
 

 

 
Pasjonujący thriller psychologiczny, który pokazuje, jak szokująca prawda 
może kryć się za gazetowymi nagłówkami… Kiedy w wieczornej gazecie 

ukazuje się krótka informacja o tragedii sprzed lat –odnalezionym na placu 
budowy szkielecie noworodka, większość czytelników tylko przebiega po 

niej wzrokiem. Jednak trzy obce sobie kobiety nie mogą zignorować 
zamieszczonej treści. Jednej z nich tekst... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
Lektura obowiązkowa dla miłośników powieści i serialu Imperium miłości! 

Rok 1924. Kurt Seyit po rozstaniu z Szurą rozpoczyna życie u boku 
spodziewającej się dziecka Murki. Z tą znacznie młodszą dziewczyną niemal 
nic go nie łączy: gdy ona marzy o spokojnym życiu, jemu zdarza się znikać 
na dużej i szukać ukojenia w alkoholu i u boku obcych kobiet. Kurt musi 

jednak zająć się rodziną. Otwiera... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Dlaczego dzieło sztuki jest warte o wiele więcej niż najlepszy falsyfikat? 

Przyjemność działa w zagadkowy sposób, jak pokazuje Paul Bloom, 
psycholog z Uniwersytetu Yale, w tej barwnej, wciągającej książce 

poświęconej dociekaniom na temat tego, czego pragniemy i dlaczego. 
Korzystając z bogactwa zaskakujących badań, Bloom zgłębia zarazem 

przyjemności szlachetne, jak i te owiane złą sławą, te... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Zima 1993. Tego samego dnia, w niejasnych okolicznościach, ginie 

nastoletnie rodzeństwo. Oba zgony policja kwalifikuje jako tragiczne, 
niezależne od siebie wypadki. Wielkanoc 2013. Po siedmiu latach pracy w 
Instytucie Psychologii Śledczej w Huddersfield na Wybrzeże powraca Sasza 

Załuska. Do profilerki zgłasza się Paweł „Buli” Bławicki, właściciel klubu 
muzycznego w Sopocie. Podejrzewa, że... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
Sasza Załuska postanawia wrócić do policji. Najpierw jednak wyjeżdża na 

Podlasie do Hajnówki, by raz na zawsze uporządkować swoje życie 
osobiste. Profilerka uczestniczy w tradycyjnym białoruskim weselu i staje 
się świadkiem dramatycznych wydarzeń. Uprowadzona panna młoda to 
kolejna kobieta, związana z lokalnym przedsiębiorcą, która zaginęła bez 

śladu. Tymczasem w okolicznych lasach wciąż... 
 

http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Trzecia z serii czterech książek o utalentowanej profilerce Saszy Załuskiej. 
Kolejne portrety psychologiczne zbrodniarzy krok po kroku prowadzą ją do 

odkrycia mrocznej tajemnicy z własnej przeszłości. Hipnotyzująca Łódź, 
tajemnicze miasto, które nikomu, kto choć raz się w nim znalazł, nie da już 

o sobie zapomnieć. I Sasza Załuska, która będzie musiała stawić czoła 
szalonemu... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
Córka Saszy Załuskiej zostaje uprowadzona przez nieznanych sprawców i 
mimo wzmożonych wysiłków policji nie udaje się jej odnaleźć. Prywatne 

śledztwo Saszy wykazuje, że porwanie dziewczynki jest powiązane z 
zagadkowym samobójstwem byłego oficera wywiadu, pseudonim Dziadek, 

niegdyś przełożonego Załuskiej. To w jego posiadaniu znajdowało się 
archiwum kompromitujące najważniejszych polskich... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
Robią to psy. Robią to krocionogi. Kiedyś robiły to dinozaury. I robisz to ty, 

w przeciwieństwie do ośmiornic. Być może robią to także pająki, ale 
pewności nabierzemy dopiero w toku dalszych badań. Nie robią tego ptaki, 

chociaż mogłyby, gdyby tylko chciały. A śledzie robią to po to, by się 
porozumiewać. Czy to pierdzi? jest pełną zaskakujących faktów, bogato 

ilustrowaną i rzetelnie, a przy... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Jak powstał język? Jak to się dzieje, że przyswaja go każdy człowiek? Skąd 
wzięło się tyle podobieństw między językami, skoro każdy z nich powstał 

na potrzeby innej kultury? Od lat panuje przekonanie, że język jest 
zakodowany w naszych genach i że istnieje w każdym z nas jako wrodzony i 

instynktowny byt. Daniel Everett otwarcie kontestuje ten pogląd, 
dowodząc, że język to narzędzie... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
FITZEK poraża i przeraża... Uważaj: to może zdarzyć się naprawdę. 

Każdemu... Tobie też! Jest ósmy dzień ósmego miesiąca roku. Ósma 
wieczór. Masz cały kraj wrogów. Czy przeżyjesz Noc Ósmą? Wyobraź sobie 

internetową loterię, w której każdy może zgłosić najbardziej 
znienawidzoną osobę. Ósmego sierpnia zostanie wylosowany jeden 
człowiek. Przez całą noc będzie on wyjęty spod prawa. Każdy może... 

 
http://lubimyczytac.pl 



 

 
DŁUGO WYCZEKIWANA KONTYNUACJA NAJPOPULARNIEJSZEJ SAGI 

HISTORYCZNEJ KENA FOLLETTA OBEJMUJĄCEJ POWIEŚCI FILARY ZIEMI I 
ŚWIAT BEZ KOŃCA. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia 1557 roku. 

Młody Ned Willard wraca do rodzinnego domu stojącego w cieniu katedry 
Kingsbridge. Ani on, ani mieszkańcy miasta jeszcze nie wiedzą, że rok 1558 

wywróci do góry nogami nie tylko ich życie, lecz także losy... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Wielki finał Trylogii Czasu! Gwen i Giedon muszą po raz kolejny połączyć 

siły, żeby przeciwstawić się złowrogiemu hrabiemu de Saint Germain, który 
chce wykorzystać ich dar do własnych celów. W niebezpiecznej grze 

wydarzenia z przeszłości splatają się z teraźniejszością, zasadzki czyhają na 
każdym kroku (i w każdym czasie), a na jaw wychodzą kolejne tajemnice… 

Gwen musi zmierzyć się ze... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Maria Stuart, królowa Szkotów - w sieci spisków i zdrady. Uwięziona 

królowa to opowieść o dwóch kobietach walczących o jednego mężczyznę, 
a przede wszystkim opis losów pełnej determinacji władczyni, która wolała 

zginąć, niż wyrzec się swoich zasad i pragnienia wolności. Maria Stuart, 
królowa Szkotów, zmuszona do ucieczki przed zbuntowanymi lordami, 

zwraca się o azyl do swej kuzynki, Elżbiety... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Anna pozostawia wszystko za sobą i wyjeżdża do Szkocji, by uleczyć 

złamane serce. Tam znajduje pracę w posiadłości Lady Abigail, mając 
nadzieję, że to koniec jej problemów. Jednak w murach starego dworu w 

West Lothian odżywa przeszłość, a przyczajone demony wychodzą z 
ukrycia. Historia starszej pani wstrząsa młodą dziewczyną. Lady Abigail 

kochała kiedyś ze wzajemnością młodego, polskiego... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Ten ślub zaszokował salony… Teodora Saxby nie słynie z olśniewającej 

urody, jest więc ostatnią kobietą, w której londyńska socjeta widziałaby 
wybrankę oszałamiającego Jamesa Ryburna, dziedzica książęcego tytułu. 

Lecz po romantycznych oświadczynach w obecności samego następcy 
tronu nawet trzeźwo myśląca Teodora ufa w szczerość uczuć przyszłego 

męża... Plotkarska prasa wróży, że małżeństwo nie... 
 

http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

On obiecuje jej niebo. Ona daje mu siedem minut na spełnienie obietnicy... 
Eugenia Snowe kochała raz – wielką gorącą miłością. Jest przekonana, że 
już więcej nikogo nie pokocha. Całkowicie poświęciła się pracy, choć to 

zajęcie nietypowe dla damy z jej sfery. Eugenia prowadzi bowiem 
renomowaną agencję guwernantek. Lecz oto w drzwiach jej gabinetu staje 

Edward Reeve, arogancki syn hrabiego i... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Młody i majętny szkocki książę, Gowan Stoughton, przybywa do Londynu 
znaleźć żonę. Szuka pracowitej, skromnej panny, a nie delikatnej, 
rozkapryszonej arystokratki. A tylko takie damy spotyka na balu 

debiutantek. Poza jedną: piękna i cicha lady Edith Gilchrist wydaje mu się 
idealną kandydatką na żonę. Edith wystąpiła na swym pierwszym balu z 

gorączką i ledwie pamięta, co się działo. Nazajutrz... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Musiały być silne, by przeżyć w bezwzględnym świecie polskiej polityki. W 
mrokach średniowiecza Polską rządziły kobiety. I były diabelnie skuteczne. 

Dobrawa wie, że jej przyszły mąż Mieszko to zatwardziały poganin i 
masowy morderca. Nie ma wyjścia. Dla dobra swojego rodu wyrusza do 

dzikiego kraju Piastów. Oda musi opuścić klasztor, by zostać żoną 
słowiańskiego barbarzyńcy, odpowiedzialnego... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Klasyczne już dzieło Jona Kabata-Zinna na temat praktyki uważności w 
walce ze stresem i cierpieniem wytrzymuje próbę czasu. To bardzo 
użyteczny i praktyczny przewodnik. Gorąco polecam nowe wydanie 

lekarzom, pacjentom i wszystkim, którzy interesują się wiedzą o tym, jak 
użyć potęgi skupionej świadomości w obliczu zarówno poważnych, jak i 

pomniejszych życiowych wyzwań. -Andrew Weil, lek. med.,... 
 

http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Anna prowadzi ustabilizowane życie naukowca u boku męża Tomasza, 
udziałowca w rodzinnej kancelarii notarialnej. Barbara zmaga się z trudami 
życia i wiecznie nieobecnym w domu mężem Markiem, żołnierzem, który 

realizuje się na afgańskich misjach wojskowych. Oba na pozór dobre 
małżeństwa trapią problemy. W miarę upływu lat kobiety zdają sobie 

sprawę, że są nie do końca szczęśliwe w związkach i... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Seria przypadków sprawia, że dzieło debiutanta trafia na deski teatru 

Variétés. Powstaje spektakl utkany z ludzkich niedoskonałości, marzeń, 
niewyrównanych rachunków i zbiegów okoliczności. Czy to dla wielu 
początek przemian i koniec złudzeń? Czy kolejny sukces? Czy amator 

zostanie dramaturgiem, a zwyczajna dziewczyna 
 uwierzy w moc marzeń? Adam Mitoraj, prawnik, jest specjalistą od 

rozwodów.... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Nadszedł Koniec Świata. A właściwie dwanaście Końców- każdemu 

wierzącemu według potrzeb. Były katastrofy ekologiczne i naturalne, 
wojna atomowa, atak kosmitów, zstąpienie Jeźdźców i wiele innych wersji 

Apokalipsy. Nieliczni sprawiedliwi szczęśliwcy trafili do swoich Rajów. 
Reszta ludzkości zdana jest sama na siebie i walczy o przetrwanie w świecie 

przepełnionym chaosem. Lars Bergerson jest... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Kiedy życie Larsa Bergensona, bezwzględnego Grabieżcy, zamienia się w 
dymiące zgliszcza nie pozostaje mu nic innego, jak ruszyć na północ. Droga 
wiedzie go do Wyroczni i Drzewa, które w tajemny sposób, nieustępliwe go 

przyzywa i nieustannie wpływa na jego życie. Za sobą Berg „Końska 
Czaszka” pozostawia wielu potężnych wrogów, którzy gotowi są na wiele, 

byle tylko mu zaszkodzić. Wszystkie... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Bóg umarł - stwierdził filozof. A może odszedł? - zapytała pisarka. I 
postawiła BezPańskie anielskie zastępy w obliczu Armagedonu. Jej anioły 

są niepokojąco ludzkie. Palą, piją, piorą się po pyskach, bywają w 
burdelach, mają niewyparzone gęby, cierpią „na samotność”, są po 

naszemu pazerne. A wszystko dlatego, że Pan, stwarzając świat, 
zapowiedział ostateczną walkę ze Złym. Nikt oprócz... 

 
http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

„Latanie to coś więcej niż transport, to po prostu narkotyk. Piękno samo w 
sobie i podróżnicza magia. Droga w chmury wymagała wielu wyrzeczeń, 
cierpliwości i determinacji. Nie była usłana różami. Opowiem ci o niej. O 

tym, jak uczyłam się nie poddawać, wierzyć w siebie i dążyć do tego, czego 
naprawdę chciałam. Opowiem ci o samolotach, o pracy na pokładzie, o 

ludziach, których tam spotykam –... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Po latach spędzonych w Londynie Kit Cranmer powraca do domu 

ukochanego dziadka na wybrzeżu Norfolk. Samowolna i żądna przygód, 
galopująca w męskim przebraniu po okolicy, przypadkowo zostaje 

hersztem przemytniczej szajki i w tej roli poznaje przywódcę 
konkurencyjnego gangu. Tyle że ów przemytnik również nie jest tym, za 

kogo się podaje... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Po latach wypełniania dyplomatycznych zadań i tajnych zleceń dla 

brytyjskiej korony kapitan Robert Frobisher postanawia zostać w Londynie i 
znaleźć sobie żonę. Jednak znowu otrzymuje pilny rozkaz. Musi dotrzeć do 
Freetown i ustalić położenie obozu handlarzy niewolników. Tymczasem we 
Freetown panna Aileen Hopkins usiłuje odnaleźć swego brata Willa, oficera 

marynarki, który zaginął w... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Kapitan Caleb Frobisher przypływa do Freetown, by kontynuować misję 

dwóch starszych braci. Wraz z grupą marynarzy dociera do ukrytej w 
dżungli kopalni diamentów. Czekając na pomoc z Londynu, obserwuje 

obóz, w którym są przetrzymywani ludzie przeznaczeni do niewolniczej 
pracy. Pewnego dnia poznaje piękną kobietę, Katherine Fortescue, byłą 

guwernantkę opiekującą się dziećmi w obozie. 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Royd Frobisher wyrusza do Afryki, by dokończyć misję ratunkową, 

prowadzoną dotąd przez jego braci. Nie przypuszcza jednak, że na statku 
znajdzie się również Isobel Carmichael – jego była narzeczona. Obdarzona 
żywiołowym temperamentem Isobel ma własną misję do spełnienia: musi 
odnaleźć i sprowadzić do domu swoją kuzynkę. Liczy też na to, że wspólna 

podróż pozwoli jej wyzbyć się marzeń o... 
 

http://lubimyczytac.pl 



 

 
Życie Małgosi dalekie jest od ideału. Czteroletni synek sprawia problemy, 

mąż coraz później wraca do domu, a teściowa wszystko wie najlepiej i 
krytykuje nawet zawartość lodówki. W pracy też nie jest różowo – 

zazdrosna koleżanka zrobi wszystko, żeby uprzykrzyć jej życie. W całym 
tym chaosie Małgosia nawet nie zwraca uwagi na list z absurdalną 

informacją o spadku po ciotce mieszkającej pod... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Maja i Adam zawsze byli dla otoczenia parą idealną. Żadnych kłótni ani 

problemów finansowych, wszyscy zazdrościli im takiego życia i takiej 
miłości. Po latach, gdy w brzuchu nie trzepoczą już motyle, wspólne życie 

okazuje się nie tak proste. Kiedy Maja spędza kolejne dni w delegacji, 
Adam szuka pocieszenia w ramionach innej. Czy podczas wspólnego urlopu 

z dala od codziennych problemów, coś... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
Czy literatura podróżnicza musi być nudna? Książka Malka temu 

zdecydowanie przeczy. Autor zabiera nas w swej nietuzinkowej publikacji 
w podróż do kilku krajów Afryki Wschodniej: Etiopii, Kenii, Ugandy, 

Rwandy, Tanzanii, na Zanzibar i Madagaskar. Ze swadą, humorem, fantazją, 
dystansem do siebie i świata przybliża nam w niej, jak tanio podróżować na 

własną rękę po Czarnym Lądzie. W sposób... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Julia już wie, że tylko ona może zatrzymać Komitet Odnowy. Ale aby go 
pokonać, potrzebuje pomocy kogoś, komu nigdy nie potrafiła zaufać – 

Warnera. Podczas współpracy z nim przekona się, że nie wszystko, co wie o 
nim i o Adamie, jest prawdą. 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
„Nie możesz mnie dotknąć – szepczę. Kłamię – oto, czego mu nie mówię. 

Możesz mnie dotknąć – oto, czego nigdy nie powiem. Proszę, dotknij mnie 
– oto, co chcę powiedzieć”. Nikt nie wie, dlaczego dotyk Julii zabija. 
Bezwzględni przywódcy Komitetu Odnowy chcą wykorzystać moc 

dziewczyny, aby zawładnąć światem. Julia jednak po raz pierwszy w życiu 
się buntuje. Zaczyna walczyć, bo u jej boku staje... 

 
http://lubimyczytac.pl 



 

Mądra Mysz: 
- Alarm w przedszkolu Zuzi 

- Koparki, traktory, samochody 
- Mam przyjaciółkę baletnicę 

- Mam przyjaciela kierowcę autobusu 
- Mam przyjaciela kolejarza 

- Mam przyjaciela kosmonautę 
- Mam przyjaciela kucharza 

- Mam przyjaciółkę lekarza weterynarii 
- Mam przyjaciela marynarza 

- Mam przyjaciółkę ogrodniczkę  
- Mam przyjaciela piłkarza ekstraklasy 

- Mam przyjaciela piekarza 
- Mam przyjaciółkę pielęgniarkę 

- Mam przyjaciela pilota 
- Mam przyjaciela piłkarza 

- Mam przyjaciela policjanta 
- Mam przyjaciela pszczelarza 

- Mam przyjaciela ratownika medycznego 
- Mam przyjaciela strażaka 

 

 
 

Czy wiesz, że do śmietników na całym świecie trafia 1,3 miliarda ton 
żywności rocznie? Polacy produkują ponad 280 kg śmieci na osobę rocznie! 
Sylwia Majcher, dziennikarka i blogerka, przekonuje, że resztki zamiast do 

kosza mogą trafić na talerze! Filozofia Zero Waste staje się coraz 
popularniejszym nurtem, a coraz więcej osób decyduje się świadomie 

minimalizować produkcję odpadów w swoim... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Mietek – chłopak z osiedla marzy o karierze sędziego lub trenera. Niestety 
trudno być trenerem bez własnej drużyny. A jak tu zbudować zespół, jeśli 

połowa chłopaków jest za Barcą, a połowa za Realem, i ani myślą o 
współpracy? A do tego wszystkiego na osiedlu pojawia się dziewczyna, 
która gra lepiej od niejednego chłopaka i do tego potrafi czytać z ruchu 

warg. Tymczasem w bloku zaczynają się... 
 

http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Życie Konstancji sypie się nagle i bez ostrzeżenia. Wychowana w bajce 
zamożna jedynaczka nagle musi się zmierzyć z brutalną prozą życia. Troski 
materialne to jednak nie wszystko. Konstancja stanie przed poważniejszym 

wyzwaniem. W środowisku, w którym wszyscy kłamią musi odnaleźć 
prawdę. I zbudować swoje życie na nowo. To opowieść o skomplikowanych 

życiowych wyborach, tajemnicach przeszłości i... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Trwają przygotowania do świąt. Na osiedlu położonym na obrzeżach 
Krakowa lśnią tysiące świateł. Tylko dwa domy stoją ciemne. Przedwojenna 

willa i niewielki budynek obok niej. Antek Milewski wraca do domu po 
latach. Zostawia za sobą porażkę życiową i chce zacząć wszystko od nowa. 
Kiedy przekracza próg starej willi, wracają dawne wspomnienia. Zaczyna 

rozumieć, że nie odnajdzie spokoju, dopóki... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Początek historii, która stała się światowym fenomenem. Lou, energiczna i 
pogodna dwudziestokilkulatka, ma opinię ekscentryczki. Jej kolekcja 

wielokolorowych butów wzbudza sensację, niezliczone gafy wywołują 
pobłażliwy uśmiech u bliskich, a praca w kawiarni wydaje się spełnieniem 
jej marzeń. Wszystkich zaskakuje więc, że Lou dostaje posadę opiekunki 

Willa, bogatego bankiera, który cudem... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Od serii brutalnych morderstw pod Warszawą minęły cztery lata. Sprawcę 
ujęto, skazano, a potem osadzono w więzieniu. Dowody wskazujące na 

dawną legendę „Solidarności” były nie do podważenia. Mimo to pewnego 
dnia mecenas Joanna Chyłka otrzymuje list od żony skazańca, w którym 

kobieta twierdzi, że odkryła nowe dowody na niewinność męża. 
Prawniczka przypuszcza, że to jedna z wielu spraw, którym... 

 
http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Anna to dojrzała kobieta, której od dzieciństwa towarzyszy ogromny lęk 
przed lekarzami. Poznajemy ją w szczególnym momencie. Anna jest coraz 
bardziej zmęczona dotychczasowym trybem życia. Układa więc dla siebie 
„scenariusz na przyszłość” – spokojną, samotną egzystencję wypełnioną 

codziennymi, małymi przyjemnościami. Wie jednak, że najpierw musi 
rozwiązać zaniedbywany od lat problem ze swoim... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Profesor Andrzej Nowak pisze: „Sens odzyskanej w roku 1918 
niepodległości zrozumiemy tylko wtedy, gdy nie stracimy z oczu tego 

ogromnego dziedzictwa, które chroniła ona przez poprzednie wieki. Ani też 
tego dramatu, jakim stała się próba zniszczenia tego dziedzictwa przez 

rozbiory”. Nie zrozumiemy też bez takich dzieł jak „Niepodległa!”, które 
niesie wielki ładunek informacji i zarazem objaśnia... 
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Adam Gryziewicz spotyka kobietę swych marzeń, ale zostaje przez nią źle 
zrozumiany i nagle z dentysty musi przeistoczyć się w romantycznego 
artystę malarza. Sprawa jest trudna, ponieważ powinien dysponować 

pracownią, na dodatek zobowiązał się przecież do wykonania portretu, 
choć nie potrafi rysować. Jego wybranka, Ewa, to bystra osóbka, która 

również ma mnóstwo na głowie. Musi odnaleźć... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Co powinna zrobić kobieta, której mąż zamiast ciepła domowego ogniska, 
woli ganiać po lasach w poszukiwaniu skarbów? Zuzannie wydaje się, że 

ma wspaniałe życie: stałą pracę, duży dom, synka i męża. No dobrze, tego 
ostatniego tylko miewa, co boleśnie uświadamia jej psycholożka Matylda 
Mak. Zainspirowana jej zachętami Zuzanna postanawia wziąć sprawy w 

swoje ręce i zawalczyć o uwagę Ludwika. To... 
 

http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Jeżeli myślicie, że bycie mężatką jest proste, to jesteście w błędzie! 
Zastanawiałyście się kiedyś, jak to jest mieszkać pod jednym dachem z 
mężem, obłędnie przystojnym wuefistą i byłym narzeczonym? Zuzanna 

właśnie znalazła się w takiej sytuacji. Gdyby tego było mało, do Jaszczurek 
przyjeżdża ekipa telewizyjna, by nakręcić film o wypadku, który zdarzył się 

tuż pod jej domem! Zuzanna... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Zaskakująca i pełna intryg historia, która rozbawi Was do łez! Czy jedno 
niewinne spojrzenie w kobiecy dekolt może świadczyć o zdradzie? Tak, jeśli 
to twój mąż wpatruje się w dekolt innej! Zuzanna z przyjaciółką bawią się w 

prywatne biuro detektywistyczne, ale wcale nie jest im do śmiechu, gdy 
podążając tropem szanownego małżonka pakują się w kłopoty. W dodatku 

ktoś inny wciąż siedzi im na... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się po „…i żyli długo i szczęśliwie”? 
Zuzanna i Ludwik zaczynają starać się o dziecko. Chcą na dobre przegonić 
czarne chmury, które jakiś czas temu zawisły nad ich małżeństwem. Nie 

jest to łatwe, gdy do ich sypialni ciągle zaglądają zaaferowani domownicy! 
Mieszkańcy Jaszczurek plotkują o rzekomej ciąży Zuzanny. Podobno też 

ojcem domniemanego dziecka nie... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Amity Doncaster, słynna podróżniczka, przemierzyła wszystkie lądy i 
dobrze zna smak przygody. Benedict Stanbridge, uczony i szpieg, patrzył w 

oczy niebezpieczeństwu w najdalszych zakątkach egzotycznych krain. 
Spotkali się na karaibskiej wyspie. Lecz wkrótce Amity wróciła do Londynu, 
a Benedict przepadł gdzieś z tajemniczą misją. Teraz zjawia się znowu. Wie, 

że dziewczynie grozi... 
 

http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

W Londynie znikają młode dziewczęta - osierocone bogate dziedziczki. 
Trop wiedzie do ponurego zamku, gdzie są więzione. Guwernantka 

Concordia Glade postanawia ocalić dziewczęta. Lecz nawet najbardziej 
samodzielna i odważna młoda dama potrzebuje czasem pomocy. Tę pomoc 

nieoczekiwanie oferuje jej Ambrose Wells, dżentelmen- włamywacz z 
tajemniczym tatuażem na piersi. Lecz plan ucieczki tylko z... 

 
http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Calista Langley jest panną dobrze urodzoną, choć niestety, niezamożną. 
Właśnie dlatego uczucie jej narzeczonego nie przetrwało próby czasu. By 

się utrzymać, Calista organizuje w swoim domu spotkania, podczas których 
samotne damy i dżentelmeni mają szansę się poznać. Nie wszyscy 

pochwalają to zajęcie. Wśród nich jest autor powieści kryminalnych Trent 
Hastings. Mimo to Calista właśnie jego... 
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Po śmierci ojczyma-utracjusza lady Eleonora zostaje bez grosza przy duszy i 
bez dachu nad głową. Oferta pracy spada jak z nieba. Hrabia Lancaster 
zapłaci jej za to, by odgrywała jego narzeczoną. Przyjmując propozycję, 

Eleonora nie wie, że wikła się w niebezpieczną intrygę. A hrabia nie 
podejrzewa, ile będzie go kosztować towarzystwo upartej dziewczyny... 

 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Hugh Prentice nie cierpi przemądrzałych kobiet. A poza tym nawet gdyby 
jakimś cudem polubił towarzystwo Sary Plainsworth, i tak nie miałoby to 
znaczenia. Po tragicznym pojedynku ten błyskotliwy matematyk porzucił 

salonowe rozrywki i nie interesuje go zabieganie o względy pięknych dam. 
Sara nie cierpi zarozumiałych mężczyzn. A poza tym nigdy nie wybaczyła 

Hugh pojedynku, który omal nie... 
 

http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Fascynujący wgląd w niezwykły świat ptaków i to, jaki wkład wnoszą w 
nasze życie. Ptaki to jedyne z dzikich stworzeń, z którymi łączą nas tak 

wyjątkowe relacje. Są praktycznie wszędzie, towarzyszą nam na każdym 
kroku, a my uwielbiamy je obserwować, słuchać ich śpiewu, karmić je, a 

nawet z nimi rozmawiać. Ptaki, jak twierdzi Jim Robbins, szczególnie 
wzmacniają naszą więź z otaczającym... 
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„Mistrzowska gra” pozwala prześledzić narodziny wolnego kraju i jego 
bardzo szybkie krzepnięcie. Sam początek książki uświadamia 

współczesnemu czytelnikowi, że naprawdę było o co się bić, bośmy 
naprawdę ogromnie wiele stracili. Publikacja na 100-lecie odzyskania 

niepodległości! 
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Kontynuacja losów bohaterów „Wyjdziesz za mnie, kotku?” i „Będzie 
dobrze, kotku. Po rozstaniu z Patrykiem Anna nie potrafi się odnaleźć w 

nowej sytuacji. Ciężko było jej odejść, ale jeszcze ciężej ponosić 
konsekwencje odejścia, bo przecież są dzieci, którym zburzyła stabilizację. 

Teściowa oskarża ją o egoizm, psują się też relacje z przybraną córką, Mają. 
Anna jest rozdrażniona, cierpi na... 
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Wrażliwa, ufna, trochę naiwna Joanna pragnęła od życia tylko jednego: 
chciała mieć rodzinę. Taką, w jakiej sama rosła, zanim rodzice zginęli w 
wypadku. Skończyła studia, ale nie myślała o pracy i robieniu kariery. 

Młodzieńcza miłość zaowocowała ślubem i dzieckiem. Joanna była 
szczęśliwa, spełniły się jej marzenia. Tomasz prowadził firmę, zarabiał na 

dobre życie, Joanna zajmowała się córeczką,... 
 

http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Najkrwawsze strajki w czasach II RP – takiego Krakowa nie znacie! Kraków 
czerwonych 1923 i 1936 to oparta na faktach powieść o międzywojennym 

Krakowie, w którym ścierają się interesy różnych grup społecznych. 
„Czerwoni” z kręgu Polskiej Partii Socjalistycznej, wykorzystując kryzys 

gospodarczy do osłabienia rządu, dwukrotnie realizują tragiczne w 
skutkach strajki. Giną ludzie, miasto raz po... 
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Czy diagnoza lekarska przekreśli marzenia młodej dziewczyny? Cukrzyca. 
Słowo, które zmienia życie na zawsze. Choroba, z którą każdy może mieć 
do czynienia. Błogosławieństwo czy klątwa? Ada była pewna, że usłyszała 
wyrok śmierci. Bez wsparcia rodziców i przyjaciół coraz bardziej zamykała 

się w sobie, popadając w depresję. Po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego 
dostała list od babci, który... 
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Bestsellerowa książka Timothy'ego Snydera. Historia największego 
ludobójstwa w dziejach świata. Polska, Ukraina, Białoruś, kraje bałtyckie i 

zachodnia część Rosji to obszar, który stał się teatrem działań dwóch 
najbardziej zbrodniczych reżimów Europy. Skrwawione ziemie. To tam 

właśnie zbiegały się imperialne wizje krwiożerczych dyktatorów: Hitlera i 
Stalina. Tam z ich rąk w ciągu dwunastu lat... 
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Dlaczego sok pomidorowy stanowi aż 27% napojów kupowanych na 
pokładach samolotów? Jaki wpływ na serwowane jedzenie ma to, czy 
talerz jest mały, czerwony, czy okrągły? Dlaczego jemy o 35% więcej w 
towarzystwie jednej osoby i o 75% więcej w towarzystwie trzech osób? 
Gastrofizyka to nowa dziedzina wiedzy zapoczątkowana przez profesora 

Charlesa Spence’a, łącząca psychologię, neuronaukę i... 
 

http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Klara budzi się rano na klatce schodowej. Nie pamięta, co się działo w nocy, 
nie wie, jak wróciła do domu. Z przerażeniem orientuje się, że od imprezy, 

na którą wyszła w sobotę, minęły dwa dni. Odkrywa dziwne ślady na swoim 
ciele. A później dowiaduje się, że parę miesięcy wcześniej inną kobietę 
spotkało coś bardzo podobnego. Postanawia się z nią skontaktować. I 

wtedy ktoś podrzuca jej dziwny... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 

Autorka powieści "Czary w małym miasteczku", za którą została 
uhonorowana I nagrodą jury na Festiwalu Literatury Kobiecej. Klimatyczna 
opowieść o zgromadzeniu uzdrawiaczek, które przez lata leczyły chorych i 
ratowały potrzebujących z opresji. Cechowały ich mądrość i szacunek do 
ludzi. Obdarzone przez kolejnych panujących wszelkimi przywilejami, z 

poświęceniem służyły współmieszkańcom. Jednak... 
 

http://lubimyczytac.pl 

 

 
 
 

Major ABW, świadek koronny „Masa” i najbardziej inwigilowany 
dziennikarz śledczy w Polsce – o najważniejszych polskich politykach, 
„autorytetach” i służbach specjalnych, w opatrzonej klauzulą tajności 

historii o prawdziwej mafii, stanowiącej zapis nieprawdopodobnie 
prawdziwych wydarzeń – i gorszej niż samo piekło. 
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Jakim cudem ludzkość nie wymarła, skoro tyle wysiłku trzeba włożyć w 
wychowanie jednego dziecka? SOS! W domu pojawia się małe stworzenie, 

które ryczy nie na żarty, za krótko śpi, ssie palec, robi kupy i dziwnie na 
ciebie patrzy. Podobno człowiek może się przyzwyczaić do wszystkiego. 

Więc kiedy w domu pojawił się Pitu (wtedy jeszcze nie mieliśmy pojęcia, jak 
się będzie nazywał),... 
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Czy historia sprzed lat, usłyszana przypadkowo na drugim krańcu świata, 
może wpłynąć na nasze losy? Kilka romantycznych chwil, przeżytych w 

czasie urlopu w Azji, budzi w Annie, trzydziestokilkuletniej singielce, dawno 
uśpione uczucia. Kobieta podejmuje decyzję, która na zawsze może 

zaważyć na życiu kilku osób. Jednak szczęście, będące pozornie w zasięgu 
jej ręki, rozsypuje się nagle niczym... 
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Milaczek nadal nieustająco szuka miłości i… są na nią widoki! Jej wybranek 
ma długie włosy, zna się na komputerach i lubi Milenkę. Zofia Kruk 

realizuje swoje fantazje, a hartu ducha, energii, a także figury 
pozazdrościłaby jej niejedna dwudziestka! Do mieszkania nieopodal 

wprowadza się pewna gimnastyczka – czy to możliwe, że prowadzi tam 
dom publiczny? Co na to Parys Antonio? 
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Najzabawniejsza świąteczna komedia romantyczna! Zdradzony przez 
narzeczoną i oszukany przez wspólnika trzydziestoletni Michał marzy o 
tym, aby zacząć nowe życie. Kiedy dowiaduje się, że podczas II wojny 
światowej jego rodzina ukryła w małym miasteczku na północy Polski 

skarb, wyrusza na jego poszukiwanie. Sęk w tym, że teraz w tym miejscu 
stoi restauracja. Prowadzi ją rówieśniczka Michała,... 
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Słodko-gorzka opowieść o spełnionych marzeniach. Ada ma kłopoty. 
Złamane serce i pusty portfel. Na gdańskim osiedlu otwiera małą cukiernię, 

bo tylko to potrafi robić – piec ciasteczka. Cukiernia wabi i przyciąga, 
szczególnie inne zagubione dusze – Karolinę, singielkę nie z wyboru, 
Magdę, żonę faceta, który najbardziej kocha swój…samochód oraz 

Milenkę, która niebawem będzie mamą. I tak za... 
 

http://lubimyczytac.pl 



 

 
 

Jest to książka poświęcona nie tyle samemu Józefowi Piłsudskiemu, co 
kultowi „twórcy naszej niepodległości”. Kultowi, który budowano jeszcze 

za jego życia, a w ciągu kilkuletnich rządów następców uczyniono 
wyznaniem państwowym, ale który prawdziwą legendą narodową 

uczyniony został przez antykomunistyczną opozycję lat osiemdziesiątych. 
Tym, co zmusiło mnie do napisania tej książki, jest fakt,… 
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