
 

O autorze: Artur Domosławski - Jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich 

reporterów. W latach 1991-2011 dziennikarz „Gazety Wyborczej”, od 2011 r. związany 

z tygodnikiem „Polityka”. Autor cenionych książek, m.in. „Chrystus bez karabinu”, 

„Gorączka latynoamerykańska” oraz głośnej biografii „Kapuściński non-fiction”. 

Uhonorowany tytułem Dziennikarza Roku 2010. 

O książce: „Wykluczeni” - Nieważne gdzie mieszkasz, jeśli jesteś niechcianym 

gościem na Ziemi. Notes Artura Domosławskiego wypełniał się przez lata historiami 

przemocy      i wykluczenia. Razem z nim odwiedzamy miejsca odległe od siebie                      

o tysiące kilometrów: Kolumbię, Brazylię, Meksyk, Palestynę, Egipt, Sudan 

Południowy, Kenię               i Myanmar, za każdym razem poznając nowy sposób,                     

w jaki – będąc człowiekiem w XXI wieku – można cierpieć i zadawać ból. Te historie – 

ułożone jedna przy drugiej – łączy, mimo pozornych różnic, intymna nić. Nieważne w 

jakim języku mówisz, jeśli jesteś „nagim życiem” w rękach tych, którzy mają władzę, 

możesz zginąć, zniknąć, zostać zepchniętym do roli “podczłowieka”. Globalizacja I 

homogenizacja objęła nie tylko rynki finansowe, ale też biedę, rozpacz   i śmierć.  

Źródło: http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Becca Fitzpatrick - Becca Fitzpatrick dla pisarstwa rzuciła pracę                        

w służbie zdrowia. "Szeptem" to jej pierwsza książka. Od razu po premierze znalazła się 

na liście bestsellerów "The New York Times". Becca pracuje już nad kontynuacją 

przygód Nory, a w wolnych chwilach oddaje się swoim pasjom: uprawia jogging, kupuje 

buty i ogląda seriale kryminalne.  

O książce: „Niebezpieczne kłamstwa” - Stella to nie jest moje prawdziwe imię. 

Thunder Basin w Nebrasce nie jest moim prawdziwym domem. 

Po tym jak byłam świadkiem groźnego przestępstwa, zostałam objęta programem 

ochrony świadków i wysłana do spokojnego miasteczka na końcu świata. Moje życie 

rozpadło się na milion kawałków. Nie potrafię się tu odnaleźć. Miałam rozpocząć ostatni 

rok liceum. Miałam być z chłopakiem, którego kocham, ale zostaliśmy rozdzieleni. 

Teraz w moim życiu pojawił się ktoś inny – czy mogę mu zaufać? Coraz trudniej jest 

mi ukrywać uczucia. Coraz trudniej jest też kłamać…  

Źródło: http://lubimyczytac.pl/ 

 

 

O autorze: Sylwia Kubryńska - Niepokorna felietonistka „Wysokich Obcasów”. 

Autorka powieści Last Minute i Najlepszego Bloga na Świecie. Nie dostała żadnej 

specjalnej nagrody, nie zajęła żadnego miejsca w żadnym prestiżowym konkursie, ale 

tylko dlatego, że nie wzięła w nim udziału. Nie wiadomo, ile ma lat, gdzie mieszka                   

i jak kończy się historia, którą opowiada.  

O książce: „30 sekund” - Maria jest nastolatką, gdy jej chłopak żąda „dowodu miłości”. 

Trzydziestosekundowe doznanie niesie tragiczne konsekwencje. Wiele lat później 

kobieta trafia na terapię grupową, gdzie odsłania kulisy swojej traumy. To, co do tej pory 

wydawało się „tylko” tragedią, okazuje się przedsionkiem piekła. Piekła kobiet. „30 

sekund” to powieść stanowiąca zapis doświadczeń współczesnych polskich kobiet. W 

książce pojawiają się autentyczne fragmenty listów od tych, które zapragnęły 

opowiedzieć światu swoje historie. Historie, które wydarzyły się naprawdę.                                                                               

Źródło: http://lubimyczytac.pl/ 



 

O autorze: Stanisław Łubieński - Ukończył kulturoznawstwo i ukrainistykę na 

Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w telewizji, w wydawnictwie i firmie 

produkującej napoje bezalkoholowe. Publikował m.in. w "Lampie", "Nowych 

Książkach", "Bluszczu" i "Rzeczpospolitej". Jest współautorem cyklu filmów 

Warszawski tygiel kulturalny opowiadających o życiu imigrantów w stolicy.  

O książce: „Dwanaście srok za ogon” - To książka dla tych, co „cierpią” na Birding 

Compulsive Disorder, i tych, co myślą, że James Bond to agent z licencją na zabijanie, 

dla ornitologów, którzy chcą wyjść poza ścisłe ramy nauki, i dla ptasiarzy, którzy chętnie 

uzupełnią swoją wiedzę. I dla wszystkich ciekawskich, bo kto nie chciałby wiedzieć, o 

co chodziło ptakom Hitchcocka? Autor udowadnia, że warto czasem zadrzeć głowę i 

zachwycić się jerzykiem śmigającym miedzy blokami, przystanąć              w parku i 

posłuchać kosa albo zamyślić się nad obrazem czy wierszem, w którym ptak gra rolę 

symbolu.  

Źródło: http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Alex Marwood - Jej pierwsza powieść, Dziewczyny, które zabiły Chloe, 

została w 2013 roku nominowana w Wielkiej Brytanii do nagrody przyznawanej przez 

International Thriller Writers, a w Stanach Zjednoczonych zdobyła Edgar Allan Poe 

Award w kategorii Najlepsza Powieść roku 2014. Przetłumaczona dotychczas na 17 

języków, od niosła sukces porównywalny do Dziewczyny z pociągu.  

O książce: „Najmroczniejszy sekret” -Pełna napięcia, przejmująca i niesamowicie 

pomysłowo skonstruowana opowieść o tajemniczym zniknięciu dziecka, toksycznych 

relacjach międzyludzkich i mrocznych rodzinnych sekretach. Sean Jackson hucznie 

obchodzi swoje pięćdziesiąte urodziny. Impreza kończy się jednak katastrofą i wielkim 

skandalem, gdy jedna z jego córek, Coco, w tajemniczych okolicznościach znika              w 

środku nocy. Jakie tajemnice kryją się za zamkniętymi drzwiami domu Jacksonów?  

Źródło: http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Joyce Carol Oates - Joyce Carol Oates (ur. 16 czerwca 1938) – 

amerykańska pisarka, eseistka, poetka, autorka horrorów, thillerów i książek dla dzieci. 

Od 1978 profesor na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Princeton, gdzie 

zajmuje się programem pisania kreatywnego. Wraz z mężem redaguje literackie pismo 

"Ontario Review". W swoich powieściach Oates przedstawia szeroką panoramę 

amerykańskiego społeczeństwa i przemian kultury w ostatnich dziesięcioleciach. 

Szczególnie interesuje ją temat przemocy i kondycja kobiet. W Stanach Zjednoczonych 

najbardziej znana jest jako autorka opowiadań. 

O książce: „Kartagina” - Tytułowa Kartagina to amerykańskie miasteczko otoczone 

malowniczymi górami Adirondack – wśród nich ginie bez śladu Cressida Mayfield, 

wyobcowana nastolatka, odstająca od swojej powszechnie szanowanej rodziny. Policja 

i ojciec Cressidy podejrzewają, że za jej zniknięciem stoi bohater wojny                       w 

Iraku, Brett Kincaid, były narzeczony starszej z sióstr Mayfield, pięknej                              i 

„grzecznej” Juliet, w którego towarzystwie widziano dziewczynę po raz ostatni. Brett 

twierdzi jednak, że niczego nie pamięta, ale to dopiero początek łańcucha zdarzeń tej 

mistrzowskiej opowieści z suspensem, porywającej i jednocześnie przemawiającej do 

wyobraźni współczesnego czytelnika.                          Źródło: http://lubimyczytac.pl/ 



 

O autorze: Nora Roberts - należy do wielu zrzeszeń pisarzy oraz jest laureatką wielu 

nagród, które dostała od swych kolegów po fachu i wydawnictw. Pracowała krótko jak 

aplikant adwokacki. Po narodzinach synów, Dana i Jasona, pozostała w domu                 i 

pracowała dorywczo. Zamieć w lutym 1979 zmusiła ją, by spróbować innej, twórczej 

pracy. Urodzona w rodzinie czytelników, Nora zawsze coś czytała albo wymyślała 

historyjki. Podczas tej pamiętnej zamieci, wyciągała ołówek i notatnik i zaczęła 

zapisywać jedną z tych historii. Tak rozpoczęła się jej kariera. Kilka rękopisów                           

i odrzuceń później, jej pierwsza książka, Irlandzka wróżka, została opublikowana przez 

amerykańskie wydawnictwo Silhouette w 1981 roku.  

O książce: „Obsesja” - Naomi Carson to młoda kobieta po traumatycznych przejściach, 

której dzieciństwo rozstało rozdarte przez szokującą zbrodnię. Mogło ją to zniszczyć, 

ale Naomi znalazła w sobie siłę, by przetrwać, i poświęciła się swej pasji - fotografii, 

dzięki której mogła jeździć po całym świecie i robić zdjęcia. Teraz jednak postanowiła 

wreszcie zapuścić korzenie. Gdy jednak Naomi zaczyna planować przyszłość, dogania 

ją przeszłość. Ktoś w miasteczku zna jej przerażającą tajemnicę. Naomi musi odkryć 

tożsamość swego prześladowcy. 

Źródło: http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Maciej Siembieda - Urodzony w 1961r., pisarz i reportażysta, trzykrotny 

laureat "polskiego Pulitzera". Od trzydziestu lat prowadzi dziennikarskie śledztwa 

historyczne. Publikował m.in. w paryskiej "Kulturze", "Polityce", "Odrze"                                 

i "Tygodniku Kulturalnym". Tajemnicy "Chrztu Warneńczyka" poświęcił kilkanaście lat 

badań. Powieść "444" jest ich rezultatem, łącząc prawdę historyczną z fikcją literacką. 

O książce: „444” - przepowiednia ukryta w obrazie Jana Matejki może odmienić losy 

świata i twoje… W 1881 r. Jan Matejko maluje “Chrzest Warneńczyka”.  

Tajemnicę obrazu tropi prokurator IPN Jakub Kania. Wpada na trop związku płótna 

Matejki z islamską przepowiednią arby, według której – co 444 lata czterech wybrańców 

zyska szansę pojednania islamu z chrześcijaństwem. Jednym z nich jest polski król 

Władysław Warneńczyk, któremu pojednanie się udało, ale tylko na trzy dni, zanim nie 

zerwano pokoju w Segedynie. Czy Jakub Kania zdoła wyjaśnić zagadkę obrazu? 

Źródło: http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Peter Wohlleben - Leśnik z ponad dwudziestoletnim stażem w Zarządzie 

Lasów Państwowych w Niemczech. Zrezygnował z posady urzędniczej, aby swoją wizję 

ochrony przyrody wcielać w życie. Jest częstym gościem w programach telewizyjnych. 

Swoją wiedzą chętnie dzieli się w licznych publikacjach i podczas seminariów. 

O książce: „Sekretne życie drzew” - W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy. Są tam 

drzewa, które porozumiewają się ze sobą, drzewa, które z oddaniem troszczą się                      

o swe potomstwo oraz pielęgnują starych i chorych sąsiadów, drzewa, które 

doświadczają wrażeń, mają uczucia i pamięć. Niewiarygodne? Ale prawdziwe! Leśniczy 

Peter Wohlleben snuje fascynujące historie o zdumiewających zdolnościach drzew.                                                                       
Źródło: http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Jakub Żulczyk - Popularny pisarz młodego pokolenia. Pochodzi                           

z Nidzicy, ukończył studia dziennikarskie na UJ. Współpracownik pism „Lampa”                     

i „Machina”, twórca rubryki „Tydzień kultury polskiej” w tygodniku „Wprost”. Autor 

czterech powieści, z których dwie ostatnie – "Instytut" i "Zmorojewo" wpisują się w 

konwencję horroru. 



O książce: „Wzgórze psów” - Mroczny thriller, którego akcja dzieje się w niewielkim 

mieście, w zamkniętej hermetycznie społeczności. Prowincja Polski jako miejsce, gdzie 

schowana jest pewna metafizyczna prawda o polskim losie. Jaka                                    w 

rzeczywistości jest pamięć o krzywdzie? Czy karę za zło można karać innym złem? 

Gdzie jest granica moralnej racji w wymierzaniu sprawiedliwości? Co kryje się pod 

powierzchnią?  

Źródło: http://lubimyczytac.pl/ 

 


