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l.p Autor i tytuł Opis
1 Stanecka Zofia – Basia i

śmieci
Tym razem mała Basia mierzy się z wielkim problemem

zaśmiecenia środowiska. „Myślałaś kiedyś o tym, że jesteś
wielorybem?” – pyta mamę Basia. Od tego przewrotnego
pytania zaczyna się rozmowa o ekologii i brudnej stronie

współczesnego świata. „Bo wieloryby nie mogą jeść torebek”
– słusznie zauważa Basia. Dziewczynka odkrywa, że świat
wokół niej nie jest tak różowy i wszyscy mamy za uszami.

Używamy foliowych torebek, plastikowych opakowań,
słomek. Krótko mówiąc, śmiecimy.

                                                                        https://egmont.pl/
2 Cenny motyw

Małgorzata Rogala
Zdrada  małżeńska,  zbrodnia,  cenny  pierścionek  spływający
krwią.Aleksandra  otrzymuje  od  swojego  kochanka
drogocenny pierścionek. Wkrótce zostaje zamordowana. Czy
zbrodnia  ma coś  wspólnego z  wyjątkową biżuterią?  Celina
Stefańska – prywatna detektyw, która przypadkowo trafia na
miejsce  morderstwa  postanawia  wszcząć
dochodzenie.Śledcza stawia przed sobą jeszcze jedno trudne
zadanie.  Wobec  nieudolności  policji,  postanawia  odnaleźć
morderców  swoich  rodziców  i  raz  na  zawsze  zamknąć  tę
trudną  sprawę.  Czy  Celinie  uda  się  dotrzeć  do  bolesnej
prawdy?  Czy  odkryje,  kto  stoi  za  traumą…
http://lubimyczytac.pl/

3 Hegarty Patricia
Drzewo

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak zmienia się życie w lesie w
czasie kolejnych pór roku? Gdy na gałęziach drzew rozkwitają
kwiaty,  małe  zwierzątka  zaczynają  wesołe  zabawy  wśród
zieleniejących  traw.  W  ciepłym  letnim  słońcu  dojrzewają
owoce, jesień barwi liście na czerwony i złoty kolor,  a gdy
spadają  pierwsze  śniegi,  niedźwiedzie  zapadają  w  zimowy
sen…
Pojawiająca  się  na  kolejnych  stronach  wycięta  dziupla
pozwala śledzić wraz z zamieszkującą ją sową następujące w
przyrodzie przemiany, a uroczy wierszowany tekst i czarujące
ilustracje  Britty  Teckentrup  ożywiają  scenki  w  wyobraźni
czytelników. Idealna pozycja dla przedszkolaków.
                                                              https://www.empik.com/

4 Dusia  i  Psinek-Świnek.
Nikt  się  nie  boi  M.
Kurczewska,  J.
Bednarek

„Dusia i Psinek-Świnek” to seria książek dla najmłodszych o
rezolutnej dziewczynce, która poznaje świat wokół siebie

razem z mamą, tatą, najlepszym przyjacielem z przedszkola
Tomkiem, a przede wszystkim ze swoim ukochanym

Psinkiem-Świnkiem. Musicie jednak wiedzieć, że Psinek-
Świnek nie tylko dodaje Dusi otuchy w trudnych życiowych

momentach. Pluszak ma także własne tajemnice…
                                                          http://lubimyczytac.pl/



5 Feluś i Gucio wiedzą jak 
się zachować
K. Kozłowska, M.  
Schoett

Feluś jest już przedszkolakiem. Nadszedł czas, żeby poznał
zasady dobrego wychowania. Dowie się, że w różnych
sytuacjach, czy to w domu, czy w przedszkolu, należy

zachowywać się w określony sposób. Dzięki temu, że pozna
kodeks przedszkolaka, będzie wiedział, jak ładnie jeść przy

stole, kiedy używać magicznych słów: "proszę",
"przepraszam" i "dziękuję", i co robić w teatrze.

                                                          http://lubimyczytac.pl/

6 Inspirujące bajki
Agnieszka Antosiewicz

W publikacji znajdziemy bardzo ciekawe historyjki, które
dadzą nam a w szczególności dzieciom dużo do przemyślenia.
Moje dzieci są bardzo kreatywne i czasami zdarza się, że się

nudzą, bo zasób ich pomysłów na dany dzień się wyczerpał. A
by im pomóc w odnalezieniu nowego i ciekawego zadania
wystarczy przeczytać opowiadanie "Ale nuda" i po chwili

znowu mają głowę pełną nowych, wspaniałych pomysłów na
zabawę i zabicie nudy.

                                                          http://lubimyczytac.pl/

7 Jaga
Katarzyna Berenika

Miszczuk

Prequel bestsellerowej serii „Kwiat paproci” Katarzyny
Bereniki Miszczuk. Choć historia Gosławy Brzózki i

przystojnego Mieszka dobiegła końca, losy niektórych postaci
„Szeptuchy” pozostały wciąż do końca niepoznane. „Jaga” to

opowieść o brawurowych przygodach jednej z najbardziej
lubianych bohaterek cyklu. Co działo się ze słynną Babą Jagą,

zanim drogi jej i Gosi się spotkały?
                                                          http://lubimyczytac.pl/

8 Jeszcze się kiedyś
spotkamy

Magdalena Witkiewicz

Są takie historie, które zostają w nas na zawsze. 
Są takie osoby, których nigdy nie zapominamy.

Ja już nie czekam. Chwytam każdy dzień i się do niego
uśmiecham. Wierzę, że będą w nim cudowne chwile.

Ile razy zadawali sobie pytania jak potoczyłoby się ich życie,
gdyby nie wojna? 

Adela, Franciszek, Janek, Rachela, Joachim i Sabina mieli
wielkie plany i marzenia. Przeżywali pierwsze miłości i

prawdziwe przyjaźnie. Nie było ważne, że ktoś ma nazwisko
żydowskie, niemieckie czy polskie. Po prostu byli

przyjaciółmi. Wojna zmieniła wszystko. Wiele lat później,
wnuczka Adeli, Justyna, przeżywa kryzys małżeński. Dopiero

wówczas poznaje historię swojej babki i jej przyjaciół.
Historię, która zmienia ją na zawsze.

                                                          http://lubimyczytac.pl/

http://lubimyczytac.pl/


9 KTO MIESZKA W LESIE
KICIA KOCIA I NUNUŚ -

ANITA GŁOWIŃSKA

Trzecia książka o Kici Koci i Nunusiu z otwieranymi
okienkami. Tym razem jest ich 47. Każde kryje coś ciekawego,

ponieważ Kicia Kocia i Nunuś wybrali się na ciekawą
wycieczkę do lasu. Będą poznawać jego mieszkańców, a na

koniec urządzą wspaniały piknik!

                                            https://www.empik.com/

10 Kobiety z odzysku
Izabella Frączyk

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak często życiem rządzi
przypadek? Trzy kobiety: młoda wdowa, była żona bigamisty

oraz doświadczona przez życie rozwódka nawet nie
przypuszczają jak wiele w ich życie mogą wnieść wspólne

egipskie wakacje. Leniwy urlop na leżaku? Nic bardziej
błędnego. Niesamowite zbiegi okoliczności sprawią, że ich

świat stanie na głowie i po powrocie do kraju już nic nie
będzie...

                                                          http://lubimyczytac.pl/

11 Trudne wybory
Izabella Frączyk

W życiu trzech przyjaciółek - Gośki, Felicji i Zuzy - nareszcie
zapanował spokój i każda z nich zdołała w końcu odetchnąć
po wydarzeniach, które niespodziewanie doprowadziły je do

wspólnych wakacji w Egipcie. Ale czy na długo? Teraz, po
roku, powracamy i sprawdzamy, co u nich. Wracamy jak z
wizytą u naszych dobrych znajomych, by stwierdzić, że u

każdej z nich sporo się dzieje. Jako że nic nie jest dane
człowiekowi raz na zawsze, także i tym trzem kobietom życie
nie oszczędza ciekawych doznań, nie zawsze miłych. Jedyne

co jest pomiędzy nimi niezmienne - to przyjaźń. A facet?
Wiadomo, rzecz nabyta.

                                                          http://lubimyczytac.pl/

12 Kochaj mnie czule
Gabriela Gargaś

Za dużo tego wszystkiego jak na jedną osobę… Może ktoś
dopisze za mnie szczęśliwe zakończenie? - tak napisała

zwyciężczyni konkursu literackiego „Opowiedz nam swoją
historię”. To właśnie jej opowiadanie zainspirowało autorkę

do napisania tej niezwykle wzruszającej powieści. 
Czy prawda może wyzwolić? 

Czy może lepiej nie wiedzieć o przykrych wydarzeniach z
przeszłości?

                                                          http://lubimyczytac.pl/

13 Listy zza grobu Dwadzieścia lat po śmierci ojca Kaja Burzyńska wciąż



Remigiusz Mróz otrzymuje od niego wiadomości. Zadbał o to, przygotowując
je zawczasu i zlecając coroczną wysyłkę tego samego,

pozornie przypadkowego dnia. Po czasie Kaja traktuje to już
jedynie jako zwyczajną tradycję – aż do momentu, gdy w

listach zaczyna dostrzegać drugie dno…
Tymczasem do miasteczka po dwudziestu dwóch latach
wraca Seweryn Zaorski. Patomorfolog i samotny ojciec

dwójki dzieci kupuje zrujnowany dom rodzinny Kai i
rozpoczyna remont. W zniszczonym garażu odnajduje

zamurowaną skrytkę z materiałami, które rzucają nowe
światło na sprawę sprzed dwóch dekad…

                                                          http://lubimyczytac.pl/
14 Łowca tygrysów

Paullina Simons
Łowca tygrysów, pierwsza część nowej trylogii Paulliny

Simons, to porywająca historia, w której szczęście przeplata
się z rozpaczą, łzy mieszają z radością, a jej bohaterowie
udowadniają, że prawdziwa miłość potrafi przezwyciężyć

czas. Młody i przystojny Julian Cruz wiedzie szczęśliwe życie
w Los Angeles. Podczas weekendowego wypadu do Nowego
Jorku poznaje młodą aktorkę, Josephine Collins. Tajemnicza
młoda kobieta podbija jego serce i sprawia, że życie Juliana
wywraca się do góry nogami. Z pozoru wszystko układa się
wspaniale, choć najbliższy przyjaciel Juliana i przyjaciółka
Josephine ostrzegają go przed tym związkiem. Jednak po

zaledwie trzech tygodniach Julian oświadcza się i Josephine
zgadza się zostać jego żoną. Tuż przed ślubem dochodzi do

tragedii…
                                                          http://lubimyczytac.pl/

15 Majorka na końcu
świata

Anna Klara Majewska

Życie nawet pod majorkańskim słońcem bywa równie piękne,
co nieznośne.

Magda znowu zbliża się do życiowej krawędzi – nadchodzą
kolejne urodziny, do których tak panicznie bała się dobić.

Jednak nie daje się zwariować, wszelkie wątpliwości
właściwe dla kryzysu wieku rozwiewa po swojemu, w różny
sposób udowadniając sobie i światu, że wigor i radość życia

jeszcze jej całkiem nie opuściły..
                                                          http://lubimyczytac.pl/

16 Małe historie o wielkich
marzeniach

Marta H. Milewska

Trzy opowiadania o sile marzeń, odwadze, przyjaźni i prawie
do bycia sobą. Historia liścia, który marzył o lataniu. Historia

małej muchy, która odkrywa, że to nie świat na zewnątrz
pędzi, ale pociąg, w którym ona mieszka. Historia ślimaka,

który nie zważając na ostrzeżenia postanowił wejść na wielką
górę. Niepozorni bohaterowie wychodzą poza schemat i

nadają swemu życiu nowy sens. Pełne ciepłego,
przewrotnego dowcipu, napisane prostym językiem

opowiadania przykuwają uwagę i prowokują do refleksji.
                                                          http://lubimyczytac.pl/

17 Miłe Natalii początki Dziesięcioletni Jarek - zdolny, inteligentny, sprytny i ambitny



Olga Rudnicka - zwrócił uwagę Kazimierza Kozibrody, oficera służb
bezpieczeństwa. Ten wziął chłopca pod swoje skrzydła i

pokierował jego dalszym życiem oraz karierą. Spełniwszy
marzenie swego podopiecznego o studiach na wydziale
historii sztuki, wychował oddanego współpracownika,

którego wykorzystywał do własnych celów.
Ale  się okazało, że uczeń przewyższył mistrza…

Jarosław Sucharski, zręcznie poruszając się w realiach
socjalistycznej Polski, wkracza w niebezpieczny świat
czarnego rynku, przemytników dzieł sztuki, fałszerzy

obrazów, handlarzy złotem i brylantami. Niebawem przenosi
swoje interesy na arenę europejską.

                                                          http://lubimyczytac.pl/
18 Miłość na gigancie

Anita Scharmach
Magda Lewicka jest księgową daleką od typowych

wyobrażeń. Nie nosi grubych szkieł na nosie i nie jest
posiadaczką wielkiego tyłka. To piękna, zabawna kobieta

dobiegająca trzydziestki. Jest też właścicielką kota Manfreda,
z którym mieszka w wynajmowanej kawalerce. Kot posiada

naturę globtrotera i chętnie zwiedza okolice. W trakcie
kolejnych poszukiwań kociego towarzysza Magda poznaje

przystojnego jak Apollo Jakuba.
Dziewczyna, uradowana, że w jej świecie w końcu zagościł
Człowiek i jest to mężczyzna, przekonuje się, że życie nie

polega tylko na poszukiwaniu szczęścia…
http://lubimyczytac.pl/

19 Miłość w czasach
skandalu

Caroline Linden

Penelope Weston nie cierpi lorda Benedicta Lennoxa. Może
sobie być czarującym dziedzicem hrabiowskiego tytułu i

najprzystojniejszym mężczyzną na ziemi, ale Penelope nie
potrafi zapomnieć, co kiedyś zrobił. To ostatni człowiek, za

którego by wyszła. Gdyby tylko tak jej nie pociągał...
Benedict Lennox potrzebuje bogatej narzeczonej, by wyrwać

się spod kontroli okrutnego ojca. Pragnie poślubić miłą,
układną pannę. Penelope ma co prawda pokaźny posag, ale i

ognisty temperament, który może przysporzyć kłopotów.
http://lubimyczytac.pl/

20 Miłość według przepisu,
czyli słodko-gorzkie

cappuccino
Karolina Wilczyńska

Zapraszamy do Kawiarenki za rogiem! Pięknej opowieści
pełnej miłości, ważnych życiowych problemów i małych

sekretów! 
W Kawiarence za rogiem rozwija się ukrywana miłość. Tymon

wydaje się być idealnym partnerem, a Miłka wreszcie z
radością wita każdy dzień. Jednak nieoczekiwane pojawienie

się Wiktorii jest początkiem serii wydarzeń, które mogą
popsuć tę idyllę. Jaki jest prawdziwy powód jej wizyty? 

Czy bohaterom „Kawiarenki” uda się kolejny raz wyjść cało z
opresji?

http://lubimyczytac.pl/
21 Miś Tuliś kocha małe Miś Tuliś liczy swoje wiosenne skarby...



ptaszki
David Melling

Aż tu nagle spada coś z nieba.
Dołącz do Misia Tulisia

i przeżyj z nim nowe przygody
pełne nowych niespodziewanych przytuleń.
Czwarty tom kultowej serii o Misiu Tulisiu

sprzedanej w 1,5 milionie egzemplarzy.
http://lubimyczytac.pl/

22 Mogę wejść?
ARNOLD MARSHA

DIANE

Ten wzruszający i mądry bestseller zilustrowany bestsellera
autorki Wielkiej przygody Jeżyka pokazuje, że zawsze trzeba

mieć miejsce dla przyjaciół – w domu i w sercu.
Walą pioruny, a niebo przecinają błyskawice. W taką noc

Szop boi się być sam w domu. Więc mimo ulewy wychodzi.
Pędzi przez Kolczasty Las i puka do sąsiadów w nadziei, że
znajdzie się u nich miejsce dla przyjaciela w potrzebie. Ale

Opos, Przepiórka i Świstak nie chcą go wpuścić.
Wtedy Szop dostrzega jeszcze jedno światełko pośród

burzy... Czy następny sąsiad otworzy swój dom i serce dla
przemokniętego, przemarzniętego i przerażonego Szopa?

http://www.wydawnictwoamber.pl/

23 Niezapominajka
Agnieszka Świętek

Babcia jest najmądrzejsza i najukochańsza. Tyle rzeczy wie i
tyle umie… Ale czasem babcia może się zmienić. O wszystkim

trzeba jej przypominać…
Niezapominajka Agnieszki Świętek to książka-apel, która
tłumaczy chorobę Alzheimera w sposób przystępny dla

dziecka, a przy okazji uwrażliwia na problemy starszych ludzi
i buduje postawę akceptacji i solidarności.

To książka o przyjaźni międzypokoleniowej i o tym, że starość
może wiązać się z utratą pamięci, a czasem z innymi

zmianami. Pozwala spojrzeć na babcię czy dziadka z innej
perspektywy. Uporządkować uczucia, gdy zaczynają

chorować i docenić, gdy są cali i zdrowi.
http://lubimyczytac.pl/

24 Bajka wybierajka. O
bardzo głodnym misiu

Maciej Jasiński, Tomasz
Kaczkowski

W bajce wybierajce to mały czytelnik decyduje, jak potoczą
się losy bohaterów, kto włączy się do akcji i jak się ona

zakończy. Nie ma tu rzeczy niemożliwych, a kolejność i dobór
scen za każdym razem mogą być inne.

Głodny miś budzi się z zimowego snu. Postanawia posilić się
miodem. Sposobów na zdobycie przysmaku nie brakuje... Ale
może miś zrezygnuje jednak z miodu i zrobi sobie drzemkę?

Bajkę można czytać raz krócej, raz dłużej, ciesząc się jej
swobodną formą, otwartą fabułą i lekkim humorem. Świetna

zabawa i dla dzieci, i dla dorosłych!
http://lubimyczytac.pl/

25 Ochrona danych Stan prawny na 4 maja 2019 r. Uwzględnia zmiany



osobowych. Zbiór
przepisów

wchodzące w życie z dniem: OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O
OCHRONIE DANYCH: - 24 maja 2016 r., 25 maja 2018 r. –

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE z 4.05.2016 r. L 119, s. 1) - 24
maja 2016 r. – sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz.Urz. UE z 23.05.2018 r. L 127, s. 2) OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH: - 25 maja 2018 r. – ustawa z 10 maja 2018 r. o

ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) - 1
października 2018 r. – ustawa z 3 lipca 2018 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i

nauce…
www.taniaksiazka.pl

26 Opiekunka
Sheryl Browne

Thriller, od którego nie będziesz mógł się oderwać!
Melissa i Mark Cainowie są szczęśliwi, że znaleźli Jade,

opiekunkę, która ma doskonały kontakt z małymi dziećmi.
Przygarnięcie jej pod dach wydaje się znakomitym

rozwiązaniem. Mark pracuje jako oficer policji i całymi dniami
nie ma go w domu, a Melissa zmaga się z prowadzeniem
własnej firmy. Rodzina staje się coraz bardziej zależna od

opiekunki, która pomaga domownikom. Kiedy Melissa
zaczyna popadać w depresję, Jade przejmuje większość

obowiązków. Wkrótce Mark zauważa zmianę atmosfery w
domu. Zaczyna przyglądać się bliżej idealnej z pozoru
opiekunce i to, co odkrywa, wstrząsa nim do głębi. 

http://lubimyczytac.pl/
27 Oszukana

Magda Stachula
Jestem Lena, mam dwadzieścia trzy lata, interesuję się

fotografią, mieszkam w uroczej willi nad jeziorem. W wielkim
domu, otoczonym lasem, tylko ja, mój chłopak i nasz pies.

Jednym wyda się to romantyczne, innym mroczne, nic z
powyższych, dla mnie to prostu idealna kryjówka. Musiałam
uciekać, musiałam się gdzieś schować, nie chciałam umrzeć.

Żyję chwilą, stronię od ludzi, codziennie przekonuję siebie, że
moje wcześniejsze życie nie istniało. Tak jest prościej. Gdy się

w kółko powtarza kłamstwa, w końcu zaczyna się w nie
wierzyć. Ale to tylko część prawdy o mnie. Tak jak Ty mam

swoje tajemnice i lęki.
http://lubimyczytac.pl/

28 Pani Anglików Rok 1125. Po śmierci męża Heinricha, z którym zaręczyła się 



Elizabeth Chadwick jako siedmioletnia dziewczynka, Matylda, wnuczka Wilhelma 
Zdobywcy, wraca ze Świętego Cesarstwa, aby rozpocząć 
nowe życie na dworze ojca, króla Anglii Henryka I. Ojciec, 
wytrawny dyplomata i strateg, szybko znajduje dla niej 
drugiego męża, dużo od niej młodszego Godfryda z 
Andegawenii, który zostanie później nazwany Pięknym. 
Między małżonkami źle się układa i Matylda ucieka od męża, 
po czym pod naciskiem ojca wraca do niego. Tymczasem nad 
Anglią zbierają się ciemne chmury: Henryk I umiera i choć 
przed śmiercią skłonił baronów do przysięgi wierności wobec 
córki oraz jej syna, możni ani myślą jej dotrzymać, gdyż nie 
widzą kobiety w roli monarchy. Matylda upomina się o swoje
prawa i rozpoczyna bezpardonową walkę o władzę… 
http://lubimyczytac.pl/

29 Piosenki (nie)miłosne
Natalia Sońska

Prawdziwa miłość i nękane rozterkami serce… To historia dla
wszystkich książkoholiczek, które oczekują niebanalnych

emocji.
To najtrudniejsza decyzja w życiu Igora.

Nie powie niczego więcej, nie zrani Zosi jeszcze bardziej.
A przede wszystkim nie złamie się i nie przyzna do prawdy.

Nawet jeśli to najgorsza decyzja w jego życiu.
http://lubimyczytac.pl/

30 Podróż tysiąca mil
Richard Paul Evans

Niektórzy zastanawiają się, jak to jest pojawić się na własnym
pogrzebie. Charles dostał taką szansę. Uznany za zmarłego,

słynny sprzedawca marzeń oczami wyobraźni już widział, jak
staje przed tłumem zszokowanych żałobników.

Ale gdy zobaczył, że żegnają go tylko trzy osoby, zrozumiał,
jak wielką szansę zmarnował. Przez całe życie nie zdołał

zamieszkać w niczyim sercu. Przeciwnie – wiele serc złamał. 
Lecz skoro Charles był martwy dla świata, teraz mógł

narodzić się na nowo. Postanowił wyruszyć w wielką podróż,
by odkupić winy. Nie wiedział, że w drodze spotka się z

zadziwiającą ludzką dobrocią, ale i największą podłością. 
Czy z tych spotkań Charles zdoła wyciągnąć odpowiednie
lekcje?I która z dróg okaże się trudniejsza – ta, która liczy

tysiące mil, czy ta w głąb własnego serca?
Richard Paul Evans wraca z wyjątkowym cyklem „Opowieści

Sprzedawcy Marzeń”, by pokazać, do czego zdolny jest
człowiek, który dostał szansę, by zacząć życie od nowa.

http://lubimyczytac.pl/

31 Polscy bogowie wojny. Wybitni stratedzy. Charyzmatyczni wodzowie. Polacy

http://lubimyczytac.pl/


Najwspanialsi dowódcy
w dziejach

praca zbiorowa

„Policzym ich, jak ich pobijem” – stwierdził Chodkiewicz na
widok trzy razy silniejszej szwedzkiej armii pod Kircholmem.

Jak powiedział, tak zrobił. Gdy polska jazda uderzyła we
wrogie szeregi, nie było co zbierać.

„Bijcie się twardo, ale po rycersku” – instruował żołnierzy
generał Maczek. I tak pokierował pancerną kawalerią, by
zamknąć Niemców w morderczym potrzasku, a aliantom

otworzyć drogę do Europy.
„Mieczów ci u nas dostatek” – drwił z Krzyżaków Władysław

Jagiełło. Oni myśleli, że mają przeciw sobie prostaka i
barbarzyńcę. On – za jednym mistrzowskim pociągnięciem

złamał największą potęgę militarną kontynentu.
http://lubimyczytac.pl/

32 Trochę się zgubiłam
Chris Haughton

Jak znaleźć mamę w wielkim lesie? Wielokrotnie nagradzany
międzynarodowy bestseller dla najmłodszych.

Mała sówka wypadła z gniazda i trochę się zgubiła. Czy uda
jej się znaleźć mamę? Na szczęście spotyka kogoś, kto

chętnie jej pomoże...
Zaprojektowana z ujmującą prostotą i poczuciem humoru,

urocza książka dla maluchów, przetłumaczona na 27 języków
i nagrodzona w wielu krajach. Zdobyła m.in. prestiżowe

nagrody dla najlepszych książek dziecięcych
http://lubimyczytac.pl/

33 Umorzenie
Remigiusz Mróz

Idealna rodzina. Szczęśliwe małżeństwo, kochająca żona i
oddany mąż, dla którego dwójka dzieci jest całym światem.

Wydawało się, że nic nie zakłóci idylli, którą cieszyli się
Skalscy. Do czasu. Pewnej nocy sąsiedzi słyszą krzyki
dochodzące z domu, a kiedy policjanci zjawiają się na

miejscu, odnajdują bestialsko zamordowanych matkę z
dziećmi. Jedyny trop wiedzie do głowy rodziny, mimo że

mężczyzna nigdy nie podniósł ręki na bliskich.
Dlaczego zabił? Co takiego sprawiło, że z idealnego męża

zmienił się w potwora?
http://lubimyczytac.pl/

34 Wotum nieufności
Remigiusz Mróz

Marszałek sejmu, Daria Seyda, budzi się w pokoju
hotelowym, nie pamiętając, jak się w nim znalazła ani co się z
nią działo przez ostatnich dziesięć godzin. Jest przekonana, że
stała się ofiarą manipulacji, ale nie wie, kto może za nią stać.

Tymczasem Patryk Hauer, wschodząca gwiazda prawicy,
podczas prac komisji śledczej odkrywa polityczny spisek

sięgający najistotniejszych osób w kręgach władzy.
Seyda i Hauer znajdują się po przeciwnych stronach sceny
politycznej. Dzieli ich wszystko, ale połączy jedna sprawa…

http://lubimyczytac.pl/

35 Większość bezwzględna W kręgach władzy trwa kryzys. Po skandalu z udziałem

http://lubimyczytac.pl/


Remigiusz Mróz premiera, parlament nie zdołał uchwalić wotum nieufności, a
polityk, który miał przejąć władzę, znalazł się w szpitalu.
Prognozy zarówno dla niego, jak i dla kraju, nie są dobre.

Sytuację pogarsza fakt, że niedługo przed mającym odbyć się
w Polsce międzynarodowym szczytem, do służb specjalnych
dociera informacja o możliwym zamachu. Prezydent Daria
Seyda traktuje ostrzeżenia wywiadu jako realną groźbę, ale
ma pewne wątpliwości – doniesienia bowiem pochodzą nie
od sojusznika, a przeciwnika na arenie międzynarodowej. W
dodatku ktoś z otoczenia głowy państwa zaczyna sabotować

prezydenturę Seydy…
http://lubimyczytac.pl/

36 Walka przez łzy. Matka
Tomasza Komendy
Teresa Klemańska
Grzegorz Głuszak

Kiedy zapadł wyrok skazujący jej dziecko na 25 lat więzienia,
jej świat się rozsypał. Jednak nie poddała się i walczyła o syna

– Tomasza Komendę – do ostatniej łzy, do momentu, kiedy
usłyszała, że jest niewinny. Teraz walczy o jego codzienność i

uczy, jak żyć w świecie, który tak bardzo się zmienił.
Przez 18 lat, nakrywając stół do kolacji wigilijnej, zostawiała

jedno wolne miejsce. Nie dla zbłąkanego wędrowca, tylko dla
własnego syna, niesprawiedliwie skazanego za gwałt i

morderstwo. Stała pod drzwiami więzienia i krzyczała, że jeśli
on się zabije, ona zrobi to samo. Krążyła po mediach,

prokuraturach, odwiedzała prawników z dokumentami w
reklamówce, przekonując, że jej dziecko jest niewinne. I
mimo że nikt jej nie wierzył, ona nigdy nie utraciła wiary.

http://lubimyczytac.pl/

37 Wrócę gdy będziesz
spała. Rozmowy z

dziećmi Holokaustu
Patrycja Dołowy

Fanni podała cyjanek swojemu synowi Jurkowi. Mama Biety,
dziewczynki urodzonej w warszawskim getcie, uśpiła ją

luminalem, umieściła w drewnianej skrzynce i w ten sposób
przemyciła na aryjską stronę. Do skrzynki włożyła jeszcze

srebrną łyżeczkę z wygrawerowanym imieniem i datą
urodzin. Inna matka w czasie likwidacji łódzkiego getta zażyła
cyjanek, a córkę wyrzuciła za okno – miała tylko jedną porcję

trucizny.
Dziewczynka przeżyła, bo spódniczką zahaczyła o latarnię.

Hanę trzy razy ratowała służąca rodziców, Zosia. Potem, gdy
dobrze sytuowani krewni chcieli wziąć Hanę do siebie, nie

potrafiła porzucić polskiej matki.
http://lubimyczytac.pl/

38 Wszyscy jesteśmy Dziewięć opowiadań o dziewięciu zwierzętach obdarzonych

http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/


wyjątkowi
Katarzyna Baniewicz-

Kowalczyk

ludzkimi cechami. Wyobraź sobie mrówkę tańczącą z
nosorożcem, który na dodatek nieco się obawia, by nie

nadepnęła mu na odcisk. Lub owcę w mini i na platformach.
Czy takie sytuacje są możliwe? Jak te duże i małe zwierzęta

się porozumiewają?
Celem opowiadań jest pokazanie, że często ci, którzy w siebie

nie wierzą, są postrzegani przez innych jako osoby bardzo
interesujące i wartościowe. Że nieraz mamy kompleksy,

które przeszkadzają nam czerpać radość z życia, a tak
naprawdę są to bariery stworzone przez nas samych. I że

każdy jest potrzebny taki, jaki jest – bo z tym, co
otrzymaliśmy w życiu, możemy zrobić wiele wartościowych

rzeczy. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi.
http://lubimyczytac.pl/

39 Wymarzony narzeczony
Tessa Dare

Miss Madeline Gracechurch wspaniale maluje, ale zupełnie 
nie radzisobie w kontaktach z dżentelmenami. Jest pewna, że
jej debiut nalondyńskich salonach będzie zupełną porażką, a 
ona sama na zawszestraci szanse na znalezienie męża. Robi 
więc to, co od wieków robikażda nieśmiała, niepewna siebie 
młoda dama: wymyśla sobie ukochanego.Przystojnego, 
honorowego Szkota, zakochanego w niej bez pamięci…Pisze 
do wyimaginowanego kapitana MacKenzie długie listy i 
wszystkoprzebiega zgodnie z planem. Do dnia, kiedy w jej 
drzwiach stajeprawdziwy kapitan MacKenzie – przystojny jak 
grzech, choć może nieaż tak bardzo honorowy.„Czarowne, 
zmysłowe, błyskotliwe”. „Kirkus Reviews”

http://lubimyczytac.pl/
40 Zagubiona

Katarzyna Michalak
Pierwsza miłość, pierwszy pocałunek, pierwszy mężczyzna...
Nie tak łatwo zapomnieć, trudno wyleczyć złamane serce,

szczególnie jeśli kochałaś pierwszy raz. Weronika -
zdradzona, opuszczona, załamana - próbuje odnaleźć się w
świecie, gdzie najbliżsi, którzy powinni cię wspierać, wciąż
ranią, a pomocną dłoń podają obcy. Przyjaciele. To oni nie

pozwalają się poddać i całkiem zrezygnować z walki o
odrobinę szczęścia. Wydawałoby się, że nic gorszego niż

utrata wielkiej miłości nie może Weroniki spotkać,
tymczasem los jej nie oszczędza. Dokonuje ona nowych

wyborów, popełnia kolejne błędy, oddaje serce w niegodne
ręce i... coraz bardziej traci zaufanie do świata i ludzi.

Rozczarowania i porażki zdają się znaczyć życie dziewczyny,
która pragnie jedynie poczucia bezpieczeństwa i prawa do
miłości. Właśnie ona ta pierwsza, najpiękniejsza - czy raczej
jej wspomnienie - jest jasnym światłem w niekończącym się

mroku.                                            http://lubimyczytac.pl/
41 Zamiana Zwykła ludzka pomyłka sprawia, że całkowicie niewinny



Joseph Finder człowiek poznaje złowrogie tajemnice rządu, a następnie
staje się przedmiotem bezwzględnych działań i politycznych

ambicji ścigających go ludzi.

Biznesmen Michael Tanner, wychodząc z lotniskowej kontroli
bezpieczeństwa, przypadkowo zabiera laptop należący do

innej osoby. Z błędu zdaje sobie sprawę dopiero w domu w
Bostonie, gdy nie może już nic zrobić. Kiedy odkrywa, że

właścicielką macbooka jest pewna senator Stanów
Zjednoczonych i że znajdują się na nim ściśle tajne

dokumenty, ciekawość bierze górę…
                                            http://lubimyczytac.pl/

42 Życie na zamówienie,
czyli espresso z cukrem

Karolina Wilczyńska

Przypadkowe odwiedziny całkowicie zmieniły jej życie…
Miłka trafiła do „Kawiarenki za rogiem” zupełnym

przypadkiem. W pierwszej chwili poczuła się zniechęcona -
mrukliwy barman i niemiła kelnerka nie nastrajali pozytywnie

do tego miejsca. Wtedy jednak dziewczyna skosztowała
pysznej herbaty jaśminowej w towarzystwie pewnej wróżki,

poznała egzotycznego bluesmana Bogdana, a także
zaprzyjaźniła się z kotem Włóczęgą. 

No i stało się – Miłka zdecydowała się zostać w Kawiarence
na dłużej. Co z tego wyniknie?

Kobieta wciąż musi uporać się z prześladującym ją Rafałem,
zmierzyć z rodzinną tajemnicą powierzoną jej przed śmiercią
babci, a także przekonać się, jakie miejsce w jej życiu zajmie

mały Franek. 
"Życie na zamówienie, czyli espresso z cukrem" to opowieść
pełna miłości, ważnych życiowych problemów i rodzinnych

tajemnic. 
Uśmiechniesz się, wzruszysz, ale przede wszystkim

odnajdziesz w Miłce cząstkę siebie!
                                            http://lubimyczytac.pl/


