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1  1941 Rok w którym Niemcy 
przegrały wojnę – Andrew Nagorski

Nie Stalingrad, nie Łuk Kurski, ale Moskwa była 
gwoździem do trumny Trzeciej Rzeszy!
Na początku 1941 roku wojska niemieckie okupowały 
już niemal całą Europę. Wielka Brytania dzięki swemu 
położeniu wciąż stawiała opór, ale bombowce Luftwaffe
atakowały jej miasta, a U-Booty statki. Stalin 
dotrzymywał warunków paktu Ribbentrop-Mołotow, 
Roosevelt zaś nie angażował bezpośrednio USA w 
wojnę. Hitler był przekonany, że lada dzień zwycięży.
A jednak pod koniec 1941 roku wszystko się zmieniło. 
Hitler podjął kilka ryzykownych decyzji, przede 
wszystkim napadł na ZSRR i pochopnie wypowiedział 
wojnę Stanom Zjednoczonym. Gdy Wielka Brytania 
zyskała potężnych sojuszników, los Niemiec został 
przypieczętowany – czekała je nieuchronna porażka. 
https://lubimyczytac.pl/ 

2 5 sekund do IO – Małgorzata Warda Nowe wydanie powieści dla młodzieży, wybranej 
Książką Roku 2015 w kategorii literackiej. Akcja 
książkitoczy się na dwóch planach – w realnym życiu i 
w grze, do której wchodzi szesnastoletnia bohaterka 
Mika. W szkole Miki dochodzi do tragicznej w skutkach
strzelaniny. Tylko ona widziała sprawcę. Okazuje się, że
dramat w liceum mógł mieć coś wspólnego z 
kontrowersyjną i tajemniczą grą, stworzoną w 
najnowszej technologii, gdzie gracz odczuwa nie tylko 
temperaturę otoczenia, zapachy i smaki, ale też ból. 
Może tam nawet przeżyć własną śmierć. Na prośbę 
policji Mika wkracza w wirtualny świat stworzony na 
wulkanicznym księżycu Io. Czy i ona wpadnie w 
pułapkę piekielnie niebezpiecznej gry? 
https://lubimyczytac.pl/ 

3 5 sekund do IO – Rebeliantka 
Małgorzata Warda

Kontynuacja losów Miki, bohaterki głośnego 5 sekund 
do Io. Nie milkną echa strzelaniny, do jakiej doszło w 
szkole dziewczyny. Policja prowadzi śledztwo, a Mika 
przeżywa ciężkie chwile wśród kolegów, który uważają,
że skoro znała napastnika, mogła zapobiec tragedii. Na 
dodatek uczucie, które zakwitło między nią a Jankiem, 
napotyka pierwsze przeszkody, gdy na jaw wychodzą 
kolejne tajemnice chłopaka. Również w wirtualnym 
świecie jest niespokojnie – zbliża się premiera nowej 
interaktywnej gry rozgrywającej się na mroźnym 
księżycu Tytanie, która już przed premierą wzbudza 
euforię, ale i wątpliwości… Czy Mika zdecyduje się po 
raz kolejny zanurzyć w wirtualnym świecie, by ocalić 
nie tylko siebie? 
https://lubimyczytac.pl/ 
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4 Bjorn – syn burzy – Paweł Wakuła Ruiny klasztoru na wyspie Lindisfarne skrywają groźną 
tajemnicę. Król Knut Wielki każe zamieszkać w nich 
garstce mnichów, a niedługo potem przysyła na Świętą 
Wyspę tajemniczego więźnia. Opat klasztoru, wielebny 
Brendan z Corku, staje przed trudnym zadaniem. Musi 
rozwiązać zagadkę godną Odyna, ustrzec swoich 
współbraci przed niebezpieczeństwem, a „gościa” przed
ludźmi, którzy usiłują go zamordować.
Bjorn – Syn burzy to opowieść o początkach państwa 
Polan i o bohaterach znanych ze skandynawskich sag. 
Losy Świętosławy, Bolesława Chrobrego i Bjorna 
Stenskalle na zawsze złączyło przeznaczenie. Nici 
splątane przez Norny może przeciąć tylko miecz. 
https://lubimyczytac.pl/ 

5 Co kryje las – Aina Bestard "Co kryje las?" - interaktywna książka dla dzieci 
powyżej 3 roku życia. Proste, oszczędne ilustracje 
odkrywają swe tajemnice i bogactwo po użyciu 
kolorowych filtrów - trzech, "magicznych" szkieł 
powiększających. Obrazki zamieniają się w żywą, 
barwną opowieść o życiu lasu i jego mieszkańców. 
Książka nie tylko bawi swoją "magiczną" formą, ale też 
tłumaczy podstawowe zjawiska przyrodnicze: deszcz, 
suszę, zależności między poszczególnym częściami 
ekosystemu. 
https://lubimyczytac.pl/ 

6 Cymanowski młyn – Stefan Darda, 
Magdalena Witkiewicz

Małżeństwo Moniki i Macieja przechodzi głęboki 
kryzys.
Oboje łudzą się, że tajemniczy prezent: urlop w leśnym 
pensjonacie, z dala od ludzi i cywilizacji, może jeszcze 
wszystko uratować. Początkowo ulegają romantycznym 
chwilom, jednak nagły wyjazd Macieja budzi demony 
przeszłości. Łukasz, przystojny syn właściciela, do 
złudzenia przypomina Monice jej byłego narzeczonego. 
Czy to tylko przypadkowe podobieństwo?
Wyjazd, który miał ratować związek, okazuje się 
początkiem trudnych do wyjaśnienia i niepokojących 
zdarzeń. Nic nie jest oczywiste, bohaterowie głęboko 
skrywają tajemnice, a na światło dzienne wypływają 
przerażające wspomnienia o krwawych zbrodniach 
sprzed lat. 
https://lubimyczytac.pl/ 

7 Ćpuny wojny. Tego nie zobaczysz 
w relacjach z frontu – Anna 
Wojtacha

Zawód reportera wojennego wciąż pozostaje domeną 
mężczyzn. Mało jest kobiet, które pokazują wojnę na 
pierwszej linii frontu. Ćpuny wojny to opowieść 
polskiej reporterki, która przedstawia życie codzienne 
kobiety korespondenta wojennego bez upiększeń i 
kompromisów: pęd na lotnisko, łapanie najlepszych 
połączeń. Szybko, szybciej. Ostrzał, ucieczka, 
adrenalina. Lajf, zsyłanie materiałów, kolejny lajf, 
znowu ostrzał. 
https://lubimyczytac.pl/                                  
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8 Dołek – Emma Abage Dołek leży za salą gimnastyczną. Ktoś kiedyś wybrał 
stamtąd ziemię i teraz w Dołku rosną krzaki, i sterczą 
pieńki, i można się w nim bawić bez końca w najlepsze 
zabawy. Wszyscy uwielbiamy Dołek, wszyscy z 
wyjątkiem dorosłych. Oni go nienawidzą! 
https://lubimyczytac.pl/   

9 Drań – Katarzyna Michalak Agent sił specjalnych ściga mężczyznę podejrzanego o 
zabójstwo prezydenta i kobietę, która go ukrywa. 
Hubert Karling i jego żona Danka, próbują nie tylko 
przeżyć, ale też oczyścić swoje imię. 
Wiktor -Jednym spoiwem łączącym go z przeszłością 
jest Zadra. Mężczyzna, który zabrał mu wszystko. 
Brutalnie odebrał pamięć o Nisi. Jego Nisi. Czy uda mu 
się odzyskać wspomnienia? A może nakarmi duszę 
zemstą?
Hubert - Uchodzi za mordercę prezydenta. Ciemność 
czai się głęboko w nim. W oczach ma gniew, a w sercu 
mrok. Czy taki mężczyzna potrafi prawdziwie kochać?
Danka - Pomogła mordercy. Uwierzyła, że może go 
ocalić. Naiwność czy miłość? O tym Danka dopiero ma 
się przekonać.
Trzymajcie się mocno, zaczyna się pościg! 
https://lubimyczytac.pl/   

10 Drzewo – Rodrigo Mattioli Pewnego dnia mała Hania postanowiła zasadzić drzewo.
Od tej chwili wszystko wokół zaczęło się zmieniać...
Oto historia która uczy, że często jedna decyzja 
wystarczy, by odmienić świat.
Odkryjcie z Hanią, jak ważna jest przyroda wokół nas i 
bawcie się razem w liczenie. Ile ptaków lata wokół 
drzewa? Ile zajączków żyje w norce pod drzewem? A 
ile jabłek na nim wyrosło?
Mądra i zabawna książka obrazkowa do zabawy w 
liczenie. 
https://lubimyczytac.pl/   

11 Drzwi do lata Dan Davis, inżynier i wynalazca, stworzył dzieło 
swojego życia – robota, który może wykonywać 
praktycznie wszystkie prace domowe. Zamiast jednak 
osiągnąć gigantyczny sukces finansowy Dan stacza się 
na samo dno i wpada w alkoholizm, gdyż jego chciwy 
partner biznesowy i dwulicowa narzeczona podstępem 
odbierają mu firmę i prawa do wynalazków. I nie 
poprzestają na tym – doprowadzają również do tego, że 
Dan pogrąża się w Długim Śnie, czyli hibernacji 
przeprowadzanej pod nadzorem towarzystw 
ubezpieczeniowych. 
https://lubimyczytac.pl/ 
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12 Dzieci których nie ma – Renata 
Piątkowska

Polen-Jugendverwahrlager der Sicherheitspolizei in 
Litzmannstadt – obóz po dziś dzień mało znany, nadal 
leży poza granicami naszej świadomości, naszego 
poznania, a nawet naszej wyobraźni… To miejsce, w 
którym prawo chroniące dzieci umarło z chwilą jego 
powstania. (…) Jakakolwiek ocena jest zbędna, słowa 
zbyt słabe, by oddać bestialstwo, bezmiar cierpienia i 
krzywdy, jakich doznały dzieci w łódzkim obozie przy 
ulicy Przemysłowej.
Nie wolno nam dopuścić, by to, co się wydarzyło w 
obozie dla polskich dzieci w Łodzi, poszło w 
zapomnienie. https://lubimyczytac.pl/ 

13 Dziecinna gra – Danielle Steel Kate Morgan,  jest dumną matką trojga dorosłych 
dzieci. Tamara, Anthony i Claire ukończyli świetne 
szkoły, wybrali wspaniałe ścieżki kariery i byliby 
chlubą ich ojca. Po śmierci męża Kate przez lata 
samotnie stara się trzymać w garści życie rodzinne, 
swoją karierę, a nawet emocje, ani razu nie zadając 
sobie pytania, czy naprawdę zna swoje dzieci… ani czy 
nadzieje, jakie w nich pokłada, są odpowiednie i 
pokrywają się z tym, czego pragną one same. 
Niebawem ma się o tym przekonać – podczas  lata, 
kiedy świat Kare wywróci się do góry nogami… 
https://lubimyczytac.pl/ 

14 Dziennik Noel -  R.P. Evans Miliony fanów, noce w luksusowych hotelach, podróże 
pierwszą klasą. Życie Jacoba Churchera, uwielbianego 
autora, przypomina piękną powieść. Lecz mężczyzna 
jest samotny i tęskni za prawdziwą miłością. I tylko w 
snach nawiedza go tajemnicza kobieta.
Gdy Jacob dowiaduje się o śmierci matki, musi wrócić 
tam, skąd pochodzi. Zagracony rodzinny dom oprócz 
rupieci kryje bolesne wspomnienia i prawdę o 
przeszłości pisarza.  Teraz będzie musiał zmierzyć się z 
tym, co boli najbardziej.
Dziennik Noel to przepiękna opowieść o tym, co robi 
człowiek, gdy dostaje szansę, by napisać swoje życie od
nowa. https://lubimyczytac.pl/ 

15 Dziewczyna na cienkiej linie – 
Jayne Ann Krentz

Niebanalna kobieta i tajemniczy mężczyzna stąpają po 
cienkiej linie namiętności w śmiertelnie niebezpiecznej 
rozgrywce. Była trapezistka cyrkowa, Amalie Vaughn, 
przeprowadziła się do Burning Cove, aby zacząć 
wszystko od nowa. Ale nie wszystko idzie zgodnie z 
planem. Bo w Burning Cove nikt nie jest tym, kim się 
wydaje i nie tylko ludzie, ale i miejsca ukrywają 
mroczną przeszłość. Tak jak dom, który kupiła, i 
mężczyzna, który pojawił się w jej życiu… 
https://lubimyczytac.pl/ 
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16 Ekstradycja – Remigiusz Mróz Minęło kilka miesięcy, od kiedy Joanna Chyłka uciekła 
z kraju. Ślad po niej zaginął i mimo że wystawiono za 
nią Europejski Nakaz Aresztowania, służby nie potrafią 
odnaleźć żadnego tropu. Przez cały ten czas nie 
skontaktowała się z nikim w Polsce i nawet Kordian nie 
wierzy już w to, że Chyłka kiedykolwiek znajdzie 
sposób, by nawiązać z nim kontakt.
Oryński tymczasem przyjmuję sprawę człowieka, który 
wybudził się po półtorarocznej śpiączce w klinice. 
Ukrainiec, Witalij Demczenko, jest oskarżony o to, że 
wtargnął do jednej z restauracji na Powiślu i zastrzelił 
trzy osoby. Motywu nigdy nie ustalono, nie udało się też
odnaleźć narzędzia zbrodni ani świadków. …
https://lubimyczytac.pl/

17 Elmer i nieznajomy – Dawid Mckee Elmer - słoń w kratkę - ulubieniec przedszkolaków na 
całym świecie.
Światowy bestseller, klasyka literatury dziecięcej już w 
Polsce!
Razem z Elmerem dziecko odkrywa swoje 
indywidualne talenty, uczy sie tolerancji i otwartości, 
buduje poczucie własnej wartości i przekonuje się, że 
warto poznawać świat i zdobywać przyjaciół.
Seria książek z Elmerem prostymi środkami chwali 
subtelność, inteligencję i wyrozumiałaość. I przede 
wszystkim bawi dzieci. 
https://lubimyczytac.pl/ 

18 Gdzie jest dinozaur , syrenka, 
tygrys

Seria  "Gdzie  jest...",  to  książeczki  z  materiałowymi
flapami.  Mnóstwo  intensywnych  kolorów i  wspaniała
zabawa  ze  sprawdzaniem,  co  kryje  się  pod  flapami.
Wsparcie dla rozwoju zmysłów wzroku i dotyku. 
https://www.taniaksiazka.pl/ 
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19 Głos sumienia – Danielle Steel Czym kierować się w życiu, gdy tak łatwo zboczyć z 
właściwej drogi?
Elitarna szkoła Saint Ambrose Preparatory dla 
chłopców. To stąd wychodzą w świat przyszli politycy, 
filmowcy i ludzie sukcesu. To oni są przeznaczeni do 
życia pełnego przywilejów i splendoru.
Ale za tą baśniową fasadą kryją się samotność, brak 
miłości i wielka niepewność. A jednocześnie głód życia,
który niesie ze sobą młodość.
Kiedy do szkoły zostaje przyjętych ponad sto uczennic, 
świat młodych ludzi stanie na głowie. I tylko iskra 
wystarczy, by wybuchł w nim prawdziwy pożar.
Kto z nas uchronił się od błędów młodości?
A może to właśnie dzięki nim uczymy się, jak żyć? 
https://lubimyczytac.pl/ 
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20 Głosy z zaświatów – Remigiusz 
Mróz

Seweryn Zaorski stara się na nowo ułożyć sobie życie, 
kiedy do zakładu patomorfologii w Żeromicach 
zaczynają trafiać ciała małych dzieci z okolicy. Nikt nie 
potrafi rozwiązać zagadki śmierci młodych ofiar,
nic bowiem nie wskazuje na to, by zostały 
zamordowane. Seweryn jest jednak przekonany, że 
może stać się głosem tych, którzy mówią już jedynie z 
zaświatów.
Kto i dlaczego zabija niewinne dzieci? I jaki związek 
ma to z tajemniczymi wiadomościami, które Zaorski 
zaczyna otrzymywać?
Tymczasem Kaja Burzyńska musi zmierzyć się nie tylko
z komplikującym się życiem rodzinnym, ale także z 
upiornym wołaniem tych, których ma na sumieniu.
I tych, którzy domagają się sprawiedliwości… 
https://lubimyczytac.pl/

21 Gruzińskie wino – Pilip Anna Miłosne rozterki, górskie widoki, zapach kolendry… 
Czy da się pogodzić codzienność z pragnieniami?
Kiedy Ana, trzydziestoletnia rozwódka, 
niespodziewanie dostaje propozycję wyjazdu 
służbowego do Tbilisi, w pierwszej chwili ma ochotę 
odmówić. Gruzja była dotychczas jej azylem, pachnącą 
kolendrą odskocznią od codzienności, a nie miejscem na
biznesowe kolacyjki…
Wyjazd okazuje się dla Any przełomowy. Poznaje 
atrakcyjnego Timara. W wyniku dramatycznych 
wydarzeń trafia do szpitala, gdzie pojawia się 
brązowooki Giorgi – lekarz, który ratuje jej życie. Ana 
ma rozdarte serce. Obaj mężczyźni ukrywają swoje 
tajemnice. Co ich spotkało wiele lat temu, kiedy w 
Osetii Południowej wybuchła wojna? Kogo stracili? 
https://lubimyczytac.pl/ 

22 Ilustratorki, ilustratorzy – Barbara 
Gawryluk 

Znakomici malarze, graficy, projektanci, którzy 
poświęcili życie książkom dla najmłodszych. Ilustrowali
wspaniałe bajki, baśnie, opowiadania, krzyżówki, 
rebusy, historyjki i okładki pism. Nie szli na 
kompromisy, nie brnęli w infantylizm, a dziecko 
traktowali poważnie i nie narzucali swojej wizji.
Wielu z nas najpierw kojarzy ilustrację Szancera, a 
potem baśń o Królowej Śniegu. Ferdynand Wspaniały 
już zawsze będzie wyglądał jak z ilustracji Kazimierza 
Mikulskiego, a jeże u Wandy Chotomskiej jak jeże 
Mieczysława Pokory. Koty Marii Konwickiej każdy 
chciałby mieć w domu, tak jak „Świerszczyki” i 
„Misie” pełne rysunków Bożeny Truchanowskiej czy 
Hanny Krajnik. 
https://lubimyczytac.pl/ 
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23 Iluzjonista – Remigiusz Mróz W 1988 roku Gerard Edling prowadził śledztwo, które 
zakończyło się ujęciem i skazaniem sprawcy serii 
zagadkowych zabójstw. Z racji ich tajemniczego 
charakteru, w kronikach kryminalnych morderca 
nazywany był Iluzjonistą – długo zwodził śledczych, a 
zabójstw dokonywał tak, by dowody wskazywały na 
inne osoby. Jego ofiar nie łączyło nic poza tym, że na 
ich skórze znajdował się wypalony znak zapytania.
Ponad trzydzieści lat później na jednym z opolskich 
kąpielisk odnalezione zostaje ciało z podpisem 
Iluzjonisty, a sposób działania sprawcy łudząco 
przypomina czarną serię, która niegdyś wstrząsnęła 
miastem. Prowadzenie dochodzenia utrudnia fakt, że 
akta dawnej sprawy zaginęły, a osoby z nią związane 
albo milczą, albo znikają w niewyjaśnionych 
okolicznościach. Jedynym, który może pomóc jest 
wydalony ze służby Edling, skrywający własne 
tajemnice związane z dawnymi wydarzeniami…
https://lubimyczytac.pl/ 

24 Poziom śmierci – Lee Child W Margrave, sennym miasteczku w Georgii, wszystko 
wygląda idealnie. Tak idealnie, że aż budzi grozę. Zero 
problemów, zero przemocy. Jack Reacher zamierza 
spędzić tu leniwy weekend, ale ledwie przekracza 
granice miasta, zostaje aresztowany. Właśnie 
popełniono morderstwo, a że Reacher jest jedynym 
obcym, automatycznie staje się głównym podejrzanym.
Kilkadziesiąt godzin spędzonych w więzieniu wśród 
najbardziej niebezpiecznych kryminalistów to dopiero 
początek jego kłopotów. Nie ma pojęcia, że wdepnął w 
aferę, która sięga Waszyngtonu, a w Margrave zrobi się 
naprawdę gorąco. 
https://lubimyczytac.pl/ 

25 Uprowadzony – Lee Child Życiem Reachera, „jeźdźca znikąd”, rządzi przypadek. 
Tym razem znalazł się w niewłaściwym miejscu w 
niewłaściwym czasie. Pomoc udzielona przypadkowo 
spotkanej kobiecie nie wyjdzie mu na dobre – oboje 
zostają uprowadzeni, w biały dzień, w centrum Chicago.
Skuty kajdankami, wepchnięty do dusznej ciężarówki i 
wieziony w nieznanym kierunku były oficer 
żandarmerii wojskowej próbuje odgadnąć motywy i 
plany porywaczy. Prawdopodobnie są związane z jego 
towarzyszką niedoli, upartą i lubiącą stawiać na swoim 
Holly Johnson. Agentką FBI, córką generała 
zajmującego najwyższe stanowisko w amerykańskiej 
armii i chrześnicą… samego prezydenta. 
https://lubimyczytac.pl/ 
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26 Jak zaczyna się miłośc – Julie Anne
Long

Książę Philippe Lavay podejmuje się 
najniebezpieczniejszych tajnych misji, wierząc, że 
służba dla brytyjskiej korony to jedyny sposób, by 
odzyskać rodowy majątek we Francji. Teraz jest bliski 
celu. Lecz podczas wykonywania ryzykownego zadania
zostaje ranny i musi wrócić do swojej angielskiej 
posiadłości…
Jedno upojne popołudnie miało dla Elise Fountain 
katastrofalne skutki. Odtrącona przez rodzinę, okryta 
skandalem, żeby przeżyć, musi przyjąć niezbyt 
zaszczytną posadę: gospodyni aroganckiego i 
przerażająco cudownego księcia. Posadę, której dłużej 
niż kilka dni nie utrzymała jeszcze żadna kobieta...
Teraz mężczyzna, który nigdy nie kochał, i kobieta, 
która myślała, że już nigdy nie pokocha, będą musieli 
się zmierzyć z namiętnym wyzwaniem, które może 
zniszczyć ich oboje… 
https://lubimyczytac.pl/ 

27 Jest krew – Stephen King Czytelnicy kochają powieści Stephena Kinga, ale i jego 
opowiadania - zawsze mocne i zapadające w pamięć - 
są prawdziwą mroczną ucztą dla zmysłów. "Jest 
krew…" to cztery nowe, znakomite opowieści, które z 
pewnością staną się równie sławne jak "Skazani na 
Shawshank".
King po raz kolejny pokazuje pełnię swojego kunsztu. 
W tytułowej noweli Holly Gibney, ulubiona bohaterka 
czytelników (znana z trylogii o Billu Hodgesie i z 
"Outsidera"), musi stawić czoło swoim lękom i być 
może kolejnemu outsiderowi - tym razem w pojedynkę. 
"Telefon pana Harrigana" opisuje międzypokoleniową 
przyjaźń, która trwa po grób… a nawet dłużej. "Życie 
Chucka" ilustruje ideę, że każdy z nas posiada wiele 
osobowości. A w "Szczurze" niespełniony pisarz boryka
się z ciemną stroną swojej ambicji. 
https://lubimyczytac.pl/

28 Jeszcze  się kiedyś spotkamy – 
Magdalena Witkiewicz

Adela, Franciszek, Janek, Rachela, Joachim i Sabina 
mieli wielkie plany i marzenia. Przeżywali pierwsze 
miłości i prawdziwe przyjaźnie. Nie było ważne, że ktoś
ma nazwisko żydowskie, niemieckie czy polskie. Po 
prostu byli przyjaciółmi. Wojna zmieniła wszystko. 
Wiele lat później, wnuczka Adeli, Justyna, przeżywa 
kryzys małżeński. Dopiero wówczas poznaje historię 
swojej babki i jej przyjaciół. Historię, która zmienia ją 
na zawsze.
Wzruszająca opowieść o różnych obliczach 
miłościżyciowych wyborach i rodzinnych tajemnicach, 
które wpływają na nas bardziej niż myślimy. 
https://lubimyczytac.pl/ 
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29 Kiedy na ciebie patrzę – Emily 
Winfield Martin

O czym myśli rodzic patrzący na swoje małe dziecko? 
Zastanawia się, jakie ono będzie w przyszłości, na 
jakiego człowieka wyrośnie. Czy będzie odważne? Czy 
będzie troskliwe i opiekuńcze?
To wzruszająca opowieść o rodzicielskiej miłości, którą 
pokochały dzieci na całym świecie. Znakomita jako 
prezent z okazji narodzin dziecka, który na długo 
zostanie w domowej biblioteczce. 
https://lubimyczytac.pl/ 

30 Klauzula ojca – Jonas Hassen 
Khemiri

„Klauzula ojca” to wciągająca powieść o współczesnym
rodzicielstwie. Dziadek, który przed laty opuścił 
rodzinę, powraca do kraju, żeby odwiedzić swoje 
dorosłe dzieci. Syn jest życiowym nieudacznikiem. 
Córka zachodzi w ciążę z nieodpowiednim mężczyzną. 
Podczas dziesięciu wspólnie spędzonych dni powracają 
wspomnienia, a podpisana w przeszłości tajemnicza 
klauzula, wydaje się coraz bardziej nieaktualna.
Klauzula ojca jest opowieścią o walce o relacje, 
akceptację i bycie docenionym, którą toczymy każdego 
dnia. Portret szwedzkiej rodziny, mistrzowsko 
nakreślony przez Khemiriego, to także przejmujące 
świadectwo współczesnego ojcostwa i oczekiwań 
społecznych, jakie ze sobą niesie. 
https://lubimyczytac.pl/ 

31 Kłopot – Iwona Chmielewska Autorska książka Iwony Chmielewskiej. Dziewczynka 
prasuje haftowany obrus, cenną pamiątkę po babci. 
Zamyśla się i na białym płótnie powstaje ślad spalonego
żelazka. To prawdziwy kłopot. Niedługo wróci mama.
To książka, która w kilkunastu zdaniach i obrazach 
mieści więcej niż niejedna powieść. 
https://lubimyczytac.pl/ 

32 Ksiązkożercy – Na ratunek – Anna 
Paszkiewicz

Barry to najsłynniejszy szwajcarski pies, który w XIX wieku
służył jako ratownik w górskim schronisku w Alpach. Ten 
bohaterski bernardyn ocalił ponad czterdziestu 
zaginionych i rannych turystów! Poznaj opowieść o jego 
najtrudniejszej akcji – nocy, kiedy lawina zasypała kobietę 
i jej synka w miejscu, do którego nie była w stanie dotrzeć 
ekipa ratownicza. Czy Barry’emu udało się uratować im 
życie? 

https://www.empik.com/ 
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33 Lato w pensjonacie pod bukami – 
Marzena Rogalska, Dorota 
Gąsiorowska,...

Stary, ale odrestaurowany bieszczadzki Pensjonat pod 
Bukami kryje w sobie magiczną moc przyciągania 
wszystkich zagubionych dusz.
Prowadzi go atrakcyjna i dystyngowana starsza pani, 
Róża. Każdego roku przyjeżdżają tu osoby, które 
szukają swojego miejsca w życiu i czekają na swoją 
szansę, dzięki której odnajdą w końcu szczęście.
Także tego roku Pensjonat stanie się przytuliskiem dla 
młodych małżeństw, zwaśnionych sióstr, dawnych 
kochanków i samotnych serc.
Każdy pokój zdobi grafika z cytatem z wiersza Stachury
lub piosenki Starego Dobrego Małżeństwa. Odczytane 
słowa ze ścian, niczym za dotknięciem magicznej 
różdżki, będą miały wpływ na późniejsze wydarzenia 
czytających je osób. 
https://lubimyczytac.pl/ 

34 Lody we wszystkich smakach – 
Paweł Mildner

Oskar mieszka przy wielkiej, dymiącej fabryce. Ola – w
niebieskim domu pod miastem. Nie znają się, ale oboje 
lubią snuć marzenia. Mają ich całe mnóstwo. Małych i 
dużych, poważnych i zwariowanych. A wśród nich to 
jedno, które wkrótce się spełni.
Pełne pozytywnej energii, mocnych barw i wyrazistych, 
oszczędnych form ilustracje Pawła Mildnera z lekkością
prowadzą nas przez świat dziecięcej wyobraźni – aż do 
wymarzonej puenty. 
https://lubimyczytac.pl/ 

35 Łaskun – Katarzyna Puzyńska W domu pewnego bezrobotnego sędziego policja 
odkrywa makabryczną inscenizację. Sprawca stworzył 
postać składającą się z rozczłonkowanych zwłok 
prawnika i nieznanej kobiety. Wkrótce okazuje się, że 
na miejscu zbrodni znajduje się dowód inkryminujący 
aspiranta Daniela Podgórskiego. Odkrycie tożsamości 
drugiej ofiary tylko pogarsza sytuację policjanta. 
Czyżby to Daniel stał za morderstwami? A może to ktoś
z komendy chce wrobić go w podwójne zabójstwo? 
Tylko skoro Podgórski jest niewinny, to dlaczego 
ucieka? 
https://lubimyczytac.pl/ 
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36 Magiczne drzewo – Pióro T-rexa – 
Andrzej Maleszka

Bohaterowie przenoszą się do świata dinozaurów. Tylko
tam mogą zdobyć lek, który uratuje chorego przyjaciela.
Walczą z drapieżnymi jaszczurami i olbrzymim 
krokodylem. Ich pojazd zostaje zniszczony i dzieci 
muszą same odnaleźć drogę do swoje¬go czasu. Ściga 
ich potężny T-rex. Magiczny przedmiot sprawia, że 
tyranozaur zmienia się w istotę jeszcze groźniejszą...
Opowieści Magicznego Drzewa są podstawą znanego 
na świecie cyklu filmowego, nagrodzonego Emmy – 
telewizyjnym Oscarem – za wyobraźnię, mądrość i 
humor. 
https://lubimyczytac.pl/ 

37 Miłość z widokiem na Śnieżkę – 
Ilona Ciepiał Jaranowska, 
Agnieszka Olejnik i inni

Zapraszamy na Wielki Bal Ducha Gór, który odbędzie 
się 31 grudnia w Hotelu Pod Skałą, w Karpaczu!
Komu uda się wziąć udział w tej imprezie?
Kto stoi za tym tajemniczym przedsięwzięciem?
Osiem zaproszeń, osiem opowieści.
Każde trafiło w inne miejsce – do rozgłośni radiowej, 
lokalnej telewizji, gminnej biblioteki publicznej, 
wielkomiejskiej galerii handlowej… Czasami wystarczy
się dobrze rozejrzeć. Może to właśnie tuż obok Ciebie 
skrywa się szansa na przeżycie czegoś niesamowitego? 
Wszystko się może zdarzyć! Nigdy nie wiemy dokąd 
doprowadzi nas los. 
https://lubimyczytac.pl/ 

38 Mój kochany kotopies – Beata 
Ostrowicka

Ni to kot, ni to pies – taki cudak uszyty przez babcię z 
kolorowych gałganków. Po prostu Kotopies - najlepszy 
przyjaciel Małej Dziewczynki, która znalazła go na 
strychu i mocno pokochała.
Czy inne dzieci także polubią to brzydkie, szmaciane 
stworzonko? 
https://lubimyczytac.pl/ 

39 Mój kumpel Jeremi – Ewa 
Martynkien

Czwarta klasa to dla Oskara i jego przyjaciela 
Jeremiego zupełnie nowy rozdział w życiu. Trzeba 
zacząć wszystko od początku. No prawie wszystko, bo 
przecież to, co najważniejsze, czyli przyjaźń, zostaje. 
Przynajmniej tak się im obu wydaje. Pewnego dnia 
Oskar wpada w kłopoty i decyduje się ukryć to przed 
Jeremim. To jego wielki SEKRET. Gdzie kończy się 
tajemnica i zaczyna kłamstwo? Czy dobrze jest nie 
mówić prawdy bliskim, zwłaszcza gdy jest się samemu 
w niebezpieczeństwie? Mój kumpel Jeremi to ciepła, 
pełna humoru opowieść o tym, co w bliskich relacjach 
jest najważniejsze. Nie tylko dla chłopców. 
https://lubimyczytac.pl/ 
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40 Najdłuższa podróż – Nicholas 
Sparks

Ira Levinson ma za sobą wiele lat życia, przed sobą – 
zgodnie z diagnozą lekarzy – zaledwie kilka miesięcy. 
Kiedy w wyniku wypadku zostaje uwięziona we wraku 
samochodu, wspomina całe swoje życie, wypełnione 
miłością do nieżyjącej już żony.
Cztery miesiące wcześniej Sophia, studentka historii 
sztuki, poznaje Luke'a, młodego kowboja z rodeo. Ich 
wzajemna sympatia szybko przeradza się w głębsze 
uczucie, choć dzieli ich wszystko. Czy będą umieli 
zawalczyć o wspólną przyszłość? 
https://lubimyczytac.pl/ 

41 Narzeczona – Kiera Cass Przyszła królowa. Przystojny młody król. Para 
idealna… Ale czy na pewno?Kiedy król Jameson 
wybiera jako obiekt swoich uczuć lady Hollis Brite, 
Hollis jest zaskoczona – i zachwycona. Dorastała na 
zamku Keresken i podobnie jak wszystkie szlachetnie 
urodzone panny marzyła o tym, że pewnego dnia król 
spojrzy właśnie na nią. Zdobycie jego serca to 
spełnienie jej pragnień.Jednakże Hollis  zaczyna sobie 
uświadamiać, że pokochanie króla i zostanie królową 
może nie być tak szczęśliwym losem, jak jej się 
wydawało. Kiedy zaś spotyka chłopaka, który potrafi 
dostrzec, co Hollis naprawdę kryje w swoim sercu, 
dziewczyna uświadamia sobie, że przyszłość, której 
naprawdę pragnie, jest przyszłością, jakiej nigdy 
wcześniej sobie nie wyobrażała. 
https://lubimyczytac.pl/ 

42 Nie ma jak u mamy – Magdalena 
Witkiewicz

Tęskniliście za Milaczkiem? Młodą kobietą, która 
nieustająco poszukuje miłości swojego życia? Milenka, 
którą pokochały polskie czytelniczki wraca po 
dziesięciu latach! Sprawdźcie co wydarzyło się przez 
ten czas u ekscentrycznej Zofii Kruk, jak potoczyły się 
losy Milaczka i na kogo wyrosła rezolutna sąsiadka 
zwana Bachorem. Kiedy tak naprawdę zaczyna się 
kryzys wieku średniego, czy jedwabna piżama to 
odpowiedni strój by wystąpić przed własnym szefem i 
czy łatwo jest zwolnić nianię i wdrożyć „Projekt Matka”
to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi staną 
bohaterki bestsellerowej serii o Milence. 
https://lubimyczytac.pl/ 

43 Nie odpuszczaj -  - Harlan Coben Przed laty, jeszcze w szkole średniej, detektyw 
Napoleon „Nap“ Dumas stracił brata. Leo i jego 
dziewczyna Diana zostali znalezieni martwi na torach 
kolejowych. W tym samym czasie zniknęła bez śladu 
również Maura, którą Nap uważał za miłość swojego 
życia. Kiedy po latach od zaginięcia Maury śledczy 
znajdują jej odciski palców w samochodzie należącym 
do podejrzanego o morderstwo, Nap rozpoczyna 
gorączkowe śledztwo.
https://lubimyczytac.pl/ 
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44 Niedokończona baśń – dorota 
Gąsiorowska 

Julia nosi w sobie ogromny ból – straciła ukochanego 
mężczyznę i sama wychowuje pięcioletnią córeczkę. 
Życie jednak daje jej niezwykłą szansę. Kobieta zostaje 
asystentką Susanne Benoit, słynnej francuskiej pisarki, 
której twórczość przez lata podziwiała. Wkrótce 
wyruszą razem w podróż do magicznej Akwitanii. Tam 
okaże się, że Susanne również skrywa w sercu bolesną 
tajemnicę. Julia stanie przed trudnym wyborem – będzie
musiała zdecydować, czy powinna posłuchać głosu 
serca, czy też postąpić tak, żeby nikogo nie zranić. Przy 
okazji spróbuje rozwikłać zagadkę pewnej 
średniowiecznej księgi, na której kartach spisano 
zapierającą dech w piersiach historię niespełnionej 
miłości, od stuleci czekającą na szczęśliwe zakończenie.
https://lubimyczytac.pl/ 

45 Nieświęty Mikołaj – Magdalena 
Kordel

Jaśmina całe życie marzyła o własnej pracowni. Na 
drutach potrafiła wyczarować niemal wszystko. 
Zakochana i ufna postanowiła odłożyć swoje marzenia 
na później i zainwestować w firmę narzeczonego. 
Chociaż przyjaciele i babcia ostrzegali ją przed 
Radkiem, poszła za głosem serca.
W pewną przedgrudniową noc mały chłopiec z 
zadartym nosem przekazuje Jaśminie wiadomość, która 
wywraca jej życie do góry nogami. Gdy dziewczyna już
niemal traci resztki nadziei, z pomocą zjawia się 
tajemniczy Nieświęty Mikołaj.
Czy Jaśmina zdoła jeszcze komuś zaufać?
https://lubimyczytac.pl/ 

46 Niewinny – Harlan Coben Jeden mały błąd może zmienić wszystko.
Zabicie człowieka, nawet nieumyślnie, pozostawia 
piętno na całe życie. Matt Hunter potrzebował 
dziewięciu lat, żeby otrząsnąć się po tym, jak 
przypadkiem zabił mężczyznę. Jego życie w końcu 
wraca do normy, kariera prawnicza nabiera rozpędu, a 
ukochana żona jest w ciąży. Przyszłość zaczyna 
wyglądać obiecująco...
https://lubimyczytac.pl/ 

47 Nieznajomy – Harlan Coben Na solidnym kłamstwie można zbudować całkiem 
udane życie, ale jeśli tajemnica wyjdzie na jaw, w 
mgnieniu oka można stracić wszystko…
Nieznajomy pojawia się znikąd. Możesz spotkać go w 
barze, na parkingu albo w sklepie spożywczym. Jego 
tożsamość pozostaje nieznana. Jego pobudki są 
niejasne. Ale wiadomości, z którymi przychodzi, 
zmieniają wszystko. Kilka słów, które wyszepcze Ci do 
ucha, sprawi, że Twoje poukładane życie rozbije się w 
drobny mak… 
https://lubimyczytac.pl/ 
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48 Noce w Rodanthe – Nicholas 
Sparks

Andrienne Willis została porzucona przez męża dla 
młodszej kobiety. Chcąc oderwać się od pełnej chaosu 
rzeczywistości, przyjeżdża do Rodanthe, aby przez kilka
dni pomóc przyjaciółce w prowadzeniu pensjonatu. 
Jednym z gości hotelu jest chirurg , Paul Flanner. Oboje 
są ludźmi po przejściach i dla obojga Rodanthe jest 
miejscem ucieczki. Kilkudniowa znajomość wywraca 
ich świat do góry nogami, Postanawiają wspólnie 
spędzić resztę życia, ale co innego jest im pisane... 
https://lubimyczytac.pl/ 

49 Nożownik – Clive Cussler Rok 1911. Isaac Bell, główny śledczy w Agencji 
Detektywistycznej Van Dorn, prowadził wcześniej wiele
niezwykłych dochodzeń, ale żadnego takiego, jak to. 
Zatrudniony do odszukania młodej kobiety nazwiskiem 
Anna Pape, która uciekła z domu, by zostać aktorką, 
Bell doznaje szoku, gdy zostają znalezione jej 
okaleczone zwłoki. Bell przysięga postawić zabójcę 
przed obliczem sprawiedliwości i rozpoczyna obławę, 
która doprowadza go do coraz bardziej alarmujących 
odkryć. Anna Pape nie była jedyna… Zabójstwa łączy  
fizyczne podobieństwo ofiar i  znajomy sposób 
popełniania zbrodni, który przyprawia o zimny dreszcz 
nawet tak obeznanego ze złem człowieka, jak Bell. 
https://lubimyczytac.pl/ 

50 O krok za daleko – Harlan Coben Simon Greene żyje na krawędzi obłędu. Od miesięcy 
szuka swojej córki, Paige. Kiedy wreszcie trafia na jej 
ślad – w Central Parku, gdzie ćpuni grają dla pieniędzy–
na jego drodze staje Aaron, człowiek, przez którego 
uciekła. Tym razem jednak Simon nie zamierza 
odpuścić – za wszelką cenę chce sprowadzić córkę do 
domu. Ale sytuacja się komplikuje…
W mieszkaniu, w którym koczowała dziewczyna, 
zostają znalezione zwłoki Aarona. A kiedy żona 
Simona, do której ktoś strzelał, walczy o życie, on musi 
zadać sobie pytanie – w co wplątała się ich córka? 
https://lubimyczytac.pl/ 

51 Oświadczyny – Julia Quinn Sir Philip Crane sam wychowuje dwoje dzieci i nie 
najlepiej radzi sobie z wypełnianiem ojcowskich 
obowiązków. Postanawia się ożenić. Idealną kandydatką
na żonę wydaje się Eloise Bridgerton. Philip zna ją 
tylko z listów i jest przekonany, że „stara panna”, 
zapewne niezbyt urodziwa i nieśmiała, przyjmie 
oświadczyny z entuzjazmem... 
https://lubimyczytac.pl/ 
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52 Owoc granatu – Maria Paszyńska    Lato 1939 roku, Kresy. Elżbieta i Stefania, wchodzące 
w dorosłość bliźniaczki, spędzają beztroskie wakacje w 
dworku dziadków. Sielankową atmosferę przerywa 
warkot niemieckich samolotów. Wkrótce ze wschodu 
nadciąga kolejne zagrożenie: Armia Czerwona. 
Rozpoczyna się dramatyczna walka o przetrwanie. 
Dziewczęta nie przypuszczają nawet, co szykuje dla 
nich los i jaką cenę przyjdzie im zapłacić za każdy dzień
życia. 
https://lubimyczytac.pl/ 

53 Pięć lat kacetu, Boso ale w 
ostrogach, Na marginesie życia – 
Stanisław Grzesiuk

Wspomnienia z obozów koncentracyjnych Dachau, 
Mauthausen i Gusen.
Stanisław Grzesiuk z właściwym sobie humorem, 
szczerością i bezpośredniością portretuje nazistowską 
machinę pracy i śmierci. I próbuje opowiedzieć o cenie 
człowieczeństwa w miejscu, które z niego odzierało. 
Stanisław Grzesiuk z właściwym sobie humorem i 
swadą portretuje przedmieścia stolicy z ich obyczajami, 
tradycją i swoistym kodeksem honorowym, sięgając 
przy tym po słownictwo i specyficzną gwarę 
warszawskiej ulicy. 
Opowieść, bez której nie sposób zrozumieć barda 
warszawskiej ulicy. Przewrotny Los chciał zepchnąć go 
na margines życia, ale on do końca pozostał jego 
królem. 
https://lubimyczytac.pl/ 

54 Pierwsza miłość – Gabtriela 
Gargaś, Katarzyna Berenika 
Miszczuk, Natasza Socha

Autorzy najpiękniejszych powieści obyczajowych 
stworzyli opowiadania o niezwykłej sile pierwszych 
zauroczeń. Ich bohaterowie idą za głosem serca, bo tak 
kochać można tylko raz, a cudowne wspomnienia 
zostają na całe życie. To historie pełne uczuć, emocji i 
wzruszeń niepowtarzalne jak pierwsza miłość.
Czy święto zakochanych może trwać przez cały rok? 
Zatrzymaj romantyczną atmosferę na dłużej i daj się 
ponieść sile uczuć. Może jedna z naszych opowieści 
będzie podobna do twojej? 
https://lubimyczytac.pl/ 

55 Pirat – Clive Cussler Sam i Remi Fargo – małżeństwo milionerów i 
poszukiwaczy przygód – w pojedynku z milionerem 
ogarniętym zbrodniczą obsesją zdobycia zaginionego 
legendarnego skarbu.
Podczas upragnionych wakacji w San Francisco Sam i 
Remi Fargo odwiedzają antykwariat z rzadkimi 
książkami i znajdują… ciało martwego właściciela. Nie 
wiedzą jeszcze, że zbrodnia ma związek z księgą, która 
zawiera tajną mapę wskazującą drogę do historycznego 
skarbu. 
https://lubimyczytac.pl/ 
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56 Podróż Cilki – Heather Morris Kontynuacja międzynarodowego bestsellera Tatuażysta 
z Auschwitz.
Historia młodziutkiej dziewczyny, którą Lale Sokołow, 
tatuażysta z Auschwitz, uważał za najdzielniejszą osobę,
jaką kiedykolwiek poznał.
Uroda ją uratowała. Cilka ma zaledwie szesnaście lat, 
kiedy trafia do Auschwitz. Tam szybko się uczy, że 
uroda daje siłę, a ta oznacza przetrwanie. Kiedy Armia 
Czerwona wyzwala obóz, dziewczyna nie odzyskuje 
wolności: oskarżona przez  władze o kolaborację i 
skazana na piętnaście lat łagru w Workucie. 
https://lubimyczytac.pl/ 

57 Podróż ludzi księgi – Olga 
Tokarczuk

Debiutancka powieść laureatki Międzynarodowej 
Nagrody Bookera.
Przeszło 25 lat po premierze ponownie w księgarniach.
Francja, rok 1685. Król Słońce ustanawia katolicyzm 
jedynym legalnym wyznaniem. Grupy hugenotów 
przemierzają kraj, by dotrzeć na północ, gdzie mają 
nadzieję znaleźć nową ojczyznę. Z okien karety banitom
przygląda się grupa  podróżnych, zmierzających na 
południe. Porzucona przez narzeczonego kurtyzana 
Weronika, Markiz,  twardo stąpający po ziemi bogacz 
de Berle oraz Gauche — niemy woźnica z 
nieodstępującym go żółtym psem. Każde z nich 
opuściło Paryż z innego powodu. Ta podróż,  może 
odmienić nie tylko ich losy, ale dzieje całej ludzkości. 
https://lubimyczytac.pl/ 

58 Płożna z Auschwitz – Magda 
Knedler

Przejmująca opowieść o Stanisławie Leszczyńskiej.
W piekle obozu koncentracyjnego ocaliła tysiące dzieci.
Do KL Auschwitz trafia kolejny transport więźniarek. 
Wśród nich jest położna z Łodzi, która na własną prośbę
zaczyna pracę w nieludzkich warunkach: bez wody, 
podstawowych narzędzi medycznych i leków. Porody 
przyjmuje na piecu przykrytym starą derką. 
Wielokrotnie ryzykuje życie, przeciwstawiając się 
rozkazom bezwzględnego Josepha Mengele. Robi 
wszystko, by chronić dzieci przed okrutnymi 
eksperymentami. 
https://lubimyczytac.pl/ 

59 Powrót do Jedwabnego – Wojciech 
Sumliński

Historia, odsłania fakty dotyczące relacji polsko - 
żydowskich, sięgające do mrocznego świata wielkiej 
polityki. To historia niezwykła i niepokojąca, 
demaskująca kulisy prowadzonej przez  Holokaust 
długofalowej mistyfikacji zmierzającej do wyłudzenia 
wielomiliardowych roszczeń - i nie tylko. Starannie 
zweryfikowany, zapis gry, mechanizmów manipulacji i 
kłamstw, dla których fundamentem stała się zbrodnia w 
Jedwabnem, a paliwem Justice Uncompensated 
Survivors Today - ustawa 447. W tej rozgrywce nie 
chodzi o następne kadencje - ale następne pokolenia.
https://lubimyczytac.pl/ 
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60 Przemilczane – Joanna Ostrowska Seksualność w trakcie zbrojnego konfliktu najczęściej 
sprowadza się do przemocy: masowych gwałtów, 
zniewolenia, naznaczania. Doświadczenie seksualnej 
pracy przymusowej w nazistowskim burdelu nadal 
pozostaje w sferze tabu. Przemilczany pozostaje sam 
fakt istnienia systemu kontrolowanego nierządu, 
przemilczane są jego ofiary. Przemilczany jest też okres 
powojenny – czas, w którym wojenny los kobiet równał 
się z grzechem kolaboracji, kobiet, którym publicznie 
golono głowy za intymne relacje z wrogiem. 
 https://lubimyczytac.pl/ 

61 Pucio mówi dobranoc – Marta 
Kustra

Pucio ma ochotę na zabawę, ale nadchodzi wieczór i 
wszyscy układają się do snu. Misia już śpi, więc trzeba 
być cicho, żeby jej nie obudzić. A co robią inni? Dźwig 
przez cały dzień nosił ciężary i teraz smacznie chrapie. 
Drzewo i samochód na parkingu też odpoczywają. 
Ciocia, która świętowała swoje urodziny, uśmiecha się 
przez sen. Budka z lodami jest zamknięta, a samolocik 
Pucia leży spokojnie pod łóżkiem. Ty też zgaś światło i 
słodko śpij – jutro czeka cię mnóstwo nowych przygód! 
https://lubimyczytac.pl/ 

62 Pulpet i Prudencja – dzieci 
Pompona -  -Joanna Olech

Dzieci Pompona – pyskate, zielone bliźniaki mieszkające 
w Smoczej Jamie pod Wawelem – nie mają łatwo. W 
Krakowie są celebrytami – turyści chcą pstryknąć sobie z 
nimi selfie, a w szkole wciąż przenoszone są z klasy do 
klasy, bo zbyt szybko dojrzewają. Marzą, by poznać 
innego smoka, który ich zrozumie. Nawiązują więc kontakt
z profesorem Ciurlescu z Rumunii i wyruszają w podróż w 
Karpaty, gdzie podobno widywano tajemnicze gady.Czy 
Pulpet i Prudencja odnajdą tam swoich smoczych 
pobratymców?

https://www.empik.com/ 

63 Schronisko dla ludzi- Wojciech 
Szlęzak

W Beskidach też może powiać grozą! Przytulne 
schronisko, turystyczne klimaty… nic z tych rzeczy. 
Sięgnij po najnowszy thriller psychologiczny Szlęzaka!
Schronisko górskie w Beskidzie Żywieckim. W ciągu 
pięciu zimowych dni spotka się tutaj sześć 
przypadkowych osób, z których każda ma swoje 
problemy i swoje sekrety.
Pod dachem górskiej chaty schronienie znajdują 
rozrywkowa dziewczyna podróżująca stopem, 
zadłużony hazardzista, pyszałkowaty dyrektor, 
zdominowana przez męża despotę kobieta i były 
nauczyciel historii, alkoholik. A wśród nich Tomek, 
szukający własnego miejsca w życiu tymczasowy 
gospodarz schroniska. Pozornie nic ich nie łączy… ale 
pozory często mylą. Między bohaterami narasta konflikt
i wymyka się spod kontroli… 
https://lubimyczytac.pl/ 
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64 Szpieg – Danielle Steel Nikt nie jest bardziej niebezpieczny niż piękna kobieta,
która wiedzie podwójne życie. Kiedy podczas balu 
debiutantów arystokratka Alexandra Wickham 
zachwyca samą parę królewską, nikt nie ma 
wątpliwości, że zjawiskowa Brytyjka ma przed sobą 
pełne blasku, uprzywilejowane życie. Jednak w 
przededniu drugiej wojny światowej żaden człowiek nie
może być pewny przyszłości. Kraj płonie, a waleczna 
natura Alexandry każe jej zgłosić się na ochotniczkę i 
zostać sanitariuszką. Błyskotliwa inteligencja, 
gruntowne wykształcenie i uroda Alex zwracają uwagę 
służb specjalnych. Kobieta otrzymuje propozycję nie do
odrzucenia – ma zostać brytyjskim szpiegiem.
Odtąd może spodziewać się wszystkiego: sekretnych 
misji na terenach wroga i śmiertelnego 
niebezpieczeństwa, które nie opuści jej na krok.
Nie spodziewa się tylko jednego – miłości. 
https://lubimyczytac.pl/ 

65 Ścigany – Katarzyna Michalak Danka i Hubert to dwoje życiowych straceńców. Byli 
przekonani, że nic dobrego ich nie czeka. Aż spotkali 
siebie. Danka pomogła mu, kiedy ranny i ścigany przez 
policję uciekał przez bieszczadzkie bezdroża. Uwierzyła
w jego niewinność, choć był poszukiwany za zabójstwo.
Był taki jak ona. W oczach miał gniew, w duszy mrok, a
w sercu głęboką ranę po wielkiej miłości. I jeszcze 
większej krzywdzie. Hubert sprowadził na nią same 
kłopoty. Aby go chronić musiała znosić poniżenie i 
oddać się innemu mężczyźnie. Ale oddała mu tylko 
ciało. Serce zamroziła już dawno. Nie miała nic do 
stracenia i na niczym ani na nikim jej nie zależało. Nie 
można jej było przekupić ani zastraszyć.
Tylko miłość była w stanie to zmienić. I namiętność, tak
silna, że pali wszystko, co stanie jej na drodze. 
https://lubimyczytac.pl/ 

66 Tajemnicza kobieta – Amanda 
Quick

Panna Beatrice Lockwood w swojej skromnej sukni 
ukrywa pistolet. Nikt nie podejrzewa, że dama do 
towarzystwa wykonuje niebezpieczną misję i w każdej 
chwili musi być gotowa do obrony. Lecz Beatrice nie 
potrafi przewidzieć wszystkiego. Choćby tego, że w jej 
życiu pojawi się tajemniczy mężczyzna i pospieszy jej 
na ratunek, po czym zniknie w ciemności, 
pozostawiając jedynie wizytówkę. Joshua Gage ma 
hipnotyzujący głos i zagadkową bliznę na twarzy - to 
wszystko, co wie o nim Beatrice. On natomiast wie o 
pięknej pannie Lockwood znacznie więcej - że 
prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z damą, za którą
się podaje, i że niedoparcie go pociąga... 
https://lubimyczytac.pl/ 
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67 Taniec w świetle księżyca – Julia 
Quinn

Lady Arabella Blydon obdarzona urodą i inteligencją, 
ma dość mężczyzn, którzy widzą tylkojej urodę.
Kiedy jeden z adoratorów mówi Belli, że przez wzgląd 
na urodę i majątek jest gotów przymknąć oko na jej 
niedopuszczalne intelektualne zapędy, Arabella 
postanawia odpocząć od kandydatów na męża. Nie 
spodziewa się, że w czasie pobytu na wsi pozna lorda 
Johna Blackwooda, który zaintrygował ją jak żaden 
inny mężczyzna.Lord John przeżył najgorsze 
okropności wojny, lecz nic nie mogło być bardziej 
przerażające niż lady Arabella. Okazuje się upajająca i 
irytująca; sprawia, że John znowu chce żyć. 
Nieoczekiwanie zaczyna pisać wiersze i wspinać się po 
drzewach, żeby móc zatańczyć z nią, kiedy zegar wybije
północ. I choć wie, że nigdy nie będzie mężczyzną, na 
którego Bella zasługuje, nie potrafi jej nie pragnąć. 
https://lubimyczytac.pl/ 

68 To my dzieci świata – Eliza 
Piotrowska

Wyrusz w podróż z Igą, Gutkiem i psem Globusem, by 
poznać dzieci z najdalszych zakątków świata. chociaż 
żyją na różnych kontynentach, są takie same jak my. 
Tylko czasami trochę inaczej wyglądają.
Mają podobne marzenia, pragną być kochane, 
uśmiechnięte i szczęśliwe.
Książka w radosny sposób uczy akceptacji i otwartości 
na świat.
Bo ktoś inny to ktoś wyjątkowy! 
https://lubimyczytac.pl/ 

69 Tupcio chrupcio – mam rodzeństwo
– Eliza Piotrowska

Tupcio Chrupcio marzy o braciszku, z którym mógłby 
bawić się całymi dniami. Tymczasem na świat 
przychodzi... siostrzyczka!
Tupcio Chrupcio, podobnie jak inne dzieci, nie zawsze 
zachowuje się idealnie. Mama Tupcia wie, że synek 
musi przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Jak sobie z 
tym poradzi 
https://lubimyczytac.pl/ 

70 Tupcio chrupcio – nie chcę jeść – 
Eliza Piotrowska

Tupcio Chrupcio jest małym łakomczuszkiem, ale tego 
wieczoru nie chce nawet spojrzeć na swoją pyszną 
zupkę z marchewki… Tupciowi Chrupciowi, podobnie 
jak dzieciom, zdarza się kaprysić. Ale jego mama umie 
sprawić, że Tupcio znów jest grzeczną, posłuszną 
myszką. Jak to robi? Przeczytajcie! 
https://lubimyczytac.pl/ 
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71 Tupcio chrupcio – nie mogę zasnąć 
– Eliza Piotrowska

Tupcio Chrupcio to myszka, która stawia czoło 
wszystkim zdarzeniom codzienności - podobnie jak 
każdy przedszkolak. I on nie lubi chodzić wcześnie spać
nawet po pysznej kolacji. Znajduje sobie różne powody,
żeby jak najpóźniej trafić do łóżka. Sprząta rozrzucone 
zabawki, bardzo, bardzo długo myje zęby, chętnie 
słucha niekończącej się bajki. I przypomina mu się, jak 
bardzo jest spragniony, jak bardzo nudzi mu się w 
łóżku, a przecież mógłby robić tyle, ciekawych rzeczy. 
Na szczęście ma piękne sny, które prowadzą do 
słonecznego poranka. 
https://lubimyczytac.pl/

72 Tupcio chrupcio – nie umiem 
przegrywać – Eliza Piotrowska

Tupcio nie lubił kąpieli. Sprawdź, co zrobili jego 
rodzice, żeby polubił przygody w wannie.
Tupcio chciałby zawsze wygrywać i być najlepszy we 
wszystkim. Czy jego przyjaciele lubią go za to? 
https://lubimyczytac.pl/ 

73 Ucieczka ze snu – Jayne Ann 
Krentz

Adelaide Blake zjawia się w Burning Cove nie 
wiadomo skąd. Jest zdecydowana zacząć w tym 
kalifornijskim miasteczku wszystko od początku. I nie 
pozwolić, by ktoś odkrył jej przeszłość. Zaczyna pracę 
w herbaciarni, gdzie codziennie spotyka stałych gości 
nadmorskiego kurortu: słynnych aktorów i 
hollywoodzkie grube ryby. Jednym z klientów jest Jake 
Truett, tajemniczy młody biznesmen, który przyjechał 
tu odzyskać siły. A przynajmniej tak twierdzi...
W Burning Cove nikt nie jest tym, kim się wydaje. W 
ten świat pozorów wkracza medium i wróżka 
filmowych gwiazd, madame Zolanda i staje się ofiarą 
własnej krwawej przepowiedni. 
https://lubimyczytac.pl/ 

74 Uczucia – Janusz Leon Wiśniewski Czy szczęście ma swój kolor i jak smakuje?
Dlaczego czekać to nie to samo co tęsknić?
Czy z ciekawości może burczeć w mózgu?
Jak wielkie oczy może mieć strach i co się stanie, gdy 
staną się zbyt wielkie?
Dlaczego zemsta zawsze jest najgorszym doradcą?
Czy można popłakać się z wdzięczności?
Wrażliwy chłopiec w różnych momentach  życia 
przeżywa dwanaście najważniejszych ludzkich emocji.
Na swój dziecięcy sposób stara się je opowiedzieć.
I przede wszystkim zrozumieć…
Dziecięce opowieści o tym, co dorośli uważają za 
dziecinnie proste. 
https://lubimyczytac.pl/ 
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75 Ulica Wierzbowa  - Najmilszy 
prezent– Agnieszka Krawczyk

Przy ulicy Wierzbowej stoi dziewięć domów. Każdy z 
mieszkańców ma swoje troski, nierozwiązane problemy 
z przeszłości, czegoś się boi i o czymś skrycie marzy. 
Jest rodzina z niepełnosprawnym dzieckiem, lekarz po 
rozwodzie, artysta szukający sensu życia, wścibskie 
sąsiadki, młoda kobieta, która przeżyła wielki zawód, 
starszy pan tęskniący za synem. I jest Flora Majewska, 
dobry duch tej okolicy. Tylko że tegoroczne Boże 
Narodzenie ma być ostatnim, jakie spędzi na 
Wierzbowej, bo stan zdrowia zmusza ją do 
wyprowadzki. Chce się przenieść do domu spokojnej 
jesieni.Na pożegnanie postanawia coś podarować 
sąsiadom: osobisty list z konkretną wskazówką lub 
przestrogą. Bo Flora wierzy w ludzi i wie, że czasami 
małe zdarzenia, ciche słowa, drobny gest mogą zmienić 
wszystko.  
https://lubimyczytac.pl/ 

76 Uśmiech losu – Katarzyna 
Michalak

Natalia ma jedno jedyne, nierealne marzenie – zostać 
mamą. Ta tęsknota nie pozwala jej cieszyć się wielką, 
niezwykłą miłością, jaką obdarza ją Damian. Nad ich 
związek nadciągają  chmury. Czy Natalii, która straciła 
nadzieję, uda się zachować miłość?
Czy trzeba coś stracić, by docenić tego wartość?
Zrozpaczona dziewczyna w wigilijny wieczór… ucieka.
I pewnie jej los potoczyłby się zupełnie inaczej, gdyby 
nie porzucony w lesie bezbronny pies. Natalia za 
wszelką cenę chce ocalić życie Belli. Zabiera ją do 
Dworu Marcinki, gdzie rozbrzmiewają dziecięce głosy, 
a w kuchni unosi się zapach wigilijnych potraw. W 
progu domu pojawia się też Bartosz, którego serce pełne
jest tęsknoty za czymś, co nagle i bezpowrotnie stracił.
Tak długo czekamy na uśmiech losu, a on… pojawia się
niespodziewanie. 
https://lubimyczytac.pl/ 

77 Uwierz w Mikołaja  - Magdalena 
Witkiewicz

Agnieszka pragnie spędzić Wigilię z babcią, ale babcia 
ma zupełnie inne plany. Agnieszka jedzie do domu 
babci, położonego w samym środku lasu. Jednak jej tam
nie zastaje. Jedna śnieżna noc powoduje, że droga do 
cywilizacji zostaje odcięta, na dodatek przez zaspy brnie
do niej święty Mikołaj. Pięcioletnia Zosia chciałaby 
mieć choinkę jak w centrum handlowym, a pod nią 
mnóstwo prezentów. Jednak tym razem jej wigilia 
zapowiada się zupełnie inaczej…Robert, policjant, 
przyjmuje służbę w święta, bo przecież wszyscy mają 
rodziny, a on jest samotny. Sam w wigilijny wieczór jest
też pewien starszy pan z długą siwą brodą. Jego żona 
natomiast ma aż nadto towarzystwa zwariowanych 
pensjonariuszy domu opieki "Happy End".
Jedna świąteczna opowieść, wielu bohaterów. I wiele 
marzeń do spełnienia.
https://lubimyczytac.pl/ 
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78 Wspomnienia w kolorze sepii – 
Anna Szepielak

Mimo wielu życiowych kłopotów oraz tragicznej 
śmierci ojca, Joanna stara się nie poddawać smutkowi.  
Każdego dnia na nowo musi szukać w sobie siły,  
wspierać siostrę , matkę i radzić sobie z codziennością 
małego miasteczka nad Czarnym Potokiem. Żeby 
zapomnieć o złamanym sercu, coraz więcej czasu 
poświęca nowemu hobby - genealogii - w czym 
wspierają ją przyjaciółki: Marta i Elwira. Szukając 
informacji o urodzonej we Lwowie babci Danusi, 
Joanna zaczyna odkrywać, że losy jej rodziny były 
trudne i równie pogmatwane jak jej własne. Zakazana 
miłość, porzucenie, wojenne tragedie, 
niebezpieczeństwa i cudowne ocalenia - skrawki 
rodzinnej historii powoli zaczynają się układać w 
całość, tworząc opowieść o kobietach, które nie 
poddawały się losowi bez walki nawet w najbardziej 
dramatycznych okolicznościach. . 
https://lubimyczytac.pl/ 

79 Wyrwa – Wojciech Chmielarz Kiedy Maciej Tomski dowiaduje się, że jego żona 
Janina zginęła w wypadku samochodowym, myśli, że 
wali mu się cały świat. Jak powiedzieć dwóm 
córeczkom, że właśnie straciły matkę? Jak powiedzieć 
teściom? 
Maciej nie ma pojęcia, dlaczego do wypadku doszło 
pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała  że jedzie na 
pod Kraków. Pomyliła się? Okłamała go? A gdy na jej 
pogrzebie pojawia się tajemniczy mężczyzna, Maciej 
zaczyna rozumieć, że Janina miała wiele sekretów. 
Pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia w 
skomplikowaną zagadkę. Maciej jedzie na Mazury i 
wkrótce przekonuje się, że być może tak naprawdę nie 
znał kobiety, z którą spędził ostatnich dwanaście lat 
życia. 
https://lubimyczytac.pl/ 

80 Wyspa mojej siostry – Katarzyna 
Ryrych

Poznajemy Pippi, która jakby żyje na samotnej wyspie, 
w innym świecie… Na tę wyspę wprowadza nas jej 
młodsza siostra Marysia. Dzięki jej wrażliwości 
dotykamy wprost największych tajemnic i problemów 
jej niepełnosprawnej siostry. Odkrywamy przy tym, że 
każdy człowiek jest osobną wyspą i choć czasem tak 
bardzo różnimy się od siebie, to każdy z nas ma prawo 
do godnego życia, szacunku, podziwu i miłości. I 
pomyślałam sobie, że jeśli potrafimy sprawić, by takie 
osoby jak Pippi czuły się szczęśliwe mimo swojej 
choroby, to nasz świat będzie lepszy. 
https://lubimyczytac.pl/ 
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81 Z każdym oddechem – Nicholas 
Sparks

Hope jest w rozterce. Skończyła 36 lat, od sześciu lat 
ma chłopaka, ale na ślub raczej się nie zanosi. 
Tymczasem u jej ojca właśnie zdiagnozowano poważną 
chorobę. Hope postanawia więc odciąć się od 
wszystkiego, spędzić tydzień w wakacyjnym domku w 
Sunset Beach i zastanowić się nad swoją przyszłością.
Tru, urodzony w Zimbabwe przewodnik safari, pojawia 
się w SunsetBeach, by poznać ojca i dowiedzieć się 
więcej o młodości matki. Gdy ścieżki dwojga obcych 
sobie ludzi niespodziewanie się krzyżują,
wybucha pomiędzy nimi żarliwe uczucie. Wkrótce 
oboje staną przed trudnym wyborem: oddać się miłości 
czy spełnić obowiązek wobec rodziny? 
https://lubimyczytac.pl/ 

82 Zabić drozda – Harper Lee Lata trzydzieste XX wieku, małe miasteczko na 
południu USA. Atticus Finch, adwokat i głowa rodziny, 
broni młodego Murzyna oskarżonego o zgwałcenie 
biednej białej dziewczyny Mayelli Ewell. Prosta sprawa
sądowa z powodu wszechpanującego rasizmu, urasta do
rangi symbolu. W codziennej walce o 
równouprawnienie czarnych jak echo powraca pytanie o
to, gdzie przebiegają granice ludzkiej tolerancji. Zabić 
drozda to wstrząsająca historia o dzieciństwie i kryzysie
sumienia. Poruszająca opowieść odwołuje się do tego, 
co o życiu człowieka najcenniejsze: miłości, 
współczucia i dobroci. 
https://lubimyczytac.pl/ 

83 Zadra – Robert Małecki Są kości i ślady, które rzucają nowe światło na 
tajemnicze zaginięcie pary studentów. 
 W  podchełmżyńskim Grodnie komisarz Bernard Gross
bada sprawę odnalezionych w lesie kości. Nowe tropy 
zaprowadzą go do sprawy  zaginięcia pary studentów 
sprzed szesnastu laty.Im głębiej Gross będzie szukał, z 
tym większym trudem przyjdzie mu przedzierać się 
przez gąszcz wspomnień skłóconych ze sobą członków 
rodzin  zaginionych. Prawda o tamtych zdarzeniach 
okaże się wstrząsająca.Zadra to opowieść o sile miłości 
i o śmierci, która strąca w otchłań samotności. 
https://lubimyczytac.pl/ 

84 Zemsta cesarza – Clive Cussler Napad na bank pozbawia Korporację środków na 
koncie, Juan Cabrillo i załoga „Oregona” 
nieoczekiwanie stają się bezbronni. Juan musi zaufać 
kobiecie ze swojej przeszłości  żeby pomogla zapewnić 
bezpieczeństwo jego zespołowi. Razem stawią czoło 
hakerce, która dokonuje wendety. Dopiero po 
rozpoczęciu obławy wychodzi na jaw potworność jej 
planu: kradzież w banku jest pierwszym krokiem w 
spisku, który spowoduje śmierć milionów ludzi. 
Przyczyna tego planu?  dokument skradziony w czasie 
katastrofalnego najazdu Napoleona na Rosję.
https://lubimyczytac.pl/ 
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85 Zgubić i odnaleźć – Danielle Steel Madison jest słynną nowojorską fotografką. Poświęca 
się pracy, bo tylko wtedy nie myśli o samotności i o 
tym, że traci kontakt z trójką dorosłych już dzieci.
Niefortunny upadek i skręcona kostka sprawiają, że 
kobieta musi zatrzymać się na chwilę w swym 
zabieganym życiu. Kiedy przegląda stare fotografie, w 
jej głowie pojawiają się wspomnienia.
Później nurtujące pytanie – co by było, gdyby…
A potem szalona myśl – dlaczego nie spróbować na nie 
odpowiedzieć?
Madison wyrusza w podróż, podczas której spotka 
swoje dawne wielkie miłości. Trzech mężczyzn, trzy 
zupełnie różne światy i jedna kobieta, która powraca w 
przeszłość, by zacząć budować nową przyszłość. Co 
wyniknie z tych spotkań? Czy Madison odnajdzie to, co 
kiedyś zagubiła? 
https://lubimyczytac.pl/ 

86 Zielarka – Katarzyna Muszyńska W każdej legendzie tkwi ziarnko prawdy. Przez całe 
życie Marena wiedziała, że nie będzie jej wolno 
zakochać się i założyć rodziny. Nigdy nie opuści Góry 
Kujawskiej, a jej jedynymi towarzyszkami będą zielarki
leczące mieszkańców Bydgostii. Każdego dnia uczono 
ją właściwości roślin i symptomów najróżniejszych 
choróbsk.
Okazało się jednak, że trzy przebiegłe Zorze miały 
względem niej zupełnie inny plan. Gdy budząca się w 
niej moc stała się zbyt silna, musiała wyruszyć na 
poszukiwania mitycznej wiedźmy i przekonać ją, by ta 
pomogła jej zapanować nad darem, który stał się jej 
przekleństwem. Jakby tego było mało, wszystko 
skomplikował pewien wiking, z którym połączyła ją 
dziwna więź. W wyścigu ze śmiercią Marena 
zapomniała o najważniejszej zasadzie. Zawsze trzeba 
rozsądnie dobierać sojuszników. Nigdy nie wiadomo 
bowiem, kto przyparty do muru zdradzi. 
https://lubimyczytac.pl/ 

87 Zimowy ogród – Kristin Hannah Czasem wystarczy otworzyć drzwi do przeszłości 
matki, aby odnaleźć swoją przyszłość.
Meredith i Nina Whitson są tak różne, jak tylko różne 
mogą być siostry. Jedna została w domu, zajmuje się 
dziećmi i rodzinną firmą; druga wyruszyła w świat i 
została słynną fotoreporterką. Kiedy ukochany ojciec 
ciężko zachoruje, obie siostry wraz nieakceptującą 
córek Anyą Whitson znajdą się przy nim. Nawet w tak 
ciężkich chwilach, matka jest wobec nich zimna i 
obojętna. Ojciec przed śmiercią wymusza na niej 
obietnicę: żona ma opowiedzieć córkom bajkę, którą 
zaczęła wiele lat temu i nigdy nie skończyła. Tym razem
ma dokończyć. 
https://lubimyczytac.pl/ 
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