
 

 

O autorze: Lee Jung-myung 
Jung-Myung Lee jest Koreańskim pisarzem tworzącym głównie powieści 
historyczne. W swoim rodzinnym kraju rozeszły się one w milionach egzemplarzy, a 
część z nich została z sukcesem zaadaptowana dla telewizji. Za swoją twórczość był 
nominowany do Independent Foreign Fiction Prize. 
 
O ksiązkce: Poeta, strażnik i więzień 
Wciągający kryminał zainspirowany faktami. Dramatyczna opowieść o utraconej 
wolności i człowieczeństwie w najmroczniejszych czasach. Zakład karny  w Fukuoce, 
1944 rok. Za murami więzienia szaleje wojna, a po ich drugiej stronie zostaje 
brutalnie zamordowany człowiek. Na rozkaz przełożonych Yuichi  Watanabe, młody 
strażnik, który jest namiętnym czytelnikiem, ma przeprowadzić śledztwo. 
                                                                                                                
http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Magda Rem  
Urodziła się w Koninie, ale od lat mieszka w Anglii. Wyjechała tam z rodzicami jako 
nastolatka w 1999 roku. Założyła polsko-angielską rodzinę, pracuje jako grafik 
komputerowy, a powieści – czytane przez nią, teraz zaś także przez nią pisane - 
stanowią jej sposób na codzienny kontakt z językiem ojczystym, bo w Polsce bywa 
rzadko. 
 
O książce: Tysiąc róż 
 Michał i jego żona Elżbieta wiodą spokojne życie w domu na uboczu. Regularnie 
włączają zraszacz, rozmawiają z sąsiadem, odwiedza ich listonosz, mają swoje 
nawyki    i zwyczaje. O stałej porze słychać stukot maszyny do pisania. Bo Elżbieta 
jest pisarką popularnych romansów, Michał zaś grafikiem projektującym okładki. 
Tak było. Jeszcze do wczoraj. Bo już tak nie będzie. Jedna chwila zmienia ich życie        
w teatr pozorów. Tylko kto w nim obsadza role? Znakomicie skonstruowana 
powieść psychologiczna z elementami thrillera. Hitchcockowskie klimaty – 
atmosfera rodem     z Psychozy… i wyczekiwanie na pojawianie się matki Normana. 
                                                                                                                
http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Aleksandra Zielińska  
Urodzona w 1989 w Sandomierzu. Pisarka, tłumaczka, autorka powieści Przypadek 
Alicji. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, studentka Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Debiutowała w 2004 roku              
w magazynie „Fahrenheit”, publikowała opowiadania w wielu antologiach. 
Wykonała ilustracje i okładkę do tomiku wierszy stany zmysłowe Izy Smolarek. 
 
O książce: Bura i szał 
Mroczna i piękna historia szaleństwa, opowiedziana przez Aleksandrę Zielińską! 
Nowa powieść autorki Przypadku Alicji, głośnego debiutu nominowanego do 
Nagrody Conrada. 
Małą wioską wstrząsa burza, jakiej nie było od lat. W strugach deszczu idzie Bura, 
dziewczyna, o której wszyscy zapomnieli: niebezpieczna, chora i nadwrażliwa. Bura 
niesie ze sobą tajemnicę, cały czas żyje w lęku i niespodziewanie wraca do domu 
rodzinnego, by rozliczyć się z przeszłością. 
                                                                                                                 
http://lubimyczytac.pl/ 



 

O autorze: Jacek Podsiadło  
Polski poeta, prozaik, tłumacz, dziennikarz, felietonista. W swojej twórczości 
przeciwstawia się formom społecznego ucisku (państwo, wojsko, edukacja), głosząc 
anarchistyczne i pacyfistyczne poglądy. 
W 1992 r. został laureatem Grand Prix w konkursie na brulion poetycki im. M.M. 
Morawskiej. Laureat licznych nagród literackich, m.in. nagrody im. Georga Trakla 
(1994), Nagrody Kościelskich (1998), nagrody Czesława Miłosza (2000), trzykrotnie 
nominowany do nagrody Nike. Od 1993 do 2008 roku prowadził audycję "Studnia"     
w Radiu Opole. Od 2009 roku prowadzi własne Domowe Radio "Studnia" w 
internecie. W latach 2000 - 2007 był stałym felietonistą Tygodnika Powszechnego. 
Autor bardzo wielu tomów poezji, publikował wiersze i fragmenty prozy w 
większości polskich czasopism literackich. Jego wiersze tłumaczono na większość 
języków europejskich. Jest również autorem przewodnika po Wilnie wydanego 
przez wydawnictwo Pascal. 
 
o książce: Czerwona kartka dla sprężyny  
Marzenia Daniela mają szansę się spełnić. Został zauważony przez świetnego 
trenera piłki nożnej i rozpoczął treningi z prawdziwego zdarzenia. Nowi koledzy ze 
szkółki piłkarskiej, do której trafił, to wyjątkowe oryginały... Łączy ich jedno – 
miłość do piłki     i zapał do gry. Nieubłaganie jednak zbliża się godzina prawdy, czyli 
pierwsze poważne rozgrywki w Złotej Lidze Juniorów. Tytuł mistrza Warszawy 
drużyn amatorskich musi być ich! Chłopcy ze wszystkich sił i wszelkimi środkami 
będą dążyć do zwycięstwa. Otrzymają przy tym niezłą szkołę życia... 
                                                                                                                 
http://lubimyczytac.pl/ 

 

Autor: Richard E. Nisbett 
O książce: Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej?  
„Geografia myślenia” to książka, w której w niezwykle interesujący sposób 
przeanalizowane są tajniki ludzkiego myślenia, a dokładniej - różnice w sposobie 
pojmowania świata i myślenia o drugim człowieku uwarunkowane kulturowo. 
Okazuje się, że miejsce, w którym mieszkamy, wychowujemy się, wywiera olbrzymi 
wpływ na to, jak myślimy i kim dzięki temu jesteśmy. W dobie nieustających 
konfliktów, spowodowanych często właśnie nieporozumieniami na tle kulturowym, 
książka ta może stanowić rodzaj przewodnika, klucza do zrozumienia zagadki 
człowieka   w świecie pełnym różnorodności - pięknej, lecz zarazem niebezpiecznej. 
http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Roman Pisarski  
Roman Pisarski urodził się w 1912 roku w Stanisławowie. Był nauczycielem i 
znanym autorem książek dla dzieci. Jego najpopularniejsze utwory to między 
innymi: O psie, który jeździł koleją, Sklep zegarmistrza, Sztuczny człowiek. Pisarz 
zmarł w 1969 roku    w Warszawie. 
 
O książce: O psie, który jeździł koleją  
Historia o psie, który jeździł koleją wydarzyła się naprawdę. Lampo mieszkał we 
Włoszech, potrafił podróżować pociągami i dojechać tam, gdzie chciał. Jego losy 
opisał Roman Pisarski i to dzięki niemu dzieci w Polsce mogą poznać tego 
wyjątkowego psa. To opowieść o prawdziwej przyjaźni między człowiekiem                 
a zwierzęciem, opowiada       o przywiązaniu i poświęceniu. O psie, który jeździł 
koleją to wzruszająca i pouczająca lektura, która nikogo nie pozostawi obojętnym. 

                                                                                                               
http://lubimyczytac.pl/ 



 

O autorze: Amanda Quick 
Jayne Ann Krentz z domu Jayne Castle, urodziła się 21 marca 1948 roku. Pisze 
również pod pseudonimami Amanda Quick (powieści historyczne) i Stephanie 
James (kryminały i powieści przygodowe, często o ludziach obdarzonych 
zdolnościami nadprzyrodzonymi. 
 
O książce: Rendez-vous  
Na salonach krążą plotki, że hrabia Graystone zamierza się ożenić i, by ułatwić 
sobie wybór, spisał listę kandydatek. Niejedna młoda dama chciałaby się na niej 
znaleźć, lecz wymagania hrabiego są nader wysokie: jego przyszła żona musi być 
cnotliwa, posłuszna, wierna, powściągliwa i za nic w świecie nie może narazić na 
szwank reputacji męża. 
Jakież jest więc zdziwienie Augusty, panny dalekiej od wzoru idealnej żony, kiedy 
Graystone prosi ją o rękę. Wkrótce odkryje, dlaczego hrabia wybrał właśnie ją… 

  http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Connie Brockway, Eloisa James i inni... 
Connie Brockway -nowa gwiazda nastrojowych i emocjonujących romansów 
historycznych, osadzonych w XIX-wiecznej Anglii. Connie Brockway to amerykańska 
pisarka, której książki w ostatnich latach odnoszą coraz większe sukcesy. 
Eloisa James - Mary Bly (ur. 1962) jest profesorem literatury angielskiej na 
Fordham University. Pisze również romanse pod pseudonimem Eloisa James. 
Urodziła się         w stanie Minnesota w 1962 roku. 
 
O książce: Najlepsza kandydatka na damę 
Powieść w trzech częściach trzech największych mistrzyń gatunku 
Trzy najjaśniejsze gwiazdy romansu historycznego zapraszają na przyjęcie w 
wiejskiej rezydencji szlachetnej markizy ,które zasłynie jako wydarzenie sezonu... 
           http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Arnaldur Indriðason 
Pisarz islandzki, autor scenariuszy. Skończył historię na Uniwersytecie Islandzkim, 
pracował jako dziennikarz i krytyk filmowy. Mieszka w Reykjaviku z żoną, ma troje 
dzieci. Jest autorem kryminałów 
 
O książce: Hipotermia  
„Hipotermia” przepełniona jest śmiercią, nie tylko ze względu na Marię. Powraca 
temat brata Erlendura, którego ciała nigdy nie odnaleziono. Niespodziewanie też 
wracają sprawy zaginięć sprzed trzech dekad. Czy islandzki policjant zdoła wreszcie 
znaleźć odpowiedź, co stało się z młodą kobietą i młodym mężczyzną, których 
zniknięć nigdy ze sobą nie łączono? 

  http://lubimyczytac.pl/ 



 

O autorze: Jørn Lier Horst 
Norweski pisarz i dramaturg; do września 2013 pracował jako szef wydziału 
śledczego Okręgu Policji Vestfold, obecnie jest pełnoetatowym pisarzem. Studiował 
kryminologię, filozofię i psychologię. 
 
O książce: Poza sezonem  
Jesienna mgła spowija nadmorski krajobraz. Ove Bakkerud zamierza spędzić ostatni 
spokojny weekend w domku letniskowym przed końcem sezonu. Jednak, gdy 
przybywa na miejsce, odkrywa, że dacza została splądrowana i wywrócona do góry 
nogami, a w sąsiednim domku znajduje mężczyznę pobitego na śmierć…. 
 
Komisarz William Wisting widział niejedną groteskową śmierć, ale desperacja, z 
jaką tej jesieni spotyka się w Stavern, jest dla niego zaskoczeniem. Jakby sprawca 
nie miał nic do stracenia. Dlatego nie jest zbytnio zachwycony, kiedy jego córka 
Line wprowadza się do drewnianego domku u ujścia fiordu. Jego niepokój wzrasta, 
kiedy policja odkrywa wśród szkierów kolejne zmasakrowane ciała, a z nieba 
spadają martwe wróble.  

  http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Raymond Khoury 
Raymond Khoury to autor Ostatniego templariusza, bestsellera, który dostał się na 
szczyty większości międzynarodowych list bestsellerów, a pierwsze miejsce na liście 
„New York Timesa” najlepiej sprzedających książek w twardej okładce okupował 
przez ponad trzy miesiące. Jest również uznanym autorem scenariuszy oraz 
producentem filmowym i telewizyjnym. Mieszka w Londynie, z żoną i dwójką 
dzieci. 
 
O książce: Decydująca rozgrywka  
Wybitny naukowiec dr Ralph Padley jest umierający. Padley od lat skrywa mroczny 
sekret, który, jeżeli wyjdzie na jaw, może mieć fatalne skutki. W obliczu 
nieuniknionego końca wie, że ma ostatnią szansę, by tajemnica ujrzała światło 
dzienne. Na jego drodze stają jednak bardzo wpływowi ludzie, którzy zrobią 
wszystko, aby zamknąć mu usta. 
Tymczasem agent specjalny FBI Reilly od miesięcy szuka mężczyzny, który porwał 
jego pięcioletniego syna. Poszukiwany mężczyzna jest jak duch - to urzędnik bez 
nazwiska i tożsamości, chroniony przez CIA, który na dodatek może mieć 
powiązania z ojcem Reilly’ego. Reilly - obserwowany, manipulowany i wrobiony w 
przestępstwa, których nie popełnił - musi uciekać. Musi też odkryć prawdę na 
temat swojej przeszłości. Aby chronić rodzinę musi zaryzykować wszystko i ujawnić 
tajemnice, które wstrząsną całym krajem. Czy zdąży zanim go dopadną? 

  http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Grzegorz Kasdepke  
Polski twórca literatury dziecięcej i młodzieżowej. 
Pochodzi z Podlasia. Absolwent UW (dziennikarstwo i nauki polityczne). Autor 
wielu bajek i opowiadań dla dzieci. Długoletni redaktor naczelny czasopisma dla 
najmłodszych "Świerszczyk". 
 
O książce: Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i nie tylko. 
Powieść Grzegorza Kasdepke prezentuje typ bohatera pogodnego i towarzyskiego, 
który żyje zgodnie z innymi, stara się łagodzić konflikty, nie chowa uraz i umie 
cieszyć się tym, co ma. Jej funkcja edukacyjna została sprawnie połączona z funkcją 
ludyczną, która zdecydowanie dominuje. Dzieci poznają nowe słowa, przedmioty, 



kształtuje się ich wyobraźnia, poczucie humoru, uczą się rozpoznawać łagodny żart     
i subtelną ironię. Niektóre opowiadanka zostały napisane jakby specjalnie z myślą      
o rodzicach, przedstawiają bowiem pomysłowe i dowcipne sposoby radzenia sobie    
z dziecięcymi wadami. 

  http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Holly Webb 
Mieszka w południowej Anglii w Berkshire z mężem, trzema synami Tomem, 
Robinem i Williamem i trzema kotami. Zaczęła pisać wiele lat temu, kiedy 
pracowała jeszcze jako redaktor literatury dziecięcej. Jednak to pisanie książek było 
jej największą pasją. Obecnie pisze bez przerwy. Do tej pory ukazało się ponad 
siedemdziesiąt jej książek, w tym książki z bestsellerowych serii: „Zaopiekuj się 
mną” i „Mój niesforny szczeniak” – ponad milion sprzedanych egzemplarzy w 
Polsce! 
 
O książce: Życzenie Zosi  
Zosia całkowicie oddaje się nowemu zadaniu - zaprojektowaniu wyjątkowego placu 
zabaw, boiska, miejsca, gdzie można by z przyjemnością spędzać wolny czas. Ma 
pomysł, aby okropną i odstraszającą betonową przestrzeń pomalować i zamienić      
w niezwykły i piękny ogród, pełen ścieżek, alejek. Dzieje się jednak coś absolutnie 
nieoczekiwanego. Zosia jest załamana, bo zostaje oskarżona o… skopiowanie 
projektu kogoś innego! 
Jak Zosia ma teraz zrealizować swój pomysł? Na pewno niezbędna będzie pomoc         
i kilka świetnych pomysłów jej najlepszych i niezastąpionych przyjaciółek: Mai, Izy      
i Emmy! 

  http://lubimyczytac.pl/ 

 

Autor: Beata Guzowska  
O książce: Szydełko dla początkujących  
Szydełkowanie to obecnie bardzo modne hobby. Cieszy się zainteresowaniem 
zarówno dziewczynek 7-8-letnich, jak i pań w każdym wieku. Robienie na szydełku 
jest proste dla każdego, odpręża i relaksuje, umożliwia własnoręczne wykonanie 
modnych ozdób. „Szydełko dla początkujących” jest samouczkiem, w którym 
znajdziesz praktyczne porady dotyczące szydełkowania, szczegółowe opisy 
podstawowych wzorów szydełkowych, wyjaśnienia dotyczące schematów, opisy, 
schematy i zdjęcia kilku prostych robótek, które warto wykonać na początek. 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Zofia Stanecka  
Polska pisarka, autorka świetnych książek dla dzieci. 
Wielka znawczyni Narnii, pasjonatka Tolkiena, miłośniczka kina bollywoodzkiego.    
Jej proza to współczesna, bardzo dobra polszczyzna przesiąknięta humorem                         
i mądrością. 
 
O książce: Gdy pada deszcz. Przejście  
Pewnego deszczowego wieczoru w życie Gai wkracza tajemnica. Zwyczajny 
brunatny kamień i pewna starsza pani sprawiają, że dziewczynka trafia do 
niezwykłego świata fantastycznych stworzeń. To początek wielkiej przygody� 



 

O autorze: Joann Sfar, José-Louis Munuera 
Joann Sfar – urodził się w 1971 r.  w Nicei (Francja). Jest cenionym scenarzystą. 
rysownikiem, reżyserem. 
José-Louis Munuera- urodził się w 1972 r. w Lorca (Hiszpania). Jest popularnym 
rysownikiem.  
 
O książce: Merlin kontra Święty Mikołaj  
Drugi tom przygód czarodzieja Merlina oraz jego kumpli: knura Szynki i ogra 
Kanapki. Tym razem swarliwi bohaterowie, na skutek niewprawnych czarów 
małego Merlina, są świadkami osobliwej przemiany Świętego Mikołaja. Mikołaj 
opróżnia rodzinną wioskę Merlina z dzieci, co wydaje się bohaterom wyjątkowo 
niekorzystne. Ruszają w pościg za złym Mikołajem i dziećmi ukrytymi w wielkim 
worze. Tymczasem eliksir Merlina wpływa w całkowicie nieoczekiwany sposób na 
ogra Kanapkę... Komiks          z wartką akcją, pełen gagów i odniesień do popkultury 
i polityki, ze swobodnymi rysunkami Munuery akcentującymi nagłe zmiany mimiki 
bohaterów i ich żywiołową gestykulację. Komiks dla starszych dzieci, młodzieży i 
dorosłych z poczuciem humoru. 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Joann Sfar, José-Louis Munuera 
 
O książce: Merlin: Kanapka z szynką  
Merlin to seria komiksów przygodowych brawurowo interpretująca mity 
arturiańskie. Oto Merlin, zanim stał się sędziwym czarodziejem, jest chłopcem, 
psotnym, wesołym i dopiero uczącym się władać magicznymi mocami. Przemierza 
starą Anglię w poszukiwaniu przygód w towarzystwie osobliwych przyjaciół. Są 
nimi: ogr Kanapka, smakosz zapiekanek z dzieci oraz wieprz Szynka, krotochwilny 
mag, na którego rzucono klątwę. Skrząca się humorem seria zdobyła wśród 
francuskiej młodzieży status kultowej. Stworzona została przez duet wybitnych 
artystów: Sfara    i Munuerę. Komiks przypomina najlepsze wzory przygodowej, 
humorystycznej literatury komiksowej znad Sekwany, z Asteriksem na czele, jednak 
jest znacznie bardziej undergroundowy, czy też nieoprawny politycznie. Komiks dla 
dzieci, młodzieży. Komiks przypomina kreskówki z wytwórni Warner Bros, czy 
MGM, pełnych gonitw i błyskawicznych zwrotów akcji. Nic dziwnego, skoro 
Munuera uwielbia je i pasjami ogląda. 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Magdalena Sroka  
O książce: Numer alarmowy. Przygody Fenka  
Fenek dostaje zestaw małego lekarza. Teraz może leczyć wszystkie swoje zabawki,    
a także rodziców. Przy okazji nauczy się także nowych, interesujących i potrzebnych 
rzeczy. 
 

http://lubimyczytac.pl/ 



 

O autorze:  Francesca Sanna  
O książce:  Podróż  
Jak to jest, kiedy trzeba zostawić wszystko za sobą i podróżować tysiące kilometrów 
do obcych i dziwnych miejsc? Mama z dwójką dzieci wybierają się w taką podróż. 
Podróż pełną strachu przed nieznanym, ale też wielkich nadziei. 
Francesca Sanna stworzyła historię opartą na jej spotkaniach z ludźmi, którzy 
musieli szukać nowych domów. Powstała opowiedziana z perspektywy dziecka 
piękna książka o doświadczeniu będącym we współczesnym świecie udziałem wielu 
osób. 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Elżbieta Pałasz  
Elżbieta Pałasz (rocznik 1964) - prowadziła własne wydawnictwo Czarny Kot, 
nakładem którego ukazywały się książki, jakie sama lubi czytać: wesołe, pogodne        
i pełne humoru. Pisze żartobliwe wiersze, pełne empatii opowiadania o dzieciach        
i bajki, w których baśniowość przeplata się z realiami współczesnego życia, 
wywołując szereg zabawnych sytuacji. Tworzy na zamówienie Świerszczyka i Misia,   
w którym drukowała także powieści w odcinkach. 
 
O książce: Pies i kot w leśnym zakątku  
Kiedy bezdomny kot spotyka bezpańskiego psa - to może być początek wspaniałej 
przyjaźni. Perseusz i Burek razem wyruszają w świat, gdzie czeka ich wiele przygód. 
Znajdują nawet przytulny dom, a raczej przytulną jaskinię, i zamieszkują w niej           
z nowymi przyjaciółmi: wilczkiem i lwem. W takim gronie można wszystko: 
uratować smoka, postraszyć łobuziaków czy - upiec precelki. 
Uwaga. Podczas lektury prosimy nie drażnić złotej rybki! 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Nikola Kucharska  
grafik, ilustrator, projektant. Czyta wszystko - etykietki do szamponów, dzieła 
współczesne i klasykę literatury. Zbiera gumki recepturki, ptasie pióra i starocie. 
Hobbystycznie pisze opowiadania na starej maszynie do pisania. Posiadaczka 
dwóch kotów i kaktusa. Rysuje, szkicuje, maluje, robi logotypy i plakaty.  
 
O książce: Podróż dookoła świata  
Niezwykła opowieść o dwóch podróżach dookoła świata, z których jedną poznaje 
się w pionie, a drugą w poziomie… Dzięki formie harmonijki książkę można oglądać 
strona za stroną, ale przede wszystkim, do czego zachęcamy, rozłożyć na podłodze     
i śledzić krok po kroku przygody głównych bohaterów. 
W pierwszą podróż – z północy na południe – zabierze nas rodzina prawdziwych 
globtroterów. Niestraszne im niebezpieczeństwo, odludne i dzikie miejsca. Będą 
musieli współpracować, żeby przetrwać swą ryzykowną eskapadę. 
W drugą podróż – ze wschodu na zachód – wyrusza sympatyczna rodzinka chcąca 
odwiedzić najpopularniejsze turystyczne atrakcje świata! Niestety czasem trudno 
będzie pogodzić oczekiwania poszczególnych osób wobec wyprawy… 

http://lubimyczytac.pl/ 



 

O autorze: Katarzyna Bogucka  
Głównie ilustratorka. Wystawia się to tu to tam. Wyróżnia się nie sama. Preferuje    
w świętym spokoju robić swoje. Pełna obsesji na punkcie obsesji kuchennej 
Szymona. 
 
O książce: Działka Dziadka Działkowicza  
 „Działka dziadka działkowicza” przenosi w świat pięknego i praktycznego hobby. 
Magia tej książki i jej bohatera – dziadka Antoniego – wyraża się w tym, jak 
niewiele trzeba, by szczęśliwie i pożytecznie spędzić czas w rodzinnym gronie. 

  http://lubimyczytac.pl/ 

 

Autor: Peter Carnavas 
O książce: O chłopcu który wpadł do książki  
Przejmująca opowieść o chłopcu, który szukał odpowiedzi na niełatwe pytania.            
I odkrył, jak cudowne jest życie. Niezwykła, metaforyczna opowieść o dorastaniu, 
przemijaniu i poszukiwaniu sensu. 
                                                                                                              
http://lubimyczytac.pl/ 

 

Autor: Anne Crausaz 
 
O książce: 52 tygodnie  
„52 tygodnie" to jeden rok, 52 rodzaje ptaków i jedna gałąź. Jedna jabłoń, na której 
przysiadają różne ptaki, odpowiednio do pór roku oraz dnia. Gatunki, które 
migrują,   i te, które pozostają w Europie; ptaki nocne i ptaki dzienne. W tej książce,                      
a w zasadzie z racji na wielkość – albumie – na ponad stu stronach czytamy                       
o zwyczajach ptaków, o przemijaniu, o cykliczności przyrody. 

  http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Isabel Abedi 
Niemiecka pisarka. Urodziła się w Monachium, a wychowała w Düsseldorfie. Po 
maturze wyjechała na rok do Los Angeles, gdzie pracowała jako opiekunka do dzieci  
i praktykantka przy produkcji filmów. W Hamburgu zdobyła wykształcenie jako 
copywriter i w tym zawodzie pracowała przez 13 lat, marzyła jednak o tym, aby na 
życie zarabiać pisaniem książek dla dzieci. Jej marzenie spełniło się; książki Abedi są 
tłumaczone na wiele języków i zdobyły wiele nagród. 
 
O książce:  Alberta szuka miłości  
Chcesz wiedzieć gdzie jest miłość? Nie musisz jej szukać. To ona znajdzie CIEBIE. 
A kiedy nadejdzie, rozpoznasz ją sercem. 

  http://lubimyczytac.pl/ 
 

 

O autorze: Eloisa James 
Mary Bly (ur. 1962) jest profesorem literatury angielskiej na Fordham  University. 
Pisze również romanse pod pseudonimem Eloisa James. Urodziła się w stanie 
Minnesota w 1962 roku. Bly jest żoną Alessandro Vettori,który jest również 
profesorem na Uniwersytecie Rutgers. 
 
O książce: Jej własny książe 
Miłość odbiera mężczyźnie rozsądek – o czym zimny książę przekonuje się na 
własnym sercu… Od pierwszego spotkania książę Villiers jest pewien, że żadna 
kobieta nie nadaje się lepiej na jego żonę niż piękna i inteligentna Eleonora. Do 
chwili gdy poznaje Lisette, księżniczkę, która nie dba o maniery i konwenanse... Co 
wybrać: rozsądek czy namiętność? Dopiero gdy jego sercowe rozterki wywołają 



skandal, książę zrozumie, czym powinien się kierować. A pojedynek w obronie 
honoru kobiety, którą kocha, uświadomi mu, że walka nie jest największym 
ryzykiem dla mężczyzny… 

  http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Jørn Lier Horst 
Norweski pisarz i dramaturg; do września 2013 pracował jako szef wydziału 
śledczego Okręgu Policji Vestfold, obecnie jest pełnoetatowym pisarzem. Studiował 
kryminologię, filozofię i psychologię. Jest autorem przedstawień dla Teater Ibsen; 
 
O książce:  Ślepy trop  
Samotna matka, Sofie Lund, przeprowadza się z roczną córeczką Mają do domu, 
który odziedziczyła po dziadku, trudnym w kontaktach człowieku, od lat 
pozostającym w kręgu zainteresowania policji. Sofie postanawia wynająć firmę 
sprzątającą, aby wyrzucić z domu wszystkie pamiątki po krewnym, o którym 
najchętniej chciałaby zapomnieć. Pozostaje po nim tylko sejf, przytwierdzony na 
stałe do podłogi w piwnicy. 
 
W sejfie leży coś, co zaskoczy nie tylko Sofie Lund, ale też wszystkich pracowników 
komendy policji w Larviku. Tajemniczy przedmiot doprowadzi do ponownego 
otwarcia sprawy, która od dawna nie daje spokoju Williamowi Wistingowi. 
 
Wisting dostrzega wreszcie możliwe rozwiązanie, nić, po której można spróbować 
dojść do kłębka. Aby tego dokonać, będzie musiał złamać koleżeńską solidarność         
i podważyć zaufanie do instytucji, którą sam reprezentuje. 

  http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze:  Agata Kołakowska  
Wrocławianka z urodzenia i zamiłowania. Ukończyła dziennikarstwo i komunikację 
społeczną na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie studiów współpracowała            
z Polskim Radiem Wrocław. Od kiedy tylko pamięta, nosiła się z myślą napisania 
książki dla kobiet, która doda im otuchy i odwagi w wyrażaniu siebie. 
 
O książce: Igraszki z losem  
Czterdziestoletni Leszek prowadzi sklep z ciastkami i pieczywem w hali targowej. 
Jest kawalerem, mieszka sam, wiedzie proste życie. Uznaje, że dla niego widocznie 
przewidziano taki właśnie plan. Jest szczery i otwarty, serdeczny. Wrodzona 
życzliwość sprawia, że na powiernika wybierają go znajome kobiety: 
Ada – nieco sfrustrowana brakiem partnera trzydziestoletnia singielka, marząca         
o rodzinie i miłości rodem jak z komedii romantycznych. Czterdziestoletnia Mirela – 
żona zapracowanego męża, matka idealna i kobieta realizująca się zawodowo. 
Wreszcie Irena – pięćdziesięcioletnia gospodyni domowa, nieszczęśliwa z powodu 
syndromu pustego gniazda. 
Leszek nie próbuje ich zbywać. Interesuje się ich życiem i służy dobrym słowem. 
Pewnego dnia spotyka Cygankę, która nieproszona mówi mu o Przeznaczeniu. 
Mężczyzna orientuje się, że staje przed nim odpowiedzialne zadanie. Jednak życie 
bywa przewrotne. Czy igraszki z losem wyjdą wszystkim na dobre? Czy sami 
decydujemy o własnym życiu, czy możemy jedynie reagować na następujące w nim 
zmiany? 

  http://lubimyczytac.pl/ 



 

O autorze: Dean Koontz 
Pisarz amerykański, autor licznych thrillerów i horrorów. 
Zaczął pisać pod koniec lat lat 60 skupiając się początkowo na powieściach science 
fiction. Później porzucił ten gatunek i częściowo pod prawdziwym imieniem, 
częściowo pod pseudonimami zajął się pisaniem thrillerów i horrorów. 
Przełomowym okazał się rok 1980, kiedy to ukazała się powieść Szepty (Whispers). 
Kolejne stawały się również wielkimi bestsellerami.\ 
 
O książce: Miasto  
Dean Koontz odsłania blaski i cienie wielkiego miasta. 
Jonah Kirk dorastał w niezwykłej rodzinie – jego matka jest wybitną śpiewaczką, 
dziadek – światowej sławy pianistą. On sam jest muzycznym geniuszem, który 
właśnie zaczął odkrywać swoje umiejętności i przy okazji wpadł w niebezpieczne 
towarzystwo. Przysparzając sobie wrogów i, niespodziewanie, nowych przyjaciół. 

  http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Rosamund Lupton 
Angielska pisarka, urodzona w 1964 r. Zadebiutowała w 2010 r. powieścią "Siostra". 
W 2011 roku wydała "Potem". Obie powieści stał się bestsellerami, wydano je          
w wielu krajach. 
Zanim została pisarką, pisała scenariusze dla telewizji i do filmu. 
Mieszka w Londynie z mężem i dwójką dzieci. 
 
O książce: Siostra  
Moja siostra nigdy by się nie zabiła, moja siostra nigdy by się nie zabiła, moja 
siostra nigdy… - rozpaczliwie powtarza Beatrice, odkąd poznała potworną prawdę. 
Rzeczywistość jest gorsza od koszmarnego snu. Zaginięcie, dni gorączkowych 
poszukiwań, wreszcie – ciało znalezione w śniegu. Policja, przyjaciele, nawet matka 
– wszyscy wierzą w hipotezę „samobójstwo”. Ale nie Beatrice. Nie bacząc na 
niebezpieczeństwo, na własną rękę szuka przyczyn tragedii. Prawda okazuje się 
bardziej bulwersująca od najgorszych podejrzeń. A ta powieść – ostra jak brzytwa, 
zaskakująca nawet dla tych, którzy myśleli, że o thrillerach wiedzą już wszystko. 

  http://lubimyczytac.pl/ 

 

Autor: Kelly McGonigal 
 
O książce: Siła stresu 
Stres nasz powszedni... 
Stres szkodzi, powoduje choroby, wysysa siły, jest bezproduktywny, więc unikasz 
go za wszelką cenę. Ale czy na pewno dobrze robisz? Okazuje się, że stres nie jest 
toksyczny i nie zabija. Pomaga za to skutecznie się uczyć, pokonywać trudności, 
osiągać cele i poprawiać relacje z innymi. Brzmi niewiarygodnie? Czytaj dalej. Stres 
to objaw mobilizacji, woli i mocy! Zrób z niego swojego sprzymierzeńca, a wesprze 
Cię w drodze do osobistego szczęścia oraz uczyni Twój świat lepszym i 
piękniejszym. 

  http://lubimyczytac.pl/ 



 

O autorze: Danielle Steel 
Pisarka amerykańska, autorka ponad 100 książek, z których większość stała się 
bestsellerami i których łączny nakład przekroczył rekordową liczbę 300 milionów 
egzemplarzy. Z powodu faktu, iż jej książki utrzymują się na pierwszym miejscu list 
bestsellerów, Steel trafiła nawet do „Księgi Guinnessa”. Bardzo popularna jest 
także w Polsce. 
 
O książce: Country  
Stephanie przez lata trwała u boku mężczyzny, który ją zdradził. Jego 
niespodziewana śmierć odebrała jej jednak szansę na wybaczenie dawnych krzywd. 
Zagubiona i rozgoryczona, wyrusza do Las Vegas, by przemyśleć swoje życie. 
 
Niespodziewanie Stephanie spotyka na swojej drodze gwiazdę muzyki country – 
Chase’a Taylora. Mężczyzna ujmuje ją szczerością i prostotą. Dzięki niemu kobieta 
zaczyna znowu cieszyć się życiem. Podróżując wraz z jego zespołem, przeżywa 
niezwykłą przygodę i odkrywa piękno gorącego Południa. 

  http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Dorota Gąsiorowska  
Dorota Gąsiorowska (ur. 1975) – Mieszka pod Krakowem, dokąd uciekła od zgiełku 
miasta. Pisała od zawsze. W końcu zdecydowała się przesłać swoją powieść do 
wydawnictwa. Urzekła wszystkich. Pracuje już nad kolejną książką. 
 
O książce: Marzenie Łucji  
Nowa powieść autorki bestsellerowej Obietnicy Łucji. Opowieść o kobiecie, która 
nie bała się marzyć. 
Łucja jest o krok od realizacji swojego największego pragnienia – stworzenia 
szczęśliwej rodziny u boku Tomasza. Ale marzenia często spełniają się w zupełnie 
inny sposób, niż się tego spodziewamy. 
Przedłużająca się rozłąka z ukochanym sprawia, że wizja ślubu rozwiewa się jak 
mgła. A kiedy w Różanym Gaju pojawia się tajemniczy malarz i proponuje Łucji 
namalowanie jej portretu – ta przyjmuje propozycję. Między kobietą i artystą 
tworzy się szczególna relacja, którą coraz trudniej im lekceważyć.  
Łucja musi nauczyć się walczyć o swoje marzenia. A jeśli pewne drogi okażą się nie 
przebycia – znaleźć w sobie siłę do znalezienia innych ścieżek. 

 
  http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Gabriela Gargaś  
Gabriela Gargaś jest niepoprawną optymistką i marzycielką. Ma usposobienie 
indywidualistki, która chadza własnymi ścieżkami. Jej życiowe motto brzmi „Sztuką 
życia jest umieć cieszyć się małym szczęściem”.  
Autorka popularnych powieści: „Jutra może nie być”, „W plątaninie uczuć”, 
"Trudna miłość" i "Namaluj mi słońce" 
 
O książce: Wybacz mi  
Ludwika musi żyć z bolesną tajemnicą sprzed lat. Nie ma dnia, by o niej nie myślała. 
Straszna przeszłość ciąży jej tak bardzo, że postanawia wyznać winy swojej córce. 
Klaudia ma jednak własne problemy. Mąż oddala się od niej, a dzieci przestają jej 
potrzebować. Wstrząsające wyznanie matki sprawia, że córka odsuwa się jeszcze 
mocniej. Życie, które znała, okazuje się kłamstwem. Nie może znieść tego, że matka 
przez tyle lat taiła przed nią prawdę. 
Prawdę, która mogłaby przecież uzdrowić i przynieść wyzwolenie. 



  http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Gabriela Gargaś 
Gabriela Gargaś jest niepoprawną optymistką i marzycielką. Ma usposobienie 
indywidualistki, która chadza własnymi ścieżkami. Jej życiowe motto brzmi „Sztuką 
życia jest umieć cieszyć się małym szczęściem”.  
Autorka popularnych powieści: „Jutra może nie być”, „W plątaninie uczuć”, 
"Trudna miłość" i "Namaluj mi słońce" 
 
O książce: Jutra może nie być  
Kinga jest zdolna zarówno do miłości, jak i nienawiści, do tego aby zadać ból i 
odejść, toteż powyższe pytania wpływają na losy wszystkich, z którymi się wiąże. 
To historia o wielkiej miłości odnalezionej po latach, o wielkich namiętnościach          
i wielkich oczekiwaniach. O stracie, cierpieniu i poszukiwaniu swojego miejsca na 
ziemi.  
"Jutra może nie być" to opowieść o sile współczesnych kobiet i odwadze w dążeniu 
do realizacji własnych pragnień. 
                                                                                                              
http://lubimyczytac.pl/ 

 
 
 

 

O autorze: Gabriela Gargaś 
Gabriela Gargaś jest niepoprawną optymistką i marzycielką. Ma usposobienie 
indywidualistki, która chadza własnymi ścieżkami. Jej życiowe motto brzmi „Sztuką 
życia jest umieć cieszyć się małym szczęściem”.  
Autorka popularnych powieści: „Jutra może nie być”, „W plątaninie uczuć”, 
"Trudna miłość" i "Namaluj mi słońce" 
 
O książce: A między nami wspomnieniami 
Ada traci wszystko, co do tej pory było w jej życiu ważne. Trudne okoliczności 
zmuszają ją do rozstania z ukochanym. Przez kilka lat żyje jak w letargu. Pewnego 
dnia postanawia odwiedzić swoją babcię, Marię, która w zaufaniu opowiada 
wnuczce swoją historię. Młodość Marii przypadła na okres wojny. To był trudny          
i bolesny czas. Pomimo okrucieństw wojny kobieta zakochała się do szaleństwa w 
mężczyźnie, którego nie powinna była pokochać. Czy to uczucie miało szansę 
przetrwać skoro Franz był Niemcem? Czy można kochać, a zarazem nienawidzić? 

  http://lubimyczytac.pl/ 
 

 

O autorze: Richard Paul Evans 
Bestsellerowy pisarz amerykański, którego wszystkie jedenaście powieści gościło na 
listach hitów „The New York Timesa”. Ich nakład sięgnął już jedenastu milionów, 
przetłumaczone zostały na dwadzieścia dwa języki, bijąc w wielu krajach rekordy 
sprzedaży. 
 
O książce:  Obietnica pod jemiołą 
Największe podarunki od losu często dostajemy w najcięższych chwilach życia. 
Gdyby można było wymazać jeden dzień ze swojego życia, Elise wiedziałaby 
doskonale, który wybrać. 
Błąd popełniony w przeszłości sprawił, że dziewczyna zamyka się w swoim 
cierpieniu. Do chwili, kiedy tajemniczy nieznajomy składa jej niezwykłą obietnicę… 
Elise ze zdumieniem odkrywa, iż Nicolas ma własny klucz do jej serca. 



  http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Richard Paul Evans 
Bestsellerowy pisarz amerykański, którego wszystkie jedenaście powieści gościło na 
listach hitów „The New York Timesa”. Ich nakład sięgnął już jedenastu milionów, 
przetłumaczone zostały na dwadzieścia dwa języki, bijąc w wielu krajach rekordy 
sprzedaży 
 
O książce: Miejsce dla dwojga  
Alan zostaje poddany kolejnej ciężkiej próbie. Choroba niespodziewanie przerywa 
jego podróż i mężczyzna wraca do domu, do ojca, który nie do końca rozumie 
wybór syna. Ten przymusowy przystanek przynosi moment zastanowienia, a także 
ujawnia niespodziewaną prawdę. Że czasem to, czego szukamy, jest tuż pod 
naszym nosem. Tylko czy Alan zdąży na czas ją odkryć? Zanim Ci, którzy są 
naprawdę ważni odejdą na zawsze. 

  http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Clive Cussler 
Clive Cussler - amerykański pisarz, autor bestsellerowych powieści sensacyjno-
przygodowych 
 
O książce: Piąty kodeks majów  
Najnowszy światowy bestseller wielkiego mistrza przygody z Samem i Remi Fargo. 
Sam i Remi Fargo dokonują w Meksyku fascynującego odkrycia – znajdują szkielet 
człowieka ściskającego kurczowo starodawny, szczelnie zamknięty garniec. 
Wewnątrz znajduje się majańska księga, najobszerniejsza spośród wszystkich 
dotychczas odnalezionych. Zawarte są w niej zdumiewające fakty, dotyczące 
samych Majów i ich miast oraz całego rodzaju ludzkiego. Wkrótce małżonkowie 
przekonują się, że pewni ludzie są gotowi na wszystko, by wejść w posiadanie tych 
niezwykle ważnych informacji. Zanim rozgrywka o księgę dobiegnie końca, zginie 
wielu ludzi. Sam i Remi mogą znaleźć się wśród nich. 

http://lubimyczytac.pl/ 
 

 

O autorze: Holly Webb  
Mieszka w południowej Anglii w Berkshire z mężem, trzema synami Tomem, 
Robinem i Williamem i trzema kotami. Zaczęła pisać wiele lat temu, kiedy 
pracowała jeszcze jako redaktor literatury dziecięcej. Jednak to pisanie książek było 
jej największą pasją. Obecnie pisze bez przerwy. Do tej pory ukazało się ponad 
siedemdziesiąt jej książek, w tym książki z bestsellerowych serii: „Zaopiekuj się 
mną” i „Mój niesforny szczeniak” 
 
O książce: Wróć alfiku  
Ewa nie posiada się z radości, gdy rodzice dają jej szczeniaka Alfika. Piesek ją 
uwielbia: lubi być głaskany, śpi w jej łóżku i codziennie wita ją po powrocie ze 
szkoły, merdając ogonem. Niebawem jednak pojawia się inny nowy członek 
rodziny: maleńki braciszek Ewy, Sam. Nagle wszystkim zaczyna brakować czasu na 
opiekę nad Alfikiem, nie mówiąc o zabawie czy spacerach. Wkrótce piesek czuje się 
niechciany    i samiuteńki... 

http://lubimyczytac.pl/ 
 



 

Autor: Holly Webb 
 
O książce: Osamotniona Dora 
Emila od zawsze ma tylko jedno ogromne marzenie – marzy o psie. Nie może 
wprost uwierzyć, kiedy staje się ono rzeczywistością i otrzymuje wyjątkowego 
szczeniaka. Suczka dostaje imię Dora, a Emilka kocha ją tak bardzo, że chce być z 
nią zawsze         i wszędzie. I tu pojawia się problem, bo dziewczynka wyjeżdża z 
tatą i nie może przez cały czas zajmować się Dorą. 
Dora zupełnie nie rozumie, co się dzieje i dlaczego jej pani ciągle zostawia ją samą! 
Kiedy Emilka długo nie wraca z jednej wycieczki, suczka czuje się bardzo 
opuszczona, samotna i nieszczęśliwa. Nie chce już dłużej czekać i wyrusza na 
poszukiwania ukochanej pani. Ale gdzie ona może być? 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

 
O książce: Żółty zeszyt  
Tytułowy zeszyt stanowią zapiski rodzonej siostry św. Teresy, Pauliny Martin. 
Matka Agnieszka od Jezusa (takie było imię zakonne Pauliny) notowała wypowiedzi 
swojej siostry w ciągu ostatnich miesięcy życia Świętej, od maja do końca września 
1897 roku. 

  http://lubimyczytac.pl/ 
 

 

O autorze: Agnieszka Walczak-Chojecka 
Urodzona w 1968 roku autorka zaczęła „bawić się” literaturą już w wieku pięciu lat. 
Wtedy to ułożyła swój pierwszy wiersz. Później publikowała między innymi w 
„Poezji” i „Nowym wyrazie”. Jako młoda poetka uczestniczyła kilkakrotnie w 
festiwalu studenckim FAMA, występowała w warszawskich klubach. Pisała słowa 
piosenek, współpracując m.in. z Piotrem Rubikiem w początkach jego 
kompozytorskiej kariery… 
 
O książce: Nie czas na miłość  
Porywająca opowieść o losach grupy młodych ludzi na tle bałkańskiej wojennej 
zawieruchy początku lat dziewięćdziesiątych. Niezwykła historia miłości Chorwatki 
Jasminy i Serba Dragana. Miłości, która w świecie ogarniętym etniczną nienawiścią 
nie powinna się zdarzyć.  
Współcześni Romeo i Julia mają przeciw sobie wszystkich: nacjonalistycznie 
nastawionego ojca Jasminy, serbskiego szpiega, a nawet matkę Dragana - Polkę. 
Katarzyna wprowadza w ich związek zamęt nie mniejszy niż zwaśnieni politycy.  
Ucieczką od wojennej rzeczywistości i nieoczekiwanych splotów zdarzeń staje się 
dla młodych bohaterów świat teatru i miłość. Czy jednak uda im się przetrwać                 
w mrocznych czasach? 
Książka znakomicie ukazuje kontrast między egzystencją w oblężonym Sarajewie 
pełnym wojennych trudów, lecz też egzotyki i tradycji, a życiem w Warszawie 
zachłyśniętej otwarciem się na Zachód. 

http://lubimyczytac.pl/ 



 

O autorze: David Young  
Urodził się w okolicach Hull. Porzucił studia przyrodnicze na Uniwersytecie 
Bristolskim i przeniósł się na studia humanistyczne. Żeby przeżyć, zajmował się 
czyszczeniem promowych toalet i kierował ciężarówką rozwożącą mięso. W końcu 
zajął się dziennikarstwem – pisał dla gazet lokalnych, później dla agencji 
informacyjnych w Londynie, wreszcie dla newsroomów międzynarodowych stacji 
radiowych i telewizyjnych. Stasi i dziecko – jego debiut – spotkał się ze znakomitym 
przyjęciem i otrzymał wiele nominacji do ważnych nagród. 
 
O książce: Stasi i dziecko  
Wartki kryminał dziejący się w świecie, w którym niemal każdy jest donosicielem,            
w którym nikomu nie można ufać i w którym najmniejszy błąd lub niewłaściwy żart 
mogą skończyć się bolesnym upadkiem. A najczęściej śmiercią. 

 
http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Marcin Jacoby 
Sinolog, specjalizuje się w historii i teorii chińskiej sztuki dawnej oraz w chińskiej 
literaturze klasycznej, szczególnie piśmiennictwie filozoficznym okresu 
przedcesarskiego. 
 
O książce: Chiny bez makijażu  
To obowiązkowa lektura dla wszystkich tych, którzy pragną wgryźć się głęboko          
w „chińskość” i zrozumieć, co może w niej tak fascynować. To również odważne 
spojrzenie na współczesne Państwo Środka i jego kierunki rozwoju w nowym 
millennium. 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Jennifer Greene 
Jennifer Greene, pseudonim Jill Alison Hart (ur. w Michigan , Stany Zjednoczone ). 
Jest amerykańską pisarką ponad 60 powieści, romansów od 1980 roku. Jest 
również autorką powieści Jeanne Grant i Jessica Massey, i używa nazwy Alison 
Hart. Została uhonorowana wieloma nagrodami. W lecie 1998 roku została wpisana 
do Romance Writers of America 's Hall of Fame. 
 
O książce: Lawendowe pola  
Trzy siostry. Trzy historie. Jeden spokojny dom. Ukryty wśród lawendowych pól, 
wypełniony wspomnieniami beztroskiej radości dzieciństwa. Po latach stanie się 
miejscem, gdzie siostry rozpoczną swoje życie na nowo. 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Dorota Gąsiorowska  
Dorota Gąsiorowska (ur. 1975) – Mieszka pod Krakowem, dokąd uciekła od zgiełku 
miasta. Pisała od zawsze. W końcu zdecydowała się przesłać swoją powieść do 
wydawnictwa. Urzekła wszystkich. Pracuje już nad kolejną książką. 
 
O książce: Obietnica Łucji  
Łucja uciekła od zgiełku wielkiego miasta, od bolesnych wspomnień, by ukojenie 
odnaleźć właśnie tam. Przeprowadzka miała być próbą odzyskania siebie. Nie 
mogła wiedzieć, że w czarującym zaciszu na prowincji będzie musiała zmierzyć się                 
z poważnymi wyzwaniami. Kiedy umierająca przyjaciółka prosi ją, aby odnalazła 
ojca jej małej córeczki, Łucja nie podejrzewa, że zadanie to zaprowadzi ją                            
w nieoczekiwanym kierunku. 
Okazuje się, że miłość czeka na nas tam, gdzie nigdy byśmy się jej nie spodziewali. 



http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Anna Litwinek 
Wychowana przy dźwiękach silników samolotów Iskra, od dziecka marzyła o 
lataniu. 
Dziesięć lat pracy w Siłach Powietrznych tylko to pogłębiło. Została, jak mawiają       
w branży, „uderzona śmigłem”. Setki godzin spędziła przed sztalugami, z bieli 
podobrazia wywołując do lotu spitfire’y, biesy, MiGi, bryzy i orliki. Ostatecznie 
postanowiła rozwinąć skrzydła i spełnić marzenie pisząc. Odleciała na miotle. Na 
razie. Każdy grosz z odniesionego sukcesu ma zamiar przeznaczyć na zakup 
samolotu. Mąż obiecał jej, że nauczy ją latać prawdziwym statkiem powietrznym. 
 
O książce: Czarownica  
Uwodzicielska opowieść o kobiecej sile, miłości i magii. 
Sonia Hunamska prowadzi dziennikarskie śledztwo w sprawie tajemniczych 
pochówków w lokalnym kościele. Komuś jednak bardzo zależy, by jej artykuł nigdy 
nie ujrzał światła dziennego.  
Za dnia bohaterka próbuje odkryć prawdę, a w nocy dręczą ją niepokojące sny. 
Wkrótce dowiaduje się, że wszystkie kobiety w jej rodzinie posiadają pewien dar. 
Daje on siłę, ale może też okazać się przekleństwem… To przecież przez niego 
zaginęła przed laty jej matka. 
Na szczęście w drodze ku przeznaczeniu Sonia nie jest sama. Przewodniczką po 
świecie magii staje się ciocia Hala. Nie brak także mężczyzn gotowych stanąć po jej 
stronie. Czy Sonia zaufa ekscentrycznemu archeologowi, czy może diabelnie 
przystojnemu adwokatowi? Z kim zdecyduje się związać swój los?  
Powieść Anny Litwinek pokazuje, jak ważne jest, by iść za głosem serca, odnaleźć 
wewnętrzną siłę i kobiecość. 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

Autor: Renata Chaczko 
O książce: Aż do dna  
Roxi ma 19 lat i jest piękną dziewczyną. Pewną siebie, pozbawioną hamulców             
i kompleksów. Jej życie to ciąg imprez, używek, seksu z przypadkowymi 
mężczyznami dającego jej poczucie władzy nad nimi. Do czasu… 
Roxi poznaje starszego, intrygującego mężczyznę i z zaskoczeniem odkrywa, że 
życie to nie tylko wieczna balanga, ale też samotność, konieczność wyboru, 
potrzeba miłości. Czy pod zasłoną imprezowiczki kryje się wrażliwa, łaknąca 
prawdziwej bliskości dziewczyna? Czy przeżycia kobiet w poprzednim pokoleniu 
mogą wpływać na jej wybory? 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Magdalena Grzebałkowska  
Książka Magdaleny Grzebałkowskiej "1945. Wojna i pokój" otrzymała tytuł Książki 
Roku 2015 lubimyczytać.pl w kategorii Literatura faktu. Ukończyła historię na 
Uniwersytecie Gdańskim. Od 1998 roku pracuje w „Gazecie Wyborczej”. Mieszka     
w Sopocie 
 
O książce: 1945 Wojna i Pokój 
Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2015 lubimyczytać.pl w kat. Literatura 
faktu. 
Już nie wojna i jeszcze nie pokój. Fascynująca podróż po dwunastu miesiącach 
strachu, nadziei, euforii i rozczarowania. Najnowsza reporterska opowieść autorki 
głośnej biografii „Beksińscy...” 



 

O autorze: Agnieszka Lewandowska – Kąkol  
 muzykolog i dziennikarz. Przez piętnaście lat pracowała w redakcji muzycznej 
Polskiego Radia. Pisze teksty o muzyce artystycznej, jej twórcach i wykonawcach, 
oraz reportaże i opowiadania o tematyce współczesnej oraz historycznej. Z tego 
drugiego zakresu szczególnie interesują ją losy Polaków zamieszkujących przed II 
wojną światową na kresach wschodnich. 
 
 
O książce: Dziewczyny od Andersa  
Byłam jedna ̨ z pierwszych ochotniczek wcielonych do Pomocniczej Służby Kobiet. 
Dostałam mundur. Wreszcie czysta, syta i ubrana w coś innego niż łachmany. 
Miałam buty, pończochy, a nawet grzebień i szminkę do ust. Znów poczułam się 
kobieta,̨ a nie poniżanym i poniewieranym tłumokiem… 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

Autor: Katarzyna Kieś-Kokocińska, Maria Zagnińska 
O książce: Baśnie babuni  
Baśnie babuni to zbiór pięciu najpopularniejszych, kochanych przez dzieci na całym 
świecie baśni. Można w nich spotkać wszystkie postacie uwielbiane przez małych 
czytelników - mówiące zwierzęta, dobre wróżki, nieszczęśliwe sierotki, piękne 
królewny i szlachetnych książąt. Baśnie bawią, wzruszają i uczą, jaki naprawdę jest 
świat. Ta piękna, kolorowa książka spodoba się każdemu dziecku! Wydanie                
w twardej oprawie gwarantuje znakomity wygląd i trwałość książki. 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: praca zbiorowa  
O książce: Dbam o zdrowie  
Co robić, by zachować energię i dobre samopoczucie? W jaki sposób dbać o 
higienę? Jak zdrowo się odżywiać? Książeczka Dbam o zdrowie oferuje porady, 
które                 z pewnością pomogą każdemu dziecku cieszyć się wspaniałym 
zdrowiem. 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Robin Cook 
amerykański pisarz, z zawodu lekarz, uznawany za mistrza w gatunku thrillera 
medycznego. 
 
O książce: Czynnik krytyczny  
Doktor Laurie Montgomery bada serię nagłych zgonów – pacjenci jednej z sieci 
szpitali umierają z powodu zakażenia gronkowcem. Laurie jest tym bardziej 
zaniepokojona, że w jednym z tych szpitali ma się poddać operacji jej mąż, Jack 
Stapleton.  
Lekarka stopniowo nabiera pewności, że zakażenia nie są przypadkowe. Za wszelką 
cenę chce rozwikłać zagadkę, by zmusić męża do odłożenia zabiegu. Niestety, Jack 
jest bardzo uparty, a właściciele sieci szpitali walczą, by informacje o sytuacji 
kryzysowej nie ujrzały światła dziennego...  
Kolejny bestseller niezawodnego mistrza thrillera medycznego Robina Cooka,             
w którym miłość miesza się ze zbrodnią, a dynamiczna akcja trzyma w napięciu do 
ostatniej strony. 

http://lubimyczytac.pl/ 



 

O autorze: Katarzyna Bonda  
Zadebiutowała w 2007 roku powieścią kryminalną Sprawa Niny Frank, nominowaną 
do Nagrody Wielkiego Kalibru. Jest to pierwsza część cyklu przygód Huberta 
Meyera, detektywa i pierwszego książkowego profilera w polskiej literaturze 
kryminalnej. 
W 2008 roku wydała "Polskie morderczynie" oraz "Zbrodnię niedoskonałą" 
napisaną wspólnie z komisarzem Bogdanem Lachem. W 2010 roku wydała kolejną 
powieść kryminalną o policyjnym profilerze - "Tylko martwi nie kłamią". Z 
wykształcenia jest dziennikarką - pracowała m.in. w "Super Expressie", 
"Newsweeku", "Wprost",            a obecnie współpracuje jako freelancer z wieloma 
tytułami prasowymi. 
 
O książce: Tylko martwi nie kłamią  
Profiler policyjny musi rozwikłać zagadkę śmierci śmieciowego barona, którego 
ciało znaleziono w jednej z katowickich kamienic. Wszystkie poszlaki wskazują na 
biznesowe porachunki, ale Hubert Meyer czuje, że sprawa może mieć związek            
z morderstwem sprzed 17 lat. 

http://lubimyczytac.pl/ 
 

 

O autorze: Harlan Coben 
amerykański pisarz, autor powieści kryminalnych. Zadebiutował w 1995 roku 
powieścią Bez skrupułów, jednak to wydanie thrillera pt. Nie mów nikomu okazało 
się przełomem w jego karierze i przyniosło mu międzynarodową sławę. 
 
O książce: Krótka piłka  
Mecz US Open zostaje przerwany przez odgłos strzału. Ofiarą okazuje się zabita 
przed stadionem dwudziestoczteroletnia tenisistka, Valerie Simpson. Sześć lat 
wcześniej zapowiadała się na gwiazdę, jednak nieoczekiwane załamanie nerwowe 
położyło kres jej karierze. 
Valerie zamierzała jednak wrócić do sportu, a jako swojego agenta zaangażować 
właśnie Myrona Bolitara. 
W przerwanym meczu brał udział klient Myrona, Duane Richwood, świetnie 
rokujący młody, ciemnoskóry debiutant. Chociaż kiedy padał strzał, cały stadion 
widział go walczącego na korcie, to właśnie Duane stał się podejrzanym numer 1. 
Myron nie ma wyjścia – aby ocalić karierę i dobre imię swojego klienta, musi 
działać szybko. Razem ze zblazowanym przyjacielem, Winem, będzie musiał 
połączyć kawałki układanki, które pokierują ich do ekskluzywnego klubu, w którym 
pewnej letniej nocy popełnione zostało morderstwo… 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

Autor: Scott Turansky, Joanne Miller 
O książce: Nie poddawaj się!  
 
Książka pokazuje wiele strategii wychowawczych. Niczego nie narzuca,                                 
a  jedynie proponuje. Autorzy wychodzą bowiem ze słusznego założenia, że rodzice 
potrzebują wielu rozmaitych sugestii, które mogą pomóc w wychowaniu dzieci. 
Każde dziecko jest wyjątkowe i nie da się zastosować  jednej strategii 
wychowawczej wobec wszystkich. Ponadto pomysły na  rodzicielstwo, które miały 
znaczenie                       w ubiegłym roku, dzisiaj potrzebują  już modyfikacji. Dziecko 
nieustannie się rozwija i zmienia. Praktycznie  każdy rodzic posiada swoją strategię 
wychowawcza, problem pojawia się  wtedy, kiedy trzeba je realizować. A ta pozycja 
pomaga we wdrożeniu ich w życie.                                                                                        



http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Clive Cussler 
 Amerykański pisarz, autor bestsellerowych powieści sensacyjno-przygodowych 
 
O książce: Dżungla  
Juan Cabrillo i załoga „Oregona” mają odnaleźć zaginioną. Poszukiwania prowadzą 
ich od lasów deszczowych w birmańskich górach, przez nieczynną platformę 
wiertniczą u wybrzeży Brunei, po kręte tunele francuskiej kopalni soli. I ujawniają 
zagadkę sprzed wieków, która w rękach szaleńca może stać się największym 
zagrożeniem dla Ameryki w całej jej historii. 

http://lubimyczytac.pl/ 
 

 

O autorze: praca zbiorowa  
O książce: Gospodarstwo. Zycie na wsi  
Historie zebrane w niniejszej książce przedstawiają przeróżne przygody zwierząt         
i ludzi mieszkających na wsi. Każda z opowiastek ukazuje odmienne sytuacje, 
problemy i mądre sposoby ich rozwiązywania. Za sprawą barwnych ilustracji 
najmłodsi poznają, czym charakteryzuje się życie w zagrodzie oraz jak wyglądają 
dane zwierzątka. 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Harlan Coben  
amerykański pisarz, autor powieści kryminalnych. Zadebiutował w 1995 roku 
powieścią Bez skrupułów, jednak to wydanie thrillera pt. Nie mów nikomu okazało 
się przełomem w jego karierze i przyniosło mu międzynarodową sławę. 
 
o książce: Zostań przy mnie  
Megan, Ray i Broome. Troje ludzi połączonych skrywanymi za fasadą codzienności 
sekretami, których istnienia nie podejrzewają nawet ich najbliżsi. Wiele lat temu       
w ich życiu wydarzyło się coś, co teraz może je ostatecznie zrujnować. Kolejne 
tajemnicze zaginięcie mężczyzny w święto Mardi Gras, dokładnie w siedemnastą 
rocznicę zniknięcia Greena, doprowadzi do ujawnienia łańcucha zbrodni, których 
nikt dotąd ze sobą nie powiązał... 

 

O autorze: Brian Freeman  
Pisarz amerykański, specjalista od wizerunku medialnego, jest autorem opowiadań     
i powieści sensacyjnych. Pracuje w wydawnictwie Cemetery Dance Publication, 
specjalizującym się w wydawaniu horrorów. 
 
O książce: Lodowata pustka  
Długo oczekiwany powrót śledczego Jonathana Stride’a. 
Pewnej nocy szesnastoletnia Catalina Mateo zjawia się nieoczekiwanie w domu 
detektywa Jonathana Stride’a, ociekając wodą po desperackim skoku do 
lodowatego Jeziora Górnego. W przemoczonym i poplamionym krwią ubraniu Cat 
relacjonuje swoją ucieczkę przed nieznanym prześladowcą. 
Stride postanawia zaufać dziewczynie, choć na tę decyzję może mieć wpływ pamięć 
o jej matce. Detektyw wciąż obwinia się, że nie zdołał zapobiec morderstwu swojej 
przyjaciółki. 
Czy Cat mówi prawdę? Czy można zaufać dziewczynie, która od śmierci matki 
włóczy się po ulicach mroźnego Duluth, a teraz śpi z kuchennym nożem pod 
poduszką? Czy Stride powinien się bać o tę ciężko doświadczoną dziewczynę, czy 
raczej bać się jej? 

http://lubimyczytac.pl/ 



 

O autorze: Hanna Cygler  
Z urodzenia i zamiłowania gdańszczanka. Zawodowo zajmuje się tłumaczeniem ze 
szwedzkiego i angielskiego, a dla przyjemności – czytelników i swojej – pisze 
powieści (nie tylko dla kobiet). 
 
O książce: 3 razy R  
Sensacja, miłość, zdrada – na tle polskich realiów lat transformacji 
 
Lata dziewięćdziesiąte. Trzy młode kobiety prowadzące wspólny biznes, szukając       
w życiu szczęścia, dokonują ważnych wyborów. Olga musi zwalczyć bolesne 
wspomnienia fatalnego małżeństwa i uważniej przyjrzeć się teraźniejszości, Klaudia 
próbuje zapanować nad swoim temperamentem, który zbyt często rzuca ją w 
ramiona nieodpowiednich mężczyzn, Lidkę zaś dręczy zazdrość o męża. Czy ich 
przyjaźń przetrwa niespodziewany obrót wydarzeń? 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Richard Flanagan  
Australijski pisarz, historyk i filmowiec. Flanagan jest potomkiem irlandzkich 
zesłańców 
 
O książce: Klaśnięcie jednej dłoni  
Tasmania – rozległa, tajemnicza kraina. Pewnej nocy 1954 roku osadę Butlers 
Gorge omiatała śnieżyca, a czarne chmury przesłoniły gwiazdy. Maria Buloh bez 
słowa opuściła męża i trzyletnią córkę, by nigdy do nich nie wrócić. Rozpłynęła się 
bez śladu. Dlaczego i dokąd odeszła? Szukając zapomnienia w alkoholu, Bojan, 
słoweński imigrant, odnajdzie w nim jedynie demony przeszłości – tragiczne 
wspomnienia         z czasu wojny, a rozpacz po odejściu żony przekuje w codzienne 
domowe piekło dla małej Sonji. W 1989 roku, po latach spędzonych w Sydney, 
dorosła już Sonja odwiedza ojca. To szansa na przebaczenie, ale też i czas na 
podjęcie najważniejszej decyzji w życiu młodej kobiety, która będąc w ciąży, 
zastanawia się nad jej przerwaniem. 

http://lubimyczytac.pl/ 
 

 

O autorze: Zofia Stanecka  
Polska pisarka, autorka świetnych książek dla dzieci. 
Wielka znawczyni Narnii, pasjonatka Tolkiena, miłośniczka kina hollywoodzkiego. 
Jej proza to współczesna, bardzo dobra polszczyzna przesiąknięta humorem                     
i mądrością. 
 
O książce:  W kraju Polan. O dawnej Polsce 
Wyobrażaliście sobie kiedyś, jak wyglądałoby Wasze życie, gdybyście urodzili się 
dawno temu? 
Dzięki tej książce przeniesiecie się do średniowiecza, do czasów panowania księcia 
Mieszka. 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

Autor: Anna B.Kann  
O książce: Barcelona na zawsze  
Życie Ewy zmienia się w momencie, gdy dowiaduje się, że straciła męża. Choć żyli w 
separacji, nie wie jak zacząć od nowa. Czy powinna wrócić do Paco – swojej 
hiszpańskiej miłości, który ją zranił? A może zaangażować się w związek z Januszem 
– przyjacielem z lat studenckich? Powieść o dojrzałej miłości z Barceloną, flamenco    
i tangiem w tle. 



http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Tom Justyniarski  
Rzecznik prasowy Towarzystwa Obrony Zwierząt w Polsce, szkoleniowiec, trener 
biznesu i umiejętności społecznych; wykładał w Instytucie Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego, podróżnik, zwiedził ponad 60 krajów świata, 
ornitolog, przyrodnik. 
 
O książce: Psie troski  
Książka zajęła 1 miejsce w rankingu TOP-10 Ministerstwa Edukacji Narodowej. To 
pierwsza w Polsce lektura szkolna, która została wybrana demokratycznie poprzez 
głosowanie. Wybrali ją rodzice i nauczyciele, czyli najważniejsze osoby, które mają 
bezpośredni wpływ na wychowanie dzieci. 

http://lubimyczytac.pl/ 
 

 

O autorze: Krystyna Mirek  
Pisarka, autorka książek obyczajowych, mama czwórki dzieci, trzech dorastających 
córek i jednego małego synka. Na swoim koncie ma 8 książek, z których cztery 
ukazały się pod patronatem serwisu lubimyczytać.pl 
Jest absolwentką polonistyki UJ w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w szkole, 
obecnie pisarstwo stało się dominującym zajęciem w jej życiu zawodowym. Pisze 
książki obyczajowe mocno osadzone w realiach życia. Fabuła nie stroni od 
problemów, ale niesie pozytywne przesłanie. Autorka zachęca kobiety, by się nie 
poddawały wobec trudności losu, ale walczyły o miłość, rodzinę, marzenia. 
 
O książce: Polowanie na motyle  
Weronika, Kasia i Klaudia różnią się poglądami, wykształceniem i aspiracjami. Ale 
każda nich jest przekonana, że wie, jak zapolować na motyle, czyli jak zdobyć 
miłość. Życie jednak bardzo je zaskoczy, a polowanie okaże się zajęciem 
niebezpiecznym dla wszystkich, którzy biorą w nim udział. 
Trzy dziewczyny wchodzą w dorosłość z wyobrażeniami szczęścia, która na nie 
czeka, ale jego zdobycie wymaga pokonania wielu przeszkód i ogromnego 
samozaparcia. Będą musiały odpowiedzieć sobie na pytania: Czy w miłości 
wszystkie chwyty są dozwolone? Jaką rolę w życiu człowieka odgrywają marzenia i 
czy może być na nie za późno? Jak wyleczyć złamane serce? 

 

O autorze: Krystyna Mirek  
Pisarka, autorka książek obyczajowych, mama czwórki dzieci, trzech dorastających 
córek i jednego małego synka. Na swoim koncie ma 8 książek, z których cztery 
ukazały się pod patronatem serwisu lubimyczytać.pl 
Jest absolwentką polonistyki UJ w Krakowie. Przez wiele lat pracowała w szkole, 
obecnie pisarstwo stało się dominującym zajęciem w jej życiu zawodowym. Pisze 
książki obyczajowe mocno osadzone w realiach życia. Fabuła nie stroni od 
problemów, ale niesie pozytywne przesłanie. Autorka zachęca kobiety, by się nie 
poddawały wobec trudności losu, ale walczyły o miłość, rodzinę, marzenia. 
 
O książce: Wszystkie kolory nieba  
Czy Iga i Wiktor posłuchają głosu serca i wybiorą prawdziwe uczucie? Kto pomoże 
im odnaleźć właściwą drogę: przyjaciele, rodzina, czy może ktoś zupełnie obcy? 
Życie ich przyjaciół też pełne jest zawirowań. Janek spotyka wreszcie miłość, która 
wywraca mu świat do góry nogami. Amelia zaś wbrew wszystkiemu przekonuje się, 
że i ona ma prawo do szczęścia. A wszystko to za sprawą pewnej wyjątkowej 
kobiety o imieniu Ludwika… 



http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Amanda Quick  
Jayne Ann Krentz z domu Jayne Castle, urodziła się 21 marca 1948 roku. Pisze 
również pod pseudonimami Amanda Quick (powieści historyczne) i Stephanie 
James (kryminały i powieści przygodowe, często o ludziach obdarzonych 
zdolnościami nadprzyrodzonymi. 
 
O książce: Kryształowe ogrody  
Evangeline Ames uciekła z Londynu, gdzie została brutalnie napadnięta. Ukryła się 
na wsi, lecz prześladowca odnajduje ją i tu. Uciekając przed nim, Evangeline szuka 
schronienia w Kryształowych Ogrodach – pobliskiej posiadłości owianej aurą 
tajemnicy... 
Lucas Sebastian nie jest mężczyzną, który zlekceważyłby niebezpieczeństwo 
grożące damie, nawet jeśli ta dama 
wdziera się nieproszona do jego rezydencji. Ratuje ją z opresji, lecz stawia 
niezwykły warunek... 
Wkrótce odkrywają, że mają wspólnego wroga. A jeśli chcą ujść z życiem, muszą 
wspólnie strzec sekretu Kryształowych Ogrodów i ich magicznej energii – potężnej      
i niebezpiecznej, która może im przynieść namiętność i zgubę... 

 

O autorze: Amanda Quick  
Jayne Ann Krentz z domu Jayne Castle, urodziła się 21 marca 1948 roku. Pisze 
również pod pseudonimami Amanda Quick (powieści historyczne) i Stephanie 
James (kryminały i powieści przygodowe, często o ludziach obdarzonych 
zdolnościami nadprzyrodzonymi. 
 
O książce: Wynajęta narzeczona  
Po śmierci ojczyma-utracjusza lady Eleonora zostaje bez grosza przy duszy i bez 
dachu nad głową. Oferta pracy spada jak z nieba. Hrabia Lancaster zapłaci jej za to, 
by odgrywała jego narzeczoną. Przyjmując propozycję, Eleonora nie wie, że wikła 
się w niebezpieczną intrygę. A hrabia nie podejrzewa, ile będzie go kosztować 
towarzystwo upartej dziewczyny... 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Natasza Socha 
Natasza Socha jest polską dziennikarką, felietonistką oraz pisarką. Urodziła się w 
Poznaniu. Dziś czas dzieli między stolicą Wielkopolski, a niewielką niemiecką wsią, 
gdzie oddaje się twórczości literackiej. Jest miłośniczką zwierząt - ma psa. Jest 
mężatką i ma dwójkę dzieci. Jest autorką powieści takich, jak "Macocha", "Keczup", 
czy "Cicha 5", "Maminsynek" oraz "Zbuki". Zajmuje się również ilustrowaniem 
książek dla dzieci, a także malarstwem. Lubi jeździectwo. 
 
O książce: Hormonia  
Kalina ma 46 lat i panicznie boi się dojrzałości. Boi się również matki, 
podejmowania samodzielnych decyzji, a nawet wyjścia do kawiarni w pojedynkę. 
Pewnego dnia odpowiada na absurdalne ogłoszenie w gazecie... Urocza i mądra 
opowieść                o poszukiwaniu harmonii i oszalałych hormonach. 



 

O autorze: Charlotte Link  
Niemiecka pisarka, wydała łącznie 17 powieści, przetłumaczonych na kilkanascie 
języków i w samych Niemczech sprzedanych w liczbie ponad 12 milionów 
egzemplarzy. 
 
O książce: Dom sióstr  
Wyjazd na Boże Narodzenie do Yorkshire, krainy wyżynnych torfowisk w północnej 
Anglii, miał być prezentem urodzinowym i ostatnią próbą uratowania 
rozpadającego się małżeństwa. Jednak od początku Barbarze i Ralphowi Ambergom 
nic się nie układa. Już od pierwszej nocy wynajęta przez nich posiadłość Westhill 
House zostaje odcięta od świata z powodu śnieżycy. Barbara, myszkując po domu, 
natrafia niespodziewanie na zapiski byłej właścicielki posiadłości, Frances Gray. Ich 
lektura ożywia niezwykłą historię sprzed pięćdziesięciu lat. Zagłębiając się w aurę 
miłości, nienawiści, pogardy i tęsknoty za wolnością, Barbara zaczyna poznawać 
własną duszę i dojrzewa do najważniejszej decyzji. Decyzji, która nie tylko zmieni jej 
życie, ale będzie zarazem dopełnieniem losu Frances Gray. 

http://lubimyczytac.pl/ 
 

 

O autorze: Katarzyna Michalik  
Autorka kilkunastu bestsellerowych powieści („Poczekajka”, „Rok w Poziomce”, 
„Sklepik z Niespodzianką”, „Mistrz”).  
Należy do najbardziej wszechstronnych polskich pisarek, swobodnie poruszając się 
między tak odmiennymi gatunkami jak powieść obyczajowa, sensacja, erotyk               
i fantasy. 
 
O książce:  Amelia 
Piękna opowieść o małym miasteczku, zagubionym wśród sosnowych lasów,               
i uroczej cukierence, gdzie czas płynie inaczej. 
Opowieść o pamięci, która czyni nas tym, kim jesteśmy. 
O nadziei, że nawet jeśli utracimy przeszłość, to przyszłość wciąż należy do nas. 
Cała historia Amelii, czarnookiej dziewczyny, która nie miała nic…prócz marzeń 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Katarzyna Michalak 
Autorka kilkunastu bestsellerowych powieści („Poczekajka”, „Rok w Poziomce”, 
„Sklepik z Niespodzianką”, „Mistrz”).  
Należy do najbardziej wszechstronnych polskich pisarek, swobodnie poruszając się 
między tak odmiennymi gatunkami jak powieść obyczajowa, sensacja, erotyk              
i fantasty. 
 
O książce: Lato w Jagódce  
Baśń o Kopciuszku – niepełnosprawnej dziewczynie, Gabrysi Szczęśliwej, która nie 
marzy by być pięknością – ona marzy o tym, by mogła żyć zwyczajnie, cieszyć się 
prostymi sprawami i codziennością, której my, zdrowi, nie doceniamy, a której 
niepełnosprawni nie mogą doświadczyć. Zaskakujące zwroty akcji i duża ilość 
wzruszeń gwarantowane! 
 

http://lubimyczytac.pl/ 



 

O autorze: Rosamund Lupton  
angielska pisarka, urodzona w 1964 r. Zadebiutowała w 2010 r. powieścią "Siostra". 
W 2011 roku wydała "Potem". Obie powieści stał się bestsellerami, wydano je          
w wielu krajach. 
Zanim została pisarką, pisała scenariusze dla telewizji i do filmu. 
Mieszka w Londynie z mężem i dwójką dzieci. 
 
O książce: Barwa ciszy  
Yasmin Alfredson przybywa wraz z głuchą córką Ruby na Alaskę, by spotkać się tam 
z mężem Mattem, dokumentalistą, który przebywa na północy, filmując przyrodę. 
Dowiaduje się po przylocie, że wioska, w której mieszkał Matt, Anaktue, została 
strawiona przez wielki pożar i że nikt nie ocalał. Yasmin, wbrew temu, co twierdzi 
policja, wierzy uparcie, że jej mąż przetrwał, i wyrusza na jego poszukiwania. Wraz     
z córką przemierzają ciężarówką pustkowia Alaski podczas nocy polarnej. Przez całą 
drogę podąża za nią tajemniczy wóz, a na laptopie jej córki pojawiają się 
anonimowe maile ze zdjęciami martwych zwierząt. 
Czy Yasmin odnajdzie męża? Co naprawdę wydarzyło się w Anaktue? 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Marek Krajewski  
Filolog klasyczny, specjalista w zakresie językoznawstwa łacińskiego, były 
wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, autor kryminałów, laureat Paszportu 
Polityki. Od 2007 roku zawodowo trudni się pisarstwem. 
Jest autorem kryminałów o Eberhardzie Mocku, pracowniku wrocławskiego 
Prezydium Policji. Na serię wydawaną od 1999 roku składają się dotychczas sześć 
tomów: Śmierć w Breslau, Koniec świata w Breslau, Widma w mieście Breslau, 
Festung Breslau, Dżuma w Breslau oraz Głowa Minotaura. W 2008 roku, wspólnie     
z Mariuszem Czubajem, kryminałem rozpoczął nowy cykl, którego akcja książki 
dzieje się w czasach współczesnych w Gdańsku, a bohaterem jest nadkomisarz 
Jarosław Pater. 
Jego książki zostały już przetłumaczone na 11 języków, w tym angielski, hiszpański, 
niemiecki, francuski, włoski i hebrajski. 
 
O książce: Mock  
Wrocław, rok 1913. 
Młody wachmistrz kryminalny Eberhard Mock może stracić wszystko. Dał się 
wplątać w obyczajowy skandal, grozi mu wyrzucenie z policji. Nie może pogrzebać 
kariery, zbyt wiele ma do stracenia. Z wściekłą determinacją rzuca się w wir 
śledztwa, które jest boleśnie nieprzewidywalne – albo ocali jego karierę, albo 
doprowadzi go do upadku. 
W Hali Stulecia znaleziono nagie ciała czterech gimnazjalistów. Nad nimi niczym 
makabryczny Ikar wisi trup mężczyzny ze skrzydłami u ramion. Czy to zbiorowe 
samobójstwo, a może rytualny mord? Kto jest winny? Żydzi? Masoni? Mock nie 
przypuszcza nawet, że ta sprawa otworzy przed nim najmroczniejsze zakamarki 
ludzkiej duszy. I sam przekona się, że w jego zawodzie nie ma miejsca ani na 
zaufanie, ani na litość. 

http://lubimyczytac.pl/ 



 

O autorze: Janusz Gajda 
Pedagog, humanista. Profesor zwyczajny w WSP ZNP w Warszawie, gdzie kieruje 
Katedrą Pedagogiki Kulturoznawczej oraz prowadzi specjalizację „animator                 
i menadżer kultury”. Członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, 
wiceprzewodniczący Zespołu Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej 
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członek Międzynarodowej Akademii 
Humanizacji Edukacji 
 
O książce: Pedagogika kultury w zarysie  
 "Pedagogika kultury w zarysie" pomyślana została jako podręcznik akademicki i ma 
wszelkie szanse, żeby stać się publikacją zaliczaną do kanonu lektur na wielu 
kierunkach studiów humanistycznych, a przede wszystkim na kierunkach 
„pedagogika” i „kulturoznawstwo” 

http://lubimyczytac.pl/ 

 

O autorze: Małgorzata Strzałkowska  
Urodziła się w Warszawie, gdzie skończyła szkołę podstawową i średnią, a w Łodzi 
studiowała Bibliotekoznawstwo i Informację Naukową .Pracowała w Bibliotece 
Publicznej miasta Warszawy, a później w Instytucie Głuchoniemych.Pisanie zaczęła 
od wierszyków dla swojego syna Michała. 
 
O książce: Wielka podróż z abecadłem  
Astronauta brudził cegły, duży Edek fikał, garnek hasał i jodłował, klepiąc lajkonika, 
łoś motylom narty ostrzył, pomnik rower schował, tłuczek urwał wstążkę yorka, zaś 
źrebak żeglował.  

http://lubimyczytac.pl/ 

 

Autor: Krzysztof Laskowski  
O książce: Polski sport  
Album zawiera opisy najpopularniejszych dyscyplin sportowych, które na 
przestrzeni lat uprawiali i uprawiają polscy zawodnicy. Opis poszczególnych 
rodzajów sportu zawiera wytłumaczenie reguł i norm oraz historię dyscypliny          
w naszym kraju – sukcesy i porażki naszych zawodników tworzą fascynującą 
opowieść. Album został ubogacony archiwalnymi fotografiami. 
 
 

 

O autorze: Grzegorz Strzeboński  
O książce: Poznaję świat rymowanki o państwach  
Poznaję świat to najlepsza książka dla wszystkich dzieci ciekawych świata! Zawiera 
niezwykle ciekawe wierszyki, które opisują najciekawsze kraje świata, zabytki, 
obyczaje, mieszkańców. 
Książeczka zawiera ponadto mnóstwo ciekawych ilustracji i zdjęć, dzięki którym 
lektura jest niezwykle zajmująca i pouczająca. Poznaję świat posiada nie tylko 
walory edukacyjne - to idealna książka do wspólnej zabawy z dzieckiem! Wierszyki 
są lekkie i bardzo zabawne. 
Książkę otwiera mapa, gdzie zaznaczone zostały wszystkie opisane kraje. 

  

 

 


