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1 Child Lee Siła 
perswazji

Nigdy  nie  wybaczaj,  nigdy  nie  zapominaj.

To jedna z zasad, jakimi kieruje się Jack Reacher. Na pewno
nie  wybaczył  Francisowi  Xavierowi  Quinnowi,  oficerowi
wywiadu  wojskowego,  który  próbował  sprzedać  Irakowi
amerykańskie plany strategiczne. I wcale się nie zmartwił jego
śmiercią.
Tylko że Quinn nie zginął. Po dziesięciu latach Reacher widzi
go  wysiadającego  z  czarnego  cadillaca  pod  bostońską
filharmonią.
Nie przepraszaj, z niczego się nie tłumacz. To kolejna z jego
zasad. I konsekwentnie się do niej stosuje: kiedy podczas jego
interwencji  przy  próbie  porwania  pewnego  studenta  ginie
kilka osób, Reacher nie zamierza składać żadnych wyjaśnień.
Czyżby przestał odróżniać dobro od zła? A może po prostu nie
znosi niezałatwionych do końca spraw? 
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2 Hannah Kristin Nocna 
droga

Życie  każdej  matki  składa  się  z  trudnych  wyborów…

Przez osiemnaście lat Jude Farraday stawiała potrzeby dzieci
ponad własne i było warto: bliźniaki Mia i Zach wyrosły na
parę bystrych szczęśliwych nastolatków. Kiedy do niewielkiej
zżytej  społeczności  wprowadza  się  Lexi  Baill  -  dziewczyna,
która ma za  sobą  trudne  dzieciństwo i  bolesną przeszłość  -
Jude nie kryje radości. Lexi szybko zaprzyjaźnia się z Mią, a
kiedy  Zach  zakochuje  się  w  Lexi,  cała  trójka  staje  się
nierozłączna.

Jude  zawsze  robiła  wszystko,  by  uchronić  dzieci  przed
niebezpieczeństwem. Pewnej letniej nocy jej najgorsze lęki się
urzeczywistniają.  Jedna  feralna  decyzja  raz  na  zawsze
odmienia losy nastolatków. Rodzina Farradayów staje przed
najcięższą  próbą,  a  Lexi  traci  wszystko,  na  co  długo
pracowała.  Bohaterowie  będą  musieli  stawić  czoła
konsekwencjom albo znaleźć siłę, by… przebaczyć. 
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3 Jørn Lier Horst, 
Thomas Enger Punkt 
zero

Oslo  2018.  Była  królowa  biegów  długodystansowych  Sonja
Nordstrom  nie  pojawia  się  na  promocji  swojej
kontrowersyjnej autobiografii Wieczna jedynka. Jeszcze tego
samego  dnia  dom  Nordstrom  odwiedza  znana
dwudziestoczteroletnia  blogerka  Emma  Ramm.  Zastaje
otwarte  drzwi,  a  w  środku  ślady  walki.  Do  telewizora
sportsmenki  ktoś  przyczepił  numer  startowy  z  liczbą  1.
Inspektora  Alexandra  Blixa  wciąż  dręczą  wspomnienia
dramatycznej  akcji  policyjnej  sprzed  dziewiętnastu  lat,
w  czasie  której  zastrzelił  zabójcę  –  ojca  pięcioletniej



dziewczynki.  Teraz  Blix  ma  poprowadzić  dochodzenie
w sprawie  zaginięcia  byłej  lekkoatletki.  Tropy pojawiają  się
w różnych miejscach i w różnym czasie i wiele wskazuje na to, 
że są częścią misternego planu. Okoliczności zmuszają Emmę
i Blixa do podjęcia współpracy. Każde z nich na swój sposób
stara  się  zdemaskować  i  powstrzymać  metodycznego,
bezlitosnego mordercę, który za wszelką cenę chce zwrócić na
siebie uwagę. Kolejne zabójstwa budzą coraz większą grozę,
a wygląda na to, że ich sprawca dopiero się rozgrzewa... CENĄ
ZA SŁAWĘ JEST ŚMIERĆ! „Metodyczny i ekscytujący” Elin
Brend Bjorhei, VG Jørn Lier Horst (ur. 1970) i Thomas Enger
(ur.  1973)  połączyli  swe  siły  i  stworzyli  rewelacyjny  thriller
o  międzynarodowej  renomie.  Na  co  dzień  każdy  z  nich
kontynuuje  własną  popularną  serię  powieści  kryminalnych,
której  głównym  bohaterem  jest  odpowiednio  inspektor
William Wisting i dziennikarz Henning Juul. 
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4 Jørn Lier Horst Kod 
Kathariny

Zaginięcie osoby, po której nie został żaden ślad, samo w sobie
jest zagadką. A co, jeśli osoba zaginiona pozostawia po sobie
ślad,  który  czyni  tę  zagadkę  jeszcze  większą?

To ta pora roku. Po raz dwudziesty czwarty z rzędu William
Wisting sięga po akta sprawy zaginięcia Kathariny Haugen.
Sprawy, której nigdy nie rozwiązano. Od tego czasu Wisting co
roku odwiedza męża Kathariny, który ma niepodważalne alibi,
ponieważ w dniu zaginięcia żony pracował daleko od domu.  
Z biegiem lat stały kontakt komisarza z Martinem Haugenem
przeradza się w przyjaźń.  Jednak tym razem dom Haugena
jest  zamknięty.  W rocznicę  zaginięcia  żony  Martin  Haugen
sam  znika  bez  wieści.

Tego  samego  dnia  w  komendzie,  w  której  pracuje  Wisting
zjawia  się  młodszy  śledczy,  Adrian  Stiller,  który  w  Kripos
zajmuje się starymi, nierozwiązanymi sprawami, tak zwanymi
cold cases. Zaginięcie Kathariny ma związek z inną zagadką
zaginięcia  sprzed  lat.  Dwaj  zdolni,  różniący  się  od  siebie
śledczy  będą  musieli  połączyć  siły,  ale  współpraca  
z  introwertyczym  Adrianem  Stillerem  okaże  się  sporym
wyzwaniem dla Wistinga.  Mimo to dla dobra śledztwa obaj
będą  w stanie  zrobić  wiele,  kto  wie,  może  nawet  trochę  za
dużo? 
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5 Jørn Lier Horst Ukryty
pokój

Komisarz William Wisting wkracza w świat wielkiej polityki!

Gdy  szanowany  działacz  Partii  Pracy,  Bernhard  Clausen,
umiera  na  zawał  serca,  William  Wisting  zostaje  pilnie
wezwany  na  rozmowę  przez  prokuratora  krajowego.



W domku  letniskowym Clausena  dokonano  odkrycia,  które
nie zgadza się z jego wizerunkiem jako zdolnego i rzutkiego
polityka o nieskazitelnym charakterze. Interes państwa może
być  zagrożony  i  dlatego  sprawa  musi  zostać  zbadana
z zachowaniem pełnej dyskrecji, tak aby ani prasa, ani opinia
publiczna o niczym się nie dowiedziały. Wisting powołuje tajny
zespół  dochodzeniowo-śledczy.  Oprócz  kilku  starannie
wybranych  policjantów  angażuje  do  pomocy  również  swoją
córkę  Line.

Ślady wielu nierozwiązanych spraw kryminalnych prowadzą
do  przeszłości  zmarłego  polityka.  Jedną  z  takich
niewyjaśnionych spraw jest zaginięcie  w 2003 roku młodego
mężczyzny,  który łowił  ryby w jeziorze  Gjersjøen  w gminie
Oppegård.  Wkrótce  potem prokurator  generalny  otrzymuje
krótką anonimową wiadomość:  „W sprawę z Gjersjøen jest
zamieszany  minister  zdrowia,  Bernhard  Clausena.  Sprawdź
go”.  Jednak informacja  została  zbagatelizowana i  nigdy nie
podążono  jej  tropem.  Nieoczekiwanym  zrządzeniem  losu
Adrian  Stiller  pracujący  w  norweskiej  sekcji  cold  cases
w  Kripos  otrzymał  zadanie  rozwiązania  zagadki  zaginięcia
młodego  wędkarza,  a  Wisting  uświadamia  sobie,  choć
niechętnie,  że  potrzebuje  pomocy  Stillera,  by  odkryć
najskrytsze tajemnice Bernharda Clausena. 
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6 Puzyńska Katarzyna 
Motylek

Doskonale skonstruowany kryminał, gęsta atmosfera małej 
społeczności i zagadki z przeszłości, które nigdy nie miały 
ujrzeć światła dziennego.

W mroźny zimowy poranek na skraju mazurskiej wsi zostaje 
znalezione ciało zakonnicy. Początkowo wydaje się, że kobietę 
potrącił samochód. Szybko okazuje się jednak, że ktoś ją zabił 
i potem upozorował wypadek. Kilka dni później ginie kolejna 
osoba. Ofiary nie wydają się być ze sobą w żaden sposób 
związane.
Zaczyna się wyścig z czasem. Policja musi odnaleźć mordercę, 
zanim zginą następne kobiety.
Śledztwo ujawnia tajemnice mrocznej przeszłości zakonnicy, 
przy okazji odkrywając też mniejsze lub większe przewiny 
mieszkańców sielskiej – tylko na pozór – miejscowości. 
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7 Puzyńska Katarzyna 
Trzydziesta pierwsza 

Książka  nominowana  w  Plebiscycie  Książka  Roku  2015
lubimyczytać.pl  w  kategorii  Kryminał  sensacja  Thriller.

Kolejny  po  „Motylku”  i  „Więcej  czerwieni”  tom  sagi  o
policjantach  z  niewielkiej  wsi  Lipowo.

Seria o Lipowie to nie tylko trzymające w napięciu klasyczne



kryminały psychologiczne, ale także powieści z rozbudowanym
wątkiem społecznym i  obyczajowym, które porównywane są
do  książek  Agathy  Christie  i  szwedzkiej  królowej  gatunku,
Camilli  Läckberg.

W  Lipowie  nastał  świąteczny  czas.  Wszystko  pachnie
sosnowym igliwiem, a w ceglanym kościele śpiewa się kolędy.
Jedno tylko mąci spokój mieszkańców wsi: już za kilka dni ma
wrócić morderca. Przez długie piętnaście lat nikt we wsi nie
wymawiał  nawet  jego  imienia.  Młodszy  aspirant  Daniel
Podgórski ma szczególne powody, żeby nienawidzić mężczyzny
-  sprawcy  pożaru,  w  którym  bohaterską  zginął  ojciec
policjanta. Jakby tego było mało, we wsi zjawia się rodzeństwo
ze  Szwecji,  które  grozi  jednemu  z  mieszkańców.  Podgórski
stara się zapanować nad sytuacją. Nie spodziewa się jednak,
że na dzień przed Wigilią zabójczy ogień zapłonie na nowo. 
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8 Puzyńska Katarzyna
Utopce Upalne  lato  tysiąc  dziewięćset  osiemdziesiątego  czwartego

roku na zawsze pozostanie w pamięci mieszkańców odciętej od
świata  wsi  Utopce.  To wtedy ofiarą  krwiożerczego  wampira
padły dwie osoby. Wśród przepastnej puszczy pełnej leśnych
duchów łatwo jest uwierzyć w działanie sił nadprzyrodzonych.
Czy  gwałtowna  śmierć  obu  ofiar  naprawdę  jest  dziełem
upiora?  A może  to  któryś  z  mieszkańców  wsi  miał  swoje
powody,  żeby  zabić?

Trzydzieści  lat  później  sprawę  rozwikłać  muszą  Daniel
Podgórski i kontrowersyjna Klementyna Kopp. Perturbacje w
życiu  prywatnym śledczych  utrudniają  dotarcie  do  prawdy.
Czy  uda  im się  odkryć  tożsamość  mordercy?  A może  tylko
obudzą przyczajonego przez lata wampira i nic nie będzie już
w  stanie  powstrzymać  nadchodzącego  zła?

„Utopce”  to  piąty  tom  sagi  kryminalnej  o  policjantach
z  Lipowa.Opowieści  o  Lipowie  łączą  w  sobie  elementy
klasycznego  kryminału  i  powieści  obyczajowej
z rozbudowanym wątkiem psychologicznym. Porównywane są
do  książek  Agathy  Christie  i  powieści  szwedzkiej  królowej
gatunku, Camilli Läckberg. 

Źródło: lubimyczytać.pl

9 Krasnowska Violetta 
Będziesz siedzieć. 
O polskim systemie 
niesprawiedliwości.

Jak to możliwe, że oskarżony, którego alibi potwierdza dziesięć
osób, mimo wszystko otrzymuje wyrok skazujący? Czy można
w  dziesięć  minut  pokonać  kilka  kilometrów,  popełnić
morderstwo  i  skutecznie  zatrzeć  jego  ślady?  Okazuje  się,
że  w  Polsce  wszystko  da  się  zrobić.

Violetta  Krasnowska  zebrała  historie  niewinnie  skazanych;
niektórzy  spędzili  za  kratkami  wiele  lat,  niektórzy  wciąż



siedzą.  Dlaczego?  Przez  niekompetencję,  lenistwo,
wyrachowanie  policjantów,  prokuratorów  i  sędziów.  Przez
brak  rozwiązań  systemowych,  biurokratyczną  apatię,
nieraz  zwykłą  głupotę.
Będziesz  siedzieć  to  bulwersująca  książka
o niesprawiedliwości, która nikogo nie zostawi obojętnym.
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10 Marek Migalski
1989. Barwy zamienne

W wypełnionym robotami i inteligentnymi maszynami świecie
przyszłości  ludzie  mogą  spędzić  ostatni  rok  swojego  życia
w  dowolnej  rzeczywistości.  Możliwości  hiperrealistycznej
symulacji  komputerowej  są  nieograniczone.  Największą
popularnością  cieszą  się  rajskie  scenerie,  gwarantujące  rok
pełen  doznań  i  cielesnych  uciech.  Mich-27X71,  który  przed
Wielką Wojną był znany jako Michał, decyduje się jednak na
przeniesienie do swojej młodości – Polski w 1989 roku. Świat
ultranowoczesnych  technologii  zamienia  szarzyzna  bloków
z  wielkiej  płyty  i  niepewność  towarzysząca  zbliżającej  się
przemianie  systemowej.  Michał  przygląda  się  z  boku  sobie,
swoim  moralnym  wyborom  i  wydarzeniom,  które  zmienią
nieodwracalnie losy świata. 
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11  Huang Yunte
Nierozłączni. Słynni 
syjamscy braci i ich 
spotkanie z 
amerykańską historią

Chang i  Eng  mieli  po  17  lat,  gdy  opuścili  rodzinny  Syjam.
Mieli  wrócić do domu po pięciu latach, to jednak nigdy nie
nastąpiło.  Zrośnięci  na  klatce  piersiowej  pasem  tkanki
chrzęstnej i dzielący wspólną wątrobę bracia ruszyli w podróż
po  Stanach  Zjednoczonych.  W ciągu  dekady  zdobyli  sławę,
majątek  i  amerykańskie  obywatelstwo.  Kupili  ziemię  i
niewolników, postawili dom na południu i poślubili dwie białe
siostry, z którymi wychowali sporą gromadkę dzieci. Jednak
jak to czasem bywa z amerykańskim snem – legł w gruzach
równie  szybko,  jak  na  początku  się  ziścił.

Yunte  Huang  przybliża  nieprawdopodobną  historię
pierwszych określonych tym mianem syjamskich bliźniaków.
Pokazuje  narodziny  gwiazd  w  szczytowym  okresie  rozwoju
amerykańskiego  przemysłu  rozrywkowego.  Lecz  choć
zapracowali  na  swój  sukces  i  osiągnęli  status  zamożnych
właścicieli  ziemskich,  całe  życie  byli  postrzegani  jako
„dziwadła” z  pokazów cyrkowych.  Ta  nietuzinkowa książka
dotyka  wielu  zjawisk,  które  stanowiły  punkty  zapalne  w
Stanach  Zjednoczonych  XIX  wieku.  Płynie  pod  prąd  mitu
amerykańskiego  indywidualizmu  i  jednocześnie  stanowi



znakomity komentarz do czasów, w których żyjemy. 
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12 Tokarczuk Olga
Opowiadania bizarne

Świat staje się coraz bardziej bizarny.
Najnowszy zbiór opowiadań Olgi Tokarczuk.
Zaskakujące i nieprzewidywalne opowiadania, dzięki którym 
inaczej spojrzymy na otaczającą nas rzeczywistość

Pochodzące z języka francuskiego słowo „bizarre” znaczy: 
dziwny, zmienny, ale też śmieszny i niezwykły. Taka właśnie – 
zadziwiająca i wymykająca się wszelkim kategoriom – jest  
książka Olgi Tokarczuk.

Dziesięć opowiadań. Każde z nich toczy się w innej 
przestrzeni. Wołyń w epoce potopu szwedzkiego, współczesna 
Szwajcaria, odległa Azja i miejsca wyimaginowane.

Czym jest poczucie dziwności i skąd ono pochodzi? Czy 
dziwność jest cechą świata, czy może jest w nas?

Zmienny rytm opowiadań sprawia, że czytelnik ani przez 
chwilę nie może być pewny tego, co wydarzy się na kolejnej 
stronie. Olga Tokarczuk wytrąca nas ze strefy komfortu, 
wskazując, że świat staje się coraz bardziej niepojęty.

Obecne w opowiadaniach elementy groteski, czarnego 
humoru, fantastyki i grozy unaoczniają, że w naszej 
rzeczywistości nic nie jest takim, jakim się wydaje. 
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13 Kowalski Lech 
Bezpieka pogranicza. 
Historia zwiadu WOP 
1945-1990

O bezpiece cywilnej, znanej jako UB (Urząd Bezpieczeństwa) i
SB  (Służba  Bezpieczeństwa)  –  słyszał  każdy  Polak.  Zwiad
WOP  był  kolejną  bezpieką,  tym  razem  w  strukturach
Ludowego  Wojska  Polskiego  (LWP),  tuż  obok  zbrodniczej
Informacji  Wojskowej  (IW)  i  jej  następczyni  Wojskowej
Służby Wewnętrznej (WSW). Bezpieczniackie służby cywilne
zostały  po  roku  1989  poddane  weryfikacji,  natomiast
wojskowe  zwartym  szykiem,  spokojnie  i  bez  strat,
przemaszerowały ku nowej – jak sądziliśmy, niepodległej – już
rzeczywistości.
Niniejsza monografia obejmująca lata 1945-1989, wiedzie od
kołyski  bezpieczniackiej  po  resortową  emeryturę,
wszechstronnie  dokumentując  działalność  WOP  Polski
Ludowej.  Ukazuje  zasady  funkcjonowania  formacji,
przedstawia  kadrę  dowódczą  i  motywy  jej  postępowania,
ułatwiając  zrozumienie  pozornie  niezwiązanych  ze  sobą
mechanizmów transformacji po roku 1989. 
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14 Duhigg Charles
 Siła nawyku

Nawyki mają potężną moc, a przyzwyczajenie jest drugą 
naturą człowieka! Nałogowo palimy, bezustannie sprawdzamy 
wiadomości na Facebooku, chronicznie wybieramy 
nieodpowiednich partnerów, zawsze ścielimy łóżka lub nie 
robimy tego nigdy.

Autor udowadnia, że odpowiednie pokierowanie wyrobieniem 
nowych lub zmianą dotychczasowych nawyków może 
diametralnie odmienić czyjeś życie, ale także funkcjonowanie 
społeczeństw, przedsiębiorstw, grup zawodowych, państw... 
Autor na sprawdzonych przykładach dowodzi, że świadomość,
zrozumienie i zmiana nawyków pomagają osiągać wymarzone 
cele. 
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15 Königsberg Wojciech 
AK 75. Brawurowe 
akcje Armii Krajowej

Nigdy nie  pogodzili  się  z  klęską kampanii  wrześniowej.  Nie
mieli  zamiaru  zginać  karku  przed  okupantem.  Stanęli  do
walki  wówczas,  gdy  polskie  państwo  przestało  istnieć.  I
stworzyli  własne  –  Polskie  Państwo  Podziemne.  Największą
strukturę  konspiracyjną okupowanej  Europy.  O czym sama
Europa  zdaje  się  nie  pamiętać.

Siali  postrach  wśród  hitlerowców.  Nie  dawali  o  sobie
zapomnieć.  Wymierzali  sprawiedliwość  za  zbrodnie
popełniane na polskim narodzie. Przeprowadzali zamachy na
okupantów.  Likwidowali  konfidentów  i  agentów  gestapo.
Odbijali  więźniów  z  rąk  oprawców.  Wysadzali  w  powietrze
niemieckie  pociągi  z  żołnierzami  i  uzbrojeniem.  Prowadzili
wojnę  psychologiczną  i  zajmowali  się  dywersją.

Oto  oni  –  żołnierze  Armii  Krajowej.
75 spektakularnych akcji AK na 75. rocznicę jej powstania. 
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16 Sujak Elżbieta 
ABC psychologii 
komunikacji

Prosty ciekawy język. Jasno sformułowane myśli. Prawdziwe
ABC. 
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