzić 
spać. Tego wieczora zasypia bez protestów.
Idealna książka do poduszki, kolejna nieznana dotąd w 
Polsce książka obrazkowa Astrid Lindgren z 
klasycznymi ilustracjami Ilon Wikland. Jedna z 
niewielu książek tej autorki, w której pojawiają się 
zwierzęcy bohaterowie – misie, wiewiórki, pisklaki… 
https://lubimyczytac.pl/

3 Birgit Bergander – Mam 
przyjaciółkę księgarkę

Wizyta w księgarni to nie tylko zakup książki na 
urodziny przyjaciółki, ale i okazja, by zobaczyć, jak 
księgarnia działa. Teraz już wiadomo, że 
najważniejszym zadaniem księgarki jest... doradzanie 
klientom. 
https://lubimyczytac.pl/



4 Sabine Kraushaar – Maks zimą Maks cieszy się, że zbliżają się ferie zimowe. Wreszcie 
będzie mógł pojeździć na nartach, ulepić z tatą bałwana
i wybudować igloo z Pauliną i Feliksem! 
https://lubimyczytac.pl/

5 Roksana Jędrzejewska – Wróbel 
– Florka – z pamiętnika ryjówki

Florka to ryjówka - taka myszka z ryjkiem. Od innych 
znanych wam Florek bez ryjka różni ją tylko to, że jada
kanapki z komarem i muchy w czekoladzie, bo poza 
tym jest zupełnie zwyczajnym dzieckiem. Bystrym, 
zabawnym, trochę marzycielskim. Florka ma zeszyt w 
kratkę, który dostała od tatusia. Zapisuje w nim 
wszystkie potwornie ważne sprawy - że pan Kret 
robiąc remont zniknął kolory, a pluszowego kotka 
Rysia porwał podstępny Bałagan. Że niebo połknęło 
piłkę, a rodzice kłócą się i godzą. Zastanawia się, gdzie
się chowa czas, którego wciąż brakuje mamie i gdzie 
jesteśmy, kiedy śpimy. Jednym słowem - z wszystkich 
znanych mi gryzoni z mlecznymi zębami Florka pisze 
najwięcej. I najlepiej. Świetnie pasuje do grona moich 
ulubionych książkowych postaci. Pamiętajcie! Nie 
wszystko, co ma ryjek, to świnka. 
https://lubimyczytac.pl/

6 Michalina Wisłocka – Sztuka 
kochania

Legendarny poradnik słynnej seksuolożki, który 
zapoczątkował rewolucję seksualną w Polsce. Nowe 
wydanie ze wstępem prof. Zbigniewa Izdebskiego.
Po raz pierwszy wydany w 1976 roku. Ponad 7 mln 
sprzedanych egzemplarzy plus tysiące pirackich 
dodruków. Mimo upływu czasu wciąż zadziwia 
aktualnością.
Sztuka kochania nie zawiera recepty na miłość, nie jest 
też podręcznikiem technik seksualnych. Kochanie to 
piękne polskie słowo, które określa ciepły, serdeczny, 
pełen przyjaźni i harmonii seksualnej kontakt dwojga 
bliskich sobie ludzi. W książce autorka wykorzystała 
doświadczenia płynące z rozmów z pacjentami oraz z 
lektury mnóstwa listów. Wykorzystała również 
materiały i wnioski z dyskusji prasowych, w których 
wojowała uparcie o kulturę uczuć i seksu.
Książka ukazuje się tuż przed premierą filmowej 
biografii Michaliny Wisłockiej autorstwa twórców 
filmu „Bogowie”. 
https://lubimyczytac.pl/
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7 Berenika Kołomycka – Malutki 
lisek i wielki dzik – Świt

Malutki Lisek i Wielki Dzik trzymają się zawsze 
razem, tak jak przystało na najlepszych przyjaciół. 
Przemierzają lasy i łąki, odkrywając nieznane. Szukają 
odpowiedzi na nurtujące ich pytania: czym jest 
tajemniczy Endeżet i dlaczego jest nam smutno, kiedy 
nie wszystko układa się po naszej myśli? Jak wygląda 
Cień Smutku i dlaczego nie wolno dać się mu złapać?
Ale najważniejsze, że zawsze wychodzą cało z opresji, 
bo mają siebie nawzajem. Doskonały komiks dla 
najmłodszych czytelników! 
https://lubimyczytac.pl/

8 Antonina Kasprzak – Wiłka, 
smocza dziewczynka

Gdy mama Poli i Bułeczki trafia na kilka miesięcy do 
szpitala, życie dziewczynek bardzo się zmienia. 
Zapracowany, często wyjeżdżający służbowo tata nie 
może im poświęcić zbyt wiele czasu, muszą więc stać 
się bardziej samodzielne, szczególnie rozsądna i 
odpowiedzialna Pola, która opiekuje się roztargnioną i 
beztroską młodszą siostrą. Pola i Bułeczka natrafiają na
trop dziwnej dziewczynki, zamkniętej w domu przez 
surową matkę. Ukrywa ona pewną tajemnicę, należy 
bowiem nie do gatunku ludzi, ale tajemniczych, 
smoczych istot - Wił. Kochająca, ale apodyktyczna 
matka-smoczyca pragnie, by córka zrealizowała jej 
plany i ambicje, nie licząc się z uczuciami 
dziewczynki. Poli, Bułeczce i tajemniczej Wiłce udaje 
się jednak rozwiązać problemy, z którymi dorośli w 
obydwu rodzinach nie umieli sobie dać rady. 
https://lubimyczytac.pl/

9 Hanna Kowalewska – Przelot 
bocianów

Kontynuacja bestsellerowego cyklu o Zawrociu.
W Przelocie bocianów, piątej części cyklu o Zawrociu, 
Matylda staje w obliczu faktu, który w jej życiu ma 
zmienić wszystko – dowiaduje się, że jest w ciąży. 
Dotąd lubiła żyć „na zakręcie”, widzieć różne 
perspektywy, nie przywiązując się do żadnej. Czy uda 
jej się zaakceptować nowy stan rzeczy i poukładać 
rozsypujące się życie w sensowną całość? I co z ojcem 
dziecka? Czy będzie mogła liczyć na jego wsparcie, 
gdy zawiodą najbliżsi? 
https://lubimyczytac.pl/
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10 Hanna Kowalewska – Okna z 
widokiem na Weronę

Nudny luty na prowincji? Nic z tego. Gdy tylko Paweł 
wyjeżdża w sprawach rodzinnych i zawodowych do 
Paryża, Matylda trafia na trop kolejnej tajemnicy. 
Należąca do Zawrocia Werona, pokryta bluszczem 
posesja wraz z jeziorkiem w kształcie podkowy, 
przyciąga ją jak magnes. Matylda szybko jednak 
pojmuje, że sekrety Werony nie będą tak łatwe do 
odkrycia, ani tak przyjemne, jakby sobie tego życzyła. 
Zmowa milczenia i ostrzeżenia nie są jednak w stanie 
powstrzymać Matyldy przed dociekaniem prawdy o 
wydarzeniach sprzed lat, które zmieniły życie bliskich 
jej osób. Czy uda się jej odkryć prawdę, gdy nikt nie 
chce jej w tym pomóc?
Okna z widokiem na Weronę to przepiękna opowieść o 
zmaganiu się z rzeczywistością i splątaniu ludzkich 
losów oraz o tym, jak przeszłość nieodwracalnie 
wpływa na naszą teraźniejszość. 
https://lubimyczytac.pl/

11 Michael Crichton – Smocze kły Jest rok 1876. Wojownicze indiańskie plemiona wciąż 
zamieszkują zachodnie tereny Ameryki, choć na fali 
gorączki złota w tamtejszym krajobrazie zaczynają 
wyrastać miasta bezprawia. W tej scenerii dwaj 
paleontolodzy przetrząsają Dziki Zachód 
w poszukiwaniu szczątków dinozaurów, jednocześnie 
wzajemnie oszukując się i sabotując swoją pracę 
w rywalizacji, którą nazwano wojną o kości.
W takim zdradliwym otoczeniu porusza się William 
Johnson, student Yale, który tu odkryje siłę swojego 
charakteru i zmierzy się z najgroźniejszymi 
przeciwnikami. 
https://lubimyczytac.pl/

12 Emilia Dziubak, Madlena Szeliga
– Horror

A co gdyby truskawka miała uczucia? Czy 
zawahalibyście się przed wrzuceniem jej do blendera?
Czy obieranie ziemniaków na pewno jest etyczne? Czy 
macie wyrzuty sumienia po szatkowaniu główek 
kapusty?
"Horror" Madleny Szeligi to książka - żart, i książka - 
perełka z wyjątkowymi, autorskimi ilustracjami Emilii 
Dziubak, która pokazuje czytelnikom swoje zupełnie 
nowe oblicze. Powstała nie po to, żeby straszyć (no, 
może tylko troszkę!), ale żeby ćwiczyć wyobraźnię i 
bawić się codziennością.
Są tu i owoce, które dobrze znamy, ale też bardziej 
egzotyczne. Są warzywa i zioła. I wszystkie sposoby w 
jakie znęcamy się nad nimi. 
https://lubimyczytac.pl/
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13 Svenja Herrmann, Józef Wilkoń –
Wilczki

Cztery wilcze szczenięta skuszone nęcącymi 
zapachami wyruszają na podbój lasu. Pełna tajemnic 
ciemność, zagadkowa toń jeziora, tęsknota za matką i 
doskwierający głód – czy wilczki poradzą sobie 
podczas pełnej niespodzianek wyprawy?
Prawdziwa gratka dla najmłodszych: niepowtarzalne 
sceny autorstwa mistrza ilustracji i rzeźby Józefa 
Wilkonia i plastyczny tekst Svenji Herrmann to uczta 
dla miłośników natury. Charakterystyczne dla artysty 
obrazy są prawdziwe – nie upiększają i nie idealizują. 
Poczuj wilczy zew i ruszaj z watahą po przygodę! 
https://lubimyczytac.pl/

14 Robert Małecki – Skaza Zimą 2018 roku ze skutego lodem jeziora zostają 
wyciągnięte zwłoki nastolatka. Patolog jest pewien, że 
śmierć chłopca nastąpiła w wyniku utonięcia. Znamion 
przestępstwa nie nosi też ciało starszego, bezdomnego 
mężczyzny o nieustalonej tożsamości. Oba zgony łączy
tylko mroźna noc. 
Jednak zdaniem komisarza Bernarda Grossa pytań w 
obu sprawach jest więcej niż odpowiedzi. I kiedy 
zacznie je zadawać, mieszkańcy pobliskiego 
miasteczka nabiorą wody w usta. Gross przekonuje się 
z czasem, że ich milczenie to mur, za którym czają się 
duchy przeszłości.
 https://lubimyczytac.pl/

15 Robert Małecki – Wada Groźne burze nad Chełmżą i nieznośne sierpniowe 
upały. Na leśnej polanie w pobliżu jeziora komisarz 
Bernard Gross trafia na pusty, zakrwawiony namiot. 
Stopniowo odkrywa wokół niego znacznie więcej 
śladów krwi. Wszystko wskazuje na brutalną zbrodnię, 
której ofiarą mogła paść młoda kobieta. Kłopot w tym, 
że Gross nie ma żadnego punktu zaczepienia. Brak 
ciała ofiary, narzędzia zbrodni i sprawcy. Zbyt wiele 
niewiadomych i zbyt wiele mylnych tropów, którymi 
musi podążyć, by w gęstniejącym mroku odnaleźć 
przerażającą prawdę. 
https://lubimyczytac.pl/

16 Agnieszka Lis – Muzyka Twojej 
duszy

Igor trafia do szkoły z internatem. Jest skryty i unika 
ludzi. Gdy otrzymuje od wujka swój pierwszy aparat 
fotograficzny odkrywa pasję, która będzie towarzyszyć 
mu przez całe życie.
Po kilku latach od zakończenia szkoły Igor poznaje 
Elżbietę – utalentowaną i odnoszącą sukcesy pianistkę. 
Pomiędzy nimi rodzi się uczucie. Czy jednak miłość do
muzyki nie jest dla niej ważniejsza, niż miłość do 
fotografa? Jaką rolę odegra bolesna przeszłość Igora?
Muzyka twojej duszy to wzruszająca opowieść o 
trudnej sztuce wyborów. O dążeniu do perfekcji, która 
nie zawsze okazuje się być tym, czego pragniemy. 
https://lubimyczytac.pl/
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17 Sassafras de Bruyn, Pimm van 
Hest – Wszędzie  i we wszystkim

Dorośli nie chcą o tym rozmawiać. Każdy przeżywa 
stratę na swój sposób. Yolandzie jednak to nie daje 
spokoju. Mama odeszła – ale dokąd? Nie mogąc 
zrozumieć co się stało, postanawia sama jej poszukać.
„Wszędzie i we wszystkim” to opowieść o stracie i 
godzeniu się z nią. Jej bohaterka  Yolanda, nie ustaje w 
poszukiwaniach swojej zmarłej mamy. Odnajduje jej 
ślady wokół siebie – i zmienia rzeczywistość nie tylko 
swoją, ale też swoich bliskich, sprawiając, że łatwiej im
się otworzyć i zaakceptować, że bliskiej osoby już nie 
ma. Poetycki tekst Pimma van Hesta, podchodzący do 
trudnego tematu z wrażliwością, uzupełniają  ilustracje 
Sassafras de Bruyn . Książeczka ułatwi rozmowę z 
dzieckiem o śmierci bliskiej osoby. Choć mamy 
Yolandy już nie ma, jakaś jej część zawsze pozostanie 
w tym, co  pozostawiła i w pamięci tych, którzy mieli 
szczęście ją poznać. 
https://lubimyczytac.pl/

18 Izabela Krasiejko - Rodzina z 
dziećmi. Rodzina dysfunkcyjna. 
Pedagogika, praca socjalna, 
terapia.

Monografia ma charakter teoretyczno-metodyczny. 
Scharakteryzowano w niej cechy rodziny, czynniki 
ryzyka krzywdzenia dziecka, opisano objawy zaburzeń 
dziecięcych wynikających z wychowywania się w 
rodzinie nieprawidłowo realizującej swe funkcje. 
Ponadto zaprezentowano role i zadania oraz metodykę 
działania specjalistów pracujących z rodzinami w 
obszarze wsparcia rodziny i ochrony dobra dziecka. 
Ponadto kładzie się coraz większy nacisk na 
współpracę pracowników służb społecznych między 
sobą i z przedstawicielami innych resortów i sektorów 
(muliprofesjonalizm). 
https://lubimyczytac.pl/

19 David Lagercrantz – Ta, która 
musi umrzeć

W centrum Sztokholmu znaleziony zostaje martwy 
mężczyzna. Z pozoru wygląda to na tragiczną śmierć 
bezdomnego, jednak pomimo cech 
charakterystycznych jego tożsamości nie udaje się 
ustalić. Lekarka sądowa, Fredrika Nyman, kierując się 
swoimi podejrzeniami, kontaktuje się z Mikaelem 
Blomkvistem.
Dziennikarz niechętnie zabiera się do sprawy. 
Świadkowie potwierdzają co prawda, że mężczyzna 
kilkukrotnie bełkotał coś pod adresem Johannesa 
Forsella, szwedzkiego ministra obrony – ale czy 
faktycznie coś mogło ich łączyć?
Mikael bezskutecznie próbuje skontaktować się z 
Lisbeth Salander, która po pogrzebie Holgera 
Palmgrena wyjechała z kraju. Blomkvist nie wie, że 
Lisbeth trafiła do Moskwy, by raz na zawsze wyrównać
rachunki ze swoją siostrą Camillą. Salander podjęła 
decyzję – będzie myśliwą, nie ofiarą. 

https://lubimyczytac.pl/
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20 Ewa Zontek – Przygody Fenka – 
Nie wszystko mogę mieć

Fenek jest z rodzicami w hipermarkecie. Bardzo chce, 
by kupili mu konika i zagrodę. Rodzice niestety nie 
chcę się zgodzić, co bardzo nie podoba się chłopcu. 
Czy uda mu się ich przekonać?
Poza dostosowaną do wieku dzieci treścią i pięknymi, 
kolorowymi ilustracjami, książeczka zawiera również 
wiele dodatkowych materiałów.
- wybrane wyrazy zaznaczone kolorem czerwonym 
(współgrające z nimi arkusze znaleźć można w 
Materiałach do pobrania),
- pomysły na ciekawe spędzenie czasu z dzieckiem po 
przeczytaniu książeczki,
- wypowiedzi ekspertów: lekarzy, pedagogów, 
psychologów, strażaków i wielu innych.
To nie tylko bajka "do poduszki", ale coś o wiele 
więcej.
https://lubimyczytac.pl/

21 Julie Anne Long – Nieznana 
miłość

Lady Delilah Derring przez całe swoje małżeństwo 
była wierną, choć zdradzaną żoną. Śmierć hrabiego 
zderzyła ją z ponurą rzeczywistością: z powodu długów
męża zostaje bez środków do życia i musi 
przeprowadzić się z rezydencji w centrum Londynu do 
zrujnowanego domu w okolicy portu. Niespodziewanie
ta sytuacja daje Delilah szansę na inne życie: 
prawdziwą wolność, w której nie ma miejsca na łaskę i 
niełaskę mężczyzny.
Razem z dawną kochanką męża zmieniają opustoszały 
budynek w hotel o dumnej nazwie Wielki Pałac nad 
Tamizą. Wszystko byłoby na dobrej drodze, gdyby nie 
kłopotliwy gość – kapitan marynarki Tristan Hardy, 
tropiący przemytników. Dla mężczyzny tak 
poświęconego swojej misji uwiedzenie pięknej 
arystokratki, żeby dopaść przestępców, wydaje się nic 
nie znaczącą błahostką. 
https://lubimyczytac.pl/

22 Jerzy Kosiński – Malowany ptak Jedna z najgłośniejszych książek drugiej połowy XX 
wieku, która przyniosła Jerzemu Kosińskiemu sławę i 
miejsce w panteonie najwybitniejszych pisarzy tego 
okresu.
Parabola ludzkiego losu, naturalistyczne studium 
barbarzyństwa i przemocy, wizja świata 
wynaturzonego przez wojnę.
Kilkuletni żydowski chłopiec w pierwszych tygodniach
II wojny światowej trafia do zapadłej wioski na kresach
wschodnich i ściąga na siebie prześladowania 
prymitywnych, zabobonnych chłopów. Bity i 
torturowany, tuła się po okolicznych lasach i wsiach, 
będąc świadkiem wciąż nowych okrucieństw i zbrodni.
W końcu zło, z którym się styka, staje się jego 
udziałem. 
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23 Eva Eland – Kiedy nadchodzi 
smutek

Wspaniały debiut autorki i ilustratorki Evy Eland to 
książka pomagająca oswajać dzieci ze smutkiem, który 
czasem niespodziewanie pojawia się na progu. 
https://lubimyczytac.pl/

24 Tove Jansson – Pamiętniki 
Tatusia Muminka

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/

25 Emilia Dziubak, Przemysław 
Wechterowicz – W pogoni za 
zyciem

Bohaterką książki jest malutka Jętka, która właśnie 
przyszła na świat i wyrusza na podbój Nowego Jorku. 
Jeszcze nie wie, że ma czas tylko do zachodu słońca, 
bo jej życie kończy się o zmierzchu. Poznać Nowy Jork
w jeden dzień to nie lada wyzwanie. Jętka, ciekawa 
świata i żądna wrażeń, nie waha się ani chwili. Jej 
przewodniczką jest Mucha, która zna miasto jak mało 
kto. Zaczynają więc szaleńczą podróż. Czy zdążą 
uścisnąć rękę prezydenta, zanim słońce schowa się za 
horyzont?
Zawrotne tempo akcji, fascynujące miejsca, smak 
przygody i piękne, poetyckie, ale też bardzo dowcipne 
ilustracje Emilii Dziubak tworzą niepowtarzalną 
całość. 
https://lubimyczytac.pl/
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26 Agnieszka Lis – Pozory Tomek to młody pracownik korporacji, który każdego 
dnia zmaga się nie tylko z presją otoczenia, ale także z 
własnymi słabościami. Koleżanki i koledzy z pracy nie 
ułatwiają mu życia, odreagowując trudy 
codzienności.Gdy niespodziewanie dla siebie i innych 
mężczyzna znajduje nić porozumienia z Anną, na 
horyzoncie pojawia się widmo konieczności pracy 
zdalnej.Jaką historię skrywa Tomek, i jak przymus 
odseparowania wpłynie na jego relacje z innymi?Czy w
świecie, który stale pędził do przodu i nagle się 
zatrzymał, jest miejsce na rozmow

ę, przyjaźń i miłość? 
https://lubimyczytac.pl/

27 Emily Hughes – Dzika „Dzika” to wzruszająca historia dziewczynki 
wychowanej wśród zwierząt i jej niespodziewanej 
przeprowadzki do miasta, gdzie wszystko okazuje się 
dziwne i inne. To opowieść o dzikości serca, wolności i
byciu sobą. Bo w każdym z nas jest coś dzikiego, 
czego nie można poskromić.

https://lubimyczytac.pl/

28 Liane Schneider, Annette 
Steinhauer – Zuzia w górach

Zuzia z mamą, tatą i młodszym bratem wyruszają w 
góry. To dopiero wyprawa fantastyczna! Są 
prawdziwymi turystami, którzy z plecakami wyruszają 
na górski szlak. A potem, pełni wrażeń, siedzą przy 
ognisku. 
https://lubimyczytac.pl/
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29 Magdalena Kozieł Nowak, 
Mirosław Wlekły – Przygoda 
dzika Toniego Halika

Sto lat temu urodził się chłopiec, którego największym 
marzeniem było zostać Indianinem.
W Płocku, gdzie chodził do szkoły, nikt nie brał jego 
planów na poważnie. A tymczasem wiele lat później 
ów chłopiec, już jako dorosły mężczyzna trafił do 
Ameryki Południowej i razem z żoną wyruszył w 
niebezpieczną podróż do serca tropikalnego lasu w 
Brazylii. Był przekonany, że dotrze do Indian i że 
stanie się jednym z nich. Czy mu się to udało? 
Dołączcie do szalonej wyprawy Toniego i Pieret 
Halików! Poznacie szamana, zobaczycie różowe 
delfiny, niebieskie papugi, a nawet weźmiecie udział w 
indiańskiej bitwie! 
https://lubimyczytac.pl/

30 Mafra Gagliardi – Dziadek 
Tomek

Dziadek Tomek ma fantazję, a w jego towarzystwie 
wszystkie dzieci są szczęśliwe i nikt się nie nudzi. Do 
czasu…
Pewnego dnia burmistrz oznajmia, że w trosce o 
dobrostan i bezpieczeństwo wszystkich babć i 
dziadków zostaną oni przetransportowani do miejsca, 
które zwie się Szczęśliwym Domem. Do akcji 
wkraczają „dziadkołapacze”, a dziadek Tomek zostaje 
pochwycony podczas wyścigu wrotkarskiego. Pod 
osłoną nocy autobusy zabierają babcie i dziadków, by 
wywieźć ich do Szczęśliwego Domu.
Dzieci są smutne i dopytują o swoich bliskich, ale 
dopiero po dłuższym czasie mogą ich zobaczyć w 
telewizji. Szczęśliwy Dom jest faktycznie piękny i 
znakomicie wyposażony. Jednak dzieci od razu 
zauważają, że babcie i dziadkowie wcale nie są w nim 
szczęśliwi, więc postanawiają ich stamtąd uwolnić. 
https://lubimyczytac.pl/

31 Marianna Oklejak, Zofia 
Stanecka – Wielka księga uczuć –
Basia

Basia jest szczęśliwa zawsze w dzień słodyczowy. Lula
czuje tremę przed występami na scenie. Mały Franek 
we wszystkich dorosłych budzi czułość. Babcia 
Krystyna martwi się o Dziadka Henryka. A Misiek 
Zdzisiek jest bardzo ciekawy, jak otworzyć słoik z 
miodem. Życie Basi, jej rodziny i przyjaciół jest pełne 
uczuć – i takich, które wprawiają nas w dobry nastrój, i
takich, które powodują, że aż gotujemy się od środka. 
Dowiedzcie się, co i o czym mówią nam uczucia, 
skorzystajcie też ze wskazówek Miśka Zdziśka, dzięki 
którym poradzicie sobie w każdej sytuacji. „Wielka 
księga o uczuciach” to nie tylko wspaniała literacka 
przygoda z bohaterami serii „Basia”, lecz także 
nieoceniony pomocnik każdego rodzica. 
https://lubimyczytac.pl/
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32 Bing kocha Flopa – Bing

Bing kocha Flopa to urocza kartonowa książeczka o 
miłości i przyjaźni, którą można czytać i oglądać bez 
końca. Wdzięczny kształt serca, poręczny format, 
solidne, odporne na dziecięce eksperymenty karty, a 
przede wszystkim pełna ciepła treść sprawią, że 
książeczka będzie niezapomnianym prezentem dla 
malucha. 
https://lubimyczytac.pl/

33 Monika Kowalska – Lwowska 
kołysanka

Przejmująca historia lwowskiej rodziny Szubów tuż 
przed wybuchem oraz w czasie II wojny światowej
Pierwszy tom to obraz życia Ady, córki kolejarza, i jej 
rodziny na tle lwowskiego przedmieścia w przededniu 
wojennej apokalipsy. Adela, praktykantka w ochronce, 
przemierza lwowskie ulice, pokazując ich 
uwodzicielski koloryt, a także ciemną stronę miasta. 
Razem z rodziną Szubów czytelnik będzie zmagał się z
okrucieństwem wojennej i powojennej rzeczywistości, 
w końcu razem z nimi bydlęcym wagonem opuści 
Lwów, udając się na Zachód do nowej Polski. 
https://lubimyczytac.pl/

34 Christian Tielmann – Lecimy 
samolotem

Co za wspaniały prezent na urodziny: bilet na samolot 
do Paryża! Tym razem jest to zupełnie niezwykły lot – 
Ania jest pasażerem, ale siedzi w kabinie pilotów. 
Dzięki temu może poznać wszystkie tajniki pracy 
załogi, począwszy od tankowania, dokładnego 
sprawdzenia samolotu według checklisty, aż po start 
samolotu. Skąd właściwie pilot wie, którędy ma lecieć?
Jak poradzić sobie z taką liczbą różnych urządzeń w 
kokpicie? 
https://lubimyczytac.pl/

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


35 Ałbena Grabowska – Rzeki płyną
jak chcą

Klara, Róża i Amelka. Panny Terechowiczówny. Przed 
wojną jeździły z rodzicami do wód, mieszkały w 
wytwornym pensjonacie, a matka pilnowała, by 
parasolkami chroniły delikatną cerę przed słońcem. 
Rok 1914 wywrócił życie sióstr, podobnie jak 
milionów ludzi w Europie, do góry nogami. Ojciec 
poszedł na front, majątek szybko zaczął podupadać.
Lata mijają. Matka na przemian rozpacza i modli się, 
Róża wciąż jest trzpiotką, a Klara, mimo protestów 
starej służącej Ludwiżanki, urabia sobie ręce po łokcie. 
Amelia wbrew woli zszokowanej rodziny udaje się na 
szkolenie do szpitala wojskowego w Warszawie. 
Jednak to zaledwie grom przed prawdziwą burzą. Po 
kilku miesiącach zawiadamia bowiem rodzinę, że 
wraca do rodzinnego majątku z... mężem. 
https://lubimyczytac.pl/

36 Sylwia Zientek – Polki na 
Montparnassie

Nieznane historie polskich malarek w legendarnej 
dzielnicy Paryża.W Warszawie i Krakowie  zabraniano 
im portretowania nagich modeli i malowania obrazów 
historycznych. Ówcześni artyści  uważali, że 
malarstwo jest wbrew naturze kobiety.Najodważniejsze
wsiadały w pociąg do Paryża, by tam uczyć się, 
rozwijać i spełniać marzenia.  W dzielnicy 
Montparnasse, stolicy artystycznego świata, żyło blisko
dwieście Polek-artystek. Malowały, ale i kochały, 
przeżywały życiowe dramaty i uniesienia. Anna 
Bilińska-Bohdanowicz, jako pierwsza polska malarka 
cieszyła się międzynarodową karierą; Alicja Halicka, 
ukrywająca swą twórczość przed mężem, znanym 
malarzem, stała się cenioną kobietą-kubistką; obrazy 
Meli Muter, przyjaciółki Władysława Reymonta i R.M 
Rilkego dziś poszukiwanie są przez muzea i 
kolekcjonerów na całym świecie. 
https://lubimyczytac.pl/

37 Danielle Steel – Suknia ślubna Jedna rodzina, cztery pokolenia i jedyna taka suknia.
Długie rękawy, zabudowany dekolt, rozłożysta 
spódnica obszyta koronką i perełkami. Do tego tiara i 
naszyjnik z diamentów. W rodzinie Deveraux ta 
spektakularna kreacja niczym cenny skarb przechodzi z
pokolenia na pokolenie.
Choć kobiety, które stają w niej na ślubnym kobiercu, 
olśniewają, suknia nie zagwarantuje im szczęścia. 
Same będą musiały zawalczyć o to, co najcenniejsze.
Obracająca się w wyższych sferach Eleanor pozna 
słodki smak miłości i gorycz utraty. Jej córkę Camille 
zwiedzie głos własnego niepokornego serca. Kolejna z 
rodu, Ruby Moon, obdarzona wyjątkowym imieniem i 
urodą, zdoła przywrócić rodzinie dawną świetność. 
https://lubimyczytac.pl/
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38 Benji Davies – Cudowna wyspa 
dziadka

Zdobywca nagrody Oscar’s First Book Prize 2014
Syd najbardziej na świecie kocha swojego dziadka. A 
dziadek Syda. I to się nigdy nie zmieni. Teraz czeka ich
najważniejsza wspólna przygoda.
Cudowna wyspa dziadka to pięknie zilustrowana 
opowieść, która uwrażliwia na to, że najbliżsi tak 
naprawdę nigdy nas nie opuszczają. 
https://lubimyczytac.pl/

39 Sylwain Tesson – Duch śniegów W północno-wschodnim Tybecie, na wysokości 5000 
m n.p.m. rozciąga się królestwo śnieżnej pantery – 
rodzaj sawanny przeniesionej na azjatyckie pustkowia; 
niezmierzone morza traw poprzetykane nielicznymi 
wydmami, przemierzane przez stada antylop, kozic i 
jaków. Tesson udaje się do tego niegościnnego dla 
człowieka sanktuarium na zaproszenie Vincenta 
Muniera, specjalisty w fotografowaniu zwierząt. 
Wspólnie, w temperaturach przekraczających -30 
stopni, wyruszą na poszukiwanie śladów tego 
śnieżnego ducha. 
Dzięki doskonałemu pisarstwu Tessona my również 
możemy wziąć udział w tej tybetańskiej przygodzie, 
poznając pasjonującą sztukę tropienia i obserwacji 
zwierząt, azjatycką duchowość, ale też wiele celnych 
spostrzeżeń na temat katastrofalnych skutków 
działalności człowieka w świecie zwierząt. Na 
przykładzie śnieżnej pantery autor zastanawia się nad 
strukturą świata i cykli wymierania gatunków. 
https://lubimyczytac.pl/

40 Agnieszka Lingas Łoniewska, 
Dorota Mili  i inni – Zakochane 
Zakopane

Sezon letni zbliża się wielkimi krokami. Turyści 
masowo zjeżdżają do najsłynniejszego polskiego 
kurortu. Część z nich chce po prostu odpocząć, inni 
planują wysokogórską wspinaczkę, ale są i tacy, który 
chcą się po prostu dobrze zabawić.
Właściciele pensjonatu Willa pod Jodłami organizują 
letnią edycję konkursu, w którym do wygrania jest 
weekend w zakopiańskim pensjonacie w samym środku
letniego sezonu. Komu uda się wygrać w tej loterii? 
Czyje ścieżki tym razem przetną się na tatrzańskich 
szlakach i zakopiańskich deptakach? Czy i tym razem 
bijące w tym samym rytmie serca, odnajdą do siebie 
drogę? Bo jeśli się zakochać, to tylko latem i tylko w 
Zakopanem!Zakochane Zakopane – tam zdarzyć może 
się wszystko! 
https://lubimyczytac.pl/
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41 Jojo Moyes – Zakazany owoc Daisy nie jest w stanie przejechać przez ten most, 
chociaż ludzie stojący za nią w korku dostają białej 
gorączki. To właśnie tu Daniel po raz pierwszy wyznał,
że ją kocha. Ich życie było idealne, a teraz ona nie 
panuje nad niczym. Nad bałaganem, fryzurą, 
rozciągniętym dresem… Potrafi tylko rozpaczliwie 
tęsknić za dziewczyną, którą kiedyś była.
To oczywiście najgorszy moment, by dostać nową 
pracę. Daisy ma natychmiast zająć się urządzeniem 
wnętrza niezwykłej willi nad brzegiem morza. Ten dom
odbiera jej mowę. Ach, zrobi z niego prawdziwe cudo! 
Już wkrótce okazuje się, że willa kryje w sobie więcej 
obietnic, niż Daisy mogła przypuszczać. I historię 
zakazanej miłości, która teraz może się powtórzyć. 
https://lubimyczytac.pl/

42 Katarzyna Jackowska Enemuo – 
Tkaczka chmur

Patrzyłam na jej znajomych i przyjaciół, tych 
niedużych, dziesięcioletnich i widziałam, że stoją oko 
w oko z niepojętym, tak samo, jak my wszyscy. 
Uświadomiłam sobie wtedy, że nie znam żadnej, ale to 
żadnej historii dla dzieci, która mówiłaby o śmierci. I o 
tym, co się dzieje z nami, którzy zostajemy tutaj, po 
śmierci kogoś bliskiego. Pomyślałam wtedy – a co z 
dziećmi jeszcze młodszymi, które pojmują świat 
zupełnie nieintelektualnie?
Trudno rozmawiać z dziećmi o nieuchronności, o 
śmierci, o chorobie, o tym, co wydaje się zupełnie bez 
sensu, czasem nawet niesprawiedliwe. Trudno 
rozmawiać z nimi o tym, co się dzieje z człowiekiem, 
który musi się z tym zmierzyć. O emocjach, tych 
najtrudniejszych, o których często słyszymy, że są "złe"
– a przecież są naturalne. 
https://lubimyczytac.pl/

43 Daphne du Marier – Rebeka Powieść nagrodzona National Book Award.
Książka, która zainspirowała Alfreda Hitchcocka i 
Stephena Kinga.
Podczas wyprawy na Riwierę Francuską nieśmiała 
dziewczyna poznaje zamożnego wdowca, Maxima de 
Wintera, i po krótkiej znajomości zgadza się za niego 
wyjść. Szczęśliwe chwile kończą się, kiedy małżeństwo
przyjeżdża do Manderley – rodzinnej posiadłości 
Maxima. W mężczyźnie zachodzą niewyjaśnione 
zmiany, a nowa pani de Winter uświadamia sobie, że w 
ogóle go nie zna. Pozbawiona przyjaciół dziewczyna 
zostaje sama w ogromnej rezydencji, gdzie wciąż unosi
się duch poprzedniej żony Maxima – Rebeki – która 
zginęła tu rok wcześniej w niewyjaśnionych 
okolicznościach. 
https://lubimyczytac.pl/
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44 Kobi Yamada – Może Zaczarowany spektakl słów i obrazów, który poruszy 
struny podświadomości każdego, bez względu na wiek.
Każdy detal wplecionym w książkę jest symbolem 
pokazującym drogę rozwoju bohaterki. Każda ilustracja
to osobna historia - o miłości, przyjaźni, współczuciu, 
wierze w siebie, przygodzie. Autorzy w piękny sposób 
wyrażają wartości, które każdy dorosły chce, by ich 
dziecko przyjęło, jednocześnie nie zapominając o 
docenieniu wrażliwości dziecka. Bohaterka potyka się, 
pozwala sobie na łzy i popełnia błędy, tak jak każdy z 
nas. Ciepło, magia i czułość wylewają się z każdej 
strony książki, jednak to nie magnetyzm, lecz głębia i 
mądrość budującego przesłania czyni książkę 
niepowtarzalną. Książka opisuje pełne fantazji 
przygody dziewczynki, która ma odwagę, aby wcielać 
w życie swoje pomysły. Wznosi misterne budowle, 
przemierza morze, tworzy gwiazdy, uwalnia motyle - i 
to jest tylko początek. 
https://lubimyczytac.pl/

45 Remigiusz Mróz – Wybaczam Ci Ina Kobryn prowadzi spokojne, uporządkowane życie. 
Spełnia się w pracy, wraz z mężem stara się o dziecko i 
właściwie nie ma powodów do zmartwień. Wszystko 
zmienia się, gdy pewnej nocy siada przed laptopem i 
dostrzega, że mąż nie wylogował się ze swojego konta 
na Facebooku. Jej wzrok pada na krótką wiadomość o 
treści „wybaczam ci”, pochodzącą od nieznajomej 
dziewczyny. Bagatelizuje sprawę, ale gdy budzi się 
rano, okazuje się, że nadawczyni popełniła 
samobójstwo na samym środku placu Konstytucji w 
Warszawie. Ina stara się odnaleźć wiadomość, ta jednak
znika bez śladu. Mąż zaś twierdzi, że nie ma pojęcia, 
kim jest dziewczyna, która odebrała sobie życie, ani co 
stało się z wiadomością. Ina zaczyna odkrywać, że to 
nie jedyna tajemnica, którą ukrywał przed nią partner…
https://lubimyczytac.pl/

46 Marta Galewska – Kustra – Pucio
zostaje kucharzem, czyli o 
radości z jedzenia

Jeśli Twoje dziecko niechętnie próbuje nowych potraw 
lub kręci nosem, kiedy makaron ma inny kształt niż 
zazwyczaj, książeczka "Pucio zostaje kucharzem, czyli 
o radości z jedzenia" może przybliżyć Was do radosnej 
atmosfery przy wspólnym stole!
W tej części przygód Pucia i jego rodziny odwiedzamy 
razem z bohaterami restaurację Wesoła Marchewka. 
Dzieci są bardzo podekscytowane, przynajmniej do 
momentu, kiedy okazuje się, że makaron Pucia 
wygląda nie tak, jak w domu. Nie chce jeść, ale po 
chwili daje się namówić mamie i próbuje. Makaron jest
smaczny! Pucio cieszy się, że spróbował...
https://lubimyczytac.pl/
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47 Danielle Steel – Romans Kiedy zespół Rose McCarthy organizuje sesję 
okładkową z udziałem najbardziej pożądanej aktorki 
Hollywood, na jaw wychodzi skrzętnie ukrywana 
prawda. Młoda, piękna gwiazda ma romans z 
bestsellerowym pisarzem.
W świecie, w którym spotykają się piękno, pieniądze i 
pożądanie, miłosne afery nie są czymś niezwykłym. 
Ale Rose jest w szoku.
Słynny pisarz to jej zięć. Córka Rose, Nadia, walczy o 
rozpadające się małżeństwo i ukrywa bolesną prawdę o
romansie męża. Trzy siostry Nadii usiłują pomóc 
załamanej kobiecie. Każda ma dla niej inną poradę, ale 
to Nadia będzie musiała zdecydować, co dalej.
Aż do spektakularnego zakończenia, Romans opowiada
historię bolesnej podróży, dzięki której odnajdujemy 
siebie, zaczynamy rozumieć, kogo tak naprawdę 
kochamy i jak bardzo kochamy siebie same. To 
opowieść o trudnych lekcjach, które musimy odbyć, by 
poznać siebie i innych. 
https://lubimyczytac.pl/
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