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1 Gische V. - Brzydka królowa Rok 1436. W Wiedniu na świat przychodzi Elżbieta 
Rakuszanka, córka króla Albrechta II Habsburga i Elżbiety 
Luksemburskiej. Po śmierci rodziców Elżbieta wraz z 
rodzeństwem doświadcza surowych warunków życia, a nawet
biedy, co nie pozostaje bez wpływu na jej wygląd. Choć 
dorastająca Elżbieta zdaje sobie sprawę ze swej brzydoty i 
wie, że ma małe szanse na zamążpójście, marzy o dobrym i 
czułym mężu.
Los uśmiecha się do niej, gdy na dworze jej brata pojawiają 
się posłańcy polskiego króla, Kazimierza Jagiellończyka. 
Wkrótce Elżbieta wyrusza do Krakowa, aby poślubić 
Kazimierza.
Pomimo braku urody Elżbieta rozkochuje w sobie króla 
Polski, rodząc mu trzynaścioro dzieci, a dzięki zdolnościom 
dyplomatycznym osadza kilkoro z nich na tronach 
europejskich. 
https://lubimyczytac.pl/

2 Gregory P. - Biała 
księzniczka

Pretendent do angielskiej korony zwołuje armię, podważając 
legalność dynastii Tudorów. Ale czy faktycznie jest jednym z 
zaginionych książąt, odesłanym w nieznane przez Elżbietę 
Woodville, czy zwykłym oszustem ― wrogiem Henryka 
Tudora i jego żony, księżniczki Yorku?
Zdobywając koronę Anglii na polu bitwy pod Bosworth, 
Henryk VII Tudor wiedział, że aby zjednoczyć kraj targany 
wojną domową, przyjdzie mu poślubić księżniczkę z 
konkurencyjnej dynastii ― Elżbietę York. Wszakże ona nadal
kochała poległego króla, Ryszarda III, a jej krewni z rodu 
Yorków wciąż marzyli o odnalezieniu zaginionego następcy 
tronu i tryumfalnym powrocie do władzy. 
https://lubimyczytac.pl/

3 Mirek K. - Świąteczny sekret Czy można oszukać przeznaczenie? Czy rodowa skaza może 
ujawnić się w czasie najpiękniejszych świąt w roku? W 
rodzinie Zosi wszystkie kobiety zakochiwały się w jednym 
typie mężczyzn. Przystojnym brunecie o pustym sercu, 
czarującym lecz niezdolnym do odwzajemnienia miłości. 
Uroczym, ale nieodpowiedzialnym. Taki był jej dziadek i 
ojciec, a także mąż starszej siostry.
Zosia nie chce powtórzyć ich losu. Jest ostrożna, czujna, 
bystra. Nie szuka miłości. Jednak przystojny brunet w 
najgorszym typie pojawi się na jej drodze sam, jakby 
ciągnięty niewidzialną nicią przeznaczenia. Prosto ku zgubie. 
Czy los można odwrócić? Czy Zosi uda się uchronić przed 
powtórzeniem błędów mamy? 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


4 Mróz R, - Precedens Do Joanny Chyłki zgłasza się jedna z najpopularniejszych 
polskich aktorek. Kobieta dopuściła się brutalnego 
morderstwa, a wszystko to transmitowała w mediach 
społecznościowych. Nie przyznaje się jednak do zarzucanego 
czynu, zapewniając Chyłkę, że popełniła przestępstwo 
doskonałe. I że nie zostanie za nie skazana. 
https://lubimyczytac.pl/

5 Quinn J. - Małżeństwo ze snu Cecilia Harcourt jest sierotą, a jej brat został ranny podczas 
wojny w koloniach. Teraz ma dwa wyjścia: oba nie do 
przyjęcia – zamieszkać z nielubianą ciotką lub wyjść za mąż 
za podstępnego kuzyna. Wybiera… trzeci wariant: podróż 
przez Atlantyk, by pielęgnować brata, dopóki nie wróci do 
zdrowia. Po tygodniu poszukiwań znajduje jednak nie brata, 
ale jego najlepszego przyjaciela, przystojnego oficera 
Edwarda Rokesby’ego. Edward leży nieprzytomny i 
rozpaczliwie trzeba mu troskliwej opieki. Cecilia postanawia, 
że uratuje żołnierzowi życie, nawet jeśli znajdzie się u jego 
boku jedynie dzięki pewnemu kłamstwu… 
https://lubimyczytac.pl/

6 Rogoziński A. - Babka z 
zakalcem

Luiza Mirska od wielu lat jest szefową wielkiej firmy 
cukierniczej i gwiazdą telewizyjnych programów 
kulinarnych. Czuje jednak, że przyszedł czas, aby przekazać 
komuś swoje imperium.
Problem w tym, że kiedy bierze pod lupę potencjalnych 
spadkobierców, przekonuje się, że każdy z jej bliskich ma na 
sumieniu jakieś przestępstwo. Gdy na rodzinnej imprezie z 
okazji sześćdziesiątych urodzin Luizy dochodzi do 
morderstwa, podejrzani stają się wszyscy. Bo też i każdy z 
gości miał powód i okazję, aby dodać swoje zabójcze „trzy 
grosze” do babeczki z lukrem…
Przewrotna komedia kryminalna, w której wszystko może się 
wydarzyć. I wydarzy! 
https://lubimyczytac.pl/

7 Czornyj M. - Córka nazisty CÓRKA NAZISTY to przejmująca powieść o przeszłości, 
która nie pozwala o sobie zapomnieć.
O strasznych czasach II wojny światowej i o miłości na 
przekór wszystkiemu. O dzieciach, które nie
powinny odpowiadać za winy swoich rodziców. I o 
odkupieniu, które przynosi dopiero zmierzenie
się z prawdą. Czasem, by na nowo odnaleźć spokój i miłość, 
trzeba przejść przez piekło. 
https://lubimyczytac.pl/



8 Witkiewicz M. - Cymanowski
chłód

Końcówka 2018 roku. Pensjonat prowadzony przez Jerzego 
Zawiślaka i jego wybrankę przygotowuje się do zimowego 
sezonu, który powinien dać trochę wytchnienia i pozwolić na 
spokojne przygotowanie ich ślubu. Okoliczne lasy zastygają 
w mroźnym letargu, jezioro skuwa lód, ziemia jest skryta pod 
śnieżnym całunem. Ale chłód panuje tylko na zewnątrz. 
Niektórzy mieszkańcy i goście pensjonatu „Cymanowski 
Młyn” skrywają sekrety, które miały nigdy nie wyjść na jaw, a
które z każdą chwilą są coraz bliżej odkrycia…
Kim tak naprawdę jest Anna? Kogo obawia się Kostuch? Czy 
Formellowie dotrzymają złożonej przez Jakuba obietnicy? I w
jaki sposób dziecku Moniki i Macieja może zagrozić 
tajemnica starego naszyjnika z szafirem? 
https://lubimyczytac.pl/

9 Kruszewska J. - Czas leczy 
rany

Helena, właścicielka niewielkiej cukierni, stara się wzorowo 
wypełniać obowiązki matki i żony. Nie wszystko w jej 
rodzinie jest idealne, ale sił dodają jej nadchodzące lato i 
zbliżające się wakacje. Mimo upałów wszyscy cieszą się z 
długich wieczorów spędzanych na Podlasiu. Nie mogą 
doczekać się cichych rozmów prowadzonych w zaciszu 
działkowej werandy. To lato ma na nowo scalić oddalających 
się od siebie domowników. Zamiast tego jednak sielankę 
przerywa pojawienie się pięknej Małgorzaty, córki Leszka, o 
której istnieniu nie wiedział.
Czy można wybaczyć zdradę? Czy czas zawsze leczy rany?
Co może sprawić, by rodzina, rozdarta dramatycznymi 
wydarzeniami, na nowo odnalazła do siebie drogę?
Wzruszająca opowieść o domu, rodzinie, miłości i przyjaźni.
https://lubimyczytac.pl/

10 Barbery M. - Elegancja jeża Mam na imię Renée, mam 54 lata. Pracuję jako dozorczyni 
zamieszkałego przez bogaczy budynku przy rue de Grenalle 
w Paryżu. Jestem wdową. Niską, pulchną i brzydką. Mam 
nagniotki na stopach i, jeśli wierzyć dokuczliwym porankom, 
oddech mamuta. Przede wszystkim jednak tak doskonale 
odpowiadam powszechnym wyobrażeniom na temat 
dozorczyń, że żaden z mieszkańców kamienicy nie 
przypuszcza nawet, że mogę być dalece bardziej oczytana, niż
oni wszyscy bogaci.
Mam na imię Paloma, mam 12 lat, mieszkam w luksusowym 
apartamencie przy rue de Grenalle 7. Jakiś czas temu doszłam
do wniosku, że życie to farsa i prowadzi jedynie do pustki i 
egzystencjalnego absurdu. Skąd to wiem? Tak się składa, że 
jestem inteligentna. Nawet wyjątkowo. Dlatego też podjęłam 
decyzję: pod koniec tego roku szkolnego, w dniu moich 
trzynastych urodzin, popełnię samobójstwo. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


11 Janiszewska I. - Histeria Największy obłęd bierze się z niemocy.
Komisarz Bruno Wilczyński popada w obsesję – nie może 
pogodzić się z tym, że wciąż nie udało mu się wsadzić za 
kratki psychopatycznego mordercy. Musi jednak wyruszyć w 
nowy pościg, gdy na warszawskim Ursynowie kobieta zostaje
brutalnie zamordowana. Zwyrodnialec z przeszłości mimo 
wszystko nie daje o sobie zapomnieć.
Tymczasem reporterka Larysa Luboń wpada na trop 
zagadkowego mężczyzny w masce, który prześladuje 
mieszkańców Warszawy. Czy naprawdę jest on potworem, jak
sugerują media? A może prawda jest bardziej złożona?
Czy wszystkie czyny muszą mieć swoje konsekwencje? Jakie 
bestie kryją się w zwyczajnych ludziach? I czy można uciec 
przed przeszłością? 
https://lubimyczytac.pl/

12 Roberts N. - Kryjówka Jeden dzień, pomyślała, jedna chwila, jedna niewinna zabawa.
Jak to jest, że ten dzień, ta chwila, ta zabawa wydają się nie 
mieć końca? Caitlyn Sullivan ma zaledwie dziesięć lat, gdy 
zabawa w chowanego podczas rodzinnego spotkania na 
zawsze zmieni jej los. Zdrada, której wtedy doświadczy, nada 
kształt jej życiu i sprawi, że następne lata będą nieustanną 
ucieczką przed następstwami traumy. Mimo to przyjdzie 
moment, gdy Caitlyn zda sobie sprawę, że jeśli nie chce po 
prostu przetrwać, lecz rozkwitnąć, powinna wrócić do 
rodzinnego domu i zmierzyć się z przeszłością. Wspomnienie 
tamtego wieczoru być może nigdy nie przestanie jej ścigać, 
jednak Caitlyn musi zdecydować, czy liczy się to, przed czym
uciekamy, czy to, kto nas znajdzie. 
https://lubimyczytac.pl/

13 Dobkiewicz A. - Mała 
Norymbergia – Historia 
katów z Gross Rosen

Lato 1946 roku, Świdnica. W atmosferze sensacji do miasta 
przybywa transport więźniów – byłych esesmanów, 
obozowych katów. Wśród nich jest sześciu wartowników KL 
Gross-Rosen, zatrzymanych przez aliantów i sowietów w 
roku 1945. Rozpoczyna się żmudne śledztwo, w którym 
polska prokuratura próbuje im udowodnić winę. Tysiące stron
dokumentów, setki świadków, godziny rozpraw i miesiące 
oczekiwań na wyrok. Współcześni zaczynają nazywać ten 
proces polską Norymbergą.
Sześć spraw i sześć życiorysów pokazuje nieznany koszmar 
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen.
Homoseksualni kapo, którzy wykorzystywali nieletnich 
więźniów, żydowscy kapo okrutniejsi od esesmanów, sadyści 
pokroju Wilhela Kunzego, którzy gotowi byli zatłuc więźnia 
na śmierć choćby łopatą, to tylko część wstrząsającej prawdy, 
jaka wyłoniła się w toku procesów świdnickich, polskiej 
„małej Norymbergii. 
https://lubimyczytac.pl/

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


14 Chmielewska I, Tuszyńska A.
- Mama zawsze wraca

Oparta na wspomnieniach ocalałej z Zagłady, poruszająca 
historia dziewczynki ukrywanej przez wiele miesięcy na 
terenie warszawskiego getta. Poetycko zilustrowane 
świadectwo ocalającej mocy miłości i wyobraźni.
Zosia, córka Natalii i Szymona Zajczyków, była malutkim 
dzieckiem, gdy wybuchła wojna. Jesienią 1940 roku wraz z 
rodziną trafiła do warszawskiego getta. By ocalić córkę, 
Natalia ukryła ją w piwnicy. Dziewczynka spędziła tam 
długie miesiące tylko z ukochaną lalką, w świecie wyobraźni 
stworzonym dla niej przez matkę.
Nie pamięta muru, głodnych ludzi na ulicach, opasek z 
gwiazdą Dawida. Pamięta kasztany i listki, które przynosiła 
jej mama, sanki rysowane węglem na podłodze i 
odwiedzające ją szczury, których na początku wcale się nie 
bała.Mama zawsze wraca to spisana przez pisarkę i 
reportażystkę Agatę Tuszyńską opowieść o niezwykłej więzi 
matki i córki wśród okrucieństwa wojny. Dodatkowy wymiar 
nadają jej subtelne, poetyckie ilustracje cenionej w Polsce i na
świecie artystki Iwony Chmielewskiej. 
https://lubimyczytac.pl/

15 Krawczyk A. - Marzenia, 
które się spełniają

Mieszkańcy ulicy Wierzbowej muszą się zmierzyć z różnymi 
problemami. Ich życie ulega zmianie, wiele spraw domaga się
wyjaśnienia, są uczucia, które muszą się ujawnić, a słowa 
wybrzmieć. Hanna Jawińska walczy o swoje dzieci i 
zastanawia się, czy może jeszcze liczyć na miłość. Stary 
ogrodnik, Zygmunt Wyrwa, z trudem dochodzi do siebie po 
wielkiej tragedii, którą przeżył. Czy jego los się odmieni i 
zazna jeszcze radości i spokoju? Inga Oławska nieustannie 
spiera się z bratem, nie pochwalając jego wyborów.
Każdy z bohaterów szuka swego miejsca w świecie i 
szczęścia, którego pragnie. Po burzach przychodzą jednak 
przejaśnienia, a słoneczna pogoda daje nadzieję na 
osiągnięcie bezpiecznego portu. Wzruszająca i pełna ciepła 
opowieść o zwykłych ludziach, którzy zawsze kierują się 
sercem, ponieważ wskazuje im właściwą drogę. 
https://lubimyczytac.pl/

16 Hannah K. - Odległe brzegi Elisabeth i Jack mają za sobą dwadzieścia lat małżeństwa. 
Kiedy ich córki wyprowadzają się z domu, dociera do nich, że
ich związek się wypalił - stał się konwencjonalny i 
pozbawiony miłości. Rozmyślania o niewykorzystanych 
szansach doprowadzają do separacja, która jednak nie 
przynosi im szczęścia.
Choć każde z nich odnosi sukcesy zawodowe, to oboje 
odkrywają, że bez siebie nie będą mogli być szczęśliwi. Czy 
uda się na nowo rozpalić namiętność i poczuć miłość?
Kristin Hannah, przypomina nam o najcenniejszych darach, 
jakie dostajemy od życia: przyjaciołach, rodzinie, a także sile 
potrzebnej do dokonywania potrzebnych zmian... i odwadze 
do przebaczania. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


17 Nosowska K. - Powrót z 
Bambuko

Książka, która pobudza szare komórki, sumienie i „mięśnie 
śmiechowe”.
Chociaż świat staje na głowie, a życie zmienia się z dnia na 
dzień, Nosowska zawsze znajdzie słowo, które doda otuchy. 
Gdy błądzimy przytłoczeni wątpliwościami, rozpala 
światełko nadziei. A gdy wydaje nam się, że pozjadaliśmy 
wszystkie rozumy, zasieje ziarno niepewności. Kilkoma 
lekcjami, jakie dostała od życia, teraz dzieli się z nami i 
wytrwale tropi absurdy, którymi karmią nas „autorytety”.
Życie, i w czasach dziwnej pandemii, i w czasach zwyczajnej 
codzienności, jest łatwiejsze, gdy ma się świadomość, że tacy 
ludzie jak Nosowska roztrząsają te same dylematy. A gdy ktoś
robi nas w bambuko, sięgamy po to samo koło ratunkowe – 
dystans i jeszcze raz dystans!
Książka wzbogacona ilustracjami Izabeli Kaczmarek-Szurek. 
https://lubimyczytac.pl/

18 Hannah K. - Prawdziwe 
kolory

"Prawdziwe kolory" to skłaniająca do refleksji, poruszająca 
powieść Kristin Hannah, autorki bestsellerów z listy "New 
York Timesa". W charakterystycznym lekkim stylu tworząc 
niezapomniane postaci, opowiada historię trzech sióstr, 
których dotychczasowy stabilny świat rozpada się na kawałki 
z powodu zazdrości, zdrady i nieoczekiwanych namiętności, 
które przynosi życie.
Siostry Grey zawsze sobie bliskie, po śmierci matki 
zjednoczyły się jeszcze bardziej, stając najbliższymi 
przyjaciółkami. Ich surowy ojciec, pełen pretensji i wiecznej 
dezaprobaty, dba raczej o swoją reputację niż o własne dzieci.
Dla Henry'ego Greya pozory są wszystkim; przez lata żąda, 
aby córki zważały na jego pozycję społeczną. 
https://lubimyczytac.pl/

19 Berry Dee Ch. - Rozmowy z 
seryjnymi mordercami

Christopher Berry-Dee to człowiek rozmawiający z seryjnymi
zabójcami. Jako światowej sławy kryminolog śledczy zdobył 
zaufanie morderców z różnych kontynentów, odwiedzał ściśle
strzeżone więzienia, w których przebywają, i szczegółowo 
dyskutował o ich potwornych zbrodniach.
Unikatowe wywiady przeprowadzone przez autora w 
kilkunastu najcięższych zakładach karnych świata, 
rejestrowane na taśmie magnetofonowej i filmowej, zawierają
opisy przerażających czynów.
Christopher Berry-Dee przetworzył je w zdumiewającą 
książkę, która natychmiast stała się klasyką reportażu 
kryminalnego. Nie tylko opisuje spotkania z najbardziej 
amoralnymi ludźmi na świecie, ale także przytacza ich własne
relacje na temat dokonanych przestępstw. Daje w ten sposób 
czytelnikom wgląd w psychikę ludzi, którzy popełnili 
najgorszą możliwą zbrodnię – bezlitośnie pozbawili życia 
inną istotę ludzką. 
https://lubimyczytac.pl/



20 Musso G. - Sekretne życie 
pisarzy

Fascynująca powieściowa łamigłówka stworzona przez 
gwiazdę współczesnej literatury francuskiej.
W 1999 roku, opublikowawszy trzy kultowe powieści, sławny
autor Nathan Fawles ogłosił koniec pisarskiej kariery i zaszył 
się w Beaumont, na dzikiej wyspie na Morzu Śródziemnym.
Jesień 2018 roku. Od 20 lat Fawles nie udzielił żadnego 
wywiadu. Jako że jego książki wciąż przykuwają uwagę 
czytelników, Mathilde Monney, młoda szwajcarska 
dziennikarka, zjawia się na wyspie, zdeterminowana, by 
poznać sekrety pisarza. Tego samego dnia na plaży zostaje 
znalezione ciało martwej kobiety, a władze otaczają wyspę 
kordonem.
Tak zaczyna się niebezpieczne starcie twarzą twarz pomiędzy 
Mathilde i Nathanem, w którym namiętność mierzy się ze 
strachem, a zawoalowana prawda z wyrachowanym 
kłamstwem… 
https://lubimyczytac.pl/

21 Piotrowski P. - Sfora Zima. W lesie nieopodal Zielonej Góry odnaleziona zostaje 
ręka. Wstępne oględziny wskazują, że została ona… 
odgryziona przez człowieka.
Atmosfera niepokoju w mieście narasta. W mediach 
pojawiają się pogłoski o grasującym w okolicach wilkołaku. 
Niedługo potem śledczy trafiają na zmasakrowane zwłoki 
zaginionej niedawno zakonnicy – ofiara została 
zamordowana, a jej ciało rozszarpały wilki. Inspektor 
Romuald Czarnecki powołuje specjalną grupę 
dochodzeniowo-śledczą, w skład której wchodzą również Igor
Brudny i Julia Zawadzka ze stołecznej policji. Talent i trudna 
przeszłość komisarza Brudnego po raz kolejny mogą okazać 
się nieocenione. 
https://lubimyczytac.pl/

22 Lackberg C. - Srebrne 
skrzydła

Kobieca zemsta jest piękna i brutalna.
Po zakończeniu toksycznego związku Faye rozpoczęła nowe 
życie za granicą. Jej były mąż Jack przebywa w więzieniu, a 
ona wreszcie może skupić się na rozwoju swojej kariery. 
Prowadzi firmę kosmetyczną „Revenge”, która coraz lepiej 
prosperuje – już niedługo jej produkty mają zostać 
wprowadzone na rynek amerykański.
Kobieta już myślała, że najgorsze ma za sobą, tymczasem jej 
egzystencja ponownie zostaje zagrożona.
Ktoś usiłuje przejąć jej firmę więc Faye jest zmuszona 
powrócić do Sztokholmu, by z pomocą kilku innych kobiet 
walczyć o uratowanie nie tylko majątku, ale także siebie i 
swoich najbliższych. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


23 Jagielski W. - Strona świata Strefy chaosu i punkty zapalne. Kraje niespełnionych marzeń 
i wielkich obietnic. W polskich mediach niewiele się o nich 
mówi, ale to właśnie tam dokonuje się zmiana, która wpłynie 
na naszą europejską rzeczywistość. Reportaże Wojciecha 
Jagielskiego zmuszają do porzucenia bezpiecznych 
stereotypów.Strona świata jest wyborem najciekawszych, 
aktualnych tekstów Wojciecha Jagielskiego z ostatnich lat, 
publikowanych na łamach „Tygodnika Powszechnego”.
Mistrz reportażu, opowiadając o Bliskim Wschodzie, Afryce, 
Indiach i krajach Kaukazu, łączy niezwykłą wiedzę, dogłębną
znajomość miejsc i charakterystyczny dla siebie styl. Z 
opowieści zwykłych ludzi i biografii władców tworzy barwny
i spójny obraz współczesnego świata. Pozwala nam poznać i 
zrozumieć miejsca, w których rozstrzyga się kształt 
przyszłości. 
https://lubimyczytac.pl/

24 Bereś W. - Szramy Zaczęło się od reportażu „Miłość w czasach zarazy” w 
Onecie, w którym Janusz Schwertner opisał jeden z 
dramatycznych przypadków niedostosowania psycho-
płciowego młodych ludzi. Oto nastoletnia Wiktoria poczuła 
się chłopakiem, została Wiktorem, ale szczucie środowiska i 
represyjność systemu zadziałały – Wiktor skoczył pod pociąg 
metra. Jego przyjaciel Kacper, mający podobne problemy, na 
szczęście został uratowany. .
Gdy podsumować tego typu wypadki, okaże się, że Polska 
zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem samobójstw
dzieci i młodzieży poniżej 19. roku życia. Zabijają się, bo 
sobie nie dają rady, a wokół są otoczeni morzem niechęci i 
nietolerancji wobec Innych. A gdy do tego dodać 
niewydolność służby zdrowia, tępą opresyjność szkoły, 
pokrzykiwania polityków i kościelne szczucie, to w efekcie 
co dziesięć lat znika małe miasteczko, pełne wrażliwych, 
ciekawych i inteligentnych młodych ludzi.
Kto jest temu winien? Państwo 
https://lubimyczytac.pl/

25 Kopińska J. - Polska odwraca
oczy

W zbiorze znajduje się reportaż o dręczonych nieletnich 
pacjentach szpitala psychiatrycznego w Starogardzie 
Gdańskim („Oddział chorych ze strachu”), tuszowaniu przez 
policję najtrudniejszych spraw związanych z zabójstwami 
(„Ten trup się nie liczy”) oraz – nigdy niepublikowana – 
rozmowa z żoną Mariusza Trynkiewicza osadzonego w 
ośrodku specjalnym w Gostyninie, zabójcy czterech 
chłopców.
Z reportaży Kopińskiej wyłania się obraz nieskutecznego 
wymiaru sprawiedliwości i ludzi pozostawionych z 
poczuciem krzywdy. Po publikacji jej tekstów przestępcy 
trafiali do więzienia, a w prawie wprowadzano zmiany 
dotyczące bezpieczeństwa w instytucjach zamkniętych dla 
dzieci. 
https://lubimyczytac.pl/



26 Niemczynow A. - Tamta 
kobieta

Do gabinetu dr Romy Jasińskiej przychodzi mężczyzna z 
małą dziewczynką.
W pięknej pani doktor rozpoznaje kobietę, której szukał przez
wiele lat.
Dlaczego lekarce tak bardzo zależało na tym, aby nie zostać 
odnalezioną? Co ukrywa i co łączy ją z przybyłym?
Jaką rolę w tej tajemniczej historii odegrała „tamta kobieta”?
Anna H. Niemczynow ponownie udowadnia, że nie wszystko 
musi być takie, na jakie wygląda, a pozory potrafią mylić. Z 
wyczuciem kreśli obraz współczesnej kobiety podążającej za 
marzeniami. Ile jesteśmy w stanie poświęcić w imię ich 
realizacji i czy to, co zwiemy sukcesem daje gwarancję 
szczęścia? 
https://lubimyczytac.pl/

27 Janiszewska A, Jax J. - Taniec
pszczół i inne opowiadania o 
czasach wojny

1 września 1939 roku skończył się świat. Chcemy 
opowiedzieć o tej apokalipsie. O bohaterstwie zwykłych 
ludzi. O zdradzie zwykłych ludzi. O unikaniu śmierci cudem. 
O niemożności uniknięcia śmierci cudem. O strachu. O 
miłości zwyciężającej strach. O zwieńczonych drutem 
kolczastym murach, które wznieśli ludzie i uwięzili za nimi 
innych ludzi. O wyrównywaniu rachunków za zbrodnie, co 
też jest przecież zbrodnią. 
https://lubimyczytac.pl/

28 Rudnicka O. - To nie jest mój 
mąż

Bibliotekarka Matylda Dominiczak spełnia swoje marzenie i 
zostaje licencjonowanym prywatnym detektywem. Jej 
pierwsze zadanie to uwiedzenie męża klientki i udowodnienie
jego niewierności. Jednak rzekomy wiarołomca nie daje się 
skusić wdziękom Matyldy, a w dodatku wkrótce znika bez 
śladu. Pani detektyw ma czterdzieści osiem godzin, by go 
odnaleźć, ale klientce trudno się zdecydować, czy wolałaby 
odzyskać zagubionego małżonka czy też kochanka, który 
również zaginął. Znalezione nad rzeką zwłoki 
niezidentyfikowanego mężczyzny łączą drogi Matyldy i 
dwóch śledczych, Mareckiego oraz Tomczaka. Histeryczna 
klientka, wymagająca szefowa i roztargniony mąż nie 
ułatwiają sprawy Matyldzie, a zegar tyka… 
https://lubimyczytac.pl/



29 Hannah K. - Wielka 
samotność

Ernt Allbright, były jeniec wojenny, wraca do domu po 
wojnie w Wietnamie całkowicie. Kiedy traci kolejną pracę, 
podejmuje impulsywną decyzję: przeniosą się całą rodziną na 
północ, na Alaskę, gdzie będą żyli bez prądu i wody – w 
ostatniej dzikiej części Ameryki.
Dorastająca trzynastoletnia Leni, dziewczynka w trudnym 
wieku, uwikłana w burzliwy związek rodziców, ma nadzieję, 
że w nowej krainie czeka lepsza przyszłość dla rodziny. Jej 
matka, Cora, zrobi wszystko i pójdzie wszędzie dla 
mężczyzny, którego kocha, nawet jeśli oznacza to pójście w 
nieznane.
Na początku Alaska wydaje się być odpowiedzią na ich 
modlitwy. W dzikim, odległym zakątku kraju odnajdują się 
wśród niezależnej społeczności silnych mężczyzn i kobiet. 
https://lubimyczytac.pl/

30 Gold D. - Wojenna miłość Prawdziwa historia miłości, która wbrew wszystkiemu 
rozkwitła między dwojgiem ludzi z dwóch końców świata, 
którzy podczas II wojny światowej walczyli o wolność.
W sercu okupowanej przez nazistów Europy następuje 
przypadkowe, przelotne spotkanie dwóch osób. Jedną z nich 
jest bojowniczka ruchu oporu; drugą jeniec wojenny. 
Wymięty liścik, który trafił do jego rąk kieruje tych dwoje 
nieznajomych na kurs, który na zawsze odmieni ich życie.
Wojenna miłość to prawdziwa historia Josefine Lobnik i 
Bruce’a Murraya, którzy dzięki niemal niemożliwym 
zbiegom okoliczności pośród brutalnej wojny odkrywają 
miłość. 
https://lubimyczytac.pl/

31 Mirek K. - Wyjdź za mnie 
kochanie

Niełatwo postawić w życiu na miłość. Zaryzykować 
wszystkim. Ale czy to nie jest jedyna sprawa, o którą 
naprawdę warto walczyć?
W domu państwa Darskich szykuje się ślub marzeń. 
Najpiękniejsza sukienka, najdłuższy welon, dekoracje 
sprowadzane aż z Mediolanu oraz orkiestra z najwyższej 
półki. Apolonia Darska zamierza prześcignąć świat w 
stworzeniu dla swojej ukochanej wnuczki Mariki idealnego 
wesela. Ma jednak wrażenie, że nikt nie docenia jej starań.
Myli się. Doświadczony złodziej, dla którego napad na jej 
dom będzie ostatnim spektakularnym skokiem życia, 
podsłuchuje ją i, owszem, bardzo ceni. Dosłownie i w 
przenośni. 
https://lubimyczytac.pl/



32 Abbot R. - Zamknij drzwi Spokojne i szczęśliwe życie Jo Palmer wkrótce dobiegnie 
końca.
Ash – jej ukochany mężczyzna – zostanie aresztowany przez 
policję. Millie – jej najdroższa córeczka – zostanie jej 
odebrana. Jo utraci przyjaciół i zacznie wątpić w swoje 
zdrowie psychiczne. Ktoś kradnie wszystko, co Jo kocha, i 
nie powstrzyma się przed niczym.
W tej chwili Jo spędza beztrosko czas przy stole z rodziną i 
niczego nie podejrzewa. Na zewnątrz pada deszcz. Rozlega 
się pukanie do drzwi. Przyszli.
„Mroczny, niezwykle wciągający thriller psychologiczny o 
świetnie poprowadzonej fabule” 
https://lubimyczytac.pl/

33 Horst J. - Zła wola Podwójny zabójca Tom Kerr zgadza się wskazać miejsce 
ukrycia zwłok swojej trzeciej ofiary. Chociaż służby 
zachowują wszelkie środki ostrożności, zdarza się coś, co 
wydawałoby się niemożliwe. Pięć lat wcześniej nad jeziorem 
Noklevann w Oslo zostają odnalezione ciała dwóch 
nastolatek. Sprawca zgwałcił je, a po dokonaniu zabójstwa 
rozkawałkował ich zwłoki. Mordercę ujęto i skazano na karę 
dwudziestu jeden lat pozbawienia wolności. Tymczasem Kerr 
twierdzi, że zabił jeszcze jedną dziewczynę, a jej ciało 
zakopał na terenie podlegającym jurysdykcji komisarza 
Williama Wistinga. Śledczy z sekcji cold cases w Kripos, 
Adrian Stiller, organizuje wizję lokalną, a jej dokumentację 
filmową zleca córce Wistinga, Line. I wtedy dzieje się coś 
niewytłumaczalnego. Kerrowi udaje się zbiec, a w wyniku 
jego ucieczki rannych zostaje wielu policjantów. Nagranie 
Line ujawnia, jak do tego doszło. Policja od dawna 
podejrzewała, że Kerr miał wspólnika w zbrodni. Teraz 
wszyscy zadają sobie pytanie, czy spektakularną ucieczkę 
także zorganizował "Ten drugi"? 
https://lubimyczytac.pl/

34 Małecki R. - Żałobnica Gdyby to był idealny związek, Anna jeszcze długo nie 
wyszłaby z żałoby po wypadku męża i pasierbicy. Ale to nie 
było idealne życie. Ani idealne małżeństwo. Anna bowiem nie
była idealną żoną i macochą. W pogoni za szczęściem mogła 
znieść wiele, jednak śmierć bliskich zniszczyła wszystko z 
siłą sztormu.
Żałobnica, piękna kobieta po trzydziestce, dziedziczy po 
śmierci męża świetnie prosperujące przedsiębiorstwo i spory 
majątek. Niestety skrywane głęboko tajemnice po latach 
wypływają na wierzch i Anna orientuje się, że ktoś zaczyna 
manipulować jej życiem. Kobietę zalewa fala strachu, ale 
zanim wpadnie w nieprzeniknioną toń, będzie musiała stawić 
czoła mrocznej przeszłości. I zrobi to. Tym bardziej, że 
ukrywa jeszcze jeden sekret… 
https://lubimyczytac.pl/
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35 Kostołowska K. - 
Czterdzieści i co z tego

Przedwczoraj czterdzieści minus, wczoraj czterdzieści plus, a 
za chwilę jeszcze więcej lat. I co z tego? Życie biegnie dalej. 
Na kartach najnowszej powieści Katarzyny Kostołowskiej 
przewijają się cztery wrocławianki, Magda, Karola, Anita i 
Aśka. Oraz ich mężowie, narzeczeni, dzieci, rodzice, psy, a do
kompletu przeprowadzki, praca, radości i smutki... Żadna z 
przyjaciółek nie spodziewała się, że rwący nurt wydarzeń 
może spowolnić. A jednak... Nagle, w jednej sekundzie 
wszystko się zatrzymuje. I to nie tylko z powodu pandemii, 
która ogarnęła świat. Czy dzięki przyjaźni kobietom uda się 
przetrwać najtrudniejszy czas? 
https://lubimyczytac.pl/

36 Winnik S. - Dzieci z Paiwaka Pawiak – największe więzienie gestapowskie na terenach 
Polski. Trafiały tam całe rodziny, również kobiety w ciąży. 
Karę odbywały również dzieci i młodzież, która angażowała 
się w działalność konspiracyjną. „Dzieciństwo” było dla nich 
pustym słowem, odległym wspomnieniem, nieznanym stanem
beztroski.
Jan spędził dwa pierwsze lata swojego dzieciństwa w celi. 
Nie znał innego świata. Więzienie było da niego jedynym 
domem.
Emilię zgarnęli w szóstym miesiącu ciąży. Jako pierwszy na 
Pawiak trafił jej mąż. Lilii, ich córka urodzona w więzieniu, 
do dziś nie potrafi spokojnie czytać wspomnień katowanego 
tam ojca. 
https://lubimyczytac.pl/

37 Przybyłek A. - Gotowi na 
wszystko

Jak zostać celebrytką? Mówią, że dla chcącego nic trudnego. 
Wystarczy dostać się do telewizji!
Paula marzy, by ktoś odmienił jej życie dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki. Choć jest zwyczajną dziewczyną z 
sąsiedztwa, nieustannie marzy o sławie. Popularni ludzie 
wiodą przecież takie wygodne życie, prawda?
Dziewczyna postanawia zgłosić się do nowego reality show, a
do realizacji swojego szalonego pomysłu potrzebuje 
jedynie… partnera! Casting otwarty jest dla par, więc zaradna
singielka namawia do udziału przyjaciela ze szkolnych lat. 
Jeśli zwyciężą w finale, podzielą się główną nagrodą według 
potrzeb: Paula zdobędzie popularność, a Marcel – pieniądze 
na wymarzony ślub. Tylko że ślub jak z bajki jest marzeniem 
jego narzeczonej… Ukochana o niczym nie wie, natomiast 
chłopak jest przekonany, że będzie wniebowzięta, gdy uda mu
się zdobyć pieniądze. Miłość przecież wszystko wybaczy. 
https://lubimyczytac.pl/

https://lubimyczytac.pl/


38 Dukaj J. - Imperium chmur Zmierzch kultury samurajów i narodziny nowej Japonii. 
Życie, nauka i wojna. Literacki majstersztyk inspirowany 
„Lalką" Bolesława Prusa.
Pod koniec XIX wieku do cesarza Mutsuhito trafia Stanisław 
Wokulski, emisariusz Kraju, Którego Nie Ma, aby zawrzeć 
sojusz oparty na odkryciu doktora Geista: technologii metalu 
lżejszego od powietrza.
W górskich stoczniach Hokkaidō zbudowanych przez Juliana 
Ochockiego, pod osłoną chmur, powstaje ażurowa flota 
Cesarskiej Marynarki Nieba. A każde słowo i czyn 
Ochockiego zapisuje Kiyoko, córka samuraja zbuntowanego 
przeciwko porządkom rozumu i demokracji.
I to poprzez Kiyoko przeżywamy rewolucje przemysłowe 
zrodzone z kaligrafii, wojny napisanej na nowo Japonii i 
historię jej niemożliwej przemiany. Przeżywamy przemijanie 
języków, obyczajów i cywilizacji. 
h  ttps://lubimyczytac.pl/  

39 Sarat M, Łukasik Ł – Łosie w
kaczeńczch

Czuliście kiedyś ekscytację na myśl, by przespać w 
samochodzie noc przy ujemnej temperaturze, a później wstać 
przed świtem i pół dnia czatować na podmokłym terenie w 
pozycji leżącej?
Zapewne niewielu o tym marzy, a zrozumieć może tylko ten, 
kto tego doświadczył. Ale efekty możemy podziwiać wszyscy
– dzięki fotografom i pasjonatom takim jak Magda i Łukasz, 
którzy od lat z powodzeniem portretują m.in. zmieniające się 
Bagna Biebrzańskie.
Znajdziecie tu wiele zaskakujących ciekawostek o przyrodzie,
piękne zdjęcia oraz związane z nimi fascynujące historie. 
Długie godziny spędzone na oczekiwaniach, by upragniony 
„model” pojawił się przed obiektywem, to zaledwie część 
wysiłku włożonego w każde zdjęcie. Nie zawsze uda się 
właściwie wybrać miejsce potencjalnego spotkania, a 
niekiedy jeden nieostrożny ruch może spłoszyć cel. Czy 
zatem warto? Zajrzyjcie do książki i przekonajcie się! 
https://lubimyczytac.pl/

40 Świętek E. - Pokłosie 
przekleństwa

Wraz z przemianami gospodarczymi znacznym zmianom 
ulega życie rodziny Trzeciaków. Jola robi oszałamiającą 
karierę w korporacji, Piotr Kost zostaje redaktorem 
muzycznym w radiostacji, a Manuela prezenterką teleturnieju 
nadawanego przez ogólnopolską stację telewizyjną. Jednak 
nie wszystkim członkom rodziny wiedzie się równie dobrze. 
Trudny czas nadchodzi dla Ewy, która zmuszona jest do 
rezygnacji z występów, a także dla nauczycieli pobierających 
niewysokie pensje. Kryzys ekonomiczny uderza w interesy 
przedsiębiorczego Tymoteusza. Jak mężczyzna poradzi sobie 
z nowymi wyzwaniami? Czy Justyna odnajdzie szczęście u 
boku ukochanego? Jakie skutki przyniesie klątwa rzucona 
przed laty przez Franciszkę? 
https://lubimyczytac.pl/
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41 Małecki J. - Saturnin "Jestem błyszczącym, jasnym wężem i sunę przez poszycie. 
Głęboko we mnie tkwi gorące miejsce, które pulsuje w rytm 
lasu. Kiedyś miałem twarz i imię".
Przez błąd na bilecie kilkuletni Satek wierzy, że autobus, 
którym jeździ do szkoły w Radziejowie, zahacza o tajemniczą
krainę. To tam, jak podejrzewa chłopiec, zazwyczaj przebywa
jego milczący, skryty dziadek.
Dwadzieścia lat później Saturnin mieszka w Warszawie, 
pracuje jako sprzedawca i trzyma się z dala od tajemniczych 
krain. Pewnego dnia dziadek znika i Saturnin musi wrócić w 
rodzinne strony. Wspólnie z matką rusza jego śladem i coraz 
głębiej zapuszcza się w przeszłość. To, co odkryje, zburzy 
jego świat. 
https://lubimyczytac.pl/

42 Jeż A. - Spotkajmy się po 
wojnie

Trzy pokolenia, dwie historie, jeden wspólny los.
A prawda?... Prawda nie poddaje się tej prostej arytmetyce.
Anna Matkowska i Marcin Zieliński zaczynają nowe życie. 
Razem będą zapisywać czystą kartę ich połączonej 
przyszłości. Podczas przyjęcia zaręczynowego okazuje się 
jednak, że ta karta już była w użyciu – jest sfatygowana, 
wypełniona drobnym maczkiem, ze skreśleniami, kleksami i 
znakami zapytania. Nie oni robili te zapiski – historia zaczęła 
się wiele lat wcześniej, podczas wojny, kiedy los połączył ich 
dziadków.
Rodzina jest jak niedoczytana książka: czasem przypomina 
nudną lekturę, poznawaną z musu; bywa, że okropności 
fabuły wywołują łzy lub strach paraliżuje przed 
przewróceniem kolejnej strony. Jeśli jednak zaczęło się 
czytać, chce się dobrnąć do końca. 
https://lubimyczytac.pl/


