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1 (Nie)piękność. Ile jest warta Twoja 
uroda?   Natasza Socha 

 
 

Nasturcja ma dwadzieścia osiem lat i piękne imię, 
choć sama czuje się kwintesencją brzydoty. W 
czasach, gdy uroda determinuje wszystko, Nasturcja 
coraz bardziej zamyka się w sobie.  
Czterdziestopięcioletnia Paulina jest jej całkowitym 
zaprzeczeniem. Pod każdym względem zdaje się być 
ideałem piękna, choć nikt nie wie ile ją to kosztuje i 
jak bardzo czuje się samotna. Jej każdy kolejny 
związek kończy się katastrofą. 
Drogi obu kobiet przecinają się pewnego dnia, by 
uroda i brzydota mogły się przeniknąć i pomóc sobie 
wzajemnie. 
                                                      http://lubimyczytac.pl/ 

2 Ale historia… Ta potworna wojna 
Grażyna Bąkiewicz, Artur Nowicki 

 

Grupka nastolatków przenosi się w czasy drugiej 
wojny światowej. Mają sprawdzić, jak udało się 
pokonać Hitlera i zakończyć tę potworną wojnę. Przy 
okazji pomogą uratować przed kradzieżą Bitwę pod 
Grunwaldem Jana Matejki i nauczą się śpiewać 
zakazane piosenki. Dziwne? Wcale nie! W niedalekiej 
przyszłości nauka historii wygląda zupełnie inaczej… 
Szczególnie gdy nauczycielem jest pan Cebula. 
Bogato ilustrowana seria „Ale historia…” z humorem 
przekazuje fakty historyczne i ciekawostki. W siódmej 
części dowiecie się między innymi, jak 
wyglądało życie podczas okupacji i dlaczego 
Japończycy pomogli pokrzyżować szyki Hitlerowi. 
                                                      http://lubimyczytac.pl/ 

3 Ale samoloty! Odlotowe historie 
lotnicze 
 
 

 

Ludzie od zawsze marzyli o tym, żeby wzbić się w 
powietrze jak ptaki. Większość ziemian tylko gapiła 
się z tęsknotą w niebo, ale znaleźli się śmiałkowie, 
marzyciele i wariaci, którzy w spełnienie tych 
podchmurnych marzeń uwierzyli. Jak ludziom udało 
się oderwać od ziemi? Jak powstały samoloty? O tym 
właśnie jest książka „Ale samoloty. Odlotowe historie 
lotnicze”.  Album autorstwa Michała Leśniewskiego 
to lotnicze vademecum gęsto nafaszerowane 
fascynującą wiedzą o samolotach. Poznajemy historię 
maszyn latających od XV wieku do współczesności:  
- pierwsze maszyny (nie)latające,  
- próby podniebnego pokonania Atlantyku,  
- budowę i rodzaje samolotów,  
- bohaterskie loty podczas Bitwy o Anglię,  
- odrzutowce i samoloty ponaddźwiękowe,  
- procedury na lotnisku i współczesne loty 
pasażerskie. 
                                                           https://egmont.pl/ 



4 Asymetria 
Lisa Halliday 
 

 

Jedna z 10 najważniejszych książek 2018 roku według 
„Time”, „New York Times” i vulture.com. Przyjęty z 
wielkimi owacjami amerykańskiej krytyki debiut 
młodej prozaiczki. Książka w stylu Philipa Rotha, 
jednak „bardziej Rothowska niż sam Roth”. 
Dwie współczesne historie, które odbijają się echem i 
przecinają w zaskakującej asymetrii… Najpierw Mary-
Alice – dwudziestoparoletnia asystentka w dużym 
nowojorskim wydawnictwie, inteligentna i 
utalentowana – w Central Parku poznaje wielkiego 
pisarza. Dzieli ich duża, prawie pięćdziesięcioletnia 
różnica wieku, łączy literatura i namiętność. On daje 
jej ciasteczka, podsuwa intrygujące lektury, spłaca 
studencki kredyt. Ona – ekscytujący seks, 
przywiązanie, dyskrecję. Mentor i uczennica. 
                                                      http://lubimyczytac.pl/ 

5 Atlas miast Polski 
Anna Rudak, Anna Garbal 
 

 

Zwiedzaj Polskę z tym ilustrowanym atlasem 30 
miast z różnych regionów naszego kraju. Poznaj 
słynnych ludzi, znane budynki, ośrodki kultury oraz 
miejsca przyjazne najmłodszym turystom dzięki 
szczegółowemu przewodnikowi, który zapewni wiele 
godzin dobrej zabawy zarówno dzieciom, jak i 
dorosłym. 
Odwiedź z książką wszystkie miasta wojewódzkie, a 
także wybierz się do innych uroczych miejscowości. 
Niech ten album stanie się inspiracją do 
samodzielnego odkrywania pięknych zakątków 
Polski, również tych, które się w nim nie zmieściły! 
                                                      http://lubimyczytac.pl/ 

6 Balet, który niszczy 
Monika Sławecka 
 
 

 

Perfekcja, delikatność, artyzm to określenia 
najczęściej kojarzone z baletem. Lekkie, eteryczne 
ruchy i niewinność emanująca ze sceny kłócą się z 
przemocą, wyzwiskami i nadużyciami seksualnymi, 
którymi bywa okupiona nauka baletu. 
Nikt nie zastanawia się, co dzieje się za kulisami... 
Jakie sekrety skrywają ściany polskich szkół 
baletowych? Jaką cenę ich uczniowie płacą za to, by 
zaistnieć na scenie? 
Balet, który niszczy to przejmujący manifest 
wychowanków szkół baletowych, którzy przerywają 
milczenie. Odarci z pasji, radości z tańca, pozbawieni 
godności i poczucia własnej wartości, opowiadają 
swoje historie pełne smutku i cierpienia. 
Monika Sławecka w rozmowach z nimi próbuje 
dociec, skąd w tym hermetycznym środowisku jest 
tyle przemocy i zawiści I to nie ze strony 
rówieśników. 
                                                      http://lubimyczytac.pl/ 
 
 
 

http://lubimyczytac.pl/


7 Bezu-bezu i spółka 
Autor: Grzegorz Kasdepke 
 

 
 

Zbiór prześmiesznych opowiadań Grzegorza 
Kasdepke, w których wspomina swoje pierwsze lata 
w szkole podstawowej. Ta książka aż kipi od 
absurdalnych pomysłów małych chłopców, 
przesycona jest ich niewymuszonym poczuciem 
humoru i swoistym dla ich wieku sposobem widzenia 
świata. Znajdziecie tu także kilka fotek z młodości 
autora, które bardzo uwiarygadniają tę opowieść… 
https://www.wydawnictwoliteratura.pl/ 
 

8 Buntowniczki. Niezwykłe Polki, które 
robiły, co chciały 
Andrzej Fedorowicz 
 

 
 

"Nie jestem aniołem i nie będę nim, dopóki umrę. 
Będę sobą" - mawiała angielska poetka i pisarka 
Charlotte Brontë. Pod tą frazą mogłyby się podpisać 
bohaterki tej książki. Wybrały cel i przez całe życie 
uparcie do niego dążyły. Celem tym była wolność i 
niezależność. 
Nie akceptowały świata, który je otaczał, i były 
gotowe pójść na wojnę nawet z największymi - 
męskimi - autorytetami epoki. Nie znaczy to, że były 
wrogami mężczyzn, gdyż to właśnie mężczyźni 
stawali się ich największymi zwolennikami, otaczając 
buntowniczki aurą niewyobrażalnego wręcz 
uwielbienia. 
                                                      http://lubimyczytac.pl/ 

9 Cały świat jest cudem. Ilustrowany 
przewodnik po tajemnicach przyrody 
Iris Gottlieb 
 

 

Od największej czarnej dziury aż po najmniejszą 
komórkę: ta niezwykła książka odkrywa przed 
czytelnikami tajemnice otaczającego nas świata, a 
także objaśnia zachodzące w nim procesy. Wiedzę z 
zakresu nauk przyrodniczych – o życiu, o Ziemi i 
kosmosie – autorka przedstawia w fascynujący i 
bardzo przystępny sposób, również dzięki 
realistycznym ilustracjom. Zajrzyj do środka, jeśli 
chcesz się dowiedzieć, dlaczego lepiej mieć zieloną 
głowę niż żółtą, ile procent genów masz wspólnych z 
drożdżami piekarniczymi i jak zdobyć miłość… 
gromadząc śmieci. 
                                                      http://lubimyczytac.pl/ 

10 Chłopiec jeden na milion 
Monica Wood 
 

 

"Historia ludzkiego życia nigdy nie zaczyna się na 
początku. Czego oni was uczą w tej szkole?" 
Tak mówi 104-letnia Ona Vitkus 11-letniemu 
zbzikowanemu na punkcie rekordów Guinnessa 
chłopcu, którego przysłano, by pomagał jej w każdy 
sobotni poranek. Podczas gdy on napełnia karmniki 
dla ptaków i sprząta w ogrodowej szopie, ona 
opowiada mu o swoim długim życiu. Wkrótce 
zaczyna wyjawiać mu sekrety, które ukrywała przez 
dziesięciolecia. 
                                                      http://lubimyczytac.pl/ 
 
 

http://lubimyczytac.pl/


11 Czy już zasnęłaś 
Kathleen Barber 
 

 

Josie przez ostatnie dziesięć lat próbowała uciec od 
wydarzeń z przeszłości. Jej ojca zamordowano we 
własnym domu, matka porzuciła dwie córki, by 
wstąpić do sekty, a siostra ją zdradziła. Kiedy Josie 
udało się wreszcie ułożyć życie w Nowym Jorku i 
znaleźć właściwego faceta, przeszłość powróciła w 
najgorszy z możliwych sposobów. 
Rodzinna tragedia nieoczekiwanie staje się tematem 
najpopularniejszego internetowego podcastu. 
Reporterka Poppy Parnell robi oszałamiającą karierę 
na śledztwie, które sprawia, że sekrety z życia Josie 
lądują na ekranach smartfonów ludzi w całym kraju. 
Jej przeszłość, tajemnice i nazwisko stają się 
hasztagami na Twitterze. Czy da się ocalić przyszłość, 
jeśli przeszłość stała się najpopularniejszym trendem 
w social mediach? 
                                                http://lubimyczytac.pl/ 

12 DinoDino. Pięciu przyjaciół kontra 
tyranozaur Stefano Bordiglioni 
Federico Bertolucci 

 

Dinodino, Dinobyś, Dinogalopek, Dinohops i 
Dinopławik to pięciu przyjaciół dinozaurów, którzy z 
okrzykiem „Pięciu za Dino, Dino za wszystkich!”, 
borykają się z niebezpieczeństwami świata 
jurajskiego. A jest ich niemało... W każdej chwili 
można natknąć się na przerażającego drapieżnego 
tyranozaura... 
 
https://www.taniaksiazka.pl/ 

13 Dobre uczynki 
Agnieszka Krawczyk 
 

 

Podobno dobre uczynki wracają do nas po stokroć. 
Dlaczego więc tak bardzo o nie trudno? Zwłaszcza, 
gdy uwagę zaprzątają własne sprawy: zdrowie, 
rodzina, praca czy miłość. Nawet mieszkańcy 
Kamienicy pod Szczęśliwą Gwiazdą muszą się 
zmierzyć z nowymi wyzwaniami. Dla Heleny nie jest 
to łatwy rok: boryka się z problemami zdrowotnymi, 
kłopotami z mydlarnią i sytuacją rodzinną. Na jaw 
wychodzi szokująca tajemnica, która już na zawsze 
odmieni los bohaterki. Zbliża się moment próby dla 
wszystkich lokatorów – czy wyjdą z niego zwycięsko? 
Na pewno odkryją prawdę o sobie, której wcześniej 
nawet się nie spodziewali. 
                                                http://lubimyczytac.pl/ 

14 Dworek w Miłosnej 
Agnieszka Olejnik 
 

 

Wyobraź sobie długą, wysadzaną strzelistymi 
drzewami aleję, wiodącą do pełnego wspomnień 
dworku w stylu angielskim. Zajrzyj do rosarium z 
ogrodnikiem Antonim, przejdź się nad staw, 
odetchnij zapachem lawendy… Zajrzyj do miejsca, 
gdzie przeszłość splata się z teraźniejszością. Daj się 
uwieść niespiesznemu rytmowi życia w cichym 
miasteczku Miłosna.  
                                                http://lubimyczytac.pl/ 



15 Dzieci rewolucji przemysłowej 
Katarzyna Nowak 
 

 

Dzieci. Nie mają prawa głosu. Nie mają wyboru. 
Dorośli posyłają je do najcięższych prac. Nikogo to 
nie dziwi.W kominie jest ciemno, duszno i gorąco. 
George jest mały, a tylko takie dzieci mogą pracować 
jako czyściciele kominów.  Zapiera się gołymi piętami 
o cegły. Pełznie w górę. Do światła. Wyciąga rękę ze 
skrobaczką… Nagle wszystko znika. Nie słyszy 
własnego krzyku. Nie słyszy głuchego odgłosu, z 
którym jego ciało uderza o palenisko. 
Łysa Patience pcha swój wózek kopalnianym 
tunelem. Dziewczynka boi się bicia, a daje radę 
szybko przesuwać wagonik z węglem, tylko jeśli 
wciśnie w niego obie ręce i czubek głowy.    
Ośmioletni William już czeka przy swoich 
drzwiczkach. Przepuści wózek i zamknie je 
najszybciej, jak potrafi. W tych prymitywnych 
warunkach wentylacja jest kluczowa. Inaczej trujące 
gazy zabiją wszystkich w kopalni. Po pracy będzie 
chciał wrócić na górę. Zabłądzi. 
                                                http://lubimyczytac.pl/ 

16 Dzieciństwo w cieniu rózgi. Historia i 
oblicza przemocy wobec dzieci 
Anna Golus 
 

 

Historia dzieciństwa jest koszmarem, z którego jako 
ludzkość dopiero zaczynamy się budzić", uważa 
amerykański badacz Lloyd deMause - i ma rację. 
Rzeczywiście, dzieje dzieciństwa przypominają długi, 
ciągnący się przez stulecia i doświadczany nadal 
przez najmłodszych na całym świecie zły sen. W 
przeszłości dzieci dorastały w atmosferze strachu czy 
wręcz terroru, ich życie przepełnione było nie 
miłością i szczęśliwością, lecz osamotnieniem, 
przemocą i najróżniejszymi formami krzywdzenia. Od 
pierwszych chwil na świecie. Dziś dzieciństwo kojarzy 
nam się z beztroską i poczuciem bezpieczeństwa, a 
opiekę i ochronę rodzicielską uważamy za coś 
oczywistego i naturalnego - mimo to wciąż sporo 
ludzi akceptuje i stosuje kary cielesne. 
                                                     http://lubimyczytac.pl/ 

17 Dziewczyna bez makijażu 
Zuzanna Arczyńska 

 
 
 

W niewielkim mieście matka w skrajnej biedzie 
wychowuje cztery córki. Pewnego dnia najstarsza 
oznajmia, że wychodzi za mąż. I to już w najbliższą 
sobotę. 
Kim okaże się mąż Angeliki? Dlaczego oferuje krocie 
za nazwisko młodej żony? 
Historia o kobietach, które jak lwice walczą o każdy 
dzień, aby godnie żyć i zapewnić lepszą przyszłość 
dzieciom. Jaką cenę trzeba za to zapłacić? Co można 
kupić, a co nie jest na sprzedaż? 
Matka i córka codziennie zadają sobie te pytania… 
                                                     http://lubimyczytac.pl/ 



18 Dziewczyna o czterech palcach 
Marek Krajewski 
 

 

Rok 1922. Niebezpieczny czas przełomu. Na Kresach 
Wschodnich Rzeczpospolitej bandy bolszewików 
sieją terror, zostawiając za sobą trupy mężczyzn i 
zhańbione kobiety. Na linii Lwów – Warszawa – 
Wolne Miasto Gdańsk trwa bezwzględny wyścig 
wywiadów. Lwowski śledczy Edward Popielski, zwany 
Łyssym, dostaje propozycję nie do odrzucenia. By 
ocalić swoją karierę, musi wytropić okrutnego 
bandytę i rozwiązać zagadkę podejrzanego 
samobójstwa. Wkracza w sam środek szpiegowskiej 
rozgrywki. Tu nie ma miejsca na walkę z otwartą 
przyłbicą, życie i śmierć są tylko środkami 
uświęconymi przez cel, a gra toczy się o najwyższą 
stawkę – o zachowanie świeżo wywalczonej polskiej 
niepodległości. Każda chwila wytchnienia może się 
okazać prowokacją, a każdy ruch ostatnim... 
                                                     http://lubimyczytac.pl/ 

19 Dziewczyna od marzeń 
Jayne Ann Krentz 
 

 

On co noc śni o ogniu… Ona pomoże mu panować 
nad snami. Lecz czy to ochroni ich przed 
przeszłością? Jack Lancaster, profesor kryminologii i 
konsultant FBI, rozwiązuje sprawy nierozwiązanych 
zbrodni. Zwłaszcza podpaleń. Jako dziecko sam ocalał 
z pożaru, w którym zginęła jego matka. Ale tym 
razem nie ujął mordercy… Zdumiewająca 
umiejętność wnikania w umysł zbrodniarza 
przysporzyła mu sławy, ale i skomplikowała życie 
osobiste. Śledztwa pozostawiają w jego umyśle ślad, 
dręczą go makabryczne sny. Jack szuka pomocy u 
Winter Meadows, pięknej i tajemniczej instruktorki 
medytacji, która potrafi czytać marzenia senne. 
Nagle pojawia się realne niebezpieczeństwo. 
Powraca ten, kogo Jack szuka od lat. 
                                                     http://lubimyczytac.pl/ 

20 Dzikie serce 
Jamey Bradbury 
 

 

Nastoletnia Tracy, wychowana w dzikich ostępach 
Alaski, spędza całe dnie na tropieniu zwierząt i 
powożeniu psim zaprzęgiem w lasach otaczających 
jej rodzinny dom. Chociaż czuje się bezpieczna w tej 
dziewiczej krainie, zawsze przestrzega zasad, których 
nauczyła ją matka, zanim zginęła: 
Nigdy nie trać domu z oczu. 
Nigdy nie wracaj do domu z brudnymi rękami. 
Pewnego dnia ktoś atakuje Tracy w lesie. Dziewczyna 
nie pamięta dokładnie, co się stało, ma jednak 
wrażenie, że zanim straciła przytomność, zraniła go 
nożem. Do krwi. Ale nie ma czasu się nad tym 
zastanawiać, jest zajęta przygotowaniami do 
zbliżających się zawodów. 
Wkrótce zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Groźna 
twarz nieznajomego w tłumie. Odcisk buta na skraju 
lasu… Rodzina Tracy jest w tarapatach. 
                                                     http://lubimyczytac.pl/ 



21 Fox 
Frederick Forsyth 
 

 

Większość rodzajów broni działa dokładnie w taki 
sposób, jak tego oczekujesz. Większość rodzajów 
broni możesz kontrolować. 
Ale co, jeśli najgroźniejszą bronią na świecie nie jest 
inteligentny pocisk ani okręt podwodny, ani nawet 
sztuczna inteligencja wygenerowana przez program 
komputerowy? Co jeśli jest nią siedemnastoletni 
chłopak o niewyobrażalnie błyskotliwym umyśle, 
który potrafi przechytrzyć wysoko wykfalifikowane 
profesjonalne służby bezpieczeństwa na całym 
świecie, przejąć kontrolę nad uzbrojeniem i sprawić, 
by przeciwko supermocarstwom obróciła się ich 
własna broń? Jak cenny byłby taki człowiek? I do 
czego byś się nie posunął, żeby mieć go po swojej 
stronie? 
                                                     http://lubimyczytac.pl/ 

22 Gangster 
Clive Cussler, Justin Scott 
 

 

Isaac Bell staje do walki z włoską mafią.  
Nie wie, co jest prawdziwą stawką w tej śmiertelnie 
niebezpiecznej grze. 
Nowy Jork, rok 1906.  
Mnożą się porwania, wymuszenia, podpalenia. 
Przestępcza organizacja zwana Czarną Ręką 
terroryzuje włoską dzielnicę. Ofiary gangsterów 
jednoczą się i wynajmują do ochrony swoich rodzin i 
biznesów Agencję Detektywistyczną Van Dorn. Jej 
najlepszy śledczy Isaac Bell tworzy specjalny oddział, 
żeby wytropić i schwytać bossa Czarnej Ręki. Lecz 
kiedy ginie pierwszy człowiek, Bell zaczyna 
podejrzewać, że jego przeciwnik jest o wiele 
potężniejszy, niż sądził. 
                                                     http://lubimyczytac.pl/ 

23 Gra pozorów 
Joanna Opiat-Bojarska 
 

 
 

TAJEMNICZE NAGRANIA I SZALEŃCZY WYŚCIG Z 
CZASEM. KIEDY ZAGROŻONE JEST ŻYCIE TWOICH 
BLISKICH, MUSISZ BYĆ CZUJNY, BY ŻADEN SZCZEGÓŁ 
CI NIE UMKNĄŁ… 
Mogłoby się wydawać, że wiadomość o zaginięciu 
męża i jego śmierć to najgorsze, co spotkało 
Aleksandrę – psycholog i matkę dwójki dzieci. 
Okazuje się jednak, że to dopiero początek. Kobieta 
pada ofiarą porwania. Po uwolnieniu, mimo 
niebezpieczeństwa i wbrew zdrowemu rozsądkowi, 
postanawia na własną rękę rozwikłać zagadkę 
morderstwa. Zbierając nowe fakty, powoli wyciąga 
na światło dzienne bolesną prawdę. Lawina zdarzeń 
urasta do niespodziewanych rozmiarów, a 
przeszkodą w rozwiązaniu wszystkich tajemnic jest 
pamięć… 
                                                     http://lubimyczytac.pl/ 
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24 Niebezpieczna gra 
Joanna Opiat-Bojarska 
 

 

Mężczyzna w ciężkim stanie trafia do łódzkiego 
szpitala. Nie pamięta, jak się nazywa ani co się stało. 
Powtarza tylko imię Aleksandry Wilk. 
Poznańska psycholog na prośbę znajomego lekarza 
przyjeżdża pomóc pacjentowi. Jednak nie tylko ona 
usiłuje dociec, kim jest tajemniczy NN i dlaczego 
wzywa Aleksandrę… 
Legendarna aktorka przed laty została brutalnie 
zabita we własnym domu. Mordercy nie 
odnaleziono, śledztwo dawno zamknięto, a akta 
kurzą się w policyjnym archiwum. Ten, kto ją zabił, 
dziś wciąż jest na wolności. 
Czy uda się powiązać te sprawy, odkryć prawdę, 
uniknąć niebezpieczeństwa? 
Kiedy od rozwiązania sprawy dzielą sekundy, nie ma 
czasu na logiczne myślenie, a górę bierze instynkt… 
Nowe, sensacyjne rozdanie Joanny Opiat-Bojarskiej! 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 

25 Gra o wszystko 
Joanna Opiat-Bojarska 
 

 

Młoda kobieta zostaje odnaleziona martwa we 
własnym mieszkaniu. Obfite kształty ofiary i suto 
zastawiony stół rodzą wiele pytań, jednak policja 
uznaje jej śmierć za samobójstwo. Z dnia na dzień 
przybywa osób odbierających sobie życie w dziwnie 
zainscenizowanych okolicznościach. Na jaw 
wychodzą ich wstydliwe sekrety i perwersyjne 
upodobania... 
W śledztwie pomaga Urszula Zimińska, profilerka z 
Łodzi. W kręgu osób bacznie obserwowanych przez 
poznańską policję główną podejrzaną jest… 
psycholog Aleksandra Wilk. Co łączy wszystkie ofiary i 
jaki to ma związek z Aleksandrą? Czy czyjeś fantazje 
mogą prowadzić do zbrodni? 
 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 

26 Gułag nad Wisłą. Komunistyczne 
obozy pracy w Polsce 1944-1956 
Bogusław Kopka 
 

 

Przejmująca opowieść o najbardziej tajemniczym i 
okrutnym okresie w najnowszych dziejach Polski! Na 
przełomie lat 40. i 50. XX wieku zlikwidowano obozy 
pracy przeznaczone dla jeńców wojennych i 
niemieckiej ludności cywilnej. W ich miejsce 
powstały ośrodki pracy przymusowej dla więźniów 
skazanych za przynależność do konspiracyjnych 
organizacji niepodległościowych. Władza PRL, 
kierowana przez Moskwę, wprzęgła katorżniczą 
pracę więźniów w tzw. plan sześcioletni. Liczne 
relacje świadków tamtych wydarzeń przybliżają nie 
tylko codzienną pracę w obozach Jaworzna, 
Rembertowa, Oświęcimia, czy Majdanka, ale również 
trudną, nierzadko śmiertelną codzienność okresu 
stalinowskiego i jego upadku. 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 
 



27 Hanka. Pierwsza powieść o 
Ordonównie 
Katarzyna Droga 
 

 

Porywająca opowieść o córce kolejarza, która została 
polską Gretą Garbo. I o tym, że szczęście nie 
uśmiecha się tylko raz. 
Wyszła na scenę wystraszona, blada. Muzyka 
gruchnęła, ale ona nie mogła wydobyć z siebie głosu. 
Wybiegła za kulisy z płaczem, wśród drwin i gwizdów. 
Koleżanki patrzyły z nieskrywaną satysfakcją. Co jej 
pozostało? Wrócić do obskurnej kamienicy na Woli i 
zostać krawcową jak matka? A może udowodnić 
światu, że klęska poprzedza wielki sukces? 
Gdy dziesięć lat później jechała przez Warszawę 
własnym luksusowym chevroletem, ścigały ją 
zachwycone spojrzenia i szepty: „To Ordonka!”. 
Mężczyźni za nią szaleli, a kobiety czesały się i 
ubierały tak jak ona. To dla niej hrabia Michał 
Tyszkiewicz popełnił mezalians, którego rodzina 
nigdy mu nie wybaczyła. A Hanka kochała mocno, 
odważnie, całym sercem – ale tylko na chwilę. 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 

28 Himalaistki. Opowieść o kobietach, 
które pokonały każdy szczyt 
Mariusz Sepioło 
 

 

Himalaistki. Opowieść o kobietach, które pokonały 
każdy szczyt 
Innej drogi niż pod górę po prostu nie ma 
Polki budowały legendę światowego himalaizmu. To 
one były pierwsze. Ich życiorysy to gotowe 
scenariusze filmowe. 
Wanda Rutkiewicz nieraz spojrzała śmierci w oczy. 
Dobrosława Miodowicz-Wolf umarła, pomagając 
innym. Halina Kruger-Syrokomska zasnęła w 
namiocie na wysokości kilku tysięcy metrów i nigdy 
się nie obudziła. Ale te, które przeżyły, mówią: góry 
są po to, żeby w nich żyć, a nie umierać. 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 

29 Jaremianka. Biografia 
Agnieszka Dauksza 
 

 

Maria Jarema. Ona o sobie zawsze: Jarema. O niej 
najczęściej mówią: Jaremianka. Kobieta awangarda. 
Emancypantka, zaangażowana aktywistka i zapalona 
pracoholiczka. Znajdowała się w centrum życia 
kulturalno-towarzyskiego międzywojnia i lat 
powojennych, zawierała znajomości, które 
przetrwały lata, wiązała się z interesującymi 
mężczyznami .  
Jedna z najzdolniejszych i najbardziej 
charyzmatycznych artystek XX wieku. Malarka, 
rzeźbiarka, graficzka, projektantka kostiumów 
teatralnych, lalek i pomników. Dziewczyna ze Starego 
Sambora na Kresach, która przyjechała do Krakowa, 
by „wymyślić sztukę na nowo”. Studiowała pod 
kierunkiem Xawerego Dunikowskiego, współtworzyła 
Grupę Krakowską i teatr Cricot, właśnie z nią 
najchętniej współpracował Tadeusz Kantor. 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 



30 Jej wszystkie bale 
Julia Quinn 
 

 

Sam czar, urok i humor”. „Romanti c Times” O 
Alexandrze Ridgeleyu wszyscy wiedzą dwie rzeczy: po 
pierwsze, że jest księciem, po drugie, że nie zamierza 
się żenić… Wszystko zmienia się, gdy płomiennoruda 
Amerykanka rzuca się pod koła powozu, by uratować 
jego siostrzeńca. Alexander nigdy jeszcze nie spotkał 
takiej kobiety: odważnej i pełnej temperamentu, 
stanowczej i słodkiej zarazem. Ale piękna nieznajoma 
jest służącą, a zatem kimś zupełnie nieodpowiednim 
dla wysoko urodzonego arystokraty... Chyba że 
okazałoby się, że wcale nie jest tym, kim się wydaje... 
Lecz dlaczego udaje kogoś, kim nie jest? 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 

31 Kamienica pod Szczęśliwą Gwiazdą 
Agnieszka Krawczyk 
 

 

W kamieniczce na krakowskich Dębnikach mieszkają 
różni lokatorzy: zadzierający nosa posiadacz sieci 
restauracji, emerytowana artystka, młoda matka z 
dwójką uroczych dzieci, para nadętych pracowników 
korporacji i wreszcie rodzina, w której wszystkie 
kobiety noszą imiona zaczerpnięte z dramatów 
Szekspira.Stary dom kryje niejeden sekret. Jego 
tajemniczy właściciel proponuje mieszkańcom udział 
w pewnym zaskakującym wyzwaniu. Czy zagadkowe 
zadanie okaże się dla sąsiadów uśmiechem losu, czy 
trudnym do pokonania problemem?  
Kamienica pod Szczęśliwą Gwiazdą to piękna i ciepła 
opowieść o domu, który daje poczucie 
bezpieczeństwa i sprawia, że nie czujemy się 
samotni. To również historia przyjaźni na dobre i złe 
oraz miłości przychodzącej w najbardziej 
niespodziewanych momentach. 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 

32 Kolory pawich piór 
Jojo Moyes 
 

 

Urodziliśmy się nie po to, żeby być doskonali, lecz 
prawdziwi. 
Piękna, bogata i zepsuta do szpiku kości Athene 
zszokowała wszystkich. Uciekła od męża z 
domokrążcą, nie zostawiając nawet listu. Ponad 
trzydzieści lat później Suzanna Peacock musi 
zmierzyć się z mroczną legendą swojej matki. I z 
prawdą o sobie, która jest pilnie strzeżoną rodzinną 
tajemnicą. 
Suzanna jest dumna jak paw, i jak paw dziwna i 
niedostępna. Ma wszystko, co potrzebne do 
szczęścia, tylko nie ma już siły udawać, że jest 
szczęśliwa. Jedynym miejscem, gdzie czuje się 
bezpieczna, jest jej mały sklepik, Pawi Zakątek. To 
tam pewnego dnia spotyka kogoś, kto jest równie 
pogubiony. I dostaje szansę, aby zacząć wszystko od 
początku. 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 
 
 



33 Początek 
Nora Roberts 
 

 

W zimny sylwestrowy wieczór na szkockiej wsi 
zaczęła się śmiertelna pandemia - nazwano ją 
Zagładą. W wirusie oraz sposobie, w jaki się 
rozprzestrzenia jest coś zagadkowego. Gdy miliardy 
padają jego ofiarą i umierają, część z tych, którzy nie 
zachorowali, odkrywa w sobie dziwne, 
nieoczekiwane zdolności. 
Lana, nowojorska szefowa kuchni, potrafi przenosić 
przedmioty i ludzi siłą woli.  Katie rodzi bliźnięta i 
podejrzewa, że wraz z nowym życiem sprowadziła na 
świat magiczne istoty.Jednak Zagłada różnie wpływa 
na ludzi. Prócz światła, pojawi się także mroczna i 
przerażająca magia. Gdy resztki władz zgarniają 
odpornych oraz Niesamowitych na badania, Lana, 
Katie i inni uciekają z Nowego Jorku w poszukiwaniu 
bezpiecznej przystani. Stary świat się skończył, 
rozpoczął się Rok Pierwszy. 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 

34 Z krwi i kości 
Nora Roberts 
 

 

Trzynaście lat temu katastrofalna pandemia, 
nazywana apokalipsą, zabiła miliardy. Dla tych, którzy 
przetrwali, to szansa na stworzenie nowego świata. 
Jednak apokalipsa nie była zwyczajnym wirusem. U 
części ocalałych obudziła dziwne moce – potrafią 
uzdrawiać, wyrządzać szkody, a nawet przewidywać 
przyszłość. Fallon Swift nie zna dawnego świata – 
lecz jej przeznaczeniem jest ukształtować ten nowy. 
Dorastała na spokojnej farmie z trójką braci. Teraz 
musi ich opuścić i nauczyć się walczyć. Fallon jest nie 
tylko potężną „Niesamowitą“ – ma również do 
odegrania decydującą rolę w nadchodzących 
krwawych bitwach.  Ciąg dalszy bestsellerowego 
Początku, oszałamiająca powieść o miłości, wojnie, 
rodzinie i magii jest porywającą i szalenie 
satysfakcjonującą kontynuacją nadzwyczajnej trylogii 
„Kroniki tej jedynej“. 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 

35 Jajo od krowy. Książkożercy.  
Autor: Paszkiewicz Anna 
 

 
 

„Książkożercy” to seria książeczek przygotowanych z 
myślą o dzieciach, które wkraczają w świat liter, słów 
i zdań. 
Trzy poziomy dostosowane do umiejętności dziecka. 
                                                                 https://aros.pl/ 



36  Kosmitka. Książkożercy.  
Autor: Krzemińska Marta 
 

 
 

"Książkożercy" to seria książeczek przygotowanych z 
myślą o dzieciach, które wkraczają w świat liter, słów 
i zdań. 
Trzy poziomy dostosowane do umiejętności dziecka. 
 
                                                https://www.empik.com/ 

37 Kubica i odjazdowy świat wyścigów 
samochodowych 
Yvette Żółtowska-Darska 
 

 

Ta historia miała potoczyć się inaczej. Młody chłopak 
z Polski chciał zostać najlepszym kierowcą świata. 
Miał do tego wielki talent i jeszcze większy charakter. 
Ale kiedy był naprawdę blisko celu, dopadło go 
przeznaczenie. Robert Kubica, jak nikt inny, wie, że 
„wygrać” nie zawsze znaczy „być pierwszym na 
mecie”. Poznajcie jego historię. 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 

38 Lato wśród wydm 
Agnieszka Krawczyk 
 

 

Specjalistka od aranżowania nieruchomości na 
sprzedaż, Matylda Radwan, ma twardy orzech do 
zgryzienia – tego domu akurat nikt nie chce kupić. W 
ciągu kilku letnich tygodni musi dokonać całkowitej 
metamorfozy. Nie spodziewa się, że zmiany dotkną 
również jej życia, w którym pojawią się zwariowany 
autostopowicz, przystojny archeolog poszukujący 
skarbów we wrakach statków i tajemnicza młoda 
dziewczyna, tęskniąca za swoją matką. Ich drogi 
przetną się na plaży pośród wydm, a spotkanie 
zaowocuje czymś więcej niż tylko letnią przelotną 
znajomością. 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 

39 Łzy walki 
Brigitte Bardot 
 

 

Była symbolem seksu, gwiazdą kina i utalentowaną 
piosenkarką. Tuż przed swoimi czterdziestymi 
urodzinami Brigitte Bardot zaszokowała świat, 
rezygnując nagle i nieodwołalnie ze wspaniałej 
filmowej kariery. Wszystko po to, aby w całości 
poświęcić się najważniejszej misji swojego życia. 
Walce o prawa zwierząt.Zabijanie drewnianą pałką 
dwutygodniowych małych fok, okrutny rytualny ubój 
w rzeźniach, wykorzystywanie zwierząt w ogrodach 
zoologicznych i cyrkach. Koszmary, których była 
świadkiem, tylko umocniły w niej przekonanie, że w 
walce o elementarny szacunek dla każdej 
odczuwającej cierpienie istoty, nie może być żadnych 
kompromisów. 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 



40 Mała wojna 
Katarzyna Ryrych 
 

 

We wrześniu 1939 roku wszystkim wydawało się, że 
wojna potrwa tylko parę tygodni, a już z pewnością 
nie dotrze do niewielkiej willi stojącej przy jednej z 
uliczek na obrzeżach Lwowa. 
Wiele mówi się o bohaterach ginących w nierównej 
walce tam, gdzie szalała wielka wojna, zaś ci, którzy 
prowadzili swoją małą wojnę, pomagając 
najsłabszym tego świata – dzieciom, starcom, 
chorym – odeszli w zapomnienie. 
Nie walczyli przy pomocy broni, używali serca (jak 
tajemniczy Maestro, którego jedno jedyne zdjęcie 
zachowało się w rodzinnym albumie), ale ginęli jak 
żołnierze. 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 

41 Miko smok i dziewczynka 
Magdalena Kiermaszek 
 

 

Miko wychowywany, był jak każde dziecko w 
tamtych czasach, czyli bez komputerów, telewizorów 
i telefonów. Według naszych dzieci nuda. Chłopiec 
nigdy się nie nudził, nie miał kolegów na co dzień, 
gdyż każda inna rodzina mieszkała daleko od nich. 
Bohater bardzo często spacerował po lesie wraz ze 
swoim ojcem, który uczył go bardzo wartościowych 
rzeczy przydatnych w tamtych czasach, na przykład 
jak rozpoznawać kierunki świata czy też jakie rośliny, 
do czego można użyć. 
Chłopiec jak każde inne dziecko bardzo się nudził, 
gdy za oknem była paskudna pogoda, a rodzice nie 
mieli czasu się nim zająć. Miko w taki dzień siedział 
na podłodze i ze złości kopnął swoją drewnianą 
zabawę jaszczurkę, która wpadła pod łóżko. Bohater 
postanowił od razu po nią sięgnąć, lecz gdy wśliznął 
się pod łóżko, stała się rzecz bardzo dziwna… 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 

42 Miłość i inne nieszczęścia 
Agata Przybyłek 
 

 

Małgosia jest szczęśliwą żoną, matką i właścicielką 
plantacji lawendy. Jej mąż, Wojtek, niespodziewanie 
ulega wypadkowi i trafia do szpitala. Małgosia musi 
zająć się jego warsztatem samochodowym, lecz nie 
ma o tym bladego pojęcia. W dodatku przypadkiem 
odkrywa pewien mroczny sekret… 
Wiadomość o wypadku Wojtka cieszy mamę Małgosi, 
która nigdy nie przepadała za zięciem. Postanawia 
wykorzystać jego nieobecność w domu i przedstawia 
córce pewnego bardzo przystojnego młodego 
policjanta… Wymyśla zwariowany plan, ale czy uda 
jej się go zrealizować? Po co w ogóle swatać 
mężatkę? I czy można zmusić kogoś do miłości? 
 
                                                 http://lubimyczytac.pl/ 
 
 
 
 

http://lubimyczytac.pl/


43 Miłość '44. 44 prawdziwe historie 
powstańczej miłości 
Agnieszka Cubała 
 

 

44 prawdziwe historie powstańczej miłości - 
wzruszające, dramatyczne, niezwykłe opowieści o 
gorących porywach serca, seksie, który w 
najstraszniejszych chwilach stawał się namiastką 
bliskości, a czasem ostatnią przyjemnością w życiu, i 
o miłości dojrzałej, która przetrwa wszystko. Miłości 
będącej świadectwem tego, jak bardzo potrzebujemy 
bliskości drugiego człowieka i siły, jaką daje 
świadomość, że mamy do kogo wracać i na kogo 
czekać.  
Wśród bohaterów książki odnajdziemy zwykłych 
warszawiaków, a także poetów, artystów, a nawet 
warszawską prostytutkę. Wszystkich ich łączy 
powstańcza miłość - miłość młodych ludzi, którzy nie 
wiedząc, czy dożyją jutra, ze wszystkich sił próbowali 
przeżyć jak najpiękniej każdą ofiarowaną im chwilę. 
Miłość, w której każdy może odnaleźć 
odzwierciedlenie własnych przeżyć. 
                                                   http://lubimyczytac.pl/ 

44 Misia i jej mali pacjenci. Spotkanie w 
górach 
Aniela Cholewińska-Szkolik 
 

 

Misia po raz kolejny musi pomóc zwierzętom w 
potrzebie. Tym razem wybiera się na nocleg do 
przyjaciółki Ewy. Do snu dziewczynkom śpiewa 
uroczy ptaszek - kos, który ma gniazdo na pobliskim 
balkonie. Niestety ptak nie jest bezpieczny – w 
mieszkaniu obok mieszka kot, który lubi robić sobie 
spacery po sąsiadujących balkonach. Czy Misia 
znajdzie bezpieczne schronienie dla kosa? 
Misia jedzie z rodziną w Bieszczady. Gdy próbuje 
wraz z Popikiem uratować salamandrę, która wpadła 
do potoku, piesek również wpada do wody. Podczas 
wędrówki w góry dziewczynka znajduje zagubionego 
małego niedźwiadka. Co się stało Popikowi? I czy 
niedźwiedzie są groźne? 
                                            http://www.zielonasowa.pl/ 

45 Moje wielkie greckie wakacje 
Sue Roberts 
 

 
 
 

Podnosząca na duchu komedia romantyczna o 
drugich szansach. Przezabawna opowieść o kobiecie, 
która żegna się z przeszłością i znajduje nową miłość. 
Mandy, beztroskiej trzydziestoparolatce, wydaje się, 
że już zawsze będzie żoną Danny’ego, swojej 
pierwszej szkolnej miłości. Kiedy więc odkrywa, że jej 
mąż ma romans, postanawia dokonać w swoim życiu 
WIELKICH zmian. Bez chwili wahania wskakuje do 
samolotu i ucieka na skąpaną słońcem grecką wyspę. 
Błękitne morze, złociste plaże i pyszne koktajle są 
dokładnie tym, czego jej teraz trzeba. 
                                                   http://lubimyczytac.pl/ 



46 Na strunach światła 
Krystyna Mirek 

 

Wiosna w Willi pod Kasztanem jest szczególnie 
piękna. Majowy ogród rozkwita, a wraz z nim miłość i 
związki. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie stare 
krzywdy, niewyjaśnione tajemnice i zadawnione 
urazy. W pełną ciepła atmosferę pachnącej ciastem 
drożdżowym kuchni babci Kaliny wkracza 
niespodziewany gość, nazywana Królową Śniegu, 
matka Antka. Nie ma ona żadnych skrupułów w 
walce o swoje racje. Mocno zetrą się dwie 
skonfliktowane kobiety: żona i kochanka. Która z nich 
wygra? Tymczasem obok rozwija się zakazana miłość, 
a dobra przyjaźń nie chce przerodzić się w związek. 
Skomplikowane relacje uczuciowe staną się dla 
bohaterów nie lada wyzwaniem. 
                                                   http://lubimyczytac.pl/ 

47 Nela i kierunek Antarktyda 
Nela 
 

 

Cześć! 
Nazywam się Nela i mam 13 lat, a to jest moja 
trzynasta książka. Tym razem wybierzemy się w 
wyjątkową podróż do niesamowitego miejsca. 
Dotarcie do niego jest marzeniem niejednego 
podróżnika! Znajduje się na samym dole kuli 
ziemskiej i żyją tam pingwiny. Sądzę, że już wiesz, co 
mam na myśli! To Antarktyda! 
Dotrzemy na miejsce lodołamaczem przez straszliwą 
Cieśninę Drake’a! Weźmiemy ze sobą sprzęt nurkowy 
do zanurzania się w bardzo zimnej wodzie i 
poszukamy jednych z najniebezpieczniejszych 
drapieżników Antarktydy, czyli lampartów morskich. 
Odwiedzimy kolonię pingwinów i spotkamy słonie 
morskie. 
                                                   http://lubimyczytac.pl/ 

48 Nie chcę być mały 
Laura Ellen Anderson 
 

 

"Nie chcę być mały to świetna opowieść o tym, że nie 
warto przejmować się swoim wzrostem. Nawet, 
jeżeli jest się niskim, można mieć wspaniałych 
przyjaciół i wpadać na genialne pomysły. 
Ilustracje zachwycą każde dziecko i rodziców, a 
rymowany tekst łatwo wpadnie w ucho." 
                                                      https://publicat.pl/ 

49 Ogrodoterapia 
Maria Kuleczka-Raszewska 
 

 

Poradnik dla osób pracujących z dziećmi 
niepełnosprawnymi i autystycznymi. Inspiracją do jej 
napisania była osobista fascynacja autorki przyrodą, 
możliwościami wykorzystania jej walorów oraz pasja 
pracy z dziećmi. Powstała w wyniku wieloletniej 
praktyki zawodowej, w której autorka 
łączy różne metody i formy terapii, by w optymalnym 
stopniu wspomagać rozwój psychofizyczny dzieci z 
różnymi niepełnosprawnościami.  
https://ksiegarnia.pwn.pl/ 
 
 

https://ksiegarnia.pwn.pl/


50 Olga 
Bernhard Schlink 
 

 

Wioska na Pomorzu. Olga jest sierotą, Herbert synem 
właściciela ziemskiego. Zakochują się w sobie i mimo 
oporów jego rodziców próbują być razem, nawet gdy 
ona zostaje nauczycielką w Prusach Wschodnich, a 
on eksploruje świat. Wkrótce wybucha pierwsza 
wojna światowa. 
Olga to rozpięta od końca XIX do początków XXI 
wieku, od Niemna po Neckar opowieść o silnej, 
mądrej kobiecie, która jest świadkiem, jak nie tylko 
jej ukochany, lecz cały naród traci związek z 
rzeczywistością. Centralnym pytaniem jej życia staje 
się: Dlaczego Niemcy myślą w zbyt wielkich 
kategoriach? Zawsze i wciąż? 
                                                   http://lubimyczytac.pl/ 

51 Pandemia 
Robin Cook 
 

 

Zdrowa, młoda kobieta traci nagle przytomność w 
nowojorskim metrze i umiera, nim trafi do szpitala. 
Jej przypadek budzi w weteranie medycyny sądowej, 
Jacku Stapletonie, raczej niewesołe skojarzenie z 
pandemią śmiercionośnej grypy z 1918 roku. 
Obawiając się, że w setną rocznicę owych wydarzeń 
może dojść do równie tragicznej w skutkach fali 
nagłych zachorowań, Jack już w kilka godzin po 
zagadkowej śmierci pasażerki przeprowadza sekcję i 
odkrywa, że młoda kobieta miała przeszczepione 
serce, którego DNA, wbrew wszelkiemu 
prawdopodobieństwu, jest identyczne z jej własnym. 
                                                   http://lubimyczytac.pl/ 

52 Pchła 
Anna Potyra 
 

 

Wigilia Bożego Narodzenia. Ulice Warszawy 
pustoszeją, mieszkańcy zaszywają się w zaciszu 
swych domów, by zasiąść przy świątecznych stołach. 
Jednak nie wszyscy. Adam Lorenz, komisarz Wydziału 
Zabójstw, dostaje wezwanie. W jednym z mieszkań 
zostaje zastrzelony młody mężczyzna. Miejsce 
zbrodni nie przypomina niczego, z czym Lorenz 
spotkał się podczas wieloletniej pracy w policji. 
Morderstwo wydaje się bardzo szczegółowo 
zaplanowane. Nie ma żadnych śladów. Nie ma 
podejrzanych. Nie ma motywu. Jedynym punktem 
zaczepienia jest stara fotografia pozostawiona przez 
zabójcę.                                  http://lubimyczytac.pl/ 

53 Pieprz i sól 
Guillaume Clicquot 
 

 

Małżeństwu sześćdziesięciolatków, Françoise i 
Philippe Blanchotom, dentystce i inspektorowi 
podatkowemu, nadarza się okazja, by zrealizować 
marzenia, przejść na emeryturę, „rzucić wszystko i 
wyjechać w Bieszczady“. W ich przypadku do 
słonecznej Portugalii, gdzie czeka na nich wymarzony 
dom. W obawie przed krytyką i oporem ze strony 
dzieci  postanawiają przygotować przeprowadzkę w 
największej tajemnicy. Mają misternie uknuty plan, w 
którym nie ma prawa cokolwiek się nie udać. 
                                                   http://lubimyczytac.pl/ 



54 Ćma 
Ewa Cielesz 
 

 

Konsekwencje... Gdyby całkowicie przesądzały o tym, 
jakie decyzje podejmujemy, ludzki świat 
prawdopodobnie nigdy nie byłby uporządkowany... 
Ta myśl determinuje pierwszy tom nowej 
trzytomowej serii powieściowej autorki 
bestsellerowej „Córki Cieni”. Osadzona w latach 70. 
ciemnego PRLu historia opowiada losy dziewczyny, 
która traci szansę na zaplanowane i ustabilizowane 
życie, wraz z dokonaniem pierwszego dorosłego 
wyboru. Odtąd jej los chwieje się i ociera o krawędzie 
cudzych małych światków, wyborów i okoliczności. 
                                                   http://lubimyczytac.pl/ 

55 Pajęczyna 
Ewa Cielesz 
 

 
 

Małe, zgubione w górach miasteczko, w którym 
rozgrywają się dalsze losy głównej bohaterki miało 
być dla niej chwilowym, niechcianym przystankiem 
bez perspektyw. W jego dusznej atmosferze pełnej 
niedopowiedzeń i zagadek, Anita wbrew sobie 
buduje nowe relacje i więzy. Czy oplątana nićmi 
własnych i cudzych spraw odnajdzie w tym 
hermetycznym światku miejsce dla siebie? 
Nastrojowa opowieść spowija nas jak pajęczyna i nie 
pozwala oderwać się od książki aż do ostatnich stron. 
                                                   http://lubimyczytac.pl/ 

56 Pocztówki 
Agnieszka Lis 
 

 

Wakacje na Wyspach Kanaryjskich w styczniu, kiedy 
w Polsce jest szaro i zimno, wydają się strzałem w 
dziesiątkę. Słoneczne plaże, piękne widoki, hotel all 
inclusive. Żyć, nie umierać! 
A jednak i w słonecznym raju nie zawsze może być 
idealnie. Trudno powstrzymać się od złośliwych 
komentarzy, widząc turystkę w zbyt skąpym stroju 
czy małżeństwo objadające się w hotelowej 
restauracji. Gdy okazuje się, że przewodnik testuje 
nową trasę, w której nie ma ani widoków ani wygód, 
maski opadają – do głosu dochodzą najgłębiej 
skrywane sekrety i ukrywane latami kłamstwa. 
Bohaterowie będą zmuszeni spojrzeć w głąb siebie i 
odkryć swoje prawdziwe ja. 
                                                   http://lubimyczytac.pl 

57 Podróżny 
Ulrich Alexander Boschwitz 
 

 

Trzymający w napięciu jak thriller, wstrząsający obraz 
czasu zapowiadającego Zagładę. 
Berlin, listopad 1938 roku, tuż po nocy kryształowej. 
Ktoś wali do drzwi kupca Otto Silbermanna. W całym 
mieście trwają aresztowania. Otto ucieka tylnymi 
schodami. W gazecie czyta, że Żydzi wypowiedzieli 
wojnę narodowi niemieckiemu. Silbermann nie jest 
już kupcem i obywatelem – stał się wyjętym spod 
prawa. Czy będzie mógł komukolwiek zaufać? 
I czy ludzie, których spotka na swojej drodze, nie 
wydali już na niego wyroku? 
                                                   http://lubimyczytac.pl 



58 Pokój z widokiem. Lato 1939 
Marcin Wilk 
 

 

Współczesne lato to przede wszystkim wakacje. W 
przedwojennej Polsce lato odróżniało się od innych 
pór roku tylko tym, że było cieplej. 
Podróżowali oczywiście artyści, literaci, dziennikarze, 
a kurorty z roku na rok stawały się coraz 
nowocześniejsze (tak jak modernizowała się Polska). 
Ale nie wszędzie było tak kolorowo. Na wsi o 
wakacjach się nie marzyło. Krucho z marzeniami było 
także w województwach wschodnich, dziś 
określanych mianem Kresów. 
Opisując ostatnie przedwojenne lato, Marcin Wilk 
zajrzał do Zakopanego, spędził trochę czasu w Gdyni, 
przyjrzał się Zaleszczykom, ale przede wszystkim 
zboczył z popularnych tras turystycznych. 
Przemierzając tereny Polski przedwrześniowej, 
postanowił dotrzeć do żyjących świadków epoki i 
wysłuchać ich opowieści o ostatnich tygodniach życia 
w pokoju. 
                                                   http://lubimyczytac.pl 

59 Psierociniec. Kocia lista życzeń.  
Agata Widzowska-Pasiak 
 

 
 

Pies Remik zostaje porwany przez… koty! A wszystko 
przez jego poezję. Koty chcą, aby Remik – dzięki 
swoim zaczarowanym wierszom – poprawił ich los. 
Lista żądań porywaczy jest długa i bardzo 
zaskakująca. Zaniepokojeni podopieczni Psierocińca 
wszczynają poszukiwania. Zaczyna się ciekawa i pełna 
nieoczekiwanych zwrotów okoliczności przygoda z 
wątkiem miłosnym w tle. 
Czy uda się uwolnić Remika? Czy nasz bohater spełni 
kocie życzenia? W jaki sposób ta historia wpłynie na 
jego życie? 
                                                   http://lubimyczytac.pl 

60 Raban! O kościele nie z tej ziemi 
Mirosław Wlekły 
 

 

Kościół w Polsce nie ma ostatnio dobrej prasy. 
Kolejne afery zniechęcają do niego nawet ludzi 
głęboko wierzących. Tymczasem są na świecie 
katolicy, duchowni i świeccy, którzy tworzą inny 
Kościół - taki, jaki się Polakom w głowie nie mieści. 
Świątynie prowadzone przez kobiety na brazylijskiej 
prowincji, kardynał odprawiający mszę dla gejów i 
lesbijek w Londynie, wspólna wigilia dla chrześcijan i 
muzułmanów w Brukseli, żonaci księża w Czechach, 
kapłani mieszkający na ulicach wśród slumsów 
Argentyny,  katolicki dostojnik z Birmy, który 
porównuje zmiany klimatu do nadchodzącej 
Apokalipsy...Oto Kościół XXI wieku – Kościół tych, 
którzy biorą sobie do serca słynne wezwanie papieża 
Franciszka „Róbcie raban!”. Którzy jego wzorem i 
zgodnie z jego słowami nie boją się manifestować 
swojej wiary w sposób „odważny i konkretny”. 
                                                   http://lubimyczytac.pl 



61 Radość rodzenia 
Marianna Szymarek 
 

 
 

Opowieści kobiet o porodach to mieszanka szczęścia, 
wzruszenia, bólu i lęku. Nie ma znaczenia, czy 
przebiegały naturalnie czy nie, ze znieczuleniem czy 
bez. Ważne są zgoda z samą sobą i otwartość na to, 
co przynosi życie. 
Każda z opowieści jest wyjątkowa jak jej bohaterka. 
Szczera, pełna emocji, radości i kobiecej siły. 
Jako doula Marianna Szymarek od lat wspiera 
kobiety przy porodach. Zebrała 15 niepowtarzalnych 
historii, by pokazać, że to może być niesamowite, 
trudne, ale i piękne doświadczenie. 
                                                   http://lubimyczytac.pl 

62 Rekiny – najlepsi myśliwi w przyrodzie 
Joe Flood 
 

 
 

Od ponad 400 milionów lat rekiny uważane są za 
najgroźniejsze morskie drapieżniki. Są podstawowym 
elementem ekosystemu, jednak strach nie pozwala 
nam docenić ich znaczenia, mimo że prawie w ogóle 
nie zagrażają człowiekowi. 
Zanurkuj z różnymi gatunkami rekinów! Ta książka 
jest po brzegi wypełniona oszałamiającymi 
ilustracjami i ostrymi jak brzytwa faktami, które 
rzucają światło na te fascynujące stworzenia. 
                                                   http://lubimyczytac.pl 

63 Safari. Zapiski przewodnika karawan 
Paweł Kardasz 

 
 

„Safari. Zapiski przewodnika karawan” to 
kilkadziesiąt historii opowiedzianych przez człowieka, 
który w Afryce spędził pół życia. Wszystkie są 
prawdziwe; wszystkie zdarzyły się podczas safari 
prowadzonych przez Autora w latach 1994-2017 w 
różnych afrykańskich krajach na południe od 
równika. Nie są to opowieści o samych wyprawach, 
ale o tym, co wydarzyło się po drodze, przy okazji, 
niespodzianie, dzięki czemu Afryka staje się jakby 
bliższa, bardziej naturalna i autentyczna. 
                                                   http://lubimyczytac.pl 

64 Spotkanie w Pensjonacie Leśna Ostoja 
Joanna Tekieli 
 

 
 

Stary, uroczy dworek w leśnej głuszy, pensjonat 
Leśna Ostoja, kolejny raz otwiera swoje podwoje!  
Drzewie przez długi czas było dla Justyny i jej bliskich 
oazą spokoju. Tutaj, wśród bujnej przyrody i 
oddanych przyjaciół odnaleźli w sobie wielkie 
pokłady wrażliwości i pogody ducha. Tu nauczyli się 
dostrzegać piękno otaczającego ich świata. Pobyt w 
pensjonacie dodawał im sił w zmaganiach z 
codziennymi problemami.  
Tym razem nad Leśną Ostoją i jej nowymi 
właścicielami zbiorą się wyjątkowo groźne i ciemne 
chmury. 
                                                   http://lubimyczytac.pl 



65 Sto pociech 
Wisława Szymborska 
 

 

Piąty w twórczości Wisławy Szymborskiej tom 
rozpoczyna jeden z najbardziej znanych liryków 
poetki: "Radość pisania". W liczącym dwadzieścia 
siedem wierszy zbiorze znalazły się również takie 
utwory, jak: "Spis ludności", "Tomasz Mann" i 
tytułowe "Sto pociech". Szymborska snuje refleksję 
nad aktem artystycznej kreacji, pochyla się nad 
złożonością ludzkiej egzystencji. 
"Sto pociech" jest ósmym tomem ukazującym się w 
prestiżowej kolekcji poezji Wisławy Szymborskiej. 
Edycję wzbogaca sześć rękopisów noblistki. 
                                                   http://lubimyczytac.pl 

66 Szczęście na wyciągnięcie ręki 
Agnieszka Krawczyk 
 

 
 

Uśmiech losu to dar. Rozglądajcie się, aby go nie 
przegapić.  
Można pokonać złe wspomnienia i spróbować 
wyjrzeć poza mroczną zasłonę przykrości i zadr, które 
przyniósł nam los. Najpierw nieśmiało, a potem już z 
całą mocą uwierzyć, że szczęście jest już blisko. Dać 
sobie szansę i uwierzyć w nią. To jest pierwszy krok, 
który może zawieść nas w świat, o jakim nawet nie 
marzyliśmy. 
Bohaterowie sagi Uśmiech losu powracają by 
zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. 
                                                   http://lubimyczytac.pl 

67 Szczęście w nieszczęściu 
Danielle Steel 
 

 

Najnowsza, ciepła, wzruszająca i mądra książka 
najbardziej lubianej autorki literatury kobiecej świata 
z fascynującą bohaterką, której los nie szczędzi 
wzlotów i upadków.  
To powieść o nieustającym poszukiwaniu miłości, 
wyzwaniach dla samotnej matki i nie zawsze 
prostych relacjach z dorosłymi – jakże różnymi 
córkami (co nie dziwi, skoro mają trzech ojców...). 
Paryż – stolica miłości i sztuki. Isabelle McAvoy, 
młoda stażystka w galerii malarstwa zakochuje się 
bez pamięci w bogatym, znacznie starszym 
arystokracie. W jego zamku w Normandii przeżywa 
cudowny sen na jawie. Aż dowiaduje się, że jest w 
ciąży... 
                                                   http://lubimyczytac.pl 

68 Szeptucha 
Katarzyna Berenika Miszczuk 
 

 

Gosława Brzózka, zwana Gosią, po ukończeniu 
medyny wybiera się do świętokrzyskiej wsi Bieliny na 
obowiązkową praktykę u szeptuchy, wiejskiej 
znachorki. Problem polega na tym, że Gosia – kobieta 
nowoczesna, przyzwyczajona do życia w wielkim 
mieście – nie cierpi wsi, przyrody i panicznie boi się 
kleszczy. W dodatku nie wierzy w te wszystkie 
słowiańskie zabobony. Bogowie nie istnieją, koniec, 
kropka! 
Pobyt w Bielinach wywróci jednak do góry nogami jej 
dotychczasowe życie. 
                                                   http://lubimyczytac.pl 



69 Tancerka i zagłada. Historia Poli 
Nireńskiej 
Weronika Kostyrko 
 

 

Biografia Poli Nireńskiej to opowieść o urodzonej w 
Warszawie żydowskiej artystce, która tańczyła w 
czasach totalitaryzmu w Niemczech, Austrii i 
Włoszech. O kobiecie, która w przedwojennej Polsce 
doświadczyła antysemityzmu, niemal całą rodzinę 
straciła w Zagładzie, a po wojnie poślubiła Jana 
Karskiego, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. 
                                                   http://lubimyczytac.pl 

70 Tola na wsi 
Anna Włodarkiewicz 

 
 

Poznajcie czteroletnią Tolę. Jest bardzo ciekawa 
świata – interesuje ją dosłownie wszystko!  
Co ciekawego można zobaczyć na wsi?  
Na wsi można zaprzyjaźnić się ze zwierzakami. 
Na wsi można upiec domowy chleb w 
najprawdziwszym piecu! 
Na wsi można odwiedzić remizę strażacką. 
Na wsi można wygrzewać się w słońcu nad jeziorem i 
nauczyć się skakać na bombę z pomostu. 
                                                   http://lubimyczytac.pl 

71 Wiedźmy na wakacjach 
Małgorzata J. Kursa 
 

 

Personel Agencji Literackiej TERCET ma dość upału i 
gastronomicznej działalności Manueli. Majka 
postanawia zabrać wiedźmy na tygodniowe wakacje. 
Warszawski zgiełk mają zamienić na wypoczynek 
pośród urokliwych plenerów Podlasia z dala od ludzi i 
kłopotów. Nieoczekiwani goście niweczą te plany, a 
dodatkowe atrakcje zapewniają dwie nieboszczki, 
jeden literacki niedobitek, czający się w ciemnościach 
intruz, obfitujące w niespodzianki noce oraz 
czworonożne bachory, czyli Muza i Czort. Zamiast 
wypoczywać, wiedźmy zostają zmuszone do obrony 
swojej wakacyjnej siedziby. Czy jedynemu 
sekretarkowi na świecie uda się odkryć, komu 
zawdzięczają te niezapomniane wakacje? 
                                                   http://lubimyczytac.pl 

72 Basia. Wielka księga pytań 
Zofia Stanecka, Marianna Oklejak 
 

 

„Basia. Wielka księga pytań” to tak naprawdę wielka 
księga odpowiedzi na codzienne i niecodzienne 
pytania przedszkolaków. W końcu, jak wyliczyli 
naukowcy, dzieci w wielu przedszkolnym zadają 
około 300-400 pytań dziennie. Basia również. 
Dlaczego? Po co? Jak? Kiedy? Dociekliwa Basia 
dopytuje mamę, wierci dziurę w żołądku tacie i 
ciągnie za język babcię, dziadka, a nawet pluszowego 
Miśka Zdziśka. Chce zrozumieć, po co jest to 
wszystko, skąd się wzięło i jak działa. 
 
                                                   http://lubimyczytac.pl 



73 Wojna w kanałach 
Sebastian Pawlina 
 

 
 
 

Śmiertelna pułapka i szansa na ocalenie. 
Podziemna wojna, o której nie miałeś pojęcia. 
Zejścia do kanału boją się wszyscy. Polacy nie mają 
wyboru, znajdują w sobie odwagę. Niemcy nie 
odważą się na to nigdy. Będą wieszać granaty przy 
włazach i wrzucać je do środka. Będą blokować 
studzienki. Będą zabijać wycieńczonych podziemną 
wędrówką powstańców i cywilnych uciekinierów.  
Ukrywają się tam Żydzi po likwidacji getta. Łączniczki 
AK przeciskają się nimi, niosąc meldunki. Grupy 
szturmowe dzięki nim zyskują przewagę zaskoczenia. 
Gdy Powstanie upada, kanały stają się dla walczącej 
Warszawy ostatnią drogą ucieczki. Dla wielu – 
miejscem wiecznego spoczynku. 
                                                   http://lubimyczytac.pl 
 

74 Wołyń zdradzony, czyli jak dowództwo 
AK porzuciło Polaków na pastwę UPA 
Piotr Zychowicz 
 

 
 
 

W latach 1943–1945 na Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej ukraińscy nacjonaliści wymordowali 100 
tysięcy Polaków. Do zbrodni tej posłużyły im głównie 
prymitywne narzędzia rolnicze – siekiery, widły i 
cepy. Gdzie wtedy była Armia Krajowa? Gdzie było 
Polskie Państwo Podziemne? Dlaczego nic nie 
zrobiono, by ratować polską ludność cywilną? 
Dlaczego Wołyniacy konali w osamotnieniu? 
Piotr Zychowicz udziela na te pytania szokującej 
odpowiedzi. Armia Krajowa zlekceważyła 
banderowskie zagrożenie, zignorowała liczne 
ostrzeżenia o nadciągającym niebezpieczeństwie. 
                                                   http://lubimyczytac.pl 
 

75 Wołyński gambit 
Artur Baniewicz 

 
 
 

Wołyń. Rok 1943. Paweł wraca w rodzinne strony, 
gdzie Polacy przestają się czuć bezpiecznie. On sam 
przekona się o tym, jeszcze zanim wysiądzie z 
pociągu. Na miejscu czeka go nietypowa propozycja 
niemieckiego oficera. Bujnicki niejedno przeżył i 
wiele widział. Tym razem jednak przyjdzie mu 
prowadzić potrójne dochodzenie. Będzie szukał 
kobiety, zagrabionych przez III Rzeszę dóbr i 
mordercy jednego z członków polskiej samoobrony. 
Wszystko to w piekle wołyńskiej rzezi. 
 
                                                   http://lubimyczytac.pl 
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76 Wszystko o niedźwiedziach 
Moutou François, Xénard Carole 
 

 

Witajcie w świecie niedźwiedzi! W tej książce 
opowiemy nieco o ich historii. Skąd się wzięły na 
Ziemi niedźwiedzie? Jak stary jest najdawniejszy 
przodek niedźwiedziowatych? Czy wiecie, że 
niedźwiedź polarny jest największym znanym 
drapieżnikiem na Ziemi? Że panda wielka ma szósty 
palec, dzięki któremu łatwiej jej zrywać pędy 
bambusa? Tego i wielu innych rzeczy o 
niedźwiedziach dowiesz się z tej książki. Wspaniały i 
zabawny album edukacyjny. 
                                            https://www.znak.com.pl/ 
 
 

77 Zbuntowane słowa 
Joanna Papuzińska 
 

 

Najnowsza książka Joanny Papuzińskiej z serii Wojny 
Dorosłych – Historie Dzieci. 
W PRL-u w paczkach makaronu przemycano 
zakazane przez władzę książki, drukowane na 
powielaczu, przekazywane z narażeniem życia 
kolejnym czytelnikom. Obowiązywała zasada 
„PRZECZYTAJ – NIE NISZCZ – PRZEPISZ – PODAJ 
DALEJ”. W ten sposób wiadomości wędrowały z rąk 
do rąk ludzi, którzy sobie ufali. 
Tak też zaczyna się opowieść o drugim obiegu i walce 
o wolność Polski. Historia opowiedziana przez 
małego chłopca, który słucha opowieści rodziców i 
dziadków, tłumaczących mu, co się dzieje w ich 
zniewolonym kraju. 
                                                  http://lubimyczytac.pl 
 
 

78 Zgubić i odnaleźć 
Danielle Steel 
 

 
\ 
 
 
 
 
 
 
 

Jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy w przeszłości 
podjęli inne decyzje?Madison jest słynną nowojorską 
fotografką. Poświęca się pracy, bo tylko wtedy nie 
myśli o samotności i o tym, że traci kontakt z trójką 
dorosłych już dzieci. 
Niefortunny upadek i skręcona kostka sprawiają, że 
kobieta musi zatrzymać się na chwilę w swym 
zabieganym życiu. Kiedy przegląda stare fotografie, w 
jej głowie pojawiają się wspomnienia. 
Później nurtujące pytanie – co by było, gdyby…  
A potem szalona myśl – dlaczego nie spróbować na 
nie odpowiedzieć? 
                                                  http://lubimyczytac.pl 
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79 Zimny kolor nieba 
Magdalena Majcher 
 

  

Gabriela, córka Marcjanny, Kresy zna tylko z 
nostalgicznych opowieści matki i babki. Nie tęskni za 
tym, co utracone, bo jej dom jest na Pomorzu. 
Brakuje jej jednak ojca, o którym matka nie chciała 
nawet rozmawiać. Kiedy poznaje prawdę, nie chce 
mieć nic wspólnego ze swoją rodziną. 
Wiąże się z mężczyzną, który zmienia jej życie w 
piekło. Każdy kolejny dzień przepełniony jest 
strachem i niepewnością. Gabriela nie traci jednak 
nadziei, że jej życie się zmieni. 
                                                  http://lubimyczytac.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 


