
 

 
 
 

Co warto wiedzieć o drzewach? W tej książce znajdziesz wszystkie 
informacje o drzewach rosnących w Polsce i w Europie Środkowej. Nauczysz 

się rozpoznawać drzewa, poznasz nazwy, zobaczysz jak wygląda ich kora, 
kiedy kwitną i jakie wydają owoce. 

 
 

https://czytam.pl 

 

 
 

Czas to pieniądz. Akurat! Piętnaście lat życia to kawał czasu, a kieszeń 
Staszka Tondery świeci pustkami. Pieniądze nie śmierdzą. Może i prawda, 

ale Staszek wolałby sam powąchać i sprawdzić. Pieniądze szczęścia nie dają. 
Zapewne, ale Staszek nieraz już się przekonał, że ich brak daje go jeszcze 
mniej. Pieniądze nie lecą z nieba. Logiczne, tylko skąd u Mieszka i innych 

kolegów z gimnazjum... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Szlak Bursztynowy to starożytna droga handlowa, łącząca kraje 
śródziemnomorskie z Bałtykiem. Bałtycki bursztyn znany był italskim 

Etruskom już w początkach ostatniego tysiąclecia przed naszą erą, ale 
handel tym „złotem północy” rozwinęli Celtowie, a z początkiem naszej ery 

Rzymianie. Najpiękniejsze bursztyny sprowadzano z kraju Lugiów i 
Wenedów leżącego nad Bałtykiem. Były to tereny obecnej... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Husarskie skrzydła – 10 opowiadań z czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej to 
trzecia książka z serii „Zdarzyło się w Polsce”. W pięciu tomach współcześni 

autorzy książek dla dzieci i młodzieży, pasjonaci historii, ukazali węzłowe 
punkty polskich dziejów, widziane oczami zwyczajnych ludzi: szlachciców, 
mieszczan i pańszczyźnianych chłopów – naszych przodków. Za ich sprawą 

czytelnik Husarskich... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Odzyskana niepodległość – 10 opowiadań z XX wieku to piąta książka z serii 
„Zdarzyło się w Polsce”. Ostatni tom z tego cyklu ukazuje się w setną 

rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i poświęcony jest niezwykle 
burzliwemu okresowi w historii naszej ojczyzny. Współcześni autorzy książek 

dla dzieci i młodzieży, pasjonaci historii, przedstawili w nim II 
Rzeczpospolitą, okupację... 

 
http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Grupa nastolatków przenosi się do osiemnastowiecznej Polski. Mają 
sprawdzić, kto odpowiada za upadek Rzeczypospolitej. Źli sąsiedzi? 
Beznadziejny król? A może po prostu pech? Dziwne? Wcale nie! W 

niedalekiej przyszłości nauka historii wygląda zupełnie inaczej… Szczególnie 
gdy nauczycielem jest pan Cebula. 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

To czwarta książka z serii „Zdarzyło się w Polsce”. W pięciu tomach 
współcześni autorzy książek dla dzieci i młodzieży, pasjonaci historii, ukazali 

węzłowe punkty polskich dziejów widziane oczami zwyczajnych ludzi: 
mieszkańców miast, dworów i wsi – naszych przodków. Za ich sprawą 

czytelnik Walki o wolność przeniesie się w czasy, gdy Polska została 
wymazana z mapy Europy, lecz wciąż żyła w... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Bogato ilustrowana seria "Ale historia…" z humorem przekazuje fakty 
historyczne i ciekawostki. Z czwartej części dowiecie się między innymi, do 

czego doprowadziła moda na magię, dlaczego piraci służyli polskiemu 
królowi i jak rozpoznać prawdziwego szlachcica! 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Wirski vs Kowadło, ostateczna rozgrywka! W najnowszej powieści prof. 
Tadeusza Cegielskiego nie zabraknie znanych z poprzednich kryminałów 

bohaterów, a ekspułkownik Kowadło, ścigany zarówno przez polskie, jak i 
radzieckie służby, na pewno nie pozwoli o sobie zapomnieć Ryszardowi 

Wirskiemu, dawnemu przyjacielowi, a zarazem rywalowi. Wciągająca fabuła, 
barwne postaci i charakterystyczny dla... 

 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Pierścień, który zmyje klątwę... Miecz, który skłóci śmiertelnych... Orzeł, 
który przebudzi królestwo. Czasy Wielkiego Rozbicia. Potężne ongiś 
królestwo w sercu Europy rozpadło się na księstwa, którymi władają 
skłóceni ze sobą Piastowie. Od wielu lat Polska nie ma króla, a tron 

pozostaje pusty. Na horyzoncie pojawia się nadzieja — skromny kantor 
Jakub Świnka odczytuje klątwę i jako... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 



 

 
Po dwustu latach Przemysł II odzyskuje koronę. Na Królestwo jednak pada 

cień. Król zostaje brutalnie zamordowany. Granice przekraczają 
margrabiowie brandenburscy. Wojownicy starych bogów ostrzą groty strzał. 

Od północy na kraj patrzą żelaźni bracia, kierując ostrza mieczy w 
chrześcijan. W Królestwie narasta przerażenie i zamęt. Nad pustym tronem 

złowieszczo kołują herbowe bestie, a jedyny... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
„Morskie Oko – przyroda i człowiek” pod redakcją Adama Choińskiego i 
Joanny Pociask-Karteczki to książka ukazująca współczesny stan wiedzy 
przyrodniczej i humanistycznej o Morskim Oku. Jej wydanie zbiega się z 

jubileuszem dziewięćdziesiątych urodzin Józefa Nyki, autora książki „Dolina 
Rybiego Potoku (Morskiego Oka). Monografia krajoznawcza”, 

najznakomitszego znawcy Tatr i ich spraw.... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Ela znajduje w parku biednego zmarzniętego psa i zabiera go do domu. Mały 
lokator jest żywiołowy i hałaśliwy. Cała rodzina obawia się więc reakcji 

sąsiadki, pani Heleny, która nie lubi psów. Jak sprawić, żeby Orzeszek mógł 
na stałe zamieszkać u Eli? 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Kolejny tom najsłynniejszej polskiej serii fantasy. Kasztelan Mirmił, 
postanawia nauczyć się latać na miotle. Wyrusza, więc ze swymi dzielnymi 

wojami - Kajkiem i Kokoszem na Łysą Górę, do Wyższej Szkoły Latania. 
Nieobecność głównych obrońców Mirmiłowa wykorzystują Zbójcerze i 

szykują się do kolejnego szturmu na gród. Czy dzielni wojowie zdążą wrócić 
na czas? 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Największe skandale wybuchają w sieci… Przekonuje się o tym była 

tenisistka, Suzze Trevantino, dawna niegrzeczna dziewczynka, która – o 
dziwo – ustatkowała się u boku gwiazdy rocka, Lexa Rydera. I jest w ciąży! 

Po tym, jak w sieci ukazuje się anonimowy wpis, który podaje w wątpliwość, 
że ojcem jej dziecka jest Lex, ten znika. Do kogo Suzze może się zwrócić z 

prośbą o pomoc, jeśli nie do Myrona... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Rok 1898. Amerykański pancernik „Maine” eksploduje w porcie w Hawanie. 

Na jego pokładzie było dwustu sześćdziesięciu marynarzy… i kamienna, 
przełamana tablica. Rok 2016. Kuba: kandydat na prezydenta zostaje 
zamordowany. Morze Karaibskie: rybacy są świadkami podwodnego 
wybuchu. Chwilę później giną zastrzeleni. Wybrzeże Kuby: nurkowie 

prowadzący odwierty dostrzegają nieznaną łódź podwodną.... 
 

http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Straszne opowieści krążą o pewnej zatoce u brzegów Guadalcanal na 
Wyspach Salomona. Jedni mówią, że było tam zaginione imperium króla 

Salomona, a na dnie morza spoczywa wielki skarb. Inni opowiadają o 
przerażających scenach uprowadzeń i okrucieństw, i wierzą, że to sprawa 

olbrzymów-ludożerców. O śmiałkach, którzy zapuścili się w te rejony, zaginął 
wszelki słuch. To przeklęte miejsce. I to.. 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Sam i Remi Fargo, zgrany zespół małżeński poszukiwaczy skarbów, w swoich 
wyprawach zapuszczali się w najdalsze zakątki świata i stawiali czoło 
największym niebezpieczeństwom. Teraz powracają w szóstej książce 

nazwanej „perłą w koronie” królestwa przygody Clive’a Cusslera. Ale jeszcze 
nigdy nie ryzykowali aż tak wiele... Sam i Remi Fargo uczestniczą w 

arktycznej ekspedycji klimatologicznej. Ku... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Najnowszy światowy bestseller wielkiego mistrza przygody z Samem i Remi 
Fargo. Sam i Remi Fargo dokonują w Meksyku fascynującego odkrycia – 
znajdują szkielet człowieka ściskającego kurczowo starodawny, szczelnie 

zamknięty garniec. Wewnątrz znajduje się majańska księga, najobszerniejsza 
spośród wszystkich dotychczas odnalezionych. Zawarte są w niej 

zdumiewające fakty, dotyczące samych Majów i... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Najbardziej wybuchowa przygoda Isaaca Bella: od pałaców Rockefellera po 
kaspijskie pola naftowe Rok 1905. Isaac Bell, detektyw Agencji Van Dorn, 
bada na zlecenie rządu monopolistyczne praktyki koncernu Standard Oil 

Johna D. Rockefellera. Nagle śledztwo staje się śmiertelnie niebezpieczne: 
tajemniczy snajper zabija konkurentów Standard Oil. Strzela z 

nieprawdopodobnych odległości i precyzyjnie... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Nowy bestseller Wielkiego Mistrza Przygody z cyklu Isaac Bell. Isaac Bell, 
bohater cyklu rozpoczętego bestsellerem Pościg, musi powstrzymać 
szaleńca, którego celem jest totalna destrukcja. 1907. Wysadzony w 

powietrze tunel kolejowy w Oregonie. Wykolejony pociąg pod Los Angeles. 
Seria tajemniczych katastrof, pożarów i eksplozji niszczy Southern Pacific 

Railroad. Żaden pociąg, żadna linia... 
 

http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Poszukiwania złota carów na dnie Morza Czarnego, tematem książki Clive 
Cusslera Rok 1917 Carska rodzina Romanowów desperacko próbuje ocalić 

władzę i bogactwo.Car Mikołaj II zawiera tajną umowę z wysłannikiem 
brytyjskiego rządu. Rok 1955 Radziecki bombowiec ze śmiercionośnym 

ładunkiem znika nad Morzem Czarnym z ekranów radarów. Rok 2017: Dirk 
Pitt i ekipa NUMA odbierają na Morzu Czarnym... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Król Mieszko II został zamordowany. Kraj pozbawiony władcy popada w 
ruinę. Możni walczą między sobą o wpływy, u granic stoi wroga armia. 

Kapłani starej wiary robią wszystko, by wyplenić z ludzkich serc 
niemieckiego boga jedynego. Nastały mroczne, złe czasy. Człowiek staje 
przeciwko człowiekowi, ramię w ramię ze strzygą i upiorem. Nie ma już 

„dobra” i „zła”- są tylko różne drogi do zaspokojenia... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Mroczna broń na mroczne czasy Czasem okrucieństwo władców sprawia, że 
nawet pięści najwierniejszych wznoszą się żądając sprawiedliwości. 

Skarbimir Awdaniec, oddany palatyn Bolesława Krzywoustego powstaje 
przeciwko władcy. Bunt to jednak zawsze pożoga, krew i zniszczenie. Wśród 
tego chaosu odradza się zapomniany Mrok. Zło tak przerażające, że nawet 

zaciekli wrogowie staną ramię w ramię, by... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Nawet w najbardziej szarym życiu może zdarzyć się historia jak z 
najpiękniejszej powieści. Kimberly prawie się poddała. Śmierć matki, 

dwukrotnie zerwane zaręczyny i nieudane małżeństwo sprawiają, że nie 
wierzy już w szczęście. Pozwala sobie tylko na jedno marzenie – pragnie 

napisać powieść o miłości. W urokliwym hotelu "Pod Jemiołą" organizowany 
jest kurs dla początkujących pisarzy. Kim... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Czy ktoś, kto sprzedawał marzenia innym, będzie umiał odkupić własne?                
Z dzieciństwa Charles James pamiętał tylko agresję ojca, łzy matki i szukanie 
obiadu w śmietnikach. Jak każdy, kto jako dziecko dostał zbyt mało miłości, 
Charles pragnął, aby pokochał go cały świat. Gdy opuścił dom i zatrudnił się 

jako asystent znanego mistrza sprzedaży, chciał tylko pieniędzy, sławy                         
i podziwu.... 

 
http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Bestseller i pierwsza książka Ewy Foley (do tej pory nakład 30tys.), która 
stała się drogowskazem dla wielu kobiet. Autorka udziela wielu życiowych 

rad i motywuje do pozytywnego patrzenia na świat. Autorka pisze o 
umiejętnościach życiowych - komunikowaniu się ludzi, sposobach na 

podniesienie jakości swojego życia, budowaniu poczucia własnej wartości                             
i wiary w siebie. Uczy filozofii życzliwości,... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Poznajcie Pucia i jego wesołą rodzinkę, spędzając z nimi niezapomniane 
wakacje na Kaszubach! Ten sympatyczny maluch stanie się ulubionym 

towarzyszem Waszego dziecka w stawianiu pierwszych kroków w nauce 
mowy. Czwarta część przygód Pucia skierowana jest do dzieci w wieku od 

trzech do sześciu lat. Czas na zabawę związaną z artykulacją, czyli 
umiejętnością właściwego wymawiania głosek.  

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Sabina ma nietypowe zajęcie. Spotyka się z samotnymi ludźmi, których nikt 
nie chce wysłuchać, a oni opowiadają jej o swoich kłopotach i rozterkach. 
Jednak sama również nie ma łatwego życia… Jest samotna, i choć z pozoru 
akceptuje swoje życie, w głębi duszy boi się przyznać, że jest nieszczęśliwa 

tłumiąc wszystkie uczucia. Pewnego dnia w parku poznaje dziewczynkę, 
Marysię. Przypadkowe spotkanie... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Nadchodzi Koniec. Ale taki w cholerę prawdziwy, biblijny. Ziemia zatrzymuje 
się, gwiazdy spadają, woda zamienia się w krew. Umarli wstają z grobów, 

otwiera się otchłań. Państwa upadają, brat powstaje przeciw bratu, a dzieci 
podnoszą rękę na rodziców. Widać, że lada chwila świat spłonie. Tylko że 

coś w systemie nie zaskoczyło. Generalnie, zasadniczo i pobieżnie: zamiast 
bomby termojądrowej... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Opowieści z życia wzięte i życiu poświęcone – Pocieszki – nowa książka 
Katarzyny Grocholi! Chcesz mieć lepszy dzień? A może miesiąc? A może 

wystarczy pocieszka na każdy tydzień? Oto pięćdziesiąt dwie historie, tyle, 
ile jest tygodni w roku. Z wdziękiem, lekkością i humorem Katarzyna 

Grochola wciągnie Cię w swój świat, który może okazać się także Twoim. 
 

http://lubimyczytac.pl 



 

 
"Woda była chłodna i rześka. Cora zanurkowała, a gdy toń zamknęła się nad 
jej głową, przeszedł ją przyjemny dreszcz. Podobno utopił się tu kiedyś jakiś 

mężczyzna, jego ciała nigdy nie znaleziono. Nie wiedziała, czy to prawda. 
Jeśli tak, to mężczyzna nadal musiał leżeć na dnie. Mogłaby z nim 

zamieszkać wśród ryb i wodorostów. W tym wodnym świecie z pewnością 
było pięknie, nie istniały melodie... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
Doskonała kolekcja dla nieuleczalnie ciekawskich, przemądrzalców, 

konkursoholików i żarłoków wiedzy. Paul Heiney odkrywa naukowe tło 
codziennych zjawisk i wyjaśnia, dlaczego świat jest taki, jaki jest. Książka 
odpowiada na pytania nadesłane przez czytelników i zaprzęga najtęższe 

naukowe umysły do objaśnienia mechanizmów, które rządzą otaczającą nas 
rzeczywistością. Kolejna książka autora... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
Bogusław Homicki ur. 27.06.1941 r. w Warszawie, od dzieciństwa 
mieszkaniec warszawskiej Pragi. Jako tzw. „dziecko ulicy” stał się 

wychowankiem Kazimierza Lisickiego „Dziadka” założyciela ognisk 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. Absolwent wieczorowych studiów na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowego Studium 

Handlu Zagranicznego na SGPiS.  
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Odnalezione przypadkiem stare zdjęcie kryje wstydliwą rodzinną tajemnicę, 
którą próbuje rozwikłać piętnastoletnia Linka. Jakby tego jeszcze było mało - 
Linkę czeka trudny egzamin gimnazjalny, konflikt z przyjaciółką i miłość, na 

którą nie jest jeszcze gotowa. 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Linka i Natalia rozpoczynają naukę w drugiej klasie liceum. Linka już w 
pierwszych dniach września odchodzi ze szkolnej gazetki, by założyć 

konkurencyjnego bloga, i zaczyna pracę w kawiarni. Jej związek z Adrianem 
kwitnie – nie mogłoby być lepiej! Gorzej sprawy mają się u Natalii – rozwód 

rodziców, nowa szkoła z megawymagającymi nauczycielami i rozstanie                 
z Marcinem sprawiają, że dziewczyna... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
Czasami trzeba wrócić do początku. Pod Samotną Górą powstaje spisek, 
którego celem jest obalenie tyrana władającego Trollus. Marc jest prawą 

ręką przywódcy sprzysiężenia. Niejeden troll zabiłby, by zdobyć informację, 
kto przewodzi spiskowcom, dlatego sprawę należy zachować w najgłębszej 

tajemnicy przed wszystkimi, nie można jej zdradzić nawet ukochanej.  
 

http://lubimyczytac.pl 



 

 
 
 

Piękna i wzruszająca opowieść dla nastolatków o niełatwej walce                      
z anoreksją, gniewie i buncie, skomplikowanych relacjach rodzinnych, 
przyjaźni i pierwszych fascynacjach. To książka o sprawach ważnych                 

i trudnych. 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
To było na pozór błahe wezwanie – ktoś poskarżył się na hałas dochodzący         
z eleganckiego apartamentu. W środku funkcjonariusze ujrzeli przerażający 

widok. Obok zwłok Hobarta Penny’ego, samotnika i milionera, krążył 
rozjuszony tygrys. Podczas przeszukania w mieszkaniu znaleziono jadowite 
węże, ryby i pająki, a w lodówce – kolekcję ludzkich palców. Tak rozpoczyna 

się kolejne wielowątkowe... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

W przyszłości tak realistycznej i bliskiej, że mogłaby być współczesnością, 
coś dziwnego dzieje się z kobietami, które zasypiają: szczelnie owija je 

zwiewna substancja przypominająca kokon. Gdy ktoś je budzi, gdy 
obrastający je materiał zostaje naruszony bądź zerwany, uśpione kobiety 
wpadają w dziką furię i stają się szaleńczo agresywne; śpiąc, przenoszą się 

do innego świata − świata, w którym... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Pierwszy krok w otchłań. Breslau, 1905. Życie Eberharda Mocka – syna 
ubogiego szewca z Wałbrzycha – toczy się w murach uniwersytetu                   

i w brudnych, wilgotnych zaułkach wielkiego miasta. Trawiony 
niedostatkiem i wzgardzony przez innych studentów, ukojenia szuka            

w studiowaniu dźwięcznych łacińskich kadencji, a rozrywki – w kuflu taniego 
piwa  i w ramionach sprzedajnych dziewcząt.  

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Lubisz się przytulać? Autorki najpiękniejszych powieści obyczajowych 
stworzyły opowiadania pełne miłości do domowych pupilów. Przygotuj 

kubek herbaty, ciepły koc i wtul się w nasze rozgrzewające historie. 
„Przytulajka” to trzynaście chwytających za serce opowieści, w których psy, 

koty i inni czworonożni przyjaciele namieszają w życiu swoich właścicieli. 
Zwierzaki pomagają zatrzymać się w... 

 
http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Kiedy ma się rodziców, dziadka, ukochaną parę dżinsów, martensy i własny 
pokój – życie wydaje się całkiem znośne i Buba o tym wie. Ale Buba to gracz, 
który walczy o najwyższą stawkę, jaką jest rodzinne szczęście. Bo Bubie do 

szczęścia potrzebne jest zawsze szczęście innych. Taka już jest. Powieść 
Barbary Kosmowskiej tętni ciepłem i życiem. Jej główna bohaterka jest 

postacią bardzo pozytywną,... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Co Zrobiliście Tamtego Lata? Mateusz to utalentowany gitarzysta i autor 
pięknych piosenek. Razem z matką i siostrą mieszka w niewielkiej 

Rokietnicy. Kiedy otrzymuje szansę na zrobienie kariery rockowej, nie waha 
się ani chwili, aby wyrwać się z dusznego, przeoranego podziałami 

miasteczka i zapewnić sobie lepszą przyszłość. Jednak gdy wszystko wydaje 
się wreszcie układać, na jaw wychodzi... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
Mateusz wyjeżdża na Podkarpacie i tam spotyka dziewczynę, która skrywa 
koszmarną tajemnicę. Kosma nie może wybaczyć sobie tego, co się stało            

i odsuwa się od Matyldy. Wojtek i Ewelina wyjeżdżają z Rokietnicy, a Leon            
i Weronika stają przed bardzo poważnym wyborem. Znowu niewyjaśnione, 

zadawnione spory zdają się wpływać na życie młodych ludzi, a tajemnice                 
z przeszłości nadal ciążą nad bohaterami... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Grzegorz ma kilka lat, gdy jego ojciec opuszcza rodzinę. Chłopiec został               
z matką, z którą z każdym rokiem coraz trudnej mu się porozumieć. Ojciec 

był mistrzem i autorytetem, matka jest łatwowierną, kochającą, uległą 
kobietą. Ona wybacza kolejne błędy, Grzegorz przekracza kolejne granice. 
Myliłby się jednak ten, kto by uznał, że to zwyczajna opowieść o konflikcie 

pokoleń, toksycznych relacjach... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Lawendowy olejek do masażu relaksacyjnego, syrop z tymianku na suchy 
kaszel, kojący napar z dziurawca i mięty – dbanie o zdrowie jest prostsze, niż 
myślisz! Ta książka podpowie ci, jak na własnym parapecie lub w skrzynce na 
balkonie wyhodować rośliny, które poprawią jakość twojego życia. Nauczy, 
jak przygotować skuteczne napary, maści i ziołowe preparaty na najczęstsze 

dolegliwości. Pokaże,... 
 

http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Co może grozić komuś, kto stracił już wszystko? W śnieżną wigilijną noc na 
tatrzańskiej przełęczy dochodzi do tragedii. Sześć lat później w mazurskiej 
chacie nad jeziorem staje się cud. Niektórzy ludzie, choćby mieli wszystko, 

nie będą szczęśliwi. Inni nie mają nic, a potrafią cieszyć się życiem. Nataniel 
należał do tych drugich. W przeszłości uległ poważnemu wypadkowi, potem 

zmarła jego... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Zagubiona wśród mazurskich lasów wioska stała się dla Nataniela spokojną 
przystanią. I nie tylko dla niego. To tutaj swój nowy dom znalazła mała 

Emilka, tutaj walczą o swoje szczęście inni życiowi rozbitkowie. Czy Senna 
stanie się miejscem, gdzie spełniają się marzenia? Nataniel nie może 

przestać myśleć o tajemniczej dziewczynie, którą uratował w wigilijną noc. 
Marta pragnie odbudować... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

EPICKA OPOWIEŚĆ OPARTA NA MOTYWACH MITOLOGICZNYCH, 
AUTORSTWA ZDOBYWCZYNI NAGRODY ORANGE. W domu Heliosa, boga 
słońca i najpotężniejszego z tytanów, rodzi się córka. Kirke jest dziwnym 

dzieckiem – nie tak potężnym jak ojciec ani tak bezwzględnym jak matka... 
Dziewczyna próbuje odnaleźć się w świecie śmiertelników, lecz odkrywa w 

sobie czarnoksięską moc, dzięki której może zagrozić samym bogom… 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Jedna przesyłka zmieniła jej życie "Twoja paczka już na ciebie czeka!" – 
brzmiała wiadomość, która wydawała się zwykłą pomyłką. Tesa nie 

spodziewała się żadnej przesyłki, niczego nie zamawiała w sieci – a nawet 
gdyby to zrobiła, z pewnością nie wybrałaby dostawy do paczkomatu. Jeśli 

nie musiała, nie wychodziła z domu. Postanowiła jednak sprawdzić 
tajemniczą przesyłkę – i okazało się to... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Zbocza gór znów spłynęły krwią. W środku sezonu turystycznego na Rysach 
odnalezione zostają zwłoki starszego mężczyzny, a sposób działania sprawcy 

prowadzi wyłącznie do jednego wniosku: wrócił ten, którego wszyscy się 
obawiali. Oprócz monety w ustach, na nagim torsie ofiary znajduje się 

wycięty w skórze, krwawy napis: „Revertar ad Ierusalem in misericordiis”. 
Sytuacje komplikuje fakt, że... 

 
http://lubimyczytac.pl 



 

 
Laura jest bardzo szczęśliwa, gdyż spędza całe wakacje w domku 

letniskowym nad morzem, w ośrodku, gdzie pracuje jej mama. Dziewczynka 
wie, że do pełni szczęścia brakuje jej tylko psa, z którym mogłaby chodzić na 
długie spacery po plaży i po nadmorskich klifach. Pewnego dnia do ośrodka 

przyjeżdża rodzina z przepięknym spanielem Barim.  
                                                                                        http://lubimyczytac.pl 

 

 

Bella, suczka Laury, wkrótce urodzi szczenięta. Laura nie może się tego 
doczekać, chociaż wie, że pieski trafią do nowych domów, gdy tylko 

wystarczająco podrosną. Gdy jednak szczenięta przychodzą na świat, jedno 
okazuje się bardzo maleńkie i rodzice nie mają pewności, czy przeżyje. Mała 

suczka, której Laura nadaje imię Luna, musi być całą dobę karmiona z 
butelki. To będzie ciężka praca, ale dziewczynka zrobi wszystko, co w jej 

mocy, by ratować Lunę... 
 

                                                                                        http://lubimyczytac.pl 

 

Poznaj kolejną książkę z bestsellerowej serii Zaopiekuj się mną! 
Ania spędza wakacje z małą siostrzyczką i brakuje jej koleżanek do 

wspólnych zabaw. Pewnego dnia poznaje na plaży grupkę rówieśników i jest 
bardzo szczęśliwa, że może z nimi wspólnie spędzać czas. Niespodziewanie 

na plaży pojawia się też szczeniaczek. Widać, że jest bardzo samotny, 
zaniedbany i bardzo tęskni za prawdziwym domem i właścicielem. Ania 

wspaniale opiekuje się pieskiem. Mała Moli wreszcie jest szczęśliwa i czuje 
się kochana. Ale czy dziewczynka da jej nowy dom i będzie się nią już zawsze 

opiekować? 
                                                                                        http://lubimyczytac.pl 

 

 

Rózia uwielbia odwiedzać bezpańskie koty, które mieszkają na farmie                  
w pobliżu domu jej babci. Jej ulubieńcem jest kotek, którego nazywa 

Rudkiem z powodu ślicznego koloru sierści. 
 

Z początku Rudek jest bardzo nieśmiały, lecz potem stopniowo uczy się ufać 
Rózi. Gdy jednak farma zostaje sprzedana pod osiedle mieszkaniowe                

i robotnicy zaczynają pracę, kotek jest przerażony: pozostałe koty zniknęły,                   
a on został sam. Nagle świat stał się bardzo groźnym miejscem... 

                                                                                        http://lubimyczytac.pl 
 

 

Madzia bardzo się cieszy z przeprowadzki do nowego domu. Nie może się 
doczekać spacerów z Figą, swoją figlarną suczką rasy labrador. Rodzice 

obawiają się jednak, że Figa będzie wchodziła wszystkim w drogę, i babcia 
proponuje, że weźmie ją do siebie na czas przeprowadzki. Madzia i Figa 
jeszcze nigdy się nie rozdzielały. Dziewczynka bardzo tęskni za swoim 

pieskiem, a Figa zrobi wszystko, żeby wrócić do domu i do swojej pani. 
                                                                                        http://lubimyczytac.pl 

 
 
 
 

http://lubimyczytac.pl/


 

Ewa zaprzyjaźnia się z kotką, którą spotyka na zajęciach jazdy konnej. 
Dziewczynka martwi się, że Tonia mieszka w stajni i nie ma prawdziwego 

domu. Pewnego dnia jej ulubiona Tonia rodzi trzy cudowne kocięta! 
Ewa poświęca cały wolny czas, aby pomóc w opiece nad kociętami. 

Szczególne bliski jest jej najmniejszy, nieśmiały kotek, któremu nadaje imię 
Jaśmin. Dziewczynka ma ogromną nadzieję, że będzie mogła zabrać go do 
domu. Czy zdoła jednak przekonać mamę i tatę, aby pokochali i też chcieli 

adoptować nieśmiałego, trochę dzikiego i nieoswojonego kotka? 
                                                                                        http://lubimyczytac.pl 

 

„Kto przygarnie Nutkę?” to kolejny tom z serii Zaopiekuj się mną. Bohaterką 
jest Łucja, która po przeprowadzce do nowego domu czuje się bardzo 

samotna i przygnębiona. Pewnego dnia mała dziewczynka napotyka na ulicy 
rodzinę bezdomnych kotów. Dzięki nim Łucja znowu zaczyna się uśmiechać 

– szczególnie dzięki jednej, najmilszej kici, którą nazywa Nutka. 
Nutka chce zostać z Łucją, bo dziewczynka wspaniale się nią opiekuje. Łucja 
ukrywa kicię w szklarni. Kotka nie może tam jednak zostać.  Jak długo uda 

się utrzymać pobyt Nutki w sekrecie? Kto przygarnie samotną Nutkę? 
                                                                                        http://lubimyczytac.pl 

 

Oliwia bardzo się cieszy, kiedy rodzice zgadzają się na adopcję małego kotka. 
Dziewczynka nie może się doczekać, kiedy będzie mogła pokazać kotka 

swoim przyjaciołom i starszemu bratu. Jednak kiedy starszy brat zaprasza 
swoich kolegów rozrabiaków, Oliwia obawia się, że skrzywdzą i bardzo 

zmęczą kotka. Jej obawy okazują się słuszne, bo po wizycie chłopców, kot 
nagle znika i nigdzie nie można go znaleźć. Czy to możliwe, aby starszy brat 

Oliwki mógł mieć coś wspólnego ze zniknięciem kotka? 
                                                                                        http://lubimyczytac.pl 

 

Madzi bardzo zależy, by jej śliczna, trójkolorowa kotka miała jak najlepszy 
dom. Poświęca kici cały swój wolny czas, bawi się z nią i nie szczędzi 

pieszczot. Jest przekonana, że energiczna koteczka z radością będzie chciała 
wychodzić do ogrodu. 

Niebawem jest już wystarczająco duża, by wychodzić na dwór. Kotka nie wie 
jednak, że dwa duże kocury sąsiadów uważają ogród za swoje terytorium. 

Oba koty robią wszystko, żeby ją przepłoszyć. 
                                                                                        http://lubimyczytac.pl 

 

Amelka zawsze chciała mieć kotka, ale jej rodzice uważają, że jest na to 
jeszcze za mała. Jednak pewnego mglistego poranka dziewczynka zauważa 

maleńką kicię zwierzątko jest wychudzone i nie ma obroży, więc Amelka 
uznaje, że kotka jest bezdomna. Nazywa ją Mgiełką. Mgiełka jest bardzo 

płochliwa, ale stopniowo zaczyna coraz bardziej ufać dziewczynce                             
i przywiązuje się do niej. Jak długo naszej bohaterce uda się utrzymać                   

w sekrecie przyjaźń z kotką? Co się stanie, kiedy jej rodzice odkryją, że ich 
córka ma już swoje zwierzątko? 

                                                                                        http://lubimyczytac.pl 

 

Dla małych wielbicieli serii „Zaopiekuj się mną” specjalnie na święta 
niespodzianka: wyjątkowo ciepła i urocza opowieść, idealna na długie 

zimowe wieczory. Ula spędza przedświąteczny czas u swojej babci. Mieszka 
ona w bardzo starym, wiktoriańskim domu otoczonym niesamowitym 
ogrodem – idealnym do zwiedzania i zabaw. Uli bardzo brakuje jednak 

kogoś, z kim mogłaby się bawić…Pewnego śnieżnego poranka, gdy wychodzi 
do ogrodu, pod ogromną, rozłożystą jodłą dostrzega wyjątkowo pięknego 

białego kota o złotozielonych oczach. Później spotyka Wiktorię, dziewczynkę 
która dawno temu mieszkała w tym domu. Wiktoria opowiada, że ten 

piękny kot, Puszek, należy do jej młodszej siostry, która jest bardzo chora.  
Puszek nagle znika i dziewczynki nie mają pojęcia, co mogło się z nim stać.  

Czy Ula zdoła pomóc swojej nowej przyjaciółce z przeszłości odnaleźć kotka? 
                                                                                        http://lubimyczytac.pl 



 

Maja straciła ukochanego kocura Piaska i nie może sobie wyobrazić tego,     
że mogłaby mieć nowego pupila. To Piasek był najwspanialszym kotem na 
świecie i dziewczynka czuje, że żaden inny kot nigdy go nie zastąpi. Kotka 
przyjaciółki właśnie się okociła i Maja wie, że nie może w nieskończoność 
odkładać spotkania z kociętami. Białe, puszyste kociątko jest najmniejsze                
i najbardziej płochliwe – Maja nadaje mu imię Wąsik. Wszyscy widzą, że 
Maja i Wąsik są dla siebie stworzeni, ale czy dziewczynka jest już gotowa      

na to, by przyjąć do domu nowego kotka? 
                                                                                        http://lubimyczytac.pl 

 

Grace nie może mieć swojego psa, ale uwielbia wyprowadzać psy z 
miejscowego schroniska. Zwłaszcza Harry'ego - słodkiego małego teriera. 
Harry nie może się doczekać kolejnych odwiedzin dziewczynki i wkrótce 

zostają parą najlepszych przyjaciół. Potem jednak piesek trafia do nowego 
domu. Grace wie, że powinna się cieszyć, bo Harry nareszcie ma swój dom, 

ale strasznie za nim tęskni... A biedny Harry nic z tego nie rozumie. Gdzie się 
podziała jego ukochana Grace? 

                                                                                        http://lubimyczytac.pl 

 

Poznajcie Misię i Celinę, których życie z dnia na dzień przewraca się do góry 
nogami. Celina ląduje w rodzinnej wsi swojej babci i musi się odnaleźć w 

nowej szkole, gdzie nie wszyscy witają ją z otwartymi ramionami. Michalina 
po kłótni z mamą, która postanowiła zabrać na ich wspólne wakacje w 

Portugalii nowego partnera, zostaje pierwszy raz sama w domu na długie 
dwa tygodnie. Szybko okazuje się, że nie ma z kim zamienić słowa – zawsze 

zajęta sobą, nie dbała o przyjaźnie ani o innych ludzi. Teraz bardzo ich 
potrzebuje „Jagodowe niebo” to optymistyczna lektura, przekonująca,         
że nigdy nie jest za późno na zmiany, jeśli tylko bardzo się ich pragnie. 

                                                                                        http://lubimyczytac.pl 

 

Pełna zabawnych szczegółów, sympatycznych postaci i ujmująco 
codziennych sytuacji książka obrazkowa, w której nie pada ani jedno słowo. 

Nocna wyszukiwanka z bestsellerowej serii, która podbiła świat. 
Zapada noc. Ludzie i zwierzęta układają się do snu. Ale nie wszyscy spędzą tę 
noc w ciepłym łóżku. Niektórzy wybrali się na nocne czytanie do biblioteki. 

Albo na festyn w parku, by podziwiać fajerwerki. Inni wolą spacer przy 
świetle księżyca. A są i tacy, którzy ruszają w pościg za włamywaczem. 
Zobacz, jak wiele się dzieje na ulicy Czereśniowej w ciepłą letnią noc. 

Każda strona tej książki to barwna, pełna szczegółów i postaci ilustracja 
przedstawiająca fragment miasta. 

                                                                                        http://lubimyczytac.pl. 

 

Pełna zabawnych szczegółów, sympatycznych postaci i ujmująco 
codziennych sytuacji książka obrazkowa, w której nie pada ani jedno słowo. 

Wiosenna wyszukiwanka z bestsellerowej serii, która podbiła świat. 
Już wiosna! Zielenią się pola, łąki i trawniki, kwitną pierwsze kwiaty,                             

a zwierzęta wychodzą ze swych kryjówek, by wygrzewać się w słońcu. Ulica 
Czereśniowa tętni życiem. Na dworcu, na rynku, w sklepie, w parku - 

wszędzie aż roi się od ludzi. Czy zdołasz odnaleźć wszystkich? Sprawdź,                      
co przydarzyło im się w ten piękny wiosenny dzień. 

                                                                                        http://lubimyczytac.pl. 

 

Letnia wyszukiwanka z bestsellerowej serii, która podbiła świat. 
Nareszcie lato! Czereśnie już dojrzały, dzieci biegają boso po trawie,                  

a sprzedawcy lodów mają ręce pełne roboty. Na ulicy Czereśniowej jak 
zawsze wiele się dzieje. Dokąd idą ci wszyscy ludzie z tajemniczymi 

pakunkami? Kto odnajdzie zgubione pingwiny? Co się stanie, gdy nadejdzie 
burza? Znajdź wszystkich bohaterów i śledź ich przygody na kolejnych 

stronach. 
                                                                                        http://lubimyczytac.pl. 



 

Jesienna wyszukiwanka z bestsellerowej serii, która podbiła świat. 
Po zimie, wiośnie i lecie w końcu nadeszła jesień. Liście spadają z drzew                     

i szeleszczą pod stopami, dzikie gęsi odlatują na południe, a na ulicy 
Czereśniowej jest wesoło jak zawsze. Na rynku trwa jesienny festyn, a dzieci 

świętują otwarcie nowego przedszkola i urządzają wielką paradę 
lampionów. Sprawdź, co tym razem przydarzyło się mieszkańcom 

najsympatyczniejszej ulicy świata! 
                                                                                        http://lubimyczytac.pl. 

 

Zimowa wyszukiwanka z bestsellerowej serii, która podbiła świat. 
Nadeszła zima. Wszyscy szykują się do świąt Bożego Narodzenia: ubierają 
choinki, kupują prezenty, odwiedzają świąteczny jarmark. Z nieba sypie 

puszysty śnieg, a dzieci lepią bałwany, zjeżdżają na sankach i toczą bitwy na 
śnieżki. Ten wspaniały zimowy dzień pełen jest drobnych zdarzeń. Przekonaj 

się, jak spędzili go mieszkańcy ulicy Czereśniowej. 
                                                                                        http://lubimyczytac.pl. 

 

Wielka i szanowana w Europie Rzeczpospolita przestała istnieć w końcu XVIII 
wieku. Znikła w dramatycznych okolicznościach. Naród utracił 

niepodległość, ale przecież nigdy się z tym nie pogodził. Dążenie do 
suwerenności i walka z tyranią zaborców stały się narodową cechą Polaków. 

Etapami walki o wolność były powstania narodowe: kościuszkowskie, 
listopadowe, krakowskie, styczniowe, wielkopolskie, śląskie i warszawskie. 
Książka Marka Boruckiego, historyka, opowiada właśnie o tych narodowych 

zrywach, a zwłaszcza o ich uczestnikach, przywódcach. O powstańcach, 
którzy nie szczędzili zdrowia i życia, nawet gdy szanse na zwycięstwo były 
niewielkie. Co istotne, autor ukazuje ducha walki Polaków, zaangażowanie                   

i wiarę w zwycięstwo, a nie rozpacz i zwątpienie. 
                                                                                        http://lubimyczytac.pl. 

 

Ta przełomowa książka, przedstawiająca zapierające dech w piersiach 
badania naszej planety, towarzyszy serialowi telewizyjnemu BBC One, 

dostarczając najgłębszych odpowiedzi na najprostsze pytania. Czym jest 
ruch? Dlaczego każdy płatek śniegu jest inny? Dlaczego formy życia są 
symetryczne? Aby odpowiedzieć na te i wiele innych pytań, Brian Cox, 
profesor fizyki cząstek elementarnych, opisuje niektóre z najbardziej 

niezwykłych zjawisk na Ziemi, we Wszechświecie i poza nim. Od bezkresu 
Wszechświata i kulistości Ziemi, do kształtu każdego płatka śniegu, siły 

przyrody kształtują wszystko, co nas otacza. 
                                                                                        http://lubimyczytac.pl. 

 

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem 
podręcznika zawierającego kompletny wykład o rynku finansowym – jego 
mechanizmach, instrumentach, uczestnikach i ich wzajemnych relacjach. 

Część pierwsza to syntetyczny obraz rynku finansowego, następnie autorzy 
przechodzą do przykładów, w ostatnich fragmentach podejmują – 

sprawiającą studentom największe trudności – problematykę wyceny 
instrumentów finansowych, od akcji i obligacji do instrumentów 

pochodnych.Książka zawiera szczegółowe dane liczbowe dotyczące 
polskiego rynku finansowego, zarówno w przekroju rynków, instrumentów, 
jak i instytucji finansowych. Na końcu każdego z rozdziałów zamieszczono 

wykaz najważniejszych terminów, pytania kontrolne i zadania. 
Przejrzysta struktura i szczegółowy spis treści pozwalają na szybkie 
wyszukiwanie poszczególnych zagadnień w tekście, a prosty język                    

i klarowność wykładu ułatwiają zrozumienie często bardzo 
skomplikowanych zagadnień.                                                                                        

                                                                                               http://lubimyczytac.pl. 
 

http://lubimyczytac.pl/


 

Emaline właśnie skończyła liceum i jesienią wyjeżdża na studia. Na początku 
wakacji niespodziewanie zerwała z Lukiem. Chodzili ze sobą trzy lata i do 

niedawna myślała, że ten związek jest idealny. Tymczasem w nadmorskim 
miasteczku pojawia się Theo, nowojorczyk, ambitny student szkoły 

filmowej. Wakacyjny romans? Czemu nie. Do Colby przyjeżdża też na lato 
ojciec Emaline, który rzadko utrzymywał z nią kontakt. Emaline pociąga urok 

wielkiego świata, jaki roztaczają przed nią Theo i ojciec. Ambitna                               
i pracowita, zawsze pragnęła gwiazdki z nieba i jeszcze więcej. Jednak nie 

można mieć wszystkiego, a marzenia nie zawsze się spełniają.                                                                                      
                                                                                               http://lubimyczytac.pl. 

 

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: 
finanse publiczne i budżet,  pojęcie i forma pieniądza, 

polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja,  prawo bankowe, 
Prawo podatkowe: podstawowe pojęcia i konstrukcje, zobowiązanie 

podatkowe, zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, termin 
płatności podatku, nadpłata podatku, następstwo prawnopodatkowe, 
odpowiedzialność podatkowa, postępowanie podatkowe,  podatek od 
spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki i 

opłaty lokalne, podatek rolny.                                                                                   
                                                                                             http://lubimyczytac.pl. 

 

Święta to szczególny czas. Czas cudów. Bo zawsze znajdzie się Ktoś, kto 
rozdaje prezenty, niekoniecznie pod choinką… 

Michalina ma 27 lat i sama wychowuje młodszego brata. Mieszkają                          
w przepięknej, miejscowości u podnóża Tatr. W codziennych trudach 

wspiera ją babcia Zosia, właścicielka cukierni „Cynamonowe serca”. To za jej 
radą, by podreperować budżet, wnuczka postanawia na okres Bożego 

Narodzenia wynająć pokoje dla gości. 
Do pensjonatu przyjeżdżają tylko cztery osoby: ekscentryczny rozwodnik, 

który najchętniej wymazałby Święta z kalendarza, starsza pani, która pragnie 
odzyskać  wspomnienia oraz tajemnicza pani doktor z córką. 

Gdy dzień przed Wigilią do drzwi domu Michaliny zapuka jeszcze jeden gość, 
życie kobiety wywróci się do góry nogami. Poruszająca opowieść pełna 

świątecznego, niepowtarzalnego klimatu    i magii. Bo gdy ludzie walczą o to, 
co w życiu najcenniejsze, atmosfera Bożego Narodzenia może zdziałać cuda.                                                                                    
                                                                                                http://lubimyczytac.pl. 

 

Ile tajemnic jest w stanie ukryć jedno serce i jedna rodzina? 
Kamelia wraz z babcią prowadzą w Krakowie rodzinne atelier z kapeluszami. 
Pewnego dnia w salonie pojawia się przystojny dziennikarz, zainteresowany 

stuletnią historią tego miejsca. Jego pytania dotykają jednak spraw,                 
o których starsza pani wyraźnie nie chce mówić. Kilka dni później Kamelia 
otrzymuje od babci broszkę z zagadkową inskrypcją. Czuje, że prezent ten 

może mieć związek z rodzinną tajemnicą sprzed lat. Dziewczyna za wszelką 
cenę chce ją odkryć. Tymczasem dziennikarz zaczyna być bardziej 

zainteresowany piękną Kamelią niż historią pracowni. Na dodatek w życiu 
młodej kobiety pojawia się jeszcze jeden mężczyzna…                                                                                        

                                                                                           http://lubimyczytac.pl. 

 

Zamek Araluen potrafi się oprzeć każdemu szturmowi nieprzyjaciela – ale co 
się stanie, gdy wróg znajduje się już w środku? 

Maddie większość swojego czasu poświęca szkoleniu się na zwiadowcę – 
pod okiem legendarnego Willa Treaty’ego uczy się łucznictwa, rzucania 

nożem, sztuki podchodów oraz walki wręcz.Na jeden miesiąc w roku musi 
jednak wrócić do domu i stać się księżniczką Madelyn. Maddie, zmuszona 

zachować swoje powiązania ze zwiadowcami w tajemnicy, nudzi się w 
zamku, szczególnie kiedy dowódca zwiadowców, Gilan, oraz sir Horace 

wyjeżdżają, by zbadać sprawę niepokojów na północy kraju. 
                                                                                         http://lubimyczytac.pl. 

 



 

Nikt nie wie, kim jest ten człowiek. Wiadomo tylko, że do Hatwaret nadszedł 
z pustyni. Pewnego dnia pojawił się w zaułku żebraków i po prostu trwał, 

pozornie bez celu. Do dnia, gdy uratował życie samego cesarza i zniknął za 
bramami pałacu. Od tego momentu historia Hatwaretu i Messembrii 
zaczyna toczyć się nowym torem, przerażającym i niezrozumiałym. 
Destrukcja i chaos zataczają coraz szersze kręgi, starania o pokój i 

współpracę zdają się odchodzić w przeszłość. Zupełnie, jakby jeden przybysz 
znikąd mógł wpłynąć na losy państw i tysięcy ludzi. Wydaje się to zupełnie 

nieprawdopodobne, a jednak wszystko świadczy o tym, że Zahred tylko 
pozornie jest zwykłym człowiekiem.                                                                  

                                                                                       http://lubimyczytac.pl. 

 

Czasem szczęście długo wymyka się z rąk. 
Niczym piórko na wietrze kołuje tuż wokół nas, zdaje się, że wystarczy tylko 

sięgnąć – gdy nagły poryw wiatru znowu zabiera je gdzieś daleko… by 
wcisnąć je nam wprost do rąk w najmniej spodziewanym momencie. 
W dniu osiemnastych urodzin Renata dostaje pierwsze urodzinowe 

ciasteczko z wróżbą. Coroczne przepowiednie prowadzą ją przez życie – los 
raz bywa łaskawy, a kiedy indziej skąpi jej radości. Czy uda się nad nim 

zapanować?                                                      
                                                                                          http://lubimyczytac.pl. 

 

 

    Najnowszy zbiór opowiadań mistrza horroru, Stephena Kinga, zawiera    
13 krótkich tekstów, w tym wiele nowych, nigdy dotąd niepublikowanych. 
Niewielka wyrwa w otaczającej nas rzeczywistości potrafi sprawić, że świat 
staje się przerażającym i zadziwiającym miejscem. Po zmroku, po zachodzie 

słońca to, co oczywiste, staje się inne, nierozpoznawalne i niepokojące. 
Poznaj obsesje dręczące 'Gingerbread Girl' i dwóch sąsiadów, którzy bez 
reszty zaangażowani w spór o ziemię, trafiają do naprawdę paskudnego 
miejsca. Przeczytaj o człowieku, który chciał interweniować w przypadku 

przemocy domowej i starszych ludziach, którzy w poszukiwaniu sposobu na 
przerwanie monotonii codzienności, posunęli się ciut zbyt daleko, o 

głuchoniemym autostopowiczu pomagającym pewnemu kierowcy uporać 
się z romansem jego żony oraz niewidomej dziewczynie, której pocałunki 

mają niezwykłą moc. Granica pomiędzy życiem a śmiercią, realnością             
a szaleństwem, zaciera się z każdą kolejną stron...                                                               

http://lubimyczytac.pl. 

 

Ameryka, 2025 rok. Brutalne teleturnieje i reality show są najpopularniejszą 
rozrywką dla mas. I najszybszą drogą do zdobycia pieniędzy. Pod 

warunkiem, że jest się zdesperowanym. Ben Richard, którego nie stać na 
leczenie córeczki, jest wystarczająco zmotywowany, by powalczyć o miliard 

dolarów. Życie dziewczynki zależy od tego, czy jej ojciec wytrwa 30 dni w 
grze UCIEKINIER, ścigany przez kamerę, profesjonalnych zabójców i cały kraj. 

Tylko że tej gry jeszcze nikt nie wygrał... 
                                                                                         http://lubimyczytac.pl. 

 

 

Zanurz się w opowieści o świecie, gdzie dzielni wojowie stają naprzeciw 
strzyg i upiorów. Gdzie walka o władzę między ludźmi toczy się równie 
zażarcie, co walka między starymi a nowymi Bogami. 
W powietrzu unosi się zapach nieprzebytych borów. Ziemia drży, gdy zastęp 
koczowników rusza galopem do ataku. Nad pobojowiskiem krążą kruki. 
Dawny świat umiera, nowy dopiero zaczyna się kształtować. Tylko krok 
dzieli ludzi od całkowitego, niszczycielskiego chaosu i zguby.       
                                               http://lubimyczytac.pl. 

http://lubimyczytac.pl/


 

  Książka Kwiaty Boga zawiera prawdziwe historie kobiet, które spotykając 
się na co dzień z pogardą i niezrozumieniem społeczeństwa, są w istocie 

bohaterkami swojego życia? i życia swoich dzieci; które powstając                   
z popiołów, na własnych barkach udźwignęły ciężar, na jaki wielu boi się 

nawet spojrzeć. Ich życie nigdy nie będzie tematem podniosłego filmu, ich 
twarze nie znajdą się na okładkach gazet. Ten heroizm jest cichy, 

niepozorny, naznaczony mozolnym stawianiem nogi za nogą w drodze pod 
górę? i przez to możliwy w życiu każdego z nas.                             

http://lubimyczytac.pl. 

 

Gdyby rodzina Cullenów chodziła do liceum Patrycji, wszystko wyglądałoby 
inaczej. Ale takie rzeczy dzieją się tylko w książkach. Poza nimi czeka 

codzienność: despotyczny ojciec urządzający w domu hałaśliwe imprezy, 
zahukana matka i zgryźliwi nauczyciele. Do tego najlepsza przyjaciółka 

zakochała się w Tajemniczym Poecie. 
A jednak… W życie Patrycji nieoczekiwanie wkracza ktoś bardzo podobny do 

Edwarda, bohatera ulubionej powieści: ta sama blada cera, podobnie 
podkrążone oczy, nieziemska uroda… Czy chłopak rzeczywiście skrywa 

mroczny sekret? 
                                                                                            http://lubimyczytac.pl. 

 

Od roku 2019 egzamin ósmoklasisty z matematyki ma sprawdzać, w jakim 
stopniu uczeń VIII klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania określone         
w podstawie programowej dla klas IV-VI oraz VII-VIII. Niniejsza pozycja jest 
doskonałym narzędziem w przygotowaniach do tego niezwykle ważnego 

egzaminu, którego wyniki będą miały istotny wpływ podczas rekrutacji do 
szkoły ponadpodstawowej. 

Książka jest podzielona na 13 działów, w których rozpisano i podzielono 
tematycznie wszystkie zagadnienia z podstawy programowej zarówno dla 

klas IV-VI jak i VII-VIII.  
Każdy dział składa się z: - przypomnienia najistotniejszych wzorów i definicji,  
- zestawu zadań zamkniętych typu egzaminacyjnego z konstrukcją poleceń, 

które mogą pojawić się na egzaminie: wielokrotnego wyboru, prawda-
fałsz,A/B oraz C/D, na uzasadnienie typu T/N ponieważ A/B/C.  

- zestawu zadań otwartych o różnym stopniu złożoności,  
- dwóch mini-arkuszy o konstrukcji zbliżonej do arkusza egzaminacyjnego 

sprawdzających poziom opanowania danego działu.                                                                                            
  http://lubimyczytac.pl. 

 

  Ze względu na reformę oświaty, we wrześniu 2019 licea i technika 
szturmować będzie wyjątkowo wielu kandydatów. 

O miejsce ubiegać się będzie ponad 700 000 młodych ludzi z roczników 
2003, 2004, 2005, a o przyjęciu decydować będą wyniki nowego Egzaminu 

Ósmoklasisty, który odbędzie się w kwietniu 2019 r. 
Chcąc pomóc uczniom w przygotowaniu się do tego egzaminu, 

Wydawnictwo przygotowało ofertę książek okołopodręcznikowych pod 
nazwą EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - z języka polskiego i matematyki.                                                                                         

                                                                                   http://lubimyczytac.pl. 

 

Pierwszy tom kultowej serii o lubiącym się przytulać misiu, którego kochają 
dzieci w 30 krajach. Sprzedany w ponad 1,5 milionie egzemplarzy. 

Czy chcesz, żeby ktoś cię naprawdę mocno przytulił? Dołącz do Misia Tulisia, 
który szuka prawdziwego, misiowego przytulenia! 

Urocza, ciepła historia o misiu, który budzi się ze snu zimowego i szuka 
kogoś, kto go przytuli. Odkrywa, że najlepiej przytulić się do swojej mamy.                                                                                         

                                                                                     http://lubimyczytac.pl. 
 

http://lubimyczytac.pl/


 

       Każdy pragnie być kochany, każdy, bez wyjątku. Miłość jest nam 
niezbędna do życia jak oddychanie, a kto twierdzi inaczej, ten kłamie – albo 

jest bez serca. Tragiczne wydarzenia ostatnich tygodni sprawiły, że świat 
Mateusza, Siergieja i Nataniela legł w gruzach, a w ich sercach zapanowała 

rozpacz. Senna, urocza mazurska wioska, stała się świadkiem 
najtrudniejszych chwil w ich życiu. Czy Siergiej będzie w stanie pogodzić się                    
z odejściem tej, której zaufanie i miłość z tak wielkim trudem odzyskał? Czy 

Mateusz na nowo odnajdzie sens istnienia? A Nataniel? Czy i dla niego 
wreszcie wzejdzie słońce?                                                                                   
   http://lubimyczytac.pl. 

 

 Część pierwsza, przedstawia podstawową problematykę finansów  
publicznych. Część druga poświęcona jest finansom publicznym w Polsce           

w okresie przemian ustrojowych. Autor wprowadził zmiany przede 
wszystkim w części drugiej: - zweryfikował i uaktualnił dane liczbowe 

dotyczące  
gospodarki oraz finansów publicznych w Polsce - dokonał oceny zmian  

jakościowych w sektorze finansów, jakie nastąpiły 1 stycznia 1999 roku,  
z punktu widzenia skutków dla finansów publicznych - omówił trzy  

kluczowe dla finansów.   
http://lubimyczytac.pl. 

 

Zbiór zawiera podstawowe ustawy podatkowe: ordynację podatkową, 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz osób 

prawnych (CIT), ustawę o podatku od towarów i usług (VAT), ustawę                      
o podatku akcyzowym oraz ustawę o podatku od spadków i darowizn.  

Obecne wydanie zostało wzbogacone o wybrane akty wykonawcze, co czyni 
książkę bardziej atrakcyjną a dla praktyków. Pozycja szczególnie warta 

nabycia ze względu na zawarte w niej obszerne nowelizacje prawa 
podatkowego, które wchodzą w życie m.in. w styczniu 2018 r.  Obecne 

wydanie charakteryzuje nowy, większy format, zapewniający przejrzystość       
i ułatwiający korzystanie z publikacji. Łatwą orientację w materiale 
umożliwiają skorowidze sporządzone do każdego z aktów. Zmiany 

oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach.  
Stan prawny: 01 stycznia 2018 r. 

  http://lubimyczytac.pl. 

 

Henrietta Barrett nigdy nie przestrzegała zasad obowiązujących w świecie 
salonów. Sama zarządzała majątkiem swego opiekuna, nosiła spodnie i 

męskie imię Henry. I ma zamiar robić to nadal, czy nowemu – i niesamowicie 
przystojnemu – właścicielowi to się podoba czy nie. 

William Dunford, najbardziej pożądany kawaler w Londynie, jest zaskoczony, 
gdy dziedziczy tytuł, majątek oraz… opiekę nad wychowanicą zmarłego 

kuzyna. Ma jednak zamiar być tu prawdziwym zarządcą, czy pełnej 
temperamentu – i niesamowicie pięknej – dziewczynie to się podoba czy 

nie.Nie wie, że Henriett a już postanowiła, że jego pierwsza wizyta w 
Stannage Park będzie wizytą ostatnią…  

  http://lubimyczytac.pl. 

 

Anita prawie nie wychodzi z domu. Podgląda ludzi przez kamery miejskiego 
monitoringu. To jej okno na świat, które pozwala kontrolować wszystko          
i wszystkich. I zapomnieć o sypiącym się małżeństwie oraz dziecku, które 

bardzo chciałaby mieć.  
Pewnego dnia znajduje w szafie sukienkę, której nie kupiła. Później szminkę, 

która jej nie pasuje. Potem wydarza się coś jeszcze… 
Ktoś wie o niej wszystko. I powoli realizuje swój plan. 

Thriller psychologiczny, którego nie będziesz mógł odłożyć. Takiej autorki 
jeszcze w Polsce nie było. 

                                                                                       http://lubimyczytac.pl. 
 
 

http://lubimyczytac.pl/


 

 

 O miłości, która wszystko przetrzyma 
Obrzydliwie bogaci rodzice, luksusowa rezydencja, służba i ochrona, 

ekskluzywna prywatna szkoła. Osiemnastoletnia Amelia Raczyńska może 
mieć wszystko, co da się kupić za pieniądze. Ceną za to jest bezwzględne 
podporządkowanie woli apodyktycznych rodziców, którzy zaplanowali jej 
drogę życiową i wybrali kandydata na męża. Ona tymczasem chciałaby żyć 
jak zwykła nastolatka, realizować własne marzenia, cieszyć się swobodą, 
popełniać własne błędy. A przede wszystkim doświadczyć miłości, której 

brak w jej pozornie wzorowej rodzinie. Próbując się wyrwać ze złotej klatki, 
mota się w kłamstwa, które niszczą rodzące się uczucie. Wydarzenia 

przybierają dramatyczny obrót. 
                                                                                    http://lubimyczytac.pl. 

 

Wymazane to miasteczko na Dzikim Wschodzie, położone między Lasem,              
W Którym Rosną Same Trujaki a parkingiem dla TIR-ów „Tijuana”. Kilka 

bloków postawionych na bagnach, w próżni. W tej scenerii, zapełnionej całą 
galerią oryginałów, rozgrywa się przewrotny romans, harlequin à rebours. 

Wszystko odbywa się tu na odwrót niż w klasycznej historii miłosnej. 
Pięknego Damiana fascynują jedynie ciała stare, grube i porozciągane, a 

królowa pieczarek Alexis ma wobec niego podstępny plan. Historia pęcznieje 
od żądz i emocji.   

 http://lubimyczytac.pl. 

 

Przechodząc przez próg zamkniętych od lat drzwi, postawisz pierwszy krok... 
w przeszłość. 

W propozycji służbowego wyjazdu do Paryża April, znawczyni antyków, 
dostrzega przede wszystkim szansę na oderwanie się od problemów 

małżeńskich. 
Zamknięte przez dziesięciolecia mieszkanie przy placu Pigalle to obietnica 

imponującej kolekcji zabytkowych mebli. Jego zawartość rzeczywiście 
przekracza najśmielsze oczekiwania April, jednak znajduje ona tam coś 

więcej niż cenne przedmioty – zapieczętowaną dotąd historię niezwykłej 
kobiety, dawnej właścicielki apartamentu. Fragmenty jej burzliwej biografii 

stopniowo układają się w całość, tak jak elementy głęboko skrywanej 
przeszłość April. 

                                                        http://lubimyczytac.pl 

 

A ja żem jej powiedziała... – ta książka to petarda. 
Wydawało się, że nic już nas nie zaskoczy w internecie. I wtedy pojawiła się 
ona. Śmieszna gęba, która mówi mądrze o życiu. Prosto, zwięźle, szczerze                     
i bez owijania w bawełnę. Ze zrozumieniem, bez pouczania. Mówi o show-
biznesie, celebrytach, współczesnych snobizmach, fobiach i modach. Tylko 

kilka zdań, a jest w tym ciepło, doświadczenie i życiowa mądrość.  
„A ja żem jej powiedziała, Kaśka, szczęścia nie poudajesz” – mówi 

Nosowska. 
Nagle cała Polska zaczyna czekać na kolejny odcinek. 
                                                       http://lubimyczytac.pl 

 

Jak bardzo odmienia życie wysoka wygrana? Czy naprawdę trzeba 
zapomnieć o szczerej przyjaźni i uczuciach? Gdy Iga i Agata wypełniają 

kupony lotto, obiecują sobie, że w razie wygranej podzielą się pieniędzmi.      
I stało się – szczęśliwe liczby przynoszą Idze 20 milionów. Utrzymanie tego                
w tajemnicy będzie nie lada wyzwaniem! Co zrobić z tak ogromną sumą?  

                                                                                  http://lubimyczytac.pl 
 
 
 
 
 

http://lubimyczytac.pl/


 

 

Historia polskich pilotów, których odwaga i męstwo przyczyniły się do 
uratowania Anglii w 1940 roku. To także opowieść o zaskakującej zdradzie, 

jakiej dopuścili się alianci pod koniec II wojny światowej. 
Losy pięciu pilotów słynnego Dywizjonu 303, którzy weszli do grona 

najbardziej bohaterskich i skutecznych lotników wojennych. 
Towarzyszymy im w czasie szkolenia przed wojną, ich dramatycznej 

ewakuacji do Francji, a później do Wielkiej Brytanii, w której – początkowo 
pogardliwie potraktowani przez RAF – odegrali kluczową rolę, a ich brawura                         
i umiejętności w bezpośrednich starciach z niemieckimi messerschmittami 

przeszły do legendy. 
                                                                                           http://lubimyczytac.pl 

 

      Magia to najodpowiedniejsze słowo na określenie relacji między Alicją                 
i Aleksem. Przyjaźń jest chyba pojęciem za małym, zaś miłość – zbyt 

typowym i nie oddającym istoty tej znajomości. 
                                                                                           http://lubimyczytac.pl 

 

 
Kolorowa, pełna wesołych ilustracji książka to idealna pozycja dla wszystkich 
dzieci, które chcą szybko nauczyć się płynnie czytać. Literki prezentowane są 

w określonej kolejności, zgodnie w wytycznymi zawartymi w podstawie 
programowej.  "Sam już czytam" - wprowadza początkowo literki, kolejno 

sylaby, aż do słówek. Zabawne wierszyki i zdania o wzrastającej skali 
trudności pomagają rozwijać dziecku umiejętności. 

                                                                 http://lubimyczytac.pl 

 

Dwa stojące na granicy rozpadu związki i dwie różne historie. Podczas gdy 
jedni muszą walczyć o miłość, inni niszczą ją na własne życzenie… 

Dzięki służbowemu wyjazdowi Miłka wreszcie może odetchnąć od zwykłej, 
szarej codzienności. I od związku,    w którym jest szczęśliwa… przynajmniej 

tak jej się wydaje.  Kiedy spotyka na swojej drodze innego mężczyznę, 
zaczyna wątpić, czy to, co miała do tej pory, rzeczywiście było spełnieniem 

jej marzeń. 
                                                            http://lubimyczytac.pl 

 

Co zrobisz, gdy atrakcyjna sąsiadka zacznie flirtować z Twoim narzeczonym? 
Ola szykuje się do startu w maratonie, jednak błogi odpoczynek po 

treningach zakłóca jej niekończący się remont w mieszkaniu piętro wyżej. 
Właśnie wprowadziła się do niego długonoga biegaczka, która nigdy nie 

miewa zadyszki, a w biegach długodystansowych jest równie dobra jak w 
podrywaniu nowych sąsiadów. 

                                                               http://lubimyczytac.pl 



 

Co mają wspólnego rybki akwariowe, niesforny, gustujący w pożeraniu 
świeżego prania amstaff i pocięte opony? Jak daleko można posunąć się                 

w zemście? A przede wszystkim – jak wielki chaos w pozornie 
uporządkowanym życiu trzydziestoletniej instruktorki fitness wprowadzi 

pojawienie się w Polsce tajemniczego mężczyzny? 
Aleksandrze przyjdzie stawić czoła niecodziennym sytuacjom, które sprawią, 

że zaplanowana  w najdrobniejszych szczegółach codzienność zacznie 
przypominać kryminalny film z romansem w tle.  

                                                            http://lubimyczytac.pl 

 

"Harry Potter i przeklęte dziecko", nowa książka autorstwa J.K. Rowling, 
Jacka Thorne’a i Johna Tiffany’ego i nowa sztuka Jacka Thorne’a, to ósma 
historia w serii oraz pierwszy autoryzowany spektakl teatralny ze świata 

Harry'ego Pottera. Niniejsza edycja specjalna scenariusza sztuki, która miała 
premierę na londyńskim West Endzie 30 lipca 2016, pozwala czytelnikom na 

całym świecie zapoznać się z dalszymi losami Harry'ego, jego rodziny                                 
i przyjaciół. 

                                                               http://lubimyczytac.pl 

 

Nowa powieść autora światowego bestsellera „Cień wiatru”, długo 
wyczekiwana przez ponad 35 milionów fanów. 

Barcelona, lata pięćdziesiąte ubiegłego stulecia, mroczne dni reżimu 
generała Franco. Alicja Gris jest piękną, inteligentną i pozbawioną 

skrupułów agentką. Pewnego dnia otrzymuje zlecenie z najwyższych sfer 
władzy. Sprawa jest ściśle tajna i dotyczy tajemniczego zniknięcia ministra 

kultury Mauricia Vallsa. Wydaje się, że może mieć to związek z przeszłością, 
kiedy Valls był dyrektorem budzącego grozę więzienia Montjuic.  

                                                              http://lubimyczytac.pl 

 

Patryk po bankructwie firmy ojca i utracie domu ląduje z dnia na dzień w 
lokalu zastępczym w odrapanym dwupiętrowym bloku. W przeciwieństwie 
do matki szybko przystosowuje się do życia w „Brooklynie”, jak nazywają 

blok osiedlowe dzieciaki. Zapomina o dawnym życiu – o jego dobrych 
stronach, luksusach i znajomych, którzy wraz z tym wszystkim zniknęli. 

Podczas wakacji na szarym, betonowym podwórku Patryk poznaje Celestyna 
– bezdomnego mężczyznę, który staje się jego mentorem, od którego uczy 
się, jak przetrwać w nowym środowisku. Ciepła i wzruszająca powieść o sile 

przyjaźni, o tym, że nie można oceniać ludzi po pozorach.  
                                                                 http://lubimyczytac.pl 

 

Życie nie rozpieszcza Aliny: porzuca ją mąż, przechodzi załamanie 
psychiczne, boryka się z nielubianą pracą. W najtrudniejszej chwili w jej 

życiu pojawia się pomoc w postaci przesłania Aniołów. Zbiegiem 
okoliczności w ręce bohaterki trafia niezwykła książka, Rozmowy z Aniołami, 

od której rozpoczyna się jej życiowa przygoda i przemiana. 
Czy Alina odnajdzie w sobie odwagę, by stawić czoła przeciwnościom? 

Czy spotka prawdziwą miłość? 
 

                                                               http://lubimyczytac.pl 

 

Człowiekowi wydaje się, że jest odporny na śmierć. Że jest objęty ochroną, 
chociaż inni przecież umierają. Pędzimy samochodami, skaczemy ze 

spadochronami, balansujemy na granicy życia, a jednak nigdy nic złego się 
nie dzieje. Nie patrzymy na śmierć z pokorą, bo przecież nas samych ona nie 
dotyczy.Człowiek staje się dorosły nie wtedy, gdy ubrania robią się dla niego 

za ciasne, ale gdy wyrasta z własnego egoizmu. 
                                                               http://lubimyczytac.pl 



 

Natalia Sońska zabierze nas do otulonych zimową scenerią Krakowa                        
i Zakopanego. Piękna, wzruszająca opowieść o miłości, dla której inspiracją 

była klasyczna bajka o księżniczce na ziarnku grochu… Bo prawdziwą 
księżniczką jest bohaterka, której szlachetne i dobre serce zwycięży nad 

dwulicowością i fałszem innych.Julia jest nauczycielką w jednym z 
krakowskich liceów. Jest młodą, ambitną kobietą, która ze wszystkich sił 

pragnie zarazić uczniów sympatią do matematyki, niestety – bezskutecznie. 
Mimo oporów młodzieży dotyczących samego przedmiotu, Julia ma z nimi 

wspaniały kontakt, potrafi trafić do nich życiowymi radami, a oni dzięki 
temu traktują ją jak starszą koleżankę, szanując jednocześnie jako 

nauczycielkę. 
                                                                 http://lubimyczytac.pl 

 

W niniejszym tomie poezji i prozy – Śladami Łemków autor ukazuje, jakie 
ślady w życiu pozostawili: on sam, jego rodzina, znajomi i obcy Łemkowie, 

których przypadkiem spotkał lub pozostawił pozostawili wspomnienia. 
 
 

                                                               http://lubimyczytac.pl 

 

Meredith McKenzie pochodzi z bogatej, prawniczej rodziny. Nie wiedzie 
jednak wystawnego życia, nie nosi najpiękniejszych sukien i drogiej biżuterii, 

o jakich inne dziewczyny mogą tylko pomarzyć. Ma inny cel – pragnie 
walczyć o pokój i dobro na świecie. Kończy studia i otwiera własną 

kancelarię. Podczas gdy jej rówieśniczki przeżywają kolejne romanse                     
i rozstania, ona z całych sił stara się pomóc najbardziej poszkodowanym. 

Pewnego dnia Meredith poznaje przystojnego doktora Petera Wattsa. 
Odkrywa, że łączą ją z nim wspólne cele i ideały. Czy ich znajomość okaże się 

początkiem wielkiego uczucia? 
                                                               http://lubimyczytac.pl 

 

Jejku! Rety! W naszym mieście kręcą film! 
Prawdziwy film! Piotrek, Kuba, Albert, Laura i Amelka są przekonani, że to 

najlepszy moment, aby ich talent został wreszcie odkryty. 
Plan doskonały, tylko co zrobić ze słoniem?! 

                                                              http://lubimyczytac.pl 

 

Chcę biegać, ale nie wiem, od czego zacząć. 
Co jest potrzebne na pierwsze treningi? Jak wybrać buty do biegania? 

Co jeść przed treningiem i po treningu? Jak jeść zdrowo w pracy? 
Co zrobić, by nam się tak chciało, jak nam się nie chce? 

Jak być fit przez 9 miesięcy i wrócić do formy po porodzie? 
Czy warto startować i jak się przygotować do zawodów? 

                                                                http://lubimyczytac.pl 



 

Co trzeba umieć i zrobić, żeby dostać się do tajnego klubu chłopców? 
Wystarczająco szybko biegać, umieć konstruować wynalazki, a może 

sprawić, żeby na wierzbie wyrosły jabłka? Przed Hanią i Martą nie lada 
wyzwanie. 

„Już czytam” to seria książek przeznaczonych do samodzielnej lektury przez 
dzieci dopiero zaczynających swoją przygodę z czytaniem. Zabawne 

historyjki z niesamowitymi bohaterami i ich niezwykłymi przygodami 
rozbawią i zachęcą do czytania każdego młodego czytelnika. 

                                                              http://lubimyczytac.pl 

 


