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1. Suzanne Colins
Ballada ptaków i węży

AMBICJA GO NAPĘDZA.
RYWALIZACJA GO MOTYWUJE.
WŁADZA JEDNAK MA SWOJĄ CENĘ.

Dziesiąte Głodowe Igrzyska rozpoczyna poranek dożynek. W Kapitolu 
osiemnastoletni Coriolanus Snow zamierza skwapliwie skorzystać
z szansy, jaką jest rola mentora, i zdobyć sławę. Potężny niegdyś ród 
Snowów podupadł i niepewny los Coriolanusa zależy teraz od tego, czy 
zdoła on pokonać innych mentorów urokiem osobistym i sprytem.
Tyle że los nie bardzo mu sprzyja. W udziale przypadła mu dziewczyna 
z Dystryktu Dwunastego, najbiedniejszego z biednych. Losy obojga 
splotą się ciasno – każda decyzja, którą podejmie Snow, może 
prowadzić do sukcesu lub porażki, triumfu lub klęski. Na arenie 
rozgrywa walkę na śmierć i życie, ale poza areną zaczyna się w nim 
budzić współczucie… Tylko jak postępować według zasad, gdy pragnie 
się przetrwać za wszelką cenę? 
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2. Marta Dymek 
Jadłonomia

Koniec z długimi listami trudno dostępnych składników.

Dość rezygnacji z ulubionych, tradycyjnych smaków.

Jadłonomia po polsku pokazuje, że kuchnia roślinna może być prosta jak
barszcz i równie smaczna co ruskie pierogi.

W sześciu rozdziałach podzielonych zgodnie z porami roku znajdziecie 
mnóstwo roślinnych inspiracji. To nie pomyłka, pór roku mamy w 
Polsce sześć – jest przecież przedwiośnie oraz trochę zapomniane 
przedzimie. W końcu czekając na nowalijki, trzeba coś jeść, na przykład
barszcz z wędzonymi śliwkami, kanapki z pastą z ciecierzycy i 
kiszonych ogórków, a na deser gryczaną granolę.

Ta książka to nie tylko przepisy, ale też praktyczne porady, które 
sprawiają, że gotowanie jest zrozumiałe i pyszne. W końcu wiadomo, 
dlaczego latem do rosołu warto wrzucić bób, jak zrobić rewolucyjny 
pasztet bez pieczenia i czemu w bigosie tak dobrze smakuje kilka 
kawałków słodkiej dyni.

A przede wszystkim: jak gotować roślinnie po polsku, czyli po naszemu 
– w zgodzie z naszymi smakami, chęciami, możliwościami. 

Źródło: lubimyczytac.pl

3. Ryszard Ćwirlej
Zaśpiewaj mi kołysankę

Mistrz  kryminału  retro  powraca!

Kwiecień  roku  1922.  Zaginięcie  ośmiolatki  zakłóca  codzienną  pracę
policji  w  Poznaniu.  Mogłoby  się  wydawać,  że  dziewczynka  wręcz
rozpłynęła  się  w  powietrzu  w  środku  dnia.  W  tym  samym  czasie
podkomisarz Antoni Fischer zajmuje się sprawą pewnego tajemniczego
morderstwa.

Do  Fischera  trafia  matka  zaginionej.  Kobieta  mówi,  że  przysłała  ją
Greta  –  trzynastolatka,  którą  kilka  lat  temu  policjant  przygarnął  z
sierocińca i traktował jak własną córkę. Zdaniem Grety tylko Fischer



może  odnaleźć  ośmioletnią  Zosię.

Podkomisarz nie ma wyjścia i postanawia zaangażować się w sprawę.
Nie tylko chce odnaleźć dziewczynkę,  ale również wytropić  i  ukarać
winnych.  Rozpoczyna  się  niebezpieczna  walka  z  czasem.

Czy sprawa zaginięcia Zosi i sutenerski biznes działający w Poznaniu,
z którego korzystają wysocy rangą funkcjonariusze, mogą być ze sobą
powiązane? 
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4. Max Czornyj
Wielbiciel

Stali  się  niewolnikami  nieobliczalnego  człowieka,  który  porwał  ich
córkę,  a  potem  zawładnął  ich  życiem.
Nowy  thriller  psychologiczny  Maksa  Czornyja,  autora  bestsellerów.

Porwana dziewczynka, okrutna śmierć, tajemnice z przeszłości i szantaż.
Trzy  różne  osoby,  trzy  różne  historie,  jedna  obsesja.
W kulminacyjnym momencie kampanii wyborczej ginie kandydatka na
prezydenta.
Wstępne ustalenia nie dają odpowiedzi na najważniejsze pytanie: czy
było  to  samobójstwo,  czy  morderstwo?
Tymczasem z  przydomowego  ogrodu  kontrkandydata  zmarłej  zostaje
porwana  jego  kilkuletnia  córka.
Wydaje  się,  że  za  wszystkie  sznurki  pociąga  jedna osoba.  Kim jest?
Patologicznym  prześladowcą,  podglądaczem  czy  bezwzględnym
mordercą?
Co  miała  na  celu  od  wielu  lat  opracowując  swój  chory  plan?
Prawdziwy  Wielbiciel  chce  stać  się  tym,  kogo  wielbi.
Wie wszystko i nie można przed nim uciec. 
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5. Anna Dziewit-Meller 
Od jednego Lucypera

Kopalnia  przeszłości  i  hałda  niedomówień.
Opowieść  o  historii  małej,  wielkiej  i  tej  niesłusznie  pomijanej.
Powieść  o  rodzinie,  Śląsku  i  kobietach.

Holandia,  początek  XXI  wieku.  Katarzyna  pracuje  na  uniwersytecie,
wiodąc życie współczesnej emigrantki. Jest samodzielna, wykształcona,
ma terapeutę i  panią do sprzątania. Wyjeżdżała z kraju z nadzieją na
europejskie  standardy  traktowania,  karierę  naukową  i  ucieczkę  od
rodziny, z której na dobrą sprawę została jej już tylko babcia. Wydaje się
więc, że wszystko poszło po jej myśli… Może z wyjątkiem zaburzeń
odżywania,  z  którymi  wciąż  nie  może  się  uporać.

Śląsk, schyłek lat czterdziestych XX wieku. W chorzowskich zakładach
azotowych  trwa  mordercza  walka  o  realizację  planu  trzyletniego.  W
wysiłkach o przyszłość swoją i  ludowej ojczyzny nie  ustaje  Marijka,
marząca o tym, by zostać przodownicą pracy. Na jej oczach formuje się
nowy  świat,  w  którym  postawna  dzioucha  upatruje  szans  na  awans
społeczny,  wyrwanie  się  spod  kurateli  matki  i  szczęście  u  boku
ukochanego  Alozja.  I  wszystko  wskazuje,  że  powinno  się  udać.  Do
czasu.

Marijka nigdy nie dowie się o istnieniu Kasi,  a  Kasia natrafi  na ślad



Marijki  przypadkiem,  gdy  zobaczy  tajemniczą  postać  na  fotografii
ukrywanej  przez  babcię.  Po  latach  i  pewnej  szczególnej  rozmowie
telefonicznej  postanowi  zrozumieć  dlaczego.  Wyruszy  do  kopalni
rodzinnej przeszłości i wdrapie się na hałdę wieloletnich niedomówień,
z której rozpościera się perspektywa od współczesnego wybrzeża Morza
Północnego,  po  PRL-owskie  koryto  rzeki  Rawy.

Śledząc historię górniczej rodziny, Anna Dziewit-Meller opowiada 
o  mrocznych  latach  czterdziestych  ubiegłego  wieku,  klasowej
emancypacji  i  problemach,  które  dotykają  nas  dziś.  Nade  wszystko
brutalnie  szczerze  i  niezwykle  empatycznie  mówi  o  tym,  co  wciąż
niesłusznie pomijane: o udziale kobiet w małej i wielkiej historii. 
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6. Caroline Eriksson
Podglądaczka

„Otchłań pod stopami jest głęboka i nieprzenikniona. Nie pozostawia 
wątpliwości, żadnego zmiłuj. Wszystko idzie tak szybko, a jednak 
moment ten ciągnie się w nieskończoność. Żona się zbliża, jest tuż 
obok. Podnosi rękę, potem drugą.
Zaraz spadnę, zaraz uderzę o ziemię. Zaraz będzie po wszystkim.
Trzy, dwa, jeden.
Już”.

Pisarka Elena rozstała się z mężem i odizolowała od świata
w wynajętym szeregowcu. Jest zdruzgotana. Nie rozpakowała nawet 
pudeł. Regularnie spotyka się jedynie z siostrą, ale ich stosunki są 
napięte i pełne niedomówień. Walcząc z brakiem natchnienia, zaczyna 
mimowolnie obserwować rodzinę z sąsiedztwa, która mieszka 
naprzeciwko. To, co z początku wyglądało na niewinną zabawę, z 
czasem staje się niepokojące. Elena odnosi wrażenie, że za solidną 
fasadą między mężem a żoną rozgrywa się mroczny dramat. Nie może 
oprzeć się pokusie i ukradkiem obserwuje Stormów. Wraz z 
przekraczaniem kolejnych granic narasta w niej lęk, że wkrótce wydarzy
się coś strasznego. To trochę przerażające.

Ale i niezwykle inspirujące. Elena nie była tak kreatywna od lat. 
Zaczyna wyobrażać sobie najgorsze scenariusze. A żeby potwierdzić 
podejrzenia, postanawia przyjrzeć się nieco bliżej – podąża za panem i 
panią Storm w ich sekretnym życiu, choćby po to, by ich uratować. Nie 
wie jednak, na co się porywa. Pisarka zostaje wciągnięta w wir 
szaleńczej karuzeli. Ale gdy niebezpieczeństwa się nasilają, a granice 
między rzeczywistością i fikcją zaczynają się przenikać, kto uratuje 
Elenę? 
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7. Helene Flood 
Psychoterapeutka

Wciągnęła  cię  „Pacjentka“?  Musisz  przeczytać  „Psychoterapeutkę“!
Czy  ekspertka  od  cudzej  psychiki  może  się  mylić  co  do  własnych
emocji?  Sara  prowadzi  praktykę  psychoterapeutyczną  dla  trudnej
młodzieży w starym odziedziczonym domu, który od lat  odnawia jej
mąż  Sigurd.  Pewnego  ranka  mężczyzna  zostawia  jej  wiadomość,  że
wyjechał  na weekend z kolegami i  jest  już na miejscu.  Kilka godzin
później do Sary dzwonią przyjaciele męża: Sigurd się nie pojawił i nie
odbiera  telefonu.  Początkowy gniew Sary na męża z  upływem czasu
przeradza  się  w  strach.  Kobieta  zaczyna  czuć  się  obserwowana,
przedmioty wokół niej znikają i znów się pojawiają, a dom przestaje być
bezpiecznym  miejscem.  Gdy  wychodzi  na  jaw  straszna  prawda  o
zniknięciu Sigurda, Sara zaczyna wątpić w swoje zdrowie psychiczne.



Helene Flood, norweska psycholożka specjalizująca się w zagadnieniach
wstydu,  przemocy  i  poczucia  winy,  napisała  przejmujący  thriller  o
destrukcyjnych emocjach w związku i wpływie rodzinnego dziedzictwa
na wybory, jakich dokonujemy jako dorośli ludzie. Książka natychmiast
stała  się  bestsellerem w Norwegii  i  została  sprzedana  do dwudziestu
sześciu krajów. 
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8. Wojciech Chmielarz 
Zombie

Adam  Górnik  –  młody  błyskotliwy  prokurator.  Kochający  mąż  i
troskliwy ojciec. Wzorowy obywatel. Jeden z najmłodszych zabójców w
Polsce.  Kiedy  miał  piętnaście  lat,  zamordował  szkolnego  kolegę,
chuligana i  postrach innych uczniów, Filipa „Korsarza” Korsarskiego,
uderzając  go  młotkiem  w  głowę.

Wiele  lat  później  dostaje  wezwanie;  jest  przekonany,  że  wreszcie
odkryto zwłoki jego ofiary. Teraz będzie mógł poprowadzić śledztwo we
własnej sprawie i ostatecznie zatuszować zbrodnię. Jednak na miejscu
znajduje  ciało  zabitej  parę  dni  wcześniej  dziewczynki.  Szczątki
Korsarza  zniknęły.  Czyżby  wrócił  zza  grobu,  żeby  się  zemścić?

Zaczyna  się  gra  z  zabójcą,  którego  okrucieństwo  przekracza  ludzką
wyobraźnię.  Górnik  musi  rozwiązać  zagadkę  potwora  z  przeszłości,
odnaleźć go i powstrzymać. Wynajmuje detektywa Dawida Wolskiego,
znanego  z  niekonwencjonalnych  metod  działania  i  wątpliwej  etyki
zawodowej.

Zombie to najmroczniejszy polski kryminał ostatnich lat. Nic nie jest tu
czarno-białe, wir przemocy wciąga winnych i niewinnych, z pokolenia
na pokolenie, a wśród kłamstw i ułudy trudno odróżnić prawdę od fałszu
i  wrogów  od  przyjaciół.  Przetrwają  tylko  najsilniejsi  i  najbardziej
bezwzględni… 
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9. Wojciech Chmielarz
Wampir

Książka  nominowana  w  Plebiscycie  Książka  Roku  2015
lubimyczytać.pl  w  kategorii  Kryminał  sensacja  Thriller.

Mateusz  nie  miał  powodu  pragnąć  śmierci.  Był  zwykłym
dwudziestolatkiem. Studiował socjologię, ale planował przenieść się na
informatykę. Chciał podróżować, zwiedzić świat. Pewnej majowej nocy
wszedł na dach wieżowca i skoczył. Nie zostawił listu. Nikt niczego nie
widział.  Prokuratura  uznała,  że  to  samobójstwo.
Wynajęty  przez  matkę  krnąbrny  prywatny  detektyw  Dawid  Wolski
rozpoczyna  śledztwo  i  wchodzi  w  zaskakująco  bezwzględny  świat
nastolatków.  Sprawa  komplikuje  się  coraz  bardziej,  kiedy  tajemnice
gliwickich zaułków zaczynają splatać się z wirtualną rzeczywistością.
Co łączyło Mateusza z Alicją, zaginioną dziewczyną, której szuka całe
miasto?  Czy  Mateusz  miał  jakiś  związek  z  siecią  nastoletnich



prostytutek? Dlaczego niektórzy członkowie jego rodziny najwyraźniej
woleliby  ukręcić  łeb  śledztwu?
Ta wciągająca  i  pełna  zaskakujących zwrotów akcji  powieść  otwiera
gliwicki cykl kryminałów Chmielarza. 
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10.

Jakub Gończyk
Pies

Okrutne  zbrodnie  i  błahe  wykroczenia.  Niewyobrażalne  tragedie
i  bezgraniczna  głupota.  Chęć  niesienia  pomocy  i  wywołane  rutyną
zobojętnienie.  Poświęcenie  i  bezduszność.  Dobrzy i  źli  ludzie,  chory,
lecz mimo to jakoś funkcjonujący system. To wszystko, i dużo więcej,
w książce będącej zapisem autentycznych doświadczeń funkcjonariusza
prewencji. 
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11. Lisa Gray
We mgle

Zaginieni  dzielą  się  na  martwych  i  na  tych,  którzy  nie  chcą  zostać
znalezieni.  A także  na  tych,  którzy  nawet  nie  wiedzą,  że  zaginęli.
Jessica  Shaw,  prywatna  detektywka,  przywykła  do  anonimowych
cynków. Ale ten wprawia ją w osłupienie: na zdjęciu przedstawiającym
porwaną dwadzieścia pięć lat temu trzylatkę rozpoznaje… samą siebie.
To  jednak  dopiero  początek  sekretów.  Gdy  w  poszukiwaniu  prawdy
o swojej przeszłości Jessica udaje się do mrocznej części Los Angeles,
zaskoczona  odkrywa,  że  w  noc  jej  zniknięcia  zamordowano  jej
biologiczną  matkę.  Zabójca  nigdy  nie  został  ujęty,  a  w  toczonym
wówczas  śledztwie  jest  wiele  niejasności.
Błyskotliwa,  bezczelna  i  nabuzowana  adrenaliną  –  taka  jest  Jessica
Shaw,  bohaterka  nowej  serii,  i  taki  jest  debiut  Lisy  Gray.
Kluczem do rozwiązania zagadki jest Jason Pryce, weteran policji w Los
Angeles, którego Jessica pamięta jeszcze z pogrzebu ojca. Co gliniarz
z  L.A.  robił  na  pogrzebie  nieznajomego  z  drugiego  końca  kraju?



Tymczasem  detektyw  Pryce  prowadzi  śledztwo  w  sprawie
makabrycznego zabójstwa  studentki,  która  dorabiała  jako prostytutka.
Choć podejrzanych jest wielu, z każdym tropem sprawa komplikuje się
coraz bardziej.Gdy drogi  policjanta i  młodej  detektywki się krzyżują,
Jessica odkrywa, że Pryce nie mówi jej wszystkiego o burzliwej historii
jej rodziców.Im bardziej zbliżają się do rozwiązania obu śledztw, tym
mgła tajemnic staje się gęstsza. Morderca tylko czeka, aż zgubią drogę. 
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12. Vi Keeland 
Naga prawda

„Prawda jest taka: jeśli dostajesz od losu drugą szansę, lepiej ją dobrze
wykorzystaj.

Layla Hutton pracuje w nowojorskiej  kancelarii  i  stawia wszystko na
karierę  zawodową.  Kiedy  więc  dostaje  od  szefa  propozycję
reprezentowania prestiżowej firmy, przyjmuje ją bez wahania. Jej nowy
klient  to  Grayson  Westbrook.  TEN  Grayson  Westbrook.

Ponad rok temu roztrzaskał  jej  serce  na milion kawałków. Teraz stoi
przed  nią  z  nadzieją  na  drugą  szansę,  bardziej  pociągający  niż
kiedykolwiek.

Prawniczka  musi  zachować  profesjonalizm i  nie  rezygnuje  z  obsługi
firmy Graya. Jeśli on sam chce od niej czegoś więcej, tym razem będzie
musiał się naprawdę postarać. O ile Layla jako pierwsza nie ulegnie jego
seksapilowi.”
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13. Jacek Łukawski
Odmęt

Dziennikarz  Damian  Wolczuk  ma  ogromnego  pecha.  Jego  życie
prywatne  wali  się  w  gruzy,  później  traci  pracę  i  przegrywa  proces
o  zniesławienie.  W  poszukiwaniu  drugiej  szansy  rusza  więc  do
Krakowa, gdzie planuje zacząć nowe życie. Nie jest mu jednak dane tam
dotrzeć.

W środku nocy na rozkopanym odcinku drogi dochodzi do kraksy. Auto
Wolczuka  zostaje  skasowane,  sprawca  zamieszania  ucieka,  a  on  sam
udaje się do pobliskich Chęcin, gdzie czeka go nocleg w miejscowym
ośrodku  leczenia  uzależnień.

Z  czasem  Damian  Wolczuk  dowiaduje  się,  że  w  miasteczku  grasuje
morderca,  a  do  tego  miejscowi  przekazują  sobie  szeptem  legendy  o
czającym się w okolicy złu. Giną kolejni ludzie i Wolczuk decyduje się
przeprowadzić  własne śledztwo,  pod nosem policji  i  ekscentrycznego
prokuratora,  Arkadiusza  Painera.

Wieść  niesie,  że  w  tym  niepozornym  miasteczku  każdy  ma  swoje
tajemnice.

Wolczuk spróbuje poznać je wszystkie… 
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14. Aleksandra Marinina 
Siódma ofiara  

Dwie  śledcze  na  tropie  seryjnego  mordercy!
W  transmitowanym  na  żywo  programie  telewizyjnym  „Kobiety
niezwykłych profesji” biorą udział dwie rosyjskie śledcze – Anastazja
Kamieńska  i  Tatiana  Obrazcowa.  Niedługo  po  jego  emisji  na  ulice
Moskwy  pada  blady  strach.
Jedni  po  drugich  zaczynają  umierać  ubodzy  mieszkańcy  Moskwy,
a obok zwłok tajemniczy morderca zostawia wiadomości,  których nie
sposób rozszyfrować. Do kogo są adresowane? Tatiany czy Anastazji?
I  przede  wszystkim  –  kto  będzie  następną  ofiarą?
Anastazja Kamieńska powraca w kolejnej zagadce kryminalnej! 
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15. Zygmunt Miłoszewski
Kwestia ceny

Brawurowa,  błyskotliwa,  poruszająca  i  pełna  akcji  nowa  powieść
jednego  z  najpopularniejszych  polskich  pisarzy.  „Kwestia  ceny”  to
thriller  przygodowy  na  nowe  czasy.

Początek  XX wieku.  Sztorm.  Benedykt  Czerski  żegna  się  z  życiem.
Przeklina  patriotyczne  uniesienia,  które  kilka  dekad  wcześniej
doprowadziły do jego zesłania  na Daleki  Wschód,  a teraz  kazały mu
wracać do ojczyzny. Czerski wraca jednak nie jako więzień, lecz jako
wielki  uczony,  badacz  dalekich  plemion  Syberii.  Obsesyjnie  pilnując
skrzyń,  zawierających  bezcenne  zabytki  tajemniczego  ludu  Ajnów.

Początek XXI wieku. Bogdan Smuga, chłodny naukowiec i wyznawca
religii  rozumu,  wierzy,  że  wśród  zbiorów  Czerskiego  kryje  się
prawdziwy skarb, mogący odmienić przyszłość ludzkości. Jego wysiłki
nie  przynoszą  rezultatu.  Decyduje  się  na  desperacki  krok.

Zofia Lorentz, słynna historyczka sztuki i  poszukiwaczka zaginionych
arcydzieł,  mierzy  się  ze  stopniowym  zanikiem  pamięci  męża.  Gdy
Smuga  proponuje  jej  udział  w odnalezieniu  zbiorów,  przywiezionych
przez  Czerskiego  z  Syberii  –  podkreślając,  że  kwestia  ceny  nie  ma
w  tym  wypadku  żadnego  znaczenia  –  przyjmuje  zlecenie.

Tak  zaczyna  się  niezwykła  wyprawa,  która  zaprowadzi  bohaterów
między  innymi  na  rosyjską  Wyspę  Przeklętą,  do  Paryża  i  na  statek-
widmo.  Ich  przygody  okażą  się  decydujące  dla  dalszych  losów
cywilizacji.  I  jak  to  u  Miłoszewskiego,  wszystko  okaże  się  nie  tym,
czym  zdawało  się  na  pierwszy  i  drugi  rzut  oka.

„Kwestia  ceny”  to  zuchwały,  niepozostawiający  nikogo  obojętnym
thriller  o  naszych  największych  marzeniach  i  o  cenie,  jaką  jesteśmy
gotowi zapłacić za spełnienie tych pragnień. O nauce, o religii, głodzie
wiedzy, genie ryzyka, roli wspomnień i o wielkiej przygodzie ludzkości.
Która być może właśnie dobiega końca. 
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16. Delia Owens
Gdzie śpiewają raki

Pogłoski  o  Dziewczynie  z  Bagien  latami  krążyły  po  Barkley  Cove,
sennym miasteczku u wybrzeży Karoliny Północnej. Dlatego pod koniec
1969 roku, gdy na mokradłach znaleziono ciało przystojnego Chase’a
Andrewsa,  miejscowi  zwrócili  się  przeciwko



Kyi  Clark,  zwanej  Dziewczyną  z  Bagien.

Lecz  Kya  nie  jest  taka,  jak  o  niej  szepczą.  Wrażliwa  i  inteligentna,
zdołała sama przetrwać wiele lat na bagnach, które nazywa domem, choć
jej  ciało  tęskniło  za  dotykiem  i  miłością.  Przyjaźni  szukała  u  mew,
a wiedzę czerpała z natury. Kiedy dzikie piękno dziewczyny intryguje
dwóch  młodych  mężczyzn  z  miasteczka,  Kya  otwiera  się  na  nowe
doznania  —  i  dzieją  się  rzeczy  niewyobrażalne.

Gdzie  śpiewają  raki  to  wysmakowana  oda  do  świata  przyrody,
wzruszająca  fabuła  o  dojrzewaniu  i  zaskakująca  relacja  z  procesu.
Owens  przypomina,  że  dzieciństwo  nas  kształtuje  definitywnie  i  że
wszyscy  bez  wyjątku  podlegamy  wspaniałym,  lecz  nieokiełznanym
sekretnym siłom natury. 
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17. Remigiusz Mróz
Chór zapomnianych 
głosów

Okręt  badawczy  „Accipiter”  przemierza  bezkres  kosmicznej  próżni,
a jego załoga pogrążona jest w głębokiej kriostazie. Nieliczni świadomi
są  dramatu,  który  rozgrywa  się  na  pokładzie.

Astrochemik Håkon Lindberg budzi się przedwcześnie z kriogenicznego
snu i  widzi,  jak ginie jeden z ostatnich członków załogi.  Prócz niego
rzeź  przetrwał  tylko  nawigator,  Dija  Udin  Alhassan.  Czy  to  on  jest
odpowiedzialny  za  fiasko  misji?  A  może  stoi  za  tym  jakaś
niewypowiedziana siła? Obca cywilizacja? Nieokreślony byt? Ludzkość
podróżuje między gwiazdami, odkrywa miriady światów, ale nigdy nie
napotkała  żadnych  oznak  życia.

Chór  zapomnianych głosów to SF z  tempem właściwym powieściom
sensacyjnym,  intrygą  iście  kryminalną  i  klimatem rodem z  horrorów.
Zakończenie  powinno  zaskoczyć  nawet  najbardziej  przewidującego
czytelnika. 
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18. Remigiusz Mróz
Osiedle RZNiW

Wczesne  lata  dwutysięczne.  Blokowisko  na  osiedlu  RZNiW  żyje
w rytmie  rapu,  oddycha  dymem z  jointów i  nie  toleruje  obcych.  Na
dwunastym piętrze jednego z bloków mieszka Deso – wychowujący się
bez  rodziców chłopak,  który  na  co  dzień  musi  zmagać  się  z  życiem
w skrajnej nędzy.

Pewnej nocy otrzymuje esemesa z nieznanego numeru. Nadawca pisze:
„Boję się.  Chyba ktoś za mną idzie”.  Deso po chwili  oddzwania,  ale
w słuchawce słyszy jedynie trzaski. Nazajutrz okazuje się, że zaginęła
dziewczyna  z  jego  klasy.  Chłopak  nie  wie,  dlaczego  próbowała
skontaktować  się  akurat  z  nim,  ale  uznaje  to  za  nieprzypadkowe
i zaczyna szukać zaginionej.

Osiedle RZNiW to nie tylko fascynująca historia kryminalna, ale także
świeże spojrzenie na hip-hopową subkulturę przełomu wieków i wciąż
obecny problem ubóstwa w Polsce.
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19. Stephen Hawking
Krótka historia czasu Czy wszechświat miał początek i będzie miał kiedykolwiek koniec?

Czy  czas  może  być  odwrócony?

„Krótka  historia  czasu”  to  już  klasyczna  pozycja  literatury
popularnonaukowej.  Przedstawione  w  niej  idee  prezentują  najnowsze
odkrycia  w  dziedzinie  badania  wszechświata.  Autor  wykracza  poza
teorię względności, mechanikę kwantową i wielki wybuch, aby sięgnąć
do „tańca  geometrii”,  który  doprowadził  do  powstania  wszechświata,
krainy  zjawiskowych  zdarzeń  fizyki  cząstek  elementarnych,  w  której
materia  zderza  się  z  antymaterią.  Ta  fascynująca  książka  umożliwia
poznanie ogromu przestrzeni międzygalaktycznej. 
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20. Jacek Piekara
Ja inkwizytor – Przeklęte 
przeznaczenia

"Życie  warto  poświęcać  tylko  dla  Boga.  Bo  kiedy  Bóg  woła,  to
odpowiadam: "jestem!", nie zważając czy wzywa mnie dla chwały, czy
dla  męczeństwa."
Ostatni  tom  '"ruskiej  trylogii",  zamykający  wątki  rozpoczęte  w
"Przeklętych  krainach"  i  "Przeklętych  kobietach".  Losy  bohaterów
splatają  się  w  zatruty  węzeł  intryg  i  zdrad.

Inkwizytor  walczy  o  ocalenie  życia  i  miłość  ukochanej  kobiety.  Jest
gotów na wszystko, by uratować świat, który zbudował razem z Nataszą.
Jest  gotów również  na  to,  by  w oczach dobrych chrześcijan  stać  się
potworem. Oto jego credo: "Czynimy rzeczy, które można by uznać za
przerażające  i  odrażające,  ale  czynimy  je  w  imię  wyższego  dobra.
W  imię  triumfu  Światła  nad  Ciemnością.  Jesteśmy  częścią  Bożego
Planu.  I  aby  ten  Plan  przyoblekł  się  w  materialny  kształt,  musimy
przeżyć.  Dlatego wszystko,  co czynimy w imię przeżycia,  jest  godne
pochwały".

"Ruska Trylogia" stanowi osobną całość i może być czytana niezależnie
od  innych  książek  o  Mordimerze  Madderdinie,  a  nawet  bez
wcześniejszej ich znajomości. 
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21. Alice Vincent
Mowa roślin

Piękna,  liryczna  opowieść  o  tworzeniu  swojego  miejsca  na  Ziemi,
dostrzeganiu tego, co w życiu ważne i czerpaniu radości z obcowania z
Naturą.

Alice  Vincent  dzieli  się  swoją  ogrodniczą  przygodą  i  pokazuje  nam,
którzy ponad połowę życia spędzamy w cyberprzestrzeni, rozmawiamy z
przyjaciółmi za pomocą komunikatorów, rzadko chodzimy do lasu lub
na  łąkę,  a  za  to  codziennie  wiele  godzin  spędzamy  przed  ekranem
komputera, w jaki  sposób sprowadzenie roślin do domu może pomóc
zdrowo żyć.  Książka jest  jak powiew świeżego powietrza w centrum
miasta. Jest to swoisty hołd dla Natury, której tak wiele zawdzięczamy.

Kiedy życie Alice wywróciło się do góry nogami, kobieta odkryła, jak
dużo  radości  i  satysfakcji  dostarcza  jej  uprawianie  małego  ogródka,
który urządziła na balkonie. Obserwowanie kiełkujących roślin, kwiatów
i  pnących  się  winorośli  sprawiało,  że  czuła  spokój.



Zafascynowana  nowo  odkrytym  hobby  zaczęła  śledzić  drogę,  jaką
przeszły  niektóre  gatunki  roślin  –  od  mających  stanowić  namiastkę
ojczyzny  na  obcej  ziemi  egzotycznych  gatunków  przemycanych  w
kieszeniach imigrantów, po pierwsze ogrody botaniczne i opracowania
naukowe dotyczące  roślin.  Autorka  zręcznie  przeplata  swoją  osobistą
historię z wiedzą botaniczną,  podkreślając znaczenie,  jakie w naszym
życiu odgrywają rośliny. 
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22. Bryan Tracy Nawyki 
warte milion

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, dlaczego niektórzy odnoszą większe
sukcesy niż inni.  Jeśli  zamiast szukać prawdziwej odpowiedzi,  wolisz
zadowolić się czymś w rodzaju "świat nie jest sprawiedliwy" albo "tylko
osoby mające niezwykłe szczęście mogą być spełnione i  bogate",  nie
musisz  czytać  tej  książki.  Jeśli  jednak  uważasz,  że  odpowiadasz  za
swoje życie, i chcesz osiągać ambitne cele, dzięki książce Nawyki warte
miliony  dowiesz  się,  jak  to  zrobić.  Być  może  już  wiesz,  że  nawyki
kształtują życie i że zależy od nich ogromna większość naszych myśli,
przekonań  i  działań.  Tylko  jak  zapanować  nad  nawykami,  aby
upragniony  sukces  stał  się  rzeczywistością?

Z tej publikacji dowiesz się, czym są "nawyki milionerów" - czyli ludzi,
którzy zbudowali fortuny w ciągu jednego pokolenia. Poznasz skuteczne
metody, jak myśleć efektywniej,  podejmować lepsze decyzje i  działać
skuteczniej.  Przeczytasz  też  o  technikach  zarządzania  finansami,
zdecydowanie ułatwiających osiąganie niektórych celów. Jednak Twoim
najważniejszym zadaniem będzie praca nad własnym charakterem: masz
się stać wspaniałym człowiekiem. Kimś, kto nadaje kierunek w swojej
społeczności  i  stanowi  wzór  doskonałości.  Aby  to  osiągnąć,  musisz
popracować  nad  własnymi  nawykami:  wybrać  te  potrzebne  
i  konsekwentnie  je  utrwalać.  Twój  sukces  przyjdzie  -  wystarczy,  że
świadomie wyuczysz się pożądanych zachowań! 
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23. Hanya Yanagihara Małe 
życie

Zachwycająca  powieść  o  przyjaźni  poddanej  ogromnej  próbie.  Oto
historia  życia  czterech  przyjaciół  –  o  ich  niełatwym  dojrzewaniu,
ogromnych sukcesach, bolesnych wyborach i tyranii pamięci, od której
nie  sposób  czasem  się  uwolnić…

To również opowieść o jednym z najbardziej fascynujących miast świata
–  Nowym  Jorku  –  który  jest  piątym,  równorzędnym  bohaterem  tej
olśniewającej książki. 
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24. C.L. Taylor 
Zanim powróci strach

Czasem  twoja  pierwsza  miłość  nie  pozwala  ci  odejść…  Kiedy  Lou
Wandsworth uciekała ze swoim nauczycielem, Mikiem Hughesem, do
Francji, była przekonana, że jest on miłością jej życia. Jednak Mike nie
był tym, za kogo go uważała. I zrobił coś, co sprawiło, że jej życie legło
w gruzach. Teraz trzydziestodwuletnia Lou dowiaduje się, że Mike jest
związany z nastolatką, Chloe Meadows. Nie mogąc pozwolić na to, by
historia się powtórzyła, kobieta wraca do domu, by skonfrontować się ze
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swoim byłym i  wszystkim,  co jej  zrobił.  Jednak Mike jest  drapieżcą
najgorszego gatunku i chociaż Lou próbuje walczyć o sprawiedliwość,
może  znów  stać  się  jego  ofiarą…
Brutalny obraz obsesyjnej miłości i manipulacji. Ta książka wciąga od
pierwszej  strony  i  nie  pozwala  się  oderwać  aż  do  szokującego
zakończenia.  Najlepsza  książka  Taylor.  C.J.  Cooke,  autorka  książki  
„I  Know My Name“  Klaustrofobiczna  i  wciągająca.  Karin  Slaughter
Wow! Fantastyczny,  trzymający w napięciu thriller.  Byłam całkowicie
zaskoczona  na  końcu.  Najlepsza  powieść  Taylor!  Claire  Douglas,
autorka książki  „Local  Girl  Missing“ Rollercoaster  emocji  z wieloma
zwrotami akcji. „Daily Mail“ 
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25. Diane Setterfield
Była sobie rzeka

To  była  najdłuższa  noc  w  roku,  kiedy  wszystko  może  się  zdarzyć.
Trzy dziewczynki zaginęły. Jedna wróciła. Opowieść się rozpoczyna…

W ciemną noc w środku zimy w starej gospodzie nad Tamizą ma miejsce
niezwykłe  wydarzenie.  Stali  bywalcy  właśnie  zabijają  czas
opowieściami, kiedy w drzwiach pojawia się ciężko ranny nieznajomy.
W  ramionach  trzyma  martwą  dziewczynkę.  Kiedy  godzinę  później
dziecko zaczyna  oddychać,  nikt  nie  może  w to  uwierzyć.  Cud?  Czy
magiczna  sztuczka?  Może  nauka  będzie  w  stanie  to  rozstrzygnąć?

Mieszkańcy  nabrzeży  prześcigają  się  w  pomysłach,  by  rozwiązać
zagadkę dziewczynki, która umarła, a potem ożyła. Mijają jednak dni, a
tajemnica  wydaje  się  coraz  bardziej  nieprzenikniona.  Dziewczynka
okazuje się niema i nie może odpowiedzieć na pytania: kim jest, skąd
pochodzi i co stało się z jej bliskimi. W tej sprawie pojawia się coraz
więcej  pytań  i  wątpliwości.

Tymczasem trzy rodziny wyrażają chęć, by wziąć dziecko pod opiekę.
Zamożna  młoda  matka  wierzy,  że  dziewczynka  jest  jej  córką,  która
zaginęła dwa lata wcześniej. Rodzina farmerów, która wciąż przeżywa
sekretny  romans  syna,  szykuje  się  na  przyjęcie  wnuczki.  Skromna  i
skryta gospodyni proboszcza widzi  w małej  niemowie swoją młodszą
siostrę. Każda z tych osób ma własną opowieść, której granice między
rzeczywistością  a  fantazją  są  ulotne  i  rozlewają  się  czasami  jak
niekontrolowane wody rzeki. 
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26. Stephen Seager
Psychopaci

Zabiłem moich najbliższych przyjaciół – rzekł wolno. – Jaki człowiek 
robi coś takiego?
Wysunąłem się zza stołu.
Taki, który jest chory – odparłem, podchodząc do drzwi. – Dlatego jesteś
tu, a nie w więzieniu.

Kiedy psychiatra Stephen Seager rozpoczął pracę w kalifornijskim 
szpitalu psychiatrycznym Gorman State, nazywanym powszechnie 
Gomorą, pracował w niejednej tego typu placówce. Jednak do tego, co 
zobaczył, przeżył i z kim miał do czynienia w środku, nie mógł 
przygotować się w żaden sposób.

Książka Seagera to szczera, refleksyjna i porywająca relacja 
doświadczeń z terapii prowadzonych w Gorman State. Psychiatra 
pozwala nam zajrzeć do przerażającego świata zamieszkanego przez 



najgorszych psychopatów, do którego tylko nieliczni mają wstęp.

Gorman State to miejsce, w którym panuje niewyobrażalna przemoc.
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