
 

 
 

Akcja powieści toczy się na Bliskim Wschodzie − w Syrii, Arabii 
Saudyjskiej, Katarze, Emiratach Arabskich, Libanie i Jordanii. Świat 

niesamowitego bogactwa i władzy, ale też nędzy i rozpaczy. Życie na 
salonach i w obozie dla uchodźców, w nowoczesnych stolicach 
wielkich mocarstw i w Rakce, stolicy kalifatu. Powracają znani i 
lubiani bohaterowie: kobiety z rodu Salimich − Dorota oraz jej 

dwie... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

On - życiowy pechowiec. Czego się nie tknie, zamienia w katastrofę. 
Na szczęście, zawsze może liczyć na pocieszenie w kobiecych 

ramionach. Ona - kiedyś całkiem ładna dziewczyna, dziś ukryta pod 
kilkoma warstwami szaroburych swetrów i strasząca wiecznie 

naburmuszonym wyrazem twarzy. Nie wierzy w miłość i związki. 
Jedynym mężczyzną w jej życiu jest pozbawiony męskości kot. Oboje 

zaczynają... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

`

 

 
 

Drugi tom fenomenalnej Trylogii Czasu. Gwendolyn Shepherd to 
Rubin - ostatnia z dwanaściorga podróżników w czasie. Choć trafiła 

pod opiekę tajnej organizacji, Strażnicy traktują ją z wrogością i 
wręcz uważają za szpiega. Gwen nie może ufać nikomu, a 

tymczasem czekają na nią coraz trudniejsze misje. W boleśnie 
krótkim czasie musi opanować całą masę rzeczy, które mają jej 

umożliwić przetrwanie w... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Piękny, majowy poranek na nowojorskim lotnisku. Dwa samoloty 

właśnie przygotowują się do startu. W punkcie kontroli 
bezpieczeństwa asystentka Bernice znajduje kartkę z dziwną 

wiadomością. Przełożony ignoruje obawy Bernice, ale wiadomość 
nie daje jej spokoju. Wezwany na pomoc starszy agent 

Departamentu Bezpieczeństwa również ma złe przeczucia. Kto 
zostawił pocztówkę? Co oznacza wiadomość? Czy... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
Pan odszedł i serce świata przestało bić. Królestwo, oparte na 

solidnej podstawie niebiańskiej hierarchii, musi trwać. Daimon, 
jeszcze niedawno wyrzutek i szaleniec, pragnący zniszczyć świat, 
znów stał się szanowanym, choć niezbyt lubianym Świetlistym, 
Abaddonem Niszczycielem, w służbie Królestwu. Odwieczna, 

ulubiona banda uskrzydlonych drani, zabójców i intrygantów na 
nowo przygarnęła go do... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Nikt z naszych nie zostaje sam w potrzebie. Nigdy. Naprawdę, nigdy. 
Strefa Poza Czasem nie jest przyjemnym miejscem. Jest przerażająca 
i śmiertelnie groźna, nawet dla odwiecznych Świetlistych. Boleśnie 
przekonuje się o tym Daimon, którego istnienie zawisło na włosku. 

Cena za ratunek będzie wyjątkowo bolesna i wysoka. Wielka 
ekspedycja badawcza Królestwa, pod przewodnictwem Seredy, 

przemierza... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Historyjka, dzięki której dziecko może identyfikować się z bohaterem 
i puścić wodze fantazji. Na końcu tej ślicznie ilustrowanej książeczki 
mały Czytelnik znajdzie zagadki oraz miejsce na wklejenie własnej 

fotografii - teraz i On może ruszyć w trasę i poprowadzić ciężarówkę 
Czarka! 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Ostatni tom sagi obyczajowo-historycznej „Bez pożegnania”. Historia 
Zofii i Kasi, która poruszyła serca czytelników w całej Polsce, znajdzie 

swój wielki finał! Ich losy śledzimy od czasów II wojny światowej, 
teraz dowiemy się jak potoczyło się życie rodziny Kalczyńskich w 

latach 2003-2018. Jest to opowieść o miłości i sile ducha, a także o 
przemijaniu i wdzięczności za to, co przynosi los. O... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
Zimowa Moskwa. Siedemnastoletnia Tatiana, wracając z treningu 

gimnastyki, nie wie jeszcze, że jej życie za chwilę zmieni się 
nieodwracalnie. Kiedy w swoim domu, w zamożnej dzielnicy miasta, 
znajduje brutalnie zamordowanych rodziców i siostrę, nie pozwala 

sobie na rozpacz. Działa instynktownie, wiedziona twardym 
sportowym charakterem. Zabezpieczona przez ojca, odkrywa w 

domowej skrytce... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Gdzie jest Wiktor Forst? To pytanie zadają sobie zakopiańscy 
śledczy, gdy topniejący w Tatrach śnieg odsłania makabryczny widok 

na zboczach Giewontu. Odnalezione zostają zwłoki grupy kobiet, 
których za życia nic ze sobą nie łączyło. Żadna wycieczka nie zaginęła 

zimą na szlakach, a wszystkie ofiary wypadków w górach zostały 
odnalezione. W dodatku na ciałach nie ma żadnych śladów 

świadczących o... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Życie Konstancji sypie się nagle i bez ostrzeżenia. Wychowana w 

bajce zamożna jedynaczka nagle musi się zmierzyć z brutalną prozą 
życia. Troski materialne to jednak nie wszystko. Konstancja stanie 

przed poważniejszym wyzwaniem. W środowisku, w którym wszyscy 
kłamią musi odnaleźć prawdę. I zbudować swoje życie na nowo. To 

opowieść o skomplikowanych życiowych wyborach, tajemnicach 
przeszłości i... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Paulina, studentka pedagogiki, ma dobry, ciepły dom, wspaniałych 
rodziców i cudownie zapowiadającą się przyszłość. Nie podejrzewa, 

że najbliżsi skrywają przed nią tajemnicę. Kiedy poznaje starszego od 
siebie Mikołaja, jej życie zmienia się diametralnie. Przygoda, która 

miała być tylko przerwą w życiu, staje się całym jej światem. 
Dziewczyna nie ma pojęcia, że siłą jej uczucia kieruje ktoś,... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
Historyjka, dzięki której dziecko może identyfikować się z bohaterem 

i puścić wodze swojej fantazji. Na końcu tej ślicznie ilustrowanej 
książeczki mały Czytelnik znajdzie zagadki oraz miejsce na wklejenie 

własnej fotografii – teraz i On może brać udział w rajdzie 
terenowym. 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Nie martw się, malutka Lamo, to nie wstyd tęsknić za mamą. Bądź 

pewna, że pod koniec dnia Mama się pojawi w drzwiach. Specjalnie 
dla polskich dzieci tłumaczy Wojciech Mann "Kiedy czytamy książki z 

dziećmi, dzielimy się innymi światami, a co nawet ważniejsze, 
dzielimy się sobą. Wspólne czytanie buduje intymną relację, która 

uczy dziecko, co to znaczy być jedną z wielu istot żyjących na... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 
 

 

 
 

Kto dostrzeże nietoperze? Kto odszuka nieświszczuka? Wyrusz w 
podróż dookoła zwierzęcego świata – od niebosiężnych szczytów 
Himalajów po tajemnicze głębie Pacyfiku. Po drodze zabłądzisz na 

pustyni Gobi, popłyniesz na wyspy Galapagos, wypatrzysz jaguara w 
lasach deszczowych Amazonii, zanurzysz się w jeziorze Bajkał, 
zagłębisz w bezkresnej rosyjskiej tajdze, a nawet popluskasz w 

gorących... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Harry Potter, sierota i podrzutek, od niemowlęcia wychowywany był 

przez ciotkę i wuja, którzy traktowali go jak piąte koło u wozu. 
Pochodzenie chłopca owiane jest tajemnicą; jedyną pamiątką 

Harry`ego z przeszłości jest zagadkowa blizna na czole. Skąd jednak 
biorą się niesamowite zjawiska, które towarzyszą nieświadomemu 

niczego Potterowi? Wszystko zmienia się w dniu jedenastych 
urodzin chłopca,... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
Harry po pełnym przygód roku w Hogwarcie spędza nudne wakacje 
u Dursleyów i z utęsknieniem wyczekuje powrotu do szkoły. Sprawy 

jednak znacznie się komplikują, gdy pewnego dnia odwiedza go 
tajemniczy przybysz i ostrzega przed… powrotem do Szkoły Magii i 
Czarodziejstwa, gdzie ma dojść do strasznych wydarzeń. Czy Harry 

posłucha ostrzeżenia? Co złego ma się wydarzyć w Hogwarcie? Jakie 
tajemnice... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Po nieudanej próbie przechwycenia przepowiedni Lord Voldemort 
jest gotów uczynić wszystko, by zawładnąć światem czarodziejów. 
Organizuje tajemny zamach na swego przeciwnika, a narzędziem w 

jego ręku staje się jeden z uczniów. Czy jego plan się powiedzie? 
Szósta część przygód Harry’ego Pottera przynosi cenne informacje o 

matce Voldemorta, jego dzieciństwie oraz początkach kariery 
młodego Toma... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

Harry znów spędza nudne, samotne wakacje w domu Dursleyów. 
Czeka go piąty rok nauki w Hogwarcie i chciałby jak najszybciej 

spotkać się ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi, Ronem i Hermioną. 
Ci jednak wyraźnie go zaniedbują. Gdy Harry ma już dość 

wszystkiego i postanawia zmienić swoją nieznośną sytuację, sprawy 
przyjmują całkiem nieoczekiwany obrót. Wygląda na to, że nowy rok 

nauki w Hogwarcie... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Nieocenione źródło rzetelnej wiedzy i cenny skarb dla każdego fana 

Harry’ego Pottera! Bogato ilustrowana książka towarzysząca 
wystawie Biblioteki Brytyjskiej, zorganizowanej z okazji 20. rocznicy 

wydania „Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego”. Obok 
ciekawostek z zakresu historii magii, astronomii, zoologii, botaniki, 

wróżbiarstwa, eliksirów i alchemii, album zawiera przepiękne 
prace... 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 
 



 

 
 

Historyjka, dzięki której dziecko może identyfikować się z bohaterem 
i puścić wodze fantazji. Na końcu tej ślicznie ilustrowanej książeczki 
mały Czytelnik znajdzie zagadki oraz miejsce na wklejenie własnej 

fotografii - teraz i On może zostać pilotem helikoptera Piotrka! 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
"Zawsze odbieraj telefon od małżonka. Regularnie obdarowujcie się 
prezentami. Kilka razy w roku wyjedźcie gdzieś razem. Nikomu nie 

wspominajcie o Pakcie." Alice i Jake to młode kochające się 
małżeństwo. Alice odnosi sukcesy jako prawniczka, Jake jest 

terapeutą i współwłaścicielem poradni psychologicznej. Przed nimi 
wspólne życie pełne planów. W prezencie ślubnym od 

prominentnego klienta Alice... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Czy wiedzę o Izraelu czerpiecie z doniesień o wojnie i napięciu na 
Bliskim Wschodzie, z relacji o atakach terroryzmu? Z thrillerów? Z 
powieści Amosa Oza, Meira Shaleva, Lizzie Doron, Eshkola Nevo? 

Czy Izrael jest już na liście waszych przyszłych podróży? Przeczytajcie 
koniecznie tę książkę, bo to naprawdę rzadka okazja, żeby poznać 

ten kraj od zupełnie innej strony! Ela Sidi pokazuje taki... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Miłość można znaleźć wszędzie, nawet… w szpitalu 

psychiatrycznym! Nina ma dwójkę dzieci i byłego męża. Tak jak 
żywioł powietrza, jest silna i niezależna, jednak nie ze wszystkim 
zawsze daje sobie sama radę. Zresztą kto by dawał, gdy w pracy 

atakuje cię szalony pacjent, twój były jest wiecznym nastolatkiem, 
mamusia znajduje ci nowego męża na portalu randkowym, a ty w 

dodatku potrącasz autem... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
Erwin Cis wymazał z pamięci swoją przeszłość. Kiedy pewnego dnia 
podnosi słuchawkę telefonu, dowiaduje się, że ktoś dla niego ważny 

pozostawił przesyłkę, po którą ma się zgłosić do warszawskiej 
kancelarii prawnej. Nadawcą przesyłki jest dawna miłość Erwina, 
Izabela. Od Polski dzielą go setki kilometrów, a z dziewczyną nie 
widział się od czasów studiów. Nie wie, jak potoczyły się jej losy 

ani... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Zuzanna Kadziewicz żyje jak pod kloszem. Kochający ojciec-

biznesmen trzyma nad ukochaną jedynaczką parasol finansowy. 
Zuzanna pracuje jako pedagog z pasji, nie dla chleba. Uwielbia 
pomagać dzieciom. W jej odrealnionym świecie pewnego dnia 
pojawia się mężczyzna… Radosław jest wykształcony, męski, 

przystojny, dobrze wychowany, zamożny. Potrafi się znaleźć w 
teatrze, cierpliwie doradzać w... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Jesień 1944. Tuż po upadku Powstania w podwarszawskich 

Włochach spotykają się trzy młode kobiety: Irenka, przedwojenna 
tancerka kabaretowa, Zośka, studentka architektury i Helenka, 

prosta dziewczyna z ubogiej wioski. Żadna z nich nie ma już rodziny; 
postanawiają trzymać się razem, wspierają się jak siostry i wspólnie 
walczą z demonami przeszłości. Są zaradne, energiczne i z uporem 

dążą do... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Dominika otrzymuje zlecenie wyjazdu do Lyonu w celu skopiowania 
jednego z obrazów. Po skończonej pracy obraz znika, a kopistka nie 

wraca do Polski. Gdy jej babcia otrzymuje zdjęcie wnuczki na tle 
słynnego lyońskiego muralu, jest przekonana, że to zakamuflowana 

wiadomość. Prosi o pomoc Celinę – początkującą prywatną 
detektyw. Celina wie, że decydując się na pomoc,będzie zmuszona 

do walki ze... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

Zwierzaki czekają na nowe domy. 
 

Książki z serii "Kto mnie przytuli?" oczarują wszystkich małych 
przyjaciół zwierząt. Pieski i kotki, o których opowiadamy, mieszkały 

kiedyś w schronisku o nazwie Przytulisko. Nadal jest w nim wiele 
zwierzaków, które marzą, żeby ktoś je przygarnął i pokochał! Czy 

uda im się znaleźć prawdziwy, ciepły dom? 
                                                                       https://www.empik.com 

 

Zwierzaki czekają na nowe domy. 
 

Książki z serii "Kto mnie przytuli?" oczarują wszystkich małych 
przyjaciół zwierząt. Pieski i kotki, o których opowiadamy, mieszkały 

kiedyś w schronisku o nazwie Przytulisko. Nadal jest w nim wiele 
zwierzaków, które marzą, żeby ktoś je przygarnął i pokochał! Czy 

uda im się znaleźć prawdziwy, ciepły dom? 
                                                                        https://www.empik.com 

 

 
 

Historyjka, dzięki której dziecko może identyfikować się z bohaterem 
i puścić wodze fantazji. Na końcu tej ślicznie ilustrowanej książeczki 
mały Czytelnik znajdzie zagadki oraz miejsce na wklejenie własnej 

fotografii – teraz i On może popłynąć łódką Jurka! 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

Pierwszy słowniczek obrazkowy 
 

Te bajecznie kolorowe książki zachęcą dziecko do odkrywania i 
nazywania wszystkiego, co je otacza. Oglądanie obrazków i 

opisywanie ich oraz powtarzanie słów wspomaga rozwój mowy 
malucha, wzbogaca jego słownictwo i rozbudza ciekawość świata. 
                                                                        https://www.empik.com 



 

 
 

WSTRZĄSAJĄCA − OPARTA NA FAKTACH − OPOWIEŚĆ O 
MIĘDZYNARODOWYM SKANDALU PEDOFILSKIM. Współczesna 

Rosja. Kulisy tzw. child porn industry i spraw związanych z 
nadużyciami w stosunku do dzieci. Głośny skandal obejmujący 

międzynarodowe powiązania biznesowe, wielką politykę, a także 
emerytowanych agentów KGB. Akcja Małej baletnicy toczy się 
dwutorowo. Z jednej strony autor przedstawia pracę grupy... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Mała Lama wykąpana, przed snem bajkę czyta mama. Potem buziak 
w nos i w uszka, wyszła Mama na paluszkach. Specjalnie dla polskich 

dzieci tłumaczy Wojciech Mann "Kiedy czytamy książki z dziećmi, 
dzielimy się innymi światami, a co nawet ważniejsze, dzielimy się 

sobą. Wspólne czytanie buduje intymną relację, która uczy dziecko, 
co to znaczy być jedną z wielu istot żyjących na naszej… 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Kryminał z bohaterem Milczenia lodu i Milczenia nocy – 

bestsellerów nr 1 Amazonu Prawda nie umiera. Po latach wynurza 
się z przepaści… „Klasyczny, a równocześnie atmosferyczny i 

wysmakowany kryminał. Moralnie bardziej niejednoznaczny niż 
większość powieści gatunku. Kusi, by zajrzeć za mroczniejsze i 

nieskończenie groźniejsze horyzonty.” „The Independent” 
Siglufjörður, miasteczko na północy... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Ari Thór Arason – młody policjant, który równie często jak ze 
zbrodnią, musi walczyć z samym sobą. Chciał zostać filozofem, żeby 
lepiej zrozumieć świat. Potem teologiem, żeby odnaleźć wiarę, którą 

stracił po śmierci rodziców. Został policjantem, żeby znaleźć 
sprawiedliwość. Pierwszą pracę dostał w Siglufjörður, odciętym od 

świata, pogrążonym w mroku arktycznej nocy miasteczku na 
północy... 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Josh ma spojrzenie zupełnie jak Will. Ten sam uśmiech, ten sam 
kolor włosów. Lou zaniemówiła, kiedy zobaczyła go po raz pierwszy. 
Czy to możliwe, że istnieje mężczyzna aż tak podobny do miłości jej 
życia? Miłości, która, jak się zdawało, bezpowrotnie odeszła? Nowy 
Jork, miasto drapaczy chmur, urokliwych restauracji, rozświetlonych 

alei i ludzi w ciągłym biegu. Miasto, które spełnia marzenia.... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 
 

Historyjka, dzięki której dziecko może identyfikować się z bohaterem 
i puścić wodze fantazji. Na końcu tej ślicznie ilustrowanej książeczki 
mały czytelnik znajdzie zagadki oraz miejsce na wklejenie własnej 

fotografii – teraz i on może jeździć motocyklem policyjnym Franka! 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Historyjka, dzięki której dziecko może identyfikować się z bohaterem 
i puścić wodze fantazji. Na końcu tej ślicznie ilustrowanej książeczki 
mały Czytelnik znajdzie zagadki oraz miejsce na wklejenie własnej 
fotografii – teraz i On może wybrać się na przejażdżkę motorem 

Marka! 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

17-letnia Haley McWaid pewnego dnia znika. Po miesiącach 
poszukiwań jej najbliżsi przygotowują się na najgorsze. Dan Marcer, 
pracownik opieki społecznej troszczący się szczególnie o los dzieci, 

wpada w pułapkę zastawioną przez dziennikarkę Wendy Tynes, 
która demaskuje przestępców seksualnych. W jego komputerze 

policja znajduje obciążający materiał i wszystko wskazuje na to, że to 
Dan mógł... 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Deszczowa noc, głuche telefony i to okropne poczucie winy... 
Wszystko zaczęło się tamtej nocy. W lesie. Cass Anderson nie 

zatrzymała się, by sprawdzić, czy siedząca w zaparkowanym na 
leśnej drodze samochodzie kobieta nie potrzebuje pomocy. Teraz 

nieznajoma nie żyje. Od tamtej feralnej nocy Cass nie może się 
pozbierać – regularnie powtarzające się głuche telefony mącą jej 

spokój, a ona sama... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Książka Hervé Tulleta szybko stała się międzynarodowym hitem. 

Została wydana już w 24 krajach, trafiła m.in. na listę bestsellerów 
„New York Timesa”. Autor oraz ilustrator Herve Tullet – ojciec trójki 

dzieci – potrafi sprawić, że jego ilustracje wręcz „rozmawiają” z 
dziećmi! Naciśnij mnie to książka, którą trzeba przekręcać, na którą 

trzeba dmuchać, której trzeba klaskać...... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
Książka wydana również pod tytułem "Łaska Losu". Dramatyczne 

losy trzech małżeństw marzących o dziecku, którego mieć nie mogą. 
Każdy z bohaterów reaguje inaczej - dla jednych diagnoza lekarska 
oznacza tragedię, dla innych wyzwanie. Danielle Steel z właściwym 
sobie mistrzostwem opisuje trudne koleje życia ludzi pragnących 

stworzyć rodzinę, ich zwycięstwa i klęski, tragedie i radości, rozpacz 
i... 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Perfekcyjne życie Sydney rozpada się, kiedy jej mąż ginie w 
wypadku. Ukochany mężczyzna, dom, bezpieczeństwo – wszystko to 

znika w jednej chwili. Zdana tylko na siebie, bez środków do życia 
musi podjąć walkę o odzyskanie szczęścia. Kiedy Sydney dostaje 

pracę w przemyśle modowym, wierzy, że to pierwszy krok w stronę 
nowego życia. Jednak w świecie, którym rządzą pieniądz i chęć 

władzy, trudno... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Pierwszy polski thriller psychologiczny na miarę największych 
światowych bestsellerów! Gdybym oświadczył jej się chwilę 

wcześniej, nigdy by do tego nie doszło. Nie napadnięto by nas, ja nie 
trafiłbym do szpitala, a ona nie zniknęłaby na zawsze z mojego życia. 
Dziesięć lat po zaginięciu narzeczonej, Damian Werner jest pewien, 

że nigdy więcej jej nie zobaczy. Pewnego dnia trafia jednak... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Zazdrość, zdrada i kwiat paproci. Czy młoda szeptucha ocali miłość 
do Mieszka? Wiecie, jak to jest. To tylko dawna znajoma, on już nic 

do niej nie czuje, teraz liczysz się tylko ty, a oni spotkali się zupełnym 
przypadkiem. Gosia chciałaby w to wierzyć, ale trochę to trudne, gdy 
ukochany Mieszko ciągle myśli o swojej dawnej żonie Ote. Zwłaszcza 

gdy ta okazuje się wcale nie tak martwa, jak... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Dziewiąty tom sagi o Lipowie. Berenika jest zbuntowana i lubi 
chadzać własnymi ścieżkami. Po raz kolejny znika z domu. Jednak 

tym razem wszystko wydaje się być nie tak, jak zazwyczaj. Co gorsza 
w sprawę zaangażowany jest ojciec jednego z policjantów. 
Tymczasem w odległym o kilkadziesiąt kilometrów szpitalu 

psychiatrycznym zostaje zabita pacjentka. Na kilka godzin przed 
śmiercią wysyła... 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Księga III trylogii z Mickeyem Bolitarem Bratankiem Myrona Bolitara 
Są rzeczy, o których lepiej nie wiedzieć MORDERSTWO TAJEMNICA 
INTRYGI Minęło osiem miesięcy od tragicznej śmierci ojca Mickeya. 

Osiem miesięcy kłamstw, przemilczeń i pytań bez odpowiedzi. 
Chłopak wciąż wierzy, że wypadek samochodowy, w którym ojciec 
podobno zginął, był jedną wielką mistyfikacją. Ekshumacja zwłok... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Życie nie rozpieszcza Alexandry. Opuszczona przez matkę i 
osierocona przez ukochanego ojca, dzieciństwo spędziła wśród 

zakonnic. Jej największą pasją i pocieszeniem w trudnych chwilach 
jest pisanie krwawych powieści kryminalnych. Ciężka praca i talent 

doprowadzają ją w końcu na szczyty list bestsellerów, ale 
dziewczyna wciąż jest sama. Żaden mężczyzna nie potrafi pogodzić 

się z faktem, że... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Od blisko dziesięciu lat imperium rzymskie walczy o całkowite 
podporządkowanie sobie Brytanii. Opór miejscowych plemion pod 

wodzą bezwzględnego Karatakusa może jednak przekreślić 
wszystkie dotychczasowe wysiłki. Prefekt Katon i centurion Macro 
na wezwanie namiestnika Ostoriusza przybywają do Londinium. 
Mają stanąć na czele nowo utworzonej kohorty jazdy i zdławić 

narastający opór tubylców w gł... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Jest rok 52 n.e. Rzymskie oddziały w Brytanii szykują się do ataku na 
zbuntowane plemiona. Ciągła wojna podjazdowa prowadzona przez 
tubylców rujnuje morale legionów, wyczerpuje ich siły i okazuje się 
zbyt kosztowna. Tymczasem druidowie podburzają mieszkańców 

Brytanii do nowej rebelii. Doświadczeni legioniści — prefekt Katon i 
centurion Macro — prowadzą swoich ludzi do boju, nie dbając o 

własne... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Brytania, 52 rok n.e. Plemiona z zachodniej części wyspy nie chcą się 
podporządkować władzy Rzymu, a ich opór narasta po śmierci 

gubernatora Ostoriusza. Legat Kwintatus zastępujący gubernatora 
chce się wykazać przez spektakularne zwycięstwo nad druidami. 

Wysyła prefekta Katona i jego oddziały w głąb terytorium wroga z 
wyraźnym rozkazem – mają zmiażdżyć bastion druidów i 

przypieczętować... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Jest 54 rok n. e. Potężne rzymskie imperium rozpościera się od 
Morza Śródziemnego aż po Brytanię i od Atlantyku po brzegi Nilu. 
Brutalnie narzuca podbitym ludom swoje prawa, wykorzystując w 

tym celu legiony – wojsko nie mające równego sobie w ówczesnym 
świecie. Dwaj weterani tej armii, prefekt Katon i centurion Macro, 

wkrótce po powrocie do Rzymu zostają wysłani z kohortami 
gwardii... 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Islandzki fenomen: nieznany autor, małe wydawnictwo, brak 
promocji, a mimo to najlepsze miejsca na stołach promocyjnych 

sieci księgarń Waterstones i światowy sukces! Dlaczego? Bo 
"Milczenie lodu" to nie tylko kryminał według najlepszych wzorów 

skandynawskiego noir. To powieść o czymś więcej niż zagadka 
kryminalna. Jónasson po mistrzowsku opowiada o ludziach i zbrodni, 

o uczuciach i... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Noc to zła pora dla prawdy. W ciemności jej kształt może zabić... 
"Złowieszczy. Tak, to jest to słowo. Było coś złowieszczego w tym 

starym, walącym się domu. Ściany były ziemiste i posępne, 
szczególne teraz, w zacinającym deszczu. Tutaj jesień była raczej 

stanem umysłu niż porą roku. Zima przyszła szybko, zaraz po lecie, w 
końcu września, albo na początku października, jakby jesień 

zaginęła... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Siglufjörður, rybackie miasteczko na najdalszym północnym krańcu 
Islandii, odcięte od świata, zasypane śniegiem, pogrążone w 

ciemności arktycznej nocy albo w nieznośnym świetle arktycznego 
lata. Ari Thór znalazł tu pierwszą pracę po szkole policyjnej. Kiedyś 

studiował filozofię i teologię, ale nie został księdzem. Miał zbyt dużo 
wątpliwości, za sobą zbyt bolesną przeszłość. Lecz Siglufjörður... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Książę Władysław powrócił z banicji i Kraków otworzył przed nim 
swe bramy. Ale Królestwo wciąż jest podzielone, w Starszej Polsce 

władają książęta Głogowa, w Czechach trwają zawirowania tronowe, 
a na północy Krzyżacy zaczynają swą grę o Pomorze. Grę, która 

rozpętała gdańskie piekło. Władysław znów musi walczyć z wrogami, 
którzy naciskają na niego ze zbyt wielu stron. Pokonać potężnego... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Dwie kobiety znalezione martwe w swoich łazienkach. Obie służyły 
w amerykańskiej armii. Obie były napastowane seksualnie przez 

kolegów, poszły z tym do sądu i wygrały. Obie znały Jacka Reachera. 
Do portretu psychologicznego sporządzonego przez FBI - 

inteligentny, samotnik, brutalna osobowość, samozwańczy obrońca 
prawa - Reacher pasuje jak ulał. Główny podejrzany szybko jednak 

udowadnia swoją... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Ostrzegano mnie przed Tristanem Colem. „Trzymaj się od niego z 
daleka”, mówili. „Jest okrutny”. „Jest zimny”. „Życie go nie 
oszczędzało”. Łatwo skreślić człowieka na podstawie jego 

przeszłości. Właśnie dlatego łatwo dostrzec w Tristanie potwora. Ale 
ja nie potrafiłam tego zrobić. Zaakceptowałam spustoszenie, które w 

nim panowało. Sama czułam się bardzo podobnie. Oboje 
wypełnieni... 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Najbardziej wyczekiwana książka tej wiosny – "Przesilenie", czyli 
ostatnia część bestsellerowego cyklu "Kwiat paproci" Katarzyny 

Bereniki Miszczuk. Słowiańskie bóstwa, pradawne obrzędy, zazdrość 
i wielka miłość w tle. Autorka "Szeptuchy" po raz ostatni zabierze 

czytelników do magicznego świata słowiańskich bóstw i pradawnych 
obrzędów, gdzie właśnie rozpoczynają się święta Dziadów i 

Szczodrych... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Podhalem wstrząsa seria wypadków w górach. Początkowo czarna 
passa wydaje się jedynie ciągiem pechowych zdarzeń, jednak śledczy 

ostatecznie odkrywają związek między ofiarami. Każe on sądzić, że 
ktoś morduje turystów na szlakach. Dochodzenie prowadzi komisarz 
Forst. Szybko zdaje sobie sprawę z tego, że zabójstwa powiązane są 

ze sprawą, nad którą pracował z Olgą Szrebską. Zaczyna tropić... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Kiedy dwie zranione dusze odnajdują uzdrowienie, nieopodal musi 
czaić się miłość Po udarze mózgu u matki studiująca medycynę 

Deirdre O’Leary musi podjąć trudną decyzję i zarzucić na jakiś czas 
swoją karierę, by zająć się chorą. Odnajduje doktora Matthew 

Clayborne’a, który jest wybitnym specjalistą znanym ze szczególnych 
wyników w pracy z tego rodzaju pacjentami. Kiedy kontaktuje się z 

nim,... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

W niniejszym wydaniu zamieściliśmy najbardziej zadziwiające 
wiadomości z różnych gałęzi nauki. Dzięki tej książce staniesz się 

posiadaczem wiedzy o świecie wokół nas, poznasz odpowiedzi na 
pytania z dziedzin takich jak: wszechświat, pogoda, fauna i flora, 
człowiek, nauka i technika, ludzie i osiągnięcia, państwa, miasta  

budynki. 
                                                                  https://www.empik.com 

 

 
Historyjka, dzięki której dziecko może identyfikować się z bohaterem 
i puścić wodze fantazji. Na końcu tej ślicznie ilustrowanej książeczki 
mały Czytelnik znajdzie zagadki oraz miejsce na wklejenie własnej 

fotografii – teraz i On może jeździć samochodem rajdowym Rafała! 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
 
 

Julia z Adamem uciekają z kwatery Komitetu Odnowy i trafiają do 
Punktu Omega, przystani dla dzieci o szczególnych zdolnościach. 

Wreszcie są bezpieczni. Sielanka zakochanych trwa jednak krótko. 
Julia poznaje sekret, który może przekreślić ich wspólne marzenia o 

szczęściu… 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Dlaczego obawiamy się śmierci? Jak powinniśmy mówić innym, że 
umierają? Czy reinkarnacja jest prawdą? Z poczucia głębi, jasności, 

współczucia, a nawet z humorem, Osho odpowiada na 
najtrudniejsze pytania, jakie nurtują nas wszystkich, proponując 
zarazem praktyczne wskazówki dotyczące wsparcia i medytacji. 

Osho ukazuje, że nasz strach przed śmiercią oparty jest na pewnym 
nieporozumieniu, a... 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 
 

Sybil i jej mąż Blake mają wszystko, czego tylko można pragnąć. Ona 
– wzięta dekoratorka wnętrz i konsultantka w muzeach, on – 

odnoszący sukcesy specjalista od nowych technologii. Budują swoje 
perfekcyjne życie i świetlaną przyszłość dla siebie i swoich dzieci. 
Kiedy Blake dostaje awans, wszyscy przeprowadzają się do San 
Francisco. Zamieszkują w zabytkowej willi należącej niegdyś do 

znanych w...      
                                                                                http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Znany warszawski ginekolog niespodziewanie otrzymuje ogromny 
spadek od jednej ze swoich pacjentek, choć przyjął ją w gabinecie 

tylko raz. W skład masy spadkowej wchodzi zapuszczona 
nieruchomość, która lata temu po reprywatyzacji stała się 

własnością kobiety. Kiedy lekarz jedzie na miejsce, czeka go kolejne 
zaskoczenie – odnajduje zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu, 

a niedługo potem... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Są podarunki, które przynoszą radość. Ale są też takie, które mogą 
dać szczęście. Nawet gdy nic go nie zapowiada… Veronique Parker 

najpierw dla męża zrezygnowała ze swojej wielkiej pasji – 
malarstwa, a gdy Paul ją zdradził i rozwiedli się, poświęciła się 
wychowaniu ich trzech córek. Kiedy Paul umiera, zostawia im 

zagadkowy spadek, którego się po nim nie spodziewały. Pieniądze 
pozwolą córkom... 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Najsłynniejszy brytyjski matematyk zabiera nas w podróż do granic 
wiedzy, by pokazać to, czego się nigdy nie dowiemy. Współczesna 

nauka rozwija się w oszałamiającym tempie. Nieustannie słyszymy o 
nowych teoriach, odkryciach świadczących o ich prawdziwości. Czy 
te triumfy mogą trwać bez końca, czy istnieją granice tego, czego 
możemy się dowiedzieć o naszym fizycznym świecie? W podróży 

do... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Koralia ma czterdzieści dwa lata i czterdzieści dwa powody, by 
zmienić swoje życie. Oraz jeden dodatkowy, który wywraca jej świat 

do góry nogami. Tytus jest osiemnaście lat młodszy. Kiedy ona 
zdawała maturę, on własnie się rodził. I jeszcze jedno – jest synem 
jej najlepszej przyjaciółki. Co w życiu jest ważniejsze? Przyjaźń czy 
miłość? Czy naprawdę trzeba wybierać? „Troje na huśtawce” to... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Romantyczna, inteligentna i zabawna historia autorstwa 
niezrównanej Kerstin Gier. Szesnastoletnia Gwen odkrywa, że jest 

posiadaczką genu podróży w czasie, przez co niespodziewanie 
przemieszcza się o sto lat wstecz. Okazuje się, że nie jest wyjątkiem 
– istnieje całe tajne bractwo kontrolujące te podróże. Gwen szybko 

odkrywa, że jednym z jego członków jest bardzo przystojny 
dziewiętnastolatek... 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Kontynuacja bestsellerowej powieści "Trzy metry nad niebem". W 
"Trzech metrach nad niebem" Babi złamała mu serce. W "Tylko 

ciebie chcę" Gin nauczyła go kochać na nowo. W "Trzy razy ty" Step 
staje na rozstaju dróg... Jak skończy się historia Babi, Stepa i Gin? Co 
stało się z tym skłóconym z całym światem chłopakiem, z zabijaką, 
który spędzał popołudnia na placu z przyjaciółmi, a wieczory na... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Alicja dowiaduje się, że zdradził ją mąż, co przelewa czarę goryczy w 
jej życiu. Postanawia wrócić do dawnego mieszkania, które 

wynajmowała za starych czasów z przyjaciółkami. Z czasem dołącza 
do niej Łucja, która ukrywa się w obawie przed pewnym 

wpływowym człowiekiem. Wreszcie do starego lokum trafia Rozalia, 
najbardziej poukładana z całego trio. Przyjaciółki czują się jak przed 

laty, kiedy.. 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Ucieknij lub zgiń. Escape room to sposób na zabawę ze znajomymi. 
Czworo młodych ludzi daje się zamknąć w pokoju pełnym zagadek. 

Mają dziewięćdziesiąt minut na rozwiązanie ich wszystkich oraz 
znalezienie wyjścia. Dobra zabawa dość szybko schodzi na dalszy 
plan. Zaczyna się nerwówka i walka z własnymi lękami. Policyjny 

duet: Burzyński i Majewski w bagażniku wbitego w drzewo 
samochodu dokonuje… 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Gdy komisarz Ewa Barska zostaje wezwana na miejsce znalezienia 
okaleczonych zwłok młodej dziewczyny, nie wie jeszcze, że to 

dopiero preludium szaleństwa, które ogarnie cały Wrocław. Kolejne 
ofiary pojawiają się w zastraszającym tempie, a trop prowadzi na 
Wydział Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kiedy na drodze 
energicznej policjantki stanie wybitny historyk, doktor Mateusz 

Herz, to także... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Bożena – stateczna pani menadżer jednego z banków – prowadzi 
uporządkowane, choć dość przewidywalne życie, w którym nie ma 

miejsca na szaleństwa. Nieoczekiwanie dziedziczy po wuju 
nieruchomość w małym miasteczku i odtąd już nic nie będzie takie 

samo. Tym bardziej, że nieruchomość jest dość nietypowa i ma 
swoje tajemnice. Zawsze elegancka Bożena stawia się na miejscu i 

musi zmienić pantofelki... 
 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Świąteczne iluminacje odeszły w przeszłość, nadszedł styczeń, a z 
nim powrót do codzienności. A u naszych ulubionych bohaterów 

wiele się zmieniło. Magda musi wrócić do pracy, gdzie będzie 
spotykać swojego dawnego ukochanego z jego nową narzeczoną, a 

jej szefową, Antek poszuka nowego zajęcia, a Bianka pojedzie do 
Warszawy, do swojego dawnego życia. Michał i Bartek znajdą się 

nagle po... 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Dwudziestoczteroletnia Stefania doskonale wie, jak smakuje sukces. 
Skończyła z wyróżnieniem studia dziennikarskie, pracuje w 

prestiżowym piśmie kobiecym, a jej książki cieszą się niesamowitą 
popularnością wśród nastolatek. Stać ją na mieszkanie w centrum 
Warszawy, dobry samochód i markowe ciuchy. Kiedy z rodzinnej 

Drzewicy, z której wyjechała jako nastolatka, przychodzi zaproszenie 
na ślub... 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Ewelina pragnie tylko jednego - zostać matką. Niestety, los nie daje 
jej takiej możliwości. Razem z mężem decydują się na adopcję. 
Jednak kiedy na ich drodze pojawia się dziewięcioletni Piotruś - 
szczęście przysłania obawa. Chłopiec cierpi na FAS - alkoholowy 

zespół płodowy. Kiedy się urodził, miał ponad promil alkoholu we 
krwi. Chłopiec całe dzieciństwo spędził w domu dziecka. Czy teraz... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Pełna emocji opowieść o trudnym macierzyństwie. To miało być 
najpiękniejsze lato w życiu Joasi. Sen o rodzinie, o jakiej zawsze 

marzyła właśnie się spełnił. Razem z Maćkiem doczekali się dziecka. 
Jednak Joasia nie potrafi cieszyć się macierzyństwem a zamiast 

spodziewanego szczęścia ogarnia ją coraz większy lęk… Czy bliscy w 
porę zorientują się, że młoda matka cierpi na depresję... 

 
                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Książka wybitnego amerykańskiego psychologa może zaskoczyć 
rodziców przyzwyczajonych do tradycyjnych poglądów na temat 
wychowania i dyscypliny. Powołując się na dziesiątki fachowych 

badań, autor demonstruje negatywne skutki kontrolowania dzieci za 
pomocą nagród, pochwał i kar. Co ważniejsze, demonstruje także, 

jak niszcząca dla dziecięcej psychiki jest warunkowa akceptacja, tak 
zwana miłość... 
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Piękna opowieść o przyjaźni i podejmowaniu trudnych wyborów. 
Nora zajmuje się organizacją zajęć z ceramiki, choć właściwie za 

bardzo się na tym nie zna. Ma tylko warsztat, w którym pracował jej 
zaginiony w tajemniczych okolicznościach mąż. Teraz kobieta musi 

jakoś zarobić na utrzymanie pięciorga dzieci po tym, jak została 
zupełnie sama… Dołączają do niej trzy kobiety, Lena, Gośka i Marta. 

I... 
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Pełna humoru i wzruszeń opowieść o miejscu, gdzie mógłbyś być 
gościem, a najchętniej pozostałbyś na dłużej… Rodzina 

Stachowiaków od wielu lat zarządza stacją narciarską na Podhalu. 
Rozległe interesy idą świetnie do chwili rodzinnego nieszczęścia. 

Rodzina musi stawić czoła nowej rzeczywistości, ponadto każdemu 
jej członkowi mocno komplikuje się życie osobiste. A wszystko to na 

tle wymagającego... 
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Kupując tę książkę wspierasz Fundację "Pomoc Kobietom i 
Dzieciom". Takiej książki na polskim rynku jeszcze nie było! 15 
kryminalnych spraw. 15 najlepszych polskich pisarzy. "Zabójczy 
pocisk" funduje czytelnikowi wędrówkę po najmroczniejszych 
zakamarkach ludzkiej duszy. Kto zabił, dlaczego, kiedy i czy z 
premedytacją? Jak wykluwa się zbrodnia? Zbiór opowieści 

kryminalnych o różnych rodzajach...       
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Trzyletnia dziewczynka znika bez śladu z domku letniskowego 
bogatych rodziców. Alarm przez całą noc był włączony, a okna i 

drzwi zamknięte. Śledczy nie odnajdują żadnych poszlak 
świadczących o porwaniu i podejrzewają, że dziecko nie żyje. 
Doświadczona prawniczka, Joanna Chyłka, i jej początkujący 

podopieczny, Kordian Oryński, podejmują się obrony małżeństwa, 
któremu prokuratura stawia zarzut... 
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Zuzanna kupuje dom po okazyjnej cenie. Wie, że wymaga on 
sporych nakładów, ale na marzeniach się nie oszczędza. Nowy dom, 

nowa praca, nowe życie. Wreszcie będzie mogła mieć kota, psa i 
różanecznik w ogrodzie. Tymoteusz kupuje stare mieszkania, 

remontuje je i sprzedaje po wyższej cenie. Jakież jest jego 
zdziwienie, gdy na progu niedawno nabytego domu pojawia się 

nieznajoma młoda kobieta i... 
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Pełna napięcia i emocji opowieść, inspirowana plagą współczesnego 
świata – przemocą domową, cierpieniem fizycznym i psychicznym 
wobec bezbronnych kobiet oraz ich desperacką walką o prawo do 

spokoju, do szczęścia, do normalnego życia. Dominika poznaje 
uroczego, pełnego życiowej energii Wiktora. Ich przypadkowe 

spotkanie staje się początkiem przyjaźni, a następnie gorącej miłości 
uwieńczonej... 
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Życie Megan Pierce to ucieleśnienie Amerykańskiego Snu. Jednak 
Megan tęskni za swoją przeszłością striptizerki. Ray Levine – kiedyś 

gwiazda fotoreportażu, teraz topiący rozgoryczenie w alkoholu 
paparazzi. Detektyw Broome, choć tuż przed emeryturą, wciąż 

prowadzi śledztwo w sprawie zaginionego przed 17 laty mężczyzny. 
Megan, Ray i Broome. Wiele lat temu w ich życiu wydarzyło się coś, 

co... 
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Solidna dawka humoru, słowiańskich wierzeń i babskiej przyjaźni! 
Kolejny – i nie ostatni – tom bestsellerowego cyklu "Kwiat paproci". 

Gosi udało się przeżyć Noc Kupały, ale kłopoty się nie skończyły. 
Młoda szeptucha zaciągnęła u Swarożyca dług, którego spłata z 

pewnością nie będzie przyjemna. W dodatku Mieszko przepadł bez 
śladu, a w wiosce pojawił się nowy, młody żerca, który chętnie... 
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Autor "Paktu Ribbentrop-Beck" i "Obłędu ’44" tym razem podjął 
drażliwy temat stosunków polsko-żydowskich. Jego poprzednie 

książki wywoływały ostre dyskusje i kontrowersje, żadna nie była 
jednak tak niepoprawna politycznie. Żydzi rozsierdzą zarówno 

filosemitów, jak i antysemitów. Piotr Zychowicz pisze o żydowskich 
komunistach i kolaborantach pod okupacją niemiecką, ale i o 

zbrodniach... 
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Na 350 stronach książki zaprezentowano 200 ułożonych 
alfabetycznie sylwetek biograficznych, w szczególności wybitnych 

osobowości, ale także ludzi, którzy rozgłos zyskali dzięki 
sprzyjającym okolicznościom. Książka pokazuje twórczy wkład do 

polskiej i światowej cywilizacji Żydów polskich i Polaków 
pochodzenia żydowskiego. Z publikacji wyłoni się świat ciekawych 

postaci żydowskiego pochodzenia,... 
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Siła, która ich przyciąga BRITTAINY C. CHERRY Z Grahamem 
Russellem nie byliśmy dla siebie stworzeni. Mną targały emocje, on 
pogrążony był w apatii. Ja śniłam na jawie, jego trawiły koszmary. 
Płakałam, podczas gdy jego oczy pozostawały suche. Pomimo jego 
skutego lodem serca i mojego porywczego temperamentu, czasami 

łączyły nas chwile. Chwile, gdy patrzyliśmy sobie w oczy, 
dostrzegając skrywane... 
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Był sobie kiedyś chłopiec, którego pokochałam. Logan Francis 
Silverstone był moim zupełnym przeciwieństwem. Kiedy tańczyłam 
jak urzeczona, on podpierał ścianę. Przeważnie milczał, podczas gdy 

mnie trudno było uciszyć. Uśmiech przychodził mu z wysiłkiem, 
natomiast ja unikałam smutku. Pewnej nocy dostrzegłam ciemność, 

która czaiła się głęboko w nim. Każdemu z nas czegoś brakowało, 
jednak... 

                                                                                   http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Ulotne chwile. Nasze życie jest tylko ich sumą. Niektóre są bolesne, 
pełne cierpienia. Inne piękne, pełne nadziei i przyszłych obietnic. 

Miałam w życiu wiele ważnych, zmieniających, stawiających przede 
mną wyzwania chwil. Momentów, które przerażały i pochłaniały. 

Jednak największe z nich – najbardziej wzruszające i chwytające za 
serce – dotyczyły jego. Miałam dziesięć lat, gdy straciłam głos... 
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