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1 
Kółko się pani urwało 

Jacek Galiński 

 

Najpierw włamano się do jej mieszkania. Złodzieje nie tylko ukradli 
pieniądze, biżuterię czy cenne dokumenty, lecz również 
sprofanowali najcenniejszą pamiątkę po mężu – jego galowy 
mundur. Policja zabiera się do śledztwa jak pies do jeża, chociaż 
ślepy wpadłby na to, że wszystkie tropy prowadzą do sąsiada z 
góry, faceta bez nogi. Nie ma mowy, tego munduru mu nie 
przepuści. Postanawia policzyć się z nim sama. Okazuje się 
jednak, że facet bez nogi został zamordowany, a ona sama jest 
pierwszą podejrzaną. Nie pozostaje jej nic innego, jak chwycić 
rączkę wiernego wózka zakupowego i rozpocząć własne śledztwo. 
Warszawskie bandziory, strzeżcie się! Nadchodzi Zofia Wilkońska, 
postrach klubów seniora! 
                                                         http://lubimyczytac.pl/ 

2  Kreatywne dzieci. 21 
przepisów na 
Twórcze popołudnie 

Renata Kochan 

 

Chcesz rozwijać w dziecku kreatywność i ciekawość świata? 
Pomóc mu wsłuchać się w swoje emocje i nauczyć budować dobre 
relacje z innymi? 
Kreatywne dzieci Renaty Kochan to skarbnica pomysłów, jak 
poprzez zabawę wspomóc rozwój dziecka, a także odkrywać jego 
zdolności. To propozycja skierowana do wszystkich rodziców, 
opiekunów i nauczycieli, nie wymaga przy tym drogich czy 
wymyślnych materiałów. Wszystkie niezbędne elementy każdy z 
nas znajdzie u siebie w domu. Jedyne, czego potrzeba, to dobre 
chęci i otwarta głowa. 
                                                                       http://lubimyczytac.pl 

3  Dunkierka 

Joshua Levine 

 

Od 27 maja do 4 czerwca 1940 roku alianci, w obawie przed 
potężną niemiecką ofensywą, ewakuowali z Dunkierki ponad 300 
000 angielskich i francuskich żołnierzy.  
Ta skomplikowana akcja militarna, którą Winston Churchil nazwał 
cudem, przeszła do legendy i stała się tematem najnowszego filmu 
Christophera Nolana. W bohaterów tamtych dni wcieliły się takie 
gwiazdy kina jak Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy i 
Mark Rylance.  
Dunkierka to dramatyczna opowieść o długich godzinach pod 
obstrzałem wroga, bez racji żywnościowych i amunicji, o 
niebezpiecznej przeprawie przeładowanymi łodziami, o 
bohaterstwie tych, którzy wspierali akcję z morza, lądu i powietrza.                                                                        

http://lubimyczytac.pl 

4 
Biała mafia 

Tomasz Matkowski 

 

   Z białą mafią każdy z nas prędzej czy później musi się zetknąć. 
Wielu już się zetknęło, a jest to często zetknięcie traumatyczne. Po 
pierwsze - ma ono miejsce w chwili, gdy jesteśmy osłabieni, 
zestresowani chorobą, urazem, wypadkiem. Po drugie - w 
momencie zetknięcia ogarnia nas świat nieznany - dziwnie obcy, 
nieprzyjazny, pozbawiony empatii, inny od świata, w którym żyjemy 
na co dzień. Jak przetrwać w zetknięciu z białą mafią? Jak nie dać 
się zmiażdżyć jej trybom? Mówi się, że aby się leczyć trzeba mieć 
końskie zdrowie. Coś w tym jest. Ale jeszcze lepiej, jeśli będziemy 
uzbrojeni w wiedzę, jak poruszać się w labiryntach tego białego, a 
najczęściej szarego i ponurego świata.  
                                                                        

http://lubimyczytac.pl 
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5 
Zagubiona 

Katarzyna Michalak 

 

Pierwsza miłość, pierwszy pocałunek, pierwszy mężczyzna... Nie 
takłatwo 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 siępoddać i całkiem zrezygnować 
z walki o odrobinę szczęścia.Wydawałoby się, że nic gorszego niż 
utrata wielkiej miłości nie możeWeroniki 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... 
     http://lubimyczytac.pl 

6 
Nie płacz, króliczku 

Jörg Mühle 

 

Ciepła, prosta książka, która pocieszy malucha, gdy boli. 
 
Ojej, króliczek upadł. Czy nic mu nie jest? O nie! Krew! Skaleczył 
się. Trzeba podmuchać, nakleić plasterek, otrzeć króliczkowi łzy. 
Nie płacz, króliczku. Do wesela się zagoi. Uszy do góry! 
 

   http://lubimyczytac.pl 

7 
W ślady ojca 

Danielle Steel 

 

Rok 1945.    
Amerykanie wyzwalają niemiecki obóz koncentracyjny. Wśród 
ocalonych są Jakob i Emmanuelle. Każde z nich straciło w 
koszmarze wojny wszystko i wszystkich. W sobie znajdują 
pocieszenie i nadzieję. W Nowym Jorku rozpoczynają nowe życie. 
Razem budują swój świat: ciężkiej pracy, dobrobytu, a wreszcie 
fortuny dla siebie i swojego syna Maxa. Dwadzieścia lat później 
Max jest błyskotliwym biznesmenem, uosobieniem wiary, że 
Ameryka to kraj nieograniczonych możliwości. Pragnie zostawić za 
sobą smutek, jaki przeszłość rzucała cieniem na jego rodzinę, i 
osiągnąć własny sukces, tak jak jego ojciec. Lecz życie pokaże mu, 
że nie wszystko da się zaplanować. Max będzie musiał zrobić coś, 
czego nie robił nigdy wcześniej: walczyć, wytrwać i nauczyć się, co 

to naprawdę znaczy iść w ślady ojca...  http://lubimyczytac.pl 

8 
Co robią choinki po 
świętach? 

Katarzyna Śpiewak 
 

 

Każdy z nas – duży i mały – zastanawiał się kiedyś, co dzieje się z 
choinkami po świętach. Bo przecież stoją w naszych domach, lśnią 
tysiącem barw i błyszczą bombkami, a potem nagle znikają! 
Odpowiedź na to pytanie spróbuje znaleźć Zuzia wraz ze swoimi 
przyjaciółmi i uroczym psem Korkiem. Kluczem do rozwikłania 
choinkowej tajemnicy okażą się drewniany bałwanek i równie 
niezwyczajna choinka, zasadzona po świętach w przydomowym 
ogródku dziadków Zuzi… 
Jak skończy się ta przygoda i dokąd zawędrują mali bohaterowie, 
żeby poznać prawdę o choinkowym losie? 
 
http://lubimyczytac.pl 
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