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1 Danuta Awolusi  „MACOCHY” Nadia i Anita to skłócone siostry, które jeszcze w 
dzieciństwie rozdzielił mur wzajemnej niechęci. Są 
absolutnie różne, ale łączy je pewne wspólne 
doświadczenie życiowe: ich partnerzy mają dzieci z
poprzednich związków. Zbieg okoliczności, a może 
przeznaczenie, sprawia, że po latach milczenia 
obie spotykają się na zajęciach grupy wsparcia, 
Nadia i Anita stają w obliczu dramatów i trudnych 
wyborów, muszą zdobyć się na mnóstwo 
cierpliwości i dobrej woli. Czy potrafią dać sobie 
nawzajem wsparcie, czy też zadawnione urazy 
okażą się ważniejsze od siostrzanej więzi? 
https://lubimyczytac.pl/ 

2 DAWID BALDACCI 
„ODKUPIENIE”

Amos Decker powraca do Burlington w rocznicę 
śmierci swoich bliskich. Na cmentarzu odnajduje go
Meryl Hawkins, którego aresztował przed wielu laty 
za zabójstwa. Mężczyzna zwolniony z więzienia ze 
względu na nieuleczalną chorobę twierdzi, że jest 
niewinny. Jeżeli mówi prawdę, to morderca cały 
czas jest na wolności! Załamany Decker odkrywa 
brzemienne w skutki błędy, które popełnił, 
prowadząc swoje pierwsze śledztwo, i kwestionuje 
dowody, które przed laty nie budziły jego 
wątpliwości. Sprawa, którą uważał za zamkniętą, 
wciąż przynosi nowe ofiary. 
https://lubimyczytac.pl/ 

3 JULIAN 
BARNES„POMÓWMY 
SZCZERZE”

Na pozór banalny trójkąt miłosny - on, ona i ten 
trzeci. Ludziom zdarza się przecież odkochać, 
nawet w miesiąc po ślubie, a rozwody są na 
porządku dziennym. Jednak z relacji trojga 
zainteresowanych, którzy przedstawiają całą 
historię każde z własnego punktu widzenia, 
przebija, prócz prawdziwego cierpienia i śmiechu 
przez łzy, odrobina obłędu i niezwykły komizm. 
https://lubimyczytac.pl/ 

4 BOWLING NICHOLAS 
„WITCH BORN CÓRKA 
CZAROWNICY”

Anglia, rok 1577. Elżbieta I Tudor wtrąca do 
więzienia spiskującą Marię I Stuart, a matka Alicji 
zostaje spalona na stosie za czary. Dziewczynie 
udaje się uciec z więzienia i choć zabija łowcę 
czarownic, to tak naprawdę jest to dopiero 
początek pogoni… Kiedy Alicja odkrywa, że jest 
zdolna do czarnej magii, zaczynają się nią 
interesować potężne siły polityczne. Wkrótce 
dziewczyna zostanie wrzucona w sam środek 
sekretnej politycznej walki pomiędzy królowymi, a 
los całej Anglii spocznie na jej barkach. 
https://lubimyczytac.pl/ 
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5 JOHN BOYNE „DRABINA DO
NIEBA”

Główny bohater, Maurice Swift, ma wszystko – jest 
przystojnym, przebojowym mężczyzną, z 
olbrzymim ciśnieniem na osiągnięcie literackiego 
sukcesu. Nie posiada jedynie talentu, który 
pozwoliłby mu taką bestsellerową książkę napisać. 
Ale to nie może być przecież przeszkodą dla 
naprawdę zdesperowanej, wybitnej jednostki…
Gdzie leży granica pomiędzy inspiracją a 
złodziejstwem? Do kogo należy opowieść? 
https://lubimyczytac.pl/ 

6 JACEK CYGAN 
„ODNAWIAM DUSZE”

W książce znajdziemy bardzo osobiste 
wspomnienie o Zbyszku Wodeckim, niezwykłe 
historie o tym, jak na prośbę Anny Dymnej pan 
Jacek napisał piosenkę specjalnie dla Ewy 
Błaszczyk albo jak dla Grzegorza Markowskiego w 
jedną noc stworzył jeden z największych przebojów
Perfectu. Poznamy też historię Edyty Górniak, która
nie obawiała się pewnej nocy sama wyruszyć w 
podróż pociągiem pełnym rezerwistów. 
https://lubimyczytac.pl/ 

7 ĆWIRLEJ RYSZARD „JUŻ 
NIKOGO NIE SŁYCHAĆ”

KRYMINAŁ RETRO NAJWYŻSZEJ KLASY!
Listopad 1926 roku. W Poznaniu krążą pogłoski o 
spodziewanej wizycie Piłsudskiego. Nad 
bezpieczeństwem Marszałka ma czuwać komisarz 
Antoni Fischer. Jednak napięta po przewrocie 
majowym atmosfera w kraju, narastające nastroje 
antysemickie oraz ciągle ścierający się bolszewicy i
narodowcy nie ułatwiają komisarzowi zadania. 
https://lubimyczytac.pl/ 

8 DAVIES BENJI „MIŚ 
PRACUŚ”

Dołączcie do Misia Pracusia i dowiedzcie się, na 
czym polega praca w różnych zawodach! Czytając 
wesołe książeczki i przesuwając ruchome 
elementy, mały czytelnik może pomóc Misiowi w 
pracach na wsi, akcjach ratunkowych w karetce 
pogotowia czy wozie strażackim, a także 
dostarczeniu prezentów dzieciom wraz ze Świętym 
Mikołajem. 
https://czytam.pl/ 
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9 DISNEY  „KUBUŚ I 
PRZYJACIELE”

Kolekcja czterech najpiękniejszych opowieści o 
przygodach Kubusia i jego przyjaciół, których 
uwielbia kolejne pokolenie czytelników. Zabawne, 
ciepłe, a czasem wzruszające historie pozwolą 
maluchom odkryć radość czytania i przeżywania 
perypetii bohaterów. Dla dorosłych każda opowieść
to punkt wyjścia do fascynujących rozmów z 
kilkulatkiem, a jednocześnie – zaproszenie do 
magicznej podróży w krainę własnego dzieciństwa!
 https://livro.pl/ 

10 MARCIN DOROCIŃSKI „NA 
RATUNEK”

W tej książce rozmawia z ludźmi, którzy poświęcili 
życie badaniu i ratowaniu zagrożonej przyrody. Słucha 
opowieści prawdziwych bohaterów, którym nie jest 
wszystko jedno: badaczki zwyczajów wilków i eksperta 
od zmian klimatu, opiekunów z ośrodka, gdzie leczy się 
ranne jeże, specjalistów od żubrów i nietoperzy, szefów 
schronisk i azylów.
Co zrobić, gdy znajdziemy rannego ptaka lub jeża?
Dlaczego nie powinniśmy pozbywać się dzikich 
zwierząt mieszkających na naszych osiedlach?
Jak globalne ocieplenie wpłynie na życie każdego z nas?
 https://lubimyczytac.pl/ 

11 TESS GERRITSEN „KSZTAŁT
NOCY”

Każda kobieta, która znalazła się w tym domu,
umarła w nim… Ona może być następna.
Ava Collette, próbując uciec od swojej tragicznej 
przeszłości, przeprowadza się z Bostonu do 
małego miasteczka na wybrzeżu Maine.
Zamierza napisać książkę, której nie może 
skończyć od miesięcy. Jeśli jednak potrzebowała 
spokoju, to nie wybrała najlepszego miejsca do
życia. Atmosfera w wynajętym starym domu nie 
sprzyja pracy, pojawia się w nim regularnie 
tajemniczy gość, a mieszkańcy miasteczka,
w którym doszło do szeregu niewyjaśnionych 
morderstw, mają jakieś mroczne sekrety....
https://lubimyczytac.pl/ 

12 PETER JAMES „NIEZBITY 
DOWÓD”

Oni są gotowi zabić, by to dostać. On jest gotowy 
zginąć, by to zatrzymać.Niewiele brakowało, a  
reporter śledczy Ross Hunter zlekceważyłby
telefon, który mógł odmienić jego życie… i  cały 
świat. Dzwoniący mężczyzna przedstawia się jako 
doktor Harry F. Cook i twierdzi, żeposiada dowód 
na istnienie Boga.  Co mogłoby być takim 
dowodem? A  przede wszystkim, jakie byłyby
konsekwencje, gdyby się okazało, że jest on 
niepodważalny? RossHunter bada sprawę, chociaż
wie, że wielu – milionom! – ludzi bardzo
by się nie podobało, gdyby słowa Cooka się 
potwierdziły. https://lubimyczytac.pl/ 
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13 AGNIESZKA JEŻ 
„NIEWIERNOŚĆ”

Wierność bywa względna.
Niewierność nie zawsze jest bezwzględna.
Rutę i Jakuba rozpacz związała mocną nicią. Ich 
wspólne życie jest pełne przemilczeń i zakazanych 
tematów. Mają dwóch synów, dobre stanowiska, 
przyjaciół, polsko brzmiące nazwisko.
Krystynie i Januszowi miłość się przytrafiła. 
Nieodmiennie lgną do siebie, pożądają się. Ich 
uczucie dojrzewa, zmienia się i, mimo 
przeciwności, nie słabnie.
Losy bohaterów splotą się w historię tak 
nieprawdopodobną, że literatura nie mogłaby jej 
wymyślić – musiała się wydarzyć. 
https://lubimyczytac.pl/ 

14 SŁAWOMIR KOPER 
„NOBLIŚCI – SKANDALIŚCI”

Autor zawsze lubił „odbrązawiać” wybitne postacie 
z naszych dziejów, podobnie jest także w tej 
książce. Informacje, jakie Czytelnicy w niej znajdą, 
będą ogromnym zaskoczeniem. Biografowie 
bowiem niechętnie dzielą się posiadaną wiedzą, 
dokonując skutecznej autocenzury. Do wiadomości 
czytelników podają treści nie budzące kontrowersji, 
a „niewygodną” resztę zachowują dla siebie. W 
efekcie powstają bardzo „budujące” opowieści, ale 
często nie mające wiele wspólnego z 
rzeczywistością. 
https://lubimyczytac.pl/ 

15 RENATA KOSIN „NIĆ 
ARACHNY

Saga szlacheckiego rodu Śmiałowskich, którego 
losy wyznacza rytm polskich dziejów. Opowieść, 
która łączy ze sobą wiele różnych wątków i 
elementów bliskich sercu każdego, kto urodził się i 
wychował tam, gdzie jedną z najwyższych wartości 
jest wierność tradycji i szacunek dla pamięci 
przodków. Gdzie zielone pola, złote łany i kręte 
drogi pośród białokorych brzóz i rosochatych 
wierzb. Gdzie nadal rozmawia się o tym, co minęło,
jakby nadal było. I gdzie czasem patrzy się w 
przyszłość przez pryzmat tego, czego już dawno 
nie ma.   https://lubimyczytac.pl/ 

16 MAREK KRAJEWSKI „MOCK
GOLEM”

Śmiertelny taniec.
Breslau, 1920. W mieście pojawia się sekta 
„mesjaszy”, którzy na ulicach wpadają w taneczny 
trans. Przewodzi im cyniczny dwulicowy guru 
Theodor Jauch – „tańczący Jan Chrzciciel”, który 
umiejętnie podsyca tlący się w mieście 
antysemityzm. Wkrótce on sam stanie się 
narzędziem w rękach spiskowców, którzy nie cofną 
się przed niczym, by osiągnąć swój cel. 
https://lubimyczytac.pl/ 
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17 COLLEEN HOOVER „TOO 
LATE”

Asa prowadzi nielegalny biznes, jest obsesyjnie 
zakochany w Sloan. Nie cofnie się przed niczym, 
by zniszczyć każdego, kto choć spróbuje stanąć 
między nimi. Sam natomiast pogrąża się w 
uzależnieniu od imprez, narkotyków, seksu. Sloan 
jest gotowa znieść wiele, nawet jeśli ceną jest jej 
godność. Tkwi w toksycznym związku, by... 
zapewnić opiekę niepełnosprawnemu bratu. 
Straciła nadzieję, że mogłaby się z tego piekła 
wyzwolić. Jednak życie rzuca jej kolejne wyzwanie 
– stawia na jej drodze Cartera. Dziewczyna obawia 
się go, ale nie jest w stanie mu się oprzeć. .  
https://lubimyczytac.pl/ 

18 CHARLOTTE LINK 
„POSZUKIWANIE”

Na rozległych wrzosowiskach północnej Anglii 
znaleziono zwłoki zaginionej  czternastoletniej 
Saskii Morris. Niedługo potem ginie kolejna młoda 
dziewczyna, także czternastoletnia Amelie Goldsby.
Policja w Scarborough ogłasza alarm. Czy w obu 
przypadkach chodzi o tego samego sprawcę?  
komisarz Caleb Hale czuje coraz większą presję. W
okolicy, z zamiarem sprzedaży rodzinnego domu, 
przebywa także sierżant Kate Linville ze Scotland 
Yardu. Przez przypadek poznaje zrozpaczonych 
rodziców Amelie i nie z własnej woli rozpoczyna 
śledztwo w sprawie dramatu, który z pozoru nie ma
ani początku, ani końca. 
  https://lubimyczytac.pl/ 

19 KRYSTYNA MIREK 
„ŚWIATŁO GWIAZD”

W wilii po kasztanem nastała jesień. W wielkim 
ogrodzie jak zawsze pięknie, ale w życiu 
mieszkańców wiele zawirowań. Pewien 
mężczyzna, który częściej niż pod nogi spogląda w 
gwiazdy, bowiem z zawodu jest astrofizykiem, 
wprowadzi sporo zamieszania w życie jednej z 
kobiet. Bartek w swoim polowaniu na miłość będzie
przekraczał kolejne granice, a dwie synowe pod 
jednym dachem mocno dadzą się we znaki  babci 
Kalinie. Zapach szarlotki i smak domowej 
lemoniady nie wystarczą, by zaprowadzić pokój. 
Trzeba będzie użyć mocniejszych środków. 
https://lubimyczytac.pl/ 

20 AGNIESZKA OLEJNIK 
„SZCZYPTA NADZIEI”

W urokliwym dworku w Miłosnej trwają 
przygotowania do świąt. Ada, która leczy złamane 
serce, wraca na jakiś czas do dawnego 
mieszkania, by nabrać dystansu do tego, co łączyło
ją z Igorem. Jej syn Dawid przeżywa pierwszą 
miłość i wreszcie znajduje przyjaźń. Monika chce 
odzyskać zaufanie męża i odbudować rodzinę.
Czy każdemu z nich Gwiazdka przyniesie 
wymarzone prezenty? https://lubimyczytac.pl/ 
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21 MARIA PASZYŃSKA „DWA 
ŚWIATŁA”

Czy w świecie pełnym przemocy jest jeszcze 
miejsce na piękno
W mroźny zimowy wieczór 1935 roku w Warszawie 
na pograniczu świata żydowskiego i 
chrześcijańskiego przychodzi na świat chłopiec. 
Szybko okazuje się, że ma on niezwykły dar. Nim 
jednak udaje się go rozwinąć, wybucha wojna, 
straszliwsza niż którakolwiek wcześniej w historii 
ludzkości. 
https://lubimyczytac.pl/ 

22 KATARZYNA PUZYNSKA 
„POKRZYK”

We Wnykach wszyscy wierzą, że jak ktoś odwiedzi 
stary dwór pod lasem, to umrze. Klątwa jest 
nieubłagana. Dotknie każdego, kto przekroczy 
próg. Weronika Podgórska trafia tam zupełnym 
przypadkiem. Wkrótce okazuje się, że będzie 
musiała wrócić, i to w towarzystwie osoby, której 
nienawidzi. W tym samym czasie niedaleko umiera 
pewna staruszka. Przy jej ciele przyłapano 
emerytowaną komisarz Klementynę Kopp. Kopp 
podejrzana jest już o jedno morderstwo. Aspirat 
Daniel Podgórski nie wierzy w jej winę, 
https://lubimyczytac.pl/ 

23 AMANDA REYNOLDS „ON 
CIĘ OKŁAMUJE”

Znakomity, trzymający w napięciu dramat 
psychologiczny Amandy Reynolds, której debiut 
"Blisko mnie" stał się światowym bestsellerem
Myślisz, że wiesz co wydarzyło się tamtej nocy. Co 
jednak, jeśli ON cię okłamuje?
Mark Winter został skazany na trzy lata więzienia. 
Nigdy nie przyznał się do tego, o co oskarżyła go 
jego uczennica, Jess Tidy. Karen Winter 
nieustannie stała u boku męża, zdecydowana 
chronić swoją rodzinę. Teraz, po dziesięciu latach, 
Jess powraca. A wraz z nią prawda o tym, co 
wydarzyło się tamtej nocy. 
https://lubimyczytac.pl/ 

24 JIM SHEPARD „KSIĘGA 
ARONA”

Ośmioletni Aron wraz z rodziną przeprowadza się z
małej polskiej wioski do zatłoczonej Warszawy. 
Ojciec podejmuje pracę w fabryce, a chłopiec 
zaprzyjaźnia się z Lutkiem, który zdradza mu 
tajemnice podwórkowego życia. Szanse na 
szczęście przekreśla wybuch II wojny światowej. 
Opaski z gwiazdą Dawida, kradzieże i strach przed 
niemieckimi mundurami stają się codziennością, a 
wkrótce cały świat Arona zamyka się w ciasnych 
murach getta. Gdy traci bliskich, trafia pod opiekę 
Janusza Korczaka, który na nowo budzi w nim 
człowieczeństwo. 
https://lubimyczytac.pl/ 
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25 MAGDA STACHULA 
„TRZECIA”

Eliza jest terapeutką. Podczas wielogodzinnych 
sesji zagląda w głowy swoich pacjentów.
Pewnego dnia orientuje się, że ktoś ją śledzi. Teraz 
to do jej życia zagląda obcy człowiek.
Kiedy Eliza szuka pomocy, nikt jej nie wierzy.
Tymczasem ON wie już o niej wszystko.
Ma listę.
Eliza jest na niej trzecia. 
https://lubimyczytac.pl/ 

26 DANIELLE STEEL 
„MROCZNA STRONA”

Głęboko poruszająca opowieść o mrocznej stronie 
miłości.
Dzieciństwo Zoe nie należało do łatwych. Tragiczna
choroba i śmierć siostry, a później rozwód rodziców
odcisnęły na niej niezatarte piętno.
W dorosłym życiu Zoe wysoko podniosła sobie 
poprzeczkę. Prestiżowe studia, praca na rzecz 
krzywdzonych dzieci – wszystko po to, by zdobyć 
miłość i akceptację, których nie dostała w 
dzieciństwie.
Kiedy kobieta zakochuje się i sama rodzi dziecko, 
pragnie być idealną matką. Wtedy jednak stare 
rany zaczynają boleć na nowo. 
https://lubimyczytac.pl/ 

27 ZUZANNA ŚLIWA 
„TAJEMNICA ALEI 
KLONOWEJ”

Kwiecień 1944. Agnieszka, 16-letnia łączniczka AK 
wraca nocą z lasu ścieżką obok torów. Z 
przejeżdżającego transportu do Auschwitz ktoś 
wyrzuca owinięte w poduszkę niemowlę. 
Dziewczyna zabiera dziecko do rodzinnej wsi.
Jak uzasadnić przed wszechobecnymi Niemcami 
nagłe pojawienie się dziecka? Ustrzec je i 
opiekunów przed tragicznym losem? Dziadek i 
wtajemniczony w sprawę miejscowy ksiądz 
ustalają, że Agnieszka zostanie podana za matkę, 
a za ojca jej kolega, partyzant AK. 
https://lubimyczytac.pl/ 

28 J.R.R.TOLKIEN „UPADEK 
GONDOLINU

W opowieści "Upadek Gondolinu" ścierają się dwie 
największe moce świata:  Morgoth, ucieleśnienie 
zła, który nie pojawia się w tekście, lecz ze swej 
fortecy Angband dowodzi ogromną armią. 
Przeciwstawia mu się Ulmo, ustępujący pod 
względem potęgi jedynie Manwëmu, przywódcy 
Valarów; jest nazywany Władcą Wód, czyli 
wszystkich mórz, jezior i rzek, jakie istnieją pod 
niebem. Działa on jednak skrycie w Śródziemiu, 
wspierając Noldorów, szczep elfów, w których 
poczet zostali zaliczeni Húrin oraz Túrin Turambar. 
https://lubimyczytac.pl/ 
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29 ZOE WAXMAN „KOBIETY 
HOLOCAUSTU”

Kobiecość, która kulturowo postrzegana jest jako 
źródło życia, w rękach nazistów zmieniła się w 
źródło dehumanizacji totalnej.
Kobiety w ciąży, matki małych dzieci i opiekunki 
osób uznanych za niezdolne do ciężkiej pracy – 
wszystkie wysyłano bezpośrednio do komór 
gazowych… A nawet jeśli nie zostały wybrane na 
śmierć, ich szanse na przetrwanie w obozie były 
drastycznie niższe, niż mężczyzn.
Dzięki zeznaniom tych, które przeżyły nazistowskie 
ludobójstwo oraz historiom tych, po których zostało 
tylko wspomnienie, Zoë Waxman nie tylko 
rekonstruuje horror lat 40., ale też pozwala nam na 
głębsze zrozumienie go i zmusza nas do 
ponownego przemyślenia roli płci w historii.
https://lubimyczytac.pl/ 

30 WERONIKA 
WIERZCHOWSKA 
„SŁUŻĄCA”

Los trzydziestoletniej służącej, Marianny 
Zaczkiewicz, zdaje się przesądzony. Wyrokiem 
sądu w roku 1896 zostaje skazana na wieloletnie 
ciężkie roboty na Syberii. Popełniła zbrodnię i musi 
za nią zapłacić, choć w jej mniemaniu to ona jest 
skrzywdzoną ofiarą, niesłusznie skazaną i 
uwięzioną. Trafia na koniec świata ciężko chora i 
umierająca, lecz wbrew wszystkiemu się nie 
poddaje. Przystosowuje się do nowych warunków 
życia na zesłaniu i marzy o powrocie oraz… 
zemście.
Poruszająca historia kobiety zdradzonej i 
wykorzystanej, która postanowiła sama wymierzyć 
sprawiedliwość i odnaleźć odebrane jej szczęście.
Czy w pogoni za wymierzeniem kary swoim 
oprawcom Marianna zaleczy rany i zapomni o 
koszmarach przeszłości? 
https://lubimyczytac.pl/ 

31` KAROLINA WILCZYŃSKA 
„RACHUNEK ZA 
SZCZĘŚCIE, CZYLI CAFE 
LATE”

Miłka próbuje poradzić sobie z problemami w 
kawiarence, ale niełatwo myśleć o pracy, gdy życie 
osobiste znowu się komplikuje. Na dodatek 
tajemnicza właścicielka kamienicy robi wszystko, 
by doprowadzić do zamknięcia lokalu.
Co na to Tymon? Kto będzie dla Miłki wsparciem w 
trudnych chwilach? Czy pani Wera wywróży 
bohaterce dobrą przyszłość? A może przepowie 
kolejne problemy?
Wiele emocji, codzienne zmagania i nieoczekiwane
wydarzenia, a do tego aromatyczna kawa i 
bohaterowie, których znacie i lubicie. Zapraszamy 
do Kawiarenki za rogiem! 
https://lubimyczytac.pl/ 
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32 ANNA WŁODARKIEWICZ 
„TOLA W PRZEDSZKOLU”

Poznajcie czteroletnią Tolę. Jest bardzo ciekawa 
świata – interesuje ją dosłownie wszystko!
Jak wygląda życie malucha w przedszkolu?
W przedszkolu można poznać nowych przyjaciół.
W przedszkolu można bawić się zabawkami i wyjść
na plac zabaw z rówieśnikami.
W przedszkolu dzieci jedzą wspólnie smaczne 
posiłki i razem leżakują!
Cztery naturalne, rodzinne opowiadania 
uzupełnione pięknymi ilustracjami otulą Was swoim
ciepłym klimatem i sprawią, że będziecie często 
wracać do tej książki. 
https://lubimyczytac.pl/ 

33 G.L.MARVEL „OPOWIEŚCI O
ZWIERZĘTACH”

Prawdziwi bohaterowie nie muszą mówić ludzkim 
głosem!
Czy wiecie, że zwierzęta dokonują niezwykłych 
rzeczy? Słoń Ning Nong, przeczuwając zbliżające 
się tsunami, na własnym grzbiecie przeniósł 
ośmioletnią dziewczynkę w bezpieczne miejsce. 
Pies Balto samodzielnie poprowadził zaprzęg przez
śnieżycę, by dostarczyć lekarstwa dzieciom, a 
niedźwiedź Wojtek zgłosił się do noszenia ciężkich 
pocisków, by wesprzeć polskich żołnierzy podczas 
bitwy.
https://lubimyczytac.pl/ 

34 RAY JACOBSEN „BIAŁE 
MORZE”

Życie mieszkańca wyspy to szukanie. (…) Oczy 
mieszkańca wyspy szukają bez względu na to, 
czym zajmują się głowa i ręce, niezaznające 
spokoju spojrzenie krąży po wyspach i morzu, 
zahacza o każdą najmniejszą zmianę, rejestruje 
najdrobniejsze znaki, dostrzega wiosnę jeszcze 
przed jej przyjściem i śnieg, zanim ten namaluje 
białymi pociągnięciami rowy i dołki, widzi śmierć 
zwierząt, zanim umrą, i upadek dzieci, zanim się 
przewrócą, widzi też niewidzialną rybę w morzu 
pod rojem białych skrzydeł; wzrok to bijące serce 
mieszkańca wyspy. 
https://lubimyczytac.pl/ 

35 AGNIESZKA LIS „ZAPACH 
GOŹDZIKÓW”

Gdy w pewien zimny, grudniowy dzień Arkadiusz 
dostaje telefon od dawnego znajomego, nie kryje 
zdziwienia. Nie rozmawiali przecież od czterdziestu
lat… Zgadza się jednak na spotkanie. Wśród 
zapachu goździków i pomarańczy, w warszawskiej 
restauracji Prowansja rozmawiają o winnicy w 
Alzacji, którą odziedziczył przyjaciel Arkadiusza.
Tymczasem trwają przygotowania do wigilii. Jak co 
roku u Arkadiusza spotykają się najważniejsi dla 
niego ludzie – rodzina, była żona, dzieci i 
przyjaciele. Bo przecież te  dni zawsze chcemy 
dzielić z najbliższymi. https://lubimyczytac.pl/ 
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36 KATARZYNA BONDA 
„MIŁOŚĆ LECZY RANY”

Kerej mieszka w kazachstańskim Uralsku, gdzie 
honor mężczyzny jest ważniejszy od życia czy 
śmierci. Kiedy młody wojownik i jogin sprzeciwia 
się lokalnemu gangowi, nie ma wyjścia - musi 
wyjść z tej sytuacji z twarzą.
By obronić własny honor, młody jogin zabija 
własnych oprawców. Jednak teraz czeka go 
ucieczka przed odpowiedzialnością za podjęte 
decyzje. Emigruje do Polski, gdzie zmienia 
tożsamość i zrywa z przeszłością. Teraz jest 
Igorem.
W 1997 roku w Srebrnej Górze podczas dyskoteki 
w jednym z klubów chłopak poznaje młodą, wolną 
studentkę - Tośkę. Ich spotkanie sprawia, że losy 
młodych ludzi zaczną przeplatać się na dłużej.
Cztery lata później w Ząbkowicach Śląskich Igor i 
Tośka starają się żyć normalnie, jak każda inna 
para. Igor udziela porad jako znachor i prowadzi 
zajęcia jogi. Tośka zaś... nieustannie zamartwia się 
przeszłością swojego chłopaka. 
https://lubimyczytac.pl/ 

37 CZESŁAW JANCZARSKI 
„MIŚ USZATEK”

Miś Uszatek w 2017 roku obchodzi 60. urodziny! Z 
tej okazji przygotowano  specjalne wydanie jego 
przygód, zawierające trzy najpopularniejsze tomy 
opowiadań z kompletem ilustracji. Postać Misia 
Uszatka po raz pierwszy pojawiła się w 
opowiadaniach publikowanych w czasopiśmie dla 
najmłodszych "Miś". Imię Uszatkowi nadały dzieci 
w wyniku konkursu, a postać stworzyli pisarz 
Czesław Janczarski i ilustrator Zbigniew Rychlicki. 
Pierwsza książka o jego przygodach została 
wydana w 1960 pod tytułem "Przygody i wędrówki 
Misia Uszatka". W kolejnych latach ukazały się 
jeszcze cztery tomy. To był jednak dopiero 
początek popularności misia o klapniętym uszku. W
1975 roku Semafor rozpoczął produkcję lalkowego 
serialu, który do 1987 roku liczył już 104 odcinki i 
okazał się prawdziwym hitem. Imieniem Misia 
nazywano przedszkola i klubiki, książki tłumaczono
na języki obce, był bohaterem audycji radiowych i 
programów telewizyjnych w Polsce i na świecie. 
https://lubimyczytac.pl/ 
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