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Max Czornyj, Gaja 
Grzegorzewska - „Balladyna”

Balladyna ma wiele oblicz. Raz odcina głowę, bo taki ma kaprys; 
innym razem potrafi zabić po cichu, a winę zrzucić na kogoś 
innego. Jest pełna nienawiści i nie przebiera w środkach w dążeniu 
do realizacji swoich planów. Manipuluje, kłamie, oszukuje, zabija. 
Zło kusi ją od dziecka. Ma bardzo dobrą pamięć i nie zna litości. 
Czasem skrywa się pod innym imieniem. Bella, Beata, B., Sandra, 
Waleria, a nawet Al Bandyn. Nieważne jakie imię by przybrała, 
prędzej czy później da się ją rozpoznać po charakterystycznej 
bliźnie na czole.
Jednak nie każdy jest na tyle rozsądny, by zejść jej z drogi.
Ośmiu wybitnych polskich autorów odsłania współczesne oblicze 
Balladyny! 
https://lubimyczytac.pl

Remigiusz Mróz - 
„Behawiorysta”

Zamachowiec zajmuje przedszkole, grożąc, że zabije 
wychowawców i dzieci. Policja jest bezsilna, a mężczyzna nie 
przedstawia żadnych żądań. Nikt nie wie, dlaczego wziął 
zakładników, ani co zamierza osiągnąć. Sytuację komplikuje fakt, 
że transmisja na żywo z przedszkola pojawia się w internecie.
Służby w akcie desperacji proszą o pomoc Gerarda Edlinga, byłego
prokuratora, który został dyscyplinarnie wydalony ze służby. 
Edling jest specjalistą od kinezyki, działu nauki zajmującego się 
badaniem komunikacji niewerbalnej. Znany jest nie tylko z 
ekscentryzmu, ale także z tego, że potrafi rozwiązać każdą sprawę. 
A przynajmniej dotychczas tak było… 
https://lubimyczytac.pl

Agata Przybyłek - „Bez  
Ciebie

Jedna z najbardziej wzruszających książek Agaty Przybyłek znów 
dostępna! „Bez Ciebie” to bestsellerowa opowieść o tym, że 
czasem najlepsze, co można zrobić dla drugiej osoby, to pozwolić 
jej odejść…
W kamienicy syna Lucy znajduje jego pobitą żonę. Orientuje się, 
że to mąż zgotował Katarzynie piekło. Pod wpływem impulsu 
Lucy decyduje się pomóc synowej. Razem z młodym lekarzem, 
Alanem, zabierają dziewczynę do Toronto, gdzie przechodzi długą 
rekonwalescencję i powoli staje na nogi. Katarzyna zaczyna nowe 
życie, a między nią a lekarzem rodzi się nić porozumienia. Właśnie
wtedy widmo jej bolesnej przeszłości dotkliwie daje o sobie 
znać… 
https://lubimyczytac

https://lubimyczytacJeszcze/


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. 
https://lubimyczytac.pl

Eva Susso - „Duch z butelki Kiedy Uno i Mati otworzyli starą butelkę, wydostał się z niej 
olbrzymi duch. Siedział zamknięty w butelce od tysięcy lat. Z 
wdzięczności, że został uwolniony, obiecał spełnić trzy życzenia 
chłopców.
Jak myślicie, czego zażyczyli sobie Uno i Mati i co z tego 
wynikło?
Eva Susso i Benjamin Chaud to także autorzy znanych i lubianych 
książek dla nieco młodszych dzieci: "Binta tańczy", "Lalo gra na 
bębnie" i "Babo chce". 
https://lubimyczytac.pl

Peter Brown - „Dziki robot” Czy robot może przetrwać w dzikiej naturze?Kiedy robotka Roz po
raz pierwszy otwiera oczy, odkrywa, że jest sama na dzikiej, 
nieznanej wyspie. Nie ma pojęcia, jak się tam dostała, ani w jakim 
celu, wie tylko, że musi przeżyć. Po dramatycznej ucieczce przed 
burzą i atakiem niedźwiedzi zdaje sobie sprawę, że jej jedyną 
szansą na przetrwanie jest sprytne przystosowanie się do otoczenia.
Roz uczy się technik przeżycia obserwując zwierzęta 
zamieszkujące wyspę i z czasem zaprzyjaźnia się z nimi. Jednak 
pewnego dnia tajemnicza przeszłość robotki powraca.Wzruszająca 
i zaskakująca opowieść o zderzeniu natury z technologią – od 
wielokrotnie nagradzanego autora i ilustratora książek dla dzieci, 
Petera Browna.Bestseller New York Timesa. 
https://lubimyczytac.pl

Styszyńska Justyna - „Frida 
Kahlo”

„Frida Kahlo” jest drugą książką serii IDOL o wielkich ludziach, 
którzy wnieśli wkład do światowej nauki, kultury i sztuki, i którzy 
mogą być wzorem do naśladowania. Na kanwie biografii 
meksykańskiej artystki Fridy Kahlo powstała książka, która ma 
rozbudzać zainteresowanie kulturą i sztuką. 
https://lubimyczytac.pl



Tomasz Markiewka - 
„Gniew”

Filozof i publicysta Tomasz S. Markiewka, odwołując się do 
historii, ekonomii i popkultury, odpowiada na pytania o rolę 
gniewu we współczesnej Polsce. Kogo najczęściej dotyczy i jak się
wyraża? W jakie kierunki politycznie popycha? I czy dobrze 
wykorzystany może pozytywnie wpływać na społeczeństwo?
Gniew. Inna historia III RP to książka o zbiorowej emocji jako 
zjawisku politycznym oraz próba odpowiedzi na pytanie, jak 
najlepiej radzić sobie z gniewem we współczesnym kapitalizmie. 
https://lubimyczytac.pl

Justyna Styszyńska – Idol - 
„Maria Skłodowska Curie”

„MARIA Skłodowska-Curie” jest pierwszą książką serii IDOL o 
wielkich ludziach, którzy wnieśli wkład do światowej nauki, 
kultury i sztuki, i którzy mogą być wzorem do naśladowania. Na 
kanwie biografii wielkiej polskiej badaczki Marii Skłodowskiej-
Curie powstała książka, która ma rozbudzać ciekawość świata i 
pogłębiać wiedzę o jej dokonaniach. 
https://lubimyczytac.pl

Ulf Stark „Jak tata pokazał mi
wszechświat”

Tata zabiera Ulfa na wieczorny spacer, by pokazać mu 
wszechświat. Idą na łąkę. Kiedy Ulf podziwia wszechświat, 
przyglądając się ślimakowi i źdźbłu trawy, tata irytuje się i każe 
mu patrzeć w górę. Tata pokazuje Ulfowi gwiazdy i nazywa je po 
imieniu. Ta wzniosła chwila kończy się jednak w dość 
nieoczekiwany sposób…
Przepiękna książka o rzeczach małych i wielkich, o rzeczach 
przyziemnych i niemal mistycznych. W prosty i niezwykle 
ujmujący sposób pokazuje przedszkolakowi otaczający go mikro- i
makrokosmos, a rodzicom podpowiada, że dzieci rozumieją 
więcej, niż dorosłym mogłoby się wydawać. 
https://lubimyczytac.pl

Nikola Kucharska - „Jak to 
działa – Zwierzęta”

Klara kocha zwierzęta i chciałaby wszystko o nich wiedzieć. W 
przyszłości zamierza zostać biologiem albo weterynarzem, albo 
zootechnikiem, albo leśniczym, albo zoopsychologiem, albo 
opiekunką do zwierząt… Ciężko się zdecydować. Na razie każdą 
wolną chwilę poświęca na zdobywanie wiadomości. Pomaga jej 
dziadek, który cierpliwie odpowiada na pytania za pomocą 
zabawnych rysunków. Dlaczego psy zostawiają mokre ślady łap? 
Po co świnie taplają się w błocie? Dlaczego szczur może skoczyć z
dużej wysokości i nic mu nie jest? Dlaczego króliki ciągle 
poruszają nosem? Dlaczego papugi są takie hałaśliwe? Czy żaba 
słyszy, chociaż nie ma uszu? Dlaczego konie tak krótko śpią? Po 
co niedźwiedzie stają na dwóch łapach? Dlaczego kaczki mają 
takie dziwne dzioby? Dzięki czemu wiewiórka tak dobrze i 
zwinnie skacze? Dlaczego sarny kręcą uszami? 
https://lubimyczytac.pl



Jurij Andruchowycz - 
„Kochankowie Justycji

Kochankowie Justycji, książka, która powstawała 27 lat, to zbiór 
opowieści tylko z pozoru osobnych. Historie ośmiu bohaterów 
żyjących na przestrzeni od XVII do XX wieku łączy znacznie 
więcej, niż mogłoby się wydawać. Zbrodnie, których się dopuścili, 
a czasem „tylko” gwałty, rozboje, zdrady i pomniejsze 
wiarołomstwa, w nieunikniony sposób prowadzą ich do wspólnego
celu, jakim jest najwyższy wymiar kary – niekoniecznie 
oznaczający tylko śmierć. Zbrodnia i kara nie są wszelako 
jedynymi motywami eksponowanymi przez Andruchowycza. Nie 
mniejszą rolę w łańcuchu zdarzeń odgrywa bowiem miłość, której, 
jak się niejednokrotnie okazuje, z całą pewnością można 
przypisywać sprawstwo kierownicze. Namiętnościom ulegają 
zarówno szlacheccy watażkowie, polityczni idealiści, jak i 
dekadenci końca XIX wieku, wszelkiej maści rebelianci, mistycy 
czy wyrachowani agenci KGB, by wymienić kilku z 
przedstawionej przez Autora bogatej galerii oryginałów. 
https://lubimyczytac.pl

Janusz Leon Wiśniewski - 
„Koniec samotności”

Kontynuacja „Samotności w Sieci”, książki-fenomenu.
Główni bohaterowie „Końca samotności” to nowe pokolenie. Kuba
i Nadia również poznali się dzięki Internetowi, ale… w klasztorze. 
Ich związek jest całkowitym przeciwieństwem chłodnej relacji 
łączącej rodziców Kuby.
Wszystkie postaci niespodziewanie połączy jedna książka, a 
historia Nadii i Jakuba nabierze niespodziewanego, wręcz 
kryminalnego tempa. 
https://lubimyczytac.pl

Lou Aronica - „Kreatywne 
szkoły”

W książce Kreatywne szkoły Ken Robinson rozwija myśli zawarte 
w swojej słynnej prelekcji „Czy szkoły zabijają kreatywność” i 
prezentuje przełomowe, praktyczne rozwiązania dotyczące 
kluczowej kwestii dla współczesnych społeczeństw: transformacji 
szkół i systemów edukacji.
Robinson krytykuje przestarzały, przemysłowy model edukacji i 
pokazuje, jak wdrożyć wysoce spersonalizowany, ekologiczny 
model, który pozwala na wykorzystanie bezprecedensowych 
możliwości XXI wieku, by wykształcić całe osobowości uczniów i
przygotować ich do wyzwań współczesnego świata.
Książka Kreatywne szkoły – pełna przykładów, przełomowych 
badań i rekomendacji profesjonalistów z całego świata, a także 
napisana z właściwym Robinsonowi wciągającym stylem i 
poczuciem humoru – zainspiruje nauczycieli, rodziców, 
dyrektorów szkół i decydentów, by na nowo przemyśleli 
prawdziwą naturę i cele edukacji. 
https://lubimyczytac.pl



Grek - „Las zły” Świat się zmienia, ale prawdziwe zło nie zmienia się nigdy.
Końcówka lat dziewięćdziesiątych na pograniczu polsko-
niemieckim. Gangsterzy i przemytnicy czują się bezkarnie, policja 
działa nieudolnie, a społeczeństwo na dorobku interesuje się 
przede wszystkim zarabianiem pieniędzy, by jakoś wiązać koniec z
końcem.
Pewnego dnia w tę rutynę wkracza on – zwyrodnialec, który 
porywa i ćwiartuje autostopowiczki, a ich zwłoki zakopuje w lesie.
Nikt nie może go znaleźć. Do czasu...
Powieść inspirowana jest autentycznymi wydarzeniami, a autor – 
jako były gangster – aż za dobrze wie, o czym pisze. Bohaterów 
wzorował na prawdziwych kryminalistach, których spotkał w 
swoim życiu. 
https://lubimyczytac.pl

Christopher Hitchens – „Listy
do młodego kontestatora”

Słynny esej kontrowersyjnego intelektualisty. Odwołując się do 
przykładów z własnego życia oraz postaw takich ważnych dla 
niego osób, jak Emile Zola, Rosa Parks, George Orwell czy Vaclav
Havel, autor analizuje różne formy sprzeciwu i kontestacji. 
Opowiada o tym, jak być krytycznym, nie ulegać manipulacji 
mediów, nie poddawać się politycznej propagandzie i zachowywać
twórczy dystans wobec rzeczywistości.
Na co dzień możesz stanąć wobec różnych odmian przemocy albo 
hipokryzji, bałamutnego powoływania się na wolę ogółu albo 
małostkowych nadużyć władzy. Jeśli należysz do jakiejś 
organizacji politycznej, ktoś może cię poprosić o mówienie 
kłamstw albo półprawd służących jakiemuś krótkoterminowemu 
celowi. Każdy wypracowuje sobie własne sposoby radzenia sobie z
takimi sytuacjami. Staraj się zachowywać, „jak gdyby” nie trzeba 
było ich tolerować i jakby nie było w nich nic oczywistego – pisze 
Hitchens do młodego adepta sztuki sprzeciwu. 
https://lubimyczytac.pl

Magdalena Majcher - „Matka 
mojej córki”

Piękna opowieść o obezwładniającej sile więzi matki i dziecka, 
potężniejszej od rodzinnych tajemnic i powtarzanych latami 
kłamstw
Nina w wieku szesnastu lat przeżyła pierwszą miłość i... zaszła w 
ciążę. Teraz niechętnie przyjeżdża do rodzinnej Czeladzi. Życie 
zmusza ją jednak do porzucenia kariery w bankowości i powrotu 
do domu. Musi uporać się nie tylko ze śmiercią ojca, ale również z 
własną przeszłością... 

https://lubimyczytac.pl

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


John Irwing - „Modlitwa za 
Owena

Najbardziej niezwykły utwór w dorobku pisarza, łączący elementy 
powieści inicjacyjnej i surrealistycznej, komedii, rozprawy 
teologicznej, pamfletu politycznego.
Snując opowieść o dorastaniu pokolenia, któremu przyszło się 
zmierzyć z doświadczeniem wojny w Wietnamie, autor podjął 
próbę przeniknięcia tajemnicy ludzkiego losu. Kluczem do niej jest
kontrowersyjna postać tytułowego bohatera. Kim jest Owen 
Meany? Ofiarą ślepego trafu czy też wizjonerem, który przejrzał 
zamysły samego Boga? Nowym Mesjaszem czy bluźniercą? 
Zbiorowym sumieniem pokolenia młodych Amerykanów 
walczących w Wietnamie, czy może wyzwaniem – albo 
przestrogą? 
https://lubimyczytac.pl

Eva Eriksson - „Moje 
szczęśliwe życie”

Dunia nie może zasnąć. Tata każe jej liczyć owce, ale Dunia woli 
policzyć wszystkie te razy, kiedy była szczęśliwa. A do liczenia ma
dużo, bo od kiedy poszła do pierwszej klasy, wydarzyło się tyle 
dobrych rzeczy. Przede wszystkim poznała swoją przyjaciółkę 
Fridę! Ale choć Dunia jest chyba najszczęśliwszą osobą na świecie,
to przecież i ona bywa czasem smutna. Jak wtedy, kiedy…
Pogodna opowieść o szkole i przyjaźni z perspektywy 
pierwszoklasistki - w sam raz dla początkujących czytelników nie 
tylko ze względu na treść, ale i formę. Czytanie ułatwiają prosty 
język, duża czcionka, przejrzysty układ strony i świetne rysunki 
Evy Eriksson. 
https://lubimyczytac.pl

Mary Higgins Clark - „Nie 
jestem twoją własnością”

Laurie Moran, producentka popularnego telewizyjnego show, w 
swoim programie stara się odnaleźć sprawców niewyjaśnionych 
zbrodni sprzed lat. Pewnego dnia zgłaszają się do niej Robert i 
Cynthia Bellowie, rodzice zdolnego i lubianego lekarza-celebryty, 
który pięć lat temu został zastrzelony koło swojego domu w 
Greenwich Village. Bellowie są pewni, że za tym zabójstwem stoi 
żona Martina, Kendra. Wszelkimi sposobami starają się udowodnić
jej winę i przejąć opiekę nad wnukami. Proszą Laurie, by zajęła się
sprawą śmierci ich syna.
Podczas śledztwa prowadzonego przez dziennikarkę wychodzi na 
jaw ciemniejsza strona Martina oraz skrywane przez niego sekrety. 
Czy Kendrze wystarczy sił, by walczyć o swe dobre imię? I co 
wspólnego ze śmiercią doktora Bella ma nieznajomy mężczyzna, 
który obserwuje Laurie zza kierownicy białego SUV-a? 
https://lubimyczytac.pl

Adam Higginbotham - „O 
północy w Czarnobylu”

Śledztwo które przyćmiło historię  katastrofy nuklearnej XX 
wieku. Nikołaj Fomin nie miał pojęcia o energii jądrowej i fizyce 
nuklearnej .  Anatolij Diatłow trzymał się swoich tez nawet  gdy 
zostały obalone. Wiktor Briuchanow, pierwszy dyrektor, chciał 
zrezygnować ze swojej funkcji, ale podanie zostało podarte na jego
oczach.Nikt nie wiedział, że do budowy elektrowni kazano użyć 
materiałów, które nie były nawet produkowane w ZSRR, a 
wcześniejsze i incydenty kwalifikowano jako ściśle tajne. Prawda 
nigdy nie ujrzała światła dziennego – aż do teraz. 
https://lubimyczytac.pl



Eric Carle - „Od stóp do 
głów”

Tym razem Eric Carle zaprasza dzieci do wspólnej gimnastyki. 
Dołączcie do tupiących, kopiących, skaczących i wyginających się 
zwierzaków. Sprawdźcie, jak wiele rzeczy potraficie zrobić! 
https://lubimyczytac.pl

Anna Romaniuk - 
„Orzeszkowo 14- Historie z 
Podlasia”

Już w 1639 roku zapisano, że puszcza „poczyna się od wsi 
Orzeszkowa”. Podróż z warszawskiego Dworca Śródmieście, przez
Siedlce i Czeremchę, przez Wisłę i Bug, trwa zazwyczaj cztery 
godziny. Tuż przy torach tablica z napisem „Orzeszkowo”.
Nie za daleko od stacji kolejowej, nie za blisko sklepu – stoi dom. 
Otacza go, jak starych ludzi i stare drzewach, ciepłe światło 
nostalgii. To właśnie dom, wieś, jej mieszkańcy, dawni i obecni, są 
głównymi bohaterami tej opowieści. Polacy, prawosławni 
Białorusini, z dziada pradziada „tutejsi”, mocno związani z ziemią 
przodków. A tłem jest podlaska przyroda, niepozorna, skryta, i 
historia – odmierzana datami kolejnych wojen, wysiedleń.
https://lubimyczytac.pl

Alicja Sinicka - „Otwórz 
oczy”

Niewygodna przeszłość często powraca w najmniej oczekiwanym 
momencie.
Cena za bycie żoną Artura jest bardzo wysoka. Jej ukochany wciąż 
patrzy na Lenę tym samym lazurowym spojrzeniem, ale w jego 
oczach da się dostrzec głęboką ciemność i coś, czego nie zaznała 
nigdy wcześniej…
Tajemnica, którą skrywa przed Leną Artur, wprowadzi do ich 
wspólnego życia chaos i zmieni wszystko. To ona musi stawić 
czoła wielkiemu wyzwaniu. To ona musi podjąć walkę o ich 
miłość. Musi też znaleźć w sobie siłę i zebrać resztki nadziei mimo
lęku i niespodziewanych przeciwności losu. Losu, który zgotował 
jej nieobliczalny ukochany. 
https://lubimyczytac.pl

Alicja Sinicka - „W jego 
oczach”

W życiu Leny i Artura rozpoczyna się nowy rozdział. Właśnie się 
zaręczyli po dwóch latach związku. Nie wszyscy są z tego powodu 
zadowoleni, a sama Lena nie potrafi zostawić przeszłości za sobą. 
Wciąż nie może pogodzić się z tym, że jej ukochany ma przed nią 
mnóstwo tajemnic.
Czy tak poważna decyzja nie powinna być podejmowana bez 
cienia wątpliwości? Czy Artur potrafi oddać się jej całkowicie i 
rozpoczną wspólne życie na nowych zasadach?
Kobieta nie ma pewności, czy przebije się przez mur, który 
wzniósł jej ukochany. Czy kiedykolwiek do końca go pozna? 
https://lubimyczytac.pl



Kristina Digman - „Piaskowy 
wilk i ćwiczenia z myślenia”

Piaskowy Wilk uwielbia trudne pytania. To dlatego tak dobrze się 
czuje w towarzystwie Karusi. Karusia zastanawia się bowiem nad 
całym mnóstwem rzeczy - nad komarami i miłością, nad pustymi 
kieszeniami i długością krótkich chwil. No i jak to jest, że 
malutkie, tyci ognisko może przemienić się we wściekłego smoka?
Świat na pograniczu rzeczywistości i dziecięcej fantazji. A przede 
wszystkim - spojrzenie na świat oczami dziecka. Asa Lind bardzo 
świadoma jest języka, smakuje go i bawi się nim podobnie jak 
robią to dzieci. Pojawiające się co kilka stron rysunki Kristiny 
Digman w znakomity sposób współtworzą klimat opowieści. 
https://lubimyczytac.pl

Deron R. - Hicks - „Przekręt 
na van Gogha”

Narodowa Galeria Sztuki w Waszyngtonie. Samotny dwunastoletni
chłopak siedzi na ławce. Nikt nie zwraca na niego uwagi. Nie 
pamięta kim jest, ani jak się tam znalazł. A już na pewno nie ma 
pojęcia, dlaczego ściga go grupa przestępców… Wie dużo o sztuce
i ta wiedza to jedyne, co łączy go z przeszłością – w niej tkwi 
klucz do rozwiązania zagadki.
Jedyna osoba, której może zaufać to poznana w nietypowych 
okolicznościach dziewczyna – Camille, która nazywa go Art (jak 
„sztuka”). Usiłując poskładać w całość skrawki wspomnień 
bohatera, odkrywają szajkę fałszerzy dzieł sztuki. Czy dwójce 
nastolatków uda się powstrzymać przekręt stulecia? 
https://lubimyczytac.pl

Witold Gadowski - „Smak 
wojny”

Fabuła powieści Smak wojny rozgrywa się kilka lat przed 
wydarzeniami znanymi czytelnikom z bestsellerowej Wieży 
komunistów. Tym razem Andrzej Brenner, niezależny dziennikarz i
awanturnik, jako korespondent wojenny zostaje wysłany wraz ze 
swoim przyjacielem do Kosowa, gdzie osobiście doświadcza 
chaosu będącego konsekwencją działań militarnych na południu 
Europy. Jest świadkiem krwawych starć między Albańczykami i 
Serbami, a przy tym niespodziewanie wplątuje się w 
rozprzestrzenioną na całe Bałkany niebezpieczną aferę. Jego 
dziennikarski zmysł pcha go coraz głębiej w rzeczywistość, którą 
rządzą krwawe porachunki i handel bronią, a jednocześnie pozwala
mu poznać wojnę z perspektywy pojedynczego człowieka, który 
próbuje odnaleźć swoje miejsce w opisywanym konflikcie. 
https://lubimyczytac.pl



Witold Gadowski - „Wieża 
komunistów”

Kiedy dochodzi do wielkich przemian ustrojowych, ludziom z 
pewnych kręgów trudno pogodzić się z utratą władzy i wpływów. 
Politycy, wojskowi, oficerowie służb specjalnych – każdy stara się 
tak pokierować wydarzeniami, aby jak najwięcej zyskać, 
jednocześnie ukrywając prawdziwe mechanizmy władzy i źródła 
swoich przychodów.
Dziennikarz Andrzej Brenner wpada na trop największej afery 
nowej Polski i wkrótce sam poczuje, jak to jest zagłębić się pełen 
powiązań i animozji świat osób sprawujących rzeczywistą władzę 
w państwie. Jednak w swoim dążeniu do ujawnienia kulis afery 
natrafia na kolejne kłody, rzucane mu pod nogi przez bardzo 
wpływowe osobistości. Jego przeciwnicy nie zawahają się nawet 
przed sięgnięciem po ostateczne środki, aby stłumić ambicje 
niewygodnego dziennikarza. 
https://lubimyczytac.pl

Józef Ignacy Kraszewski - 
„Stara baśń”

Cudowna, wręcz magiczna powieść Kraszewskiego, która przenosi
nas w czasy dawnej Słowiańszczyzny. Nawiązuje do staropolskich 
podań i legend, a jej akcja rozgrywa się przed powstaniem państwa
polskiego na ziemiach plemienia Polan.
Władzę sprawuje okrutny kneź, Chwostek, oraz jego żona – 
Niemka Brunhilda. Oboje marzą o wprowadzeniu władzy 
absolutnej, podobnej do tej, jaką mają władcy w Niemczech. Nie 
odpowiada to miejscowym kmieciom nawykłym do poszanowania 
swobód przez rządzących. Kneź pewny swojej siły działa coraz 
bezwzględniej. Kiedy wybucha bunt, wzywa na pomoc 
niemieckich popleczników…
Obok politycznego drugim wątkiem powieści jest miłosny: 
Doman, młody kmieć i wojownik, zakochuje się w pięknej Dziwie 
– córce szanowanego kmiecia Wisza. Ta jednak przeznaczona 
została do służby bogom, więc odmawia Domanowi, który mimo 
to postanawia uczynić wszystko, by ją zdobyć. 
https://lubimyczytac.pl

Małgorzata Manelska - „Tam,
gdzie bzy sięgają nieba”

Powieść inspirowana prawdziwą historią…
Rok 1944. Wiejska zabawa. Młody mężczyzna pragnie zdobyć 
uwagę pięknej Ruth Lange, jednak zamiast tego zostaje pobity 
przez chłopaków ze wsi. Panna tamuje krwawienie z nosa 
adoratora własną chusteczką. Kiedy Horst chce zwrócić 
dziewczynie jej własność, ofiarowuje jej także jedną z dwóch 
czterolistnych koniczynek, które znalazł na łące nad rzeką. Mają 
im przynieść szczęście…
Rok 2019. Po dziesięcioletnim pobycie w Anglii do kraju wraca 
34-letnia Kalina z córeczką Leną. Kobieta szuka pracy, ale okazuje
się, że niełatwo o nią w małym mazurskim miasteczku. 
Przypadkowe spotkanie z koleżanką ze szkoły owocuje 
dorywczym zatrudnieniem w charakterze korepetytorki 
zbuntowanej nastolatki. To dzięki niej Kalina odkrywa miejsce do 
złudzenia przypominające wymarłą wioskę. 
https://lubimyczytac.pl
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Katarzyna Puzyńska - 
„Więcej czerwieni”

W Lipowie lato w pełni. Na polach rozpoczynają się żniwa, a w 
sadach dojrzewają jabłka. Młodszy aspirant Daniel Podgórski 
czuje, że znalazł się w najlepszym momencie swojego życia. 
Tymczasem w okolicach sennego zazwyczaj Lipowa zostają zabite 
dwie młode kobiety. Sprawca okaleczył brutalnie ich ciała. Policja 
kryminalna z Brodnicy podejrzewa, że oba zabójstwa mogą być 
dziełem seryjnego mordercy. Podgórski dołącza do ekipy śledczej 
prowadzonej przez kontrowersyjną komisarz Klementynę Kopp. 
Policja stara się znaleźć punkty wspólne pomiędzy obiema 
ofiarami i stworzyć profil zabójcy. Brak postępów w śledztwie 
zbiega się z kłopotami w życiu prywatnym policjanta. Czy 
Podgórski odkryje, jaki jest prawdziwy cel mordercy? Czy uda się 
w porę zapobiec śmierci kolejnej kobiety? 
https://lubimyczytac.pl



Katarzyna Puzyńska -          
„Z jednym wyjątkiem”

Po zimie nie zostało już śladu. Wiosna przejmuje świat w swoje 
władanie. Kwitną kasztanowce, a na polach szumi zielone jeszcze 
zboże. Przy tej sprzyjającej aurze młodszy aspirant Daniel 
Podgórski zamierza nareszcie zmienić swoje życie i oświadczyć się
Weronice.
Tymczasem w okolicach Lipowa umiera pewna kwiaciarka. 
Kobieta jest już wiekowa, więc jej śmierć początkowo nie wydaje 
się wcale podejrzana. Z jakiegoś powodu jednak ratowniczka 
medyczna z karetki pogotowia wezwanej przez sąsiadkę zmarłej, 
nalega na natychmiastowe sprowadzenie policji. Szybko okazuje 
się, że kobieta miała rację i kwiaciarka została zabita.
Daniel Podgórski i komisarz Klementyna Kopp stają przed 
kolejnym trudnym zadaniem. Kto mógł życzyć śmierci samotnej 
starszej pani? Dlaczego wytatuował na jej piersi trudny do 
odcyfrowania napis? Co ma z tym wszystkim wspólnego historia 
pary młodych ludzi sprzed ponad stu sześćdziesięciu lat? 
https://lubimyczytac.pl



Katarzyna Michalak - 
„Wiśniowy dworek”

W Wiśniowym Dworku, gdzieś pod litewską granicą mieszka 
Danusia. Jest nauczycielką w wiejskiej szkole i nie wyobraża sobie
życia w wielkim mieście, pełnym spieszących się ludzi.
Na warszawskim Mokotowie, niedaleko parku Morskie Oko, 
mieszka Danka. Jest przebojową biznesmenką w międzynarodowej
korporacji i nie wyobraża sobie życia na wsi, gdzie życie toczy się 
powoli, a jego rytm wyznacza przyroda. Te dwie kobiety pozornie 
dzieli wszystko, ale łączy jedna tajemnica.
I jeszcze ktoś. Mężczyzna, który przybył z przeszłości, by odebrać 
to, co do niego należy... 
https://lubimyczytac.pl

Izabela Janiszewska- 
„Wrzask”

Genialny seryjny morderca i para śledczych, która nie cofnie się 
przed niczym, by go schwytać… Kryminalny debiut roku!
Niezależna reporterka Larysa Luboń wpada na trop sadystycznego 
sponsora, mężczyzny płacącego studentkom za brutalny seks. 
Tymczasem ekscentryczny policjant Bruno Wilk usiłuje rozwiązać 
zagadkę tajemniczej śmierci młodej dziewczyny, która niepokojąco
przypomina mu pewną sprawę sprzed lat. Każde z nich jest 
całkowicie oddane swojej pracy i zrobi wszystko, aby dotrzeć do 
prawdy. Niezależnie od ceny, którą przyjdzie im po drodze 
zapłacić. Na zawsze połączy ich osoba tego trzeciego – mężczyzny
pozbawionego sumienia, więźnia własnych obsesji. Tylko jak 
mogą odnaleźć człowieka, który od lat oficjalnie nie istnieje? 
https://lubimyczytac.pl

Millie Marota- „Znikające 
królestwo”

Królestwo zwierząt znika na naszych oczach. Samotny 
trzewikodziób, maleńki szop karłowaty, kotek cętkowany z lasów 
namorzynowych czy poczciwa żyrafa – im wszystkim grozi 
zagłada, którą jednak, jak wierzy autorka tej ważnej książki, da się 
jeszcze zatrzymać. Millie Marotta, znana walijska ilustratorka, 
stworzyła swój przewodnik z myślą o dzieciach – o ich 
wrażliwości i ciekawości świata. Snując fascynującą opowieść o 
ginących gatunkach, pokazuje, co każdy może zrobić dla 
zagrożonych zwierząt, i zwraca się do najmłodszych z 
przejmującym apelem o ratowanie Ziemi. 
https://lubimyczytac.pl


