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1
Sześć palców Warneńczyka

Bąkiewicz Grażyna

Niektóre  sprawy  rządzący  ukrywają  przed
poddanymi.  Upływ  czasu  pokrywa  te
niedopowiedzenia kurzem zapomnienia i po latach
nie wiemy, jak było naprawdę. I pewnie nigdy się
nie  dowiemy.  Czyżby?  A od  czego  jest  Ada?  Z
umiejętnością, jaką posiada, może odsłonić to i owo,
i  wyjaśnić  niejedną  zagadkę  historyczną.  Na
przykład,  kim  był  wędrowiec  podający  się  za
Władysława Warneńczyka. Oszustem? A może nie.
Sejm  uznał,  że  młody  król  zginął  w  bitwie  pod
Warną, choć zwłok nigdy nie odnaleziono. Sarkofag
na  Wawelu  dotąd  jest  pusty.    A może wcale  nie
zginął?  Więc  co  się  z  nim  stało?  Historycy
rozkładają  ręce,  ale  Ada  ma  swoje  sposoby.  Co
odkryje? Nie powiem. Spytajcie Adę.
http://lubimyczytac.pl

2
Mam przyjaciela rolnika

Butschkow Ralf

Kolejny tytuł w serii dla dzieci przybliżającej różne
zawody  –  tym  razem  zawód  rolnika.  W
gospodarstwie  od  samego  świtu  pracy  jest  co
niemiara.  Trzeba  wydoić  krowy,  nawozić  pola,
zbierać  plony,  prowadzić  traktor…  A  co  to
właściwie jest biogazowanie?

http://lubimyczytac.pl

3
Niekoniecznie książę

Carlyle Christy

Twardzi i bajecznie bogaci mężczyźni bez złudzeń, 
którzy w głębi serca marzą o wielkiej miłości i 
wyjątkowe kobiety w zmysłowym i romantycznym 
cyklu  Klub Dżentelmenów. Ona: Piękna wnuczka 
baroneta, wychowana na prawdziwą damę, nie chce 
męża – tylko poświęcić się swojej pasji…
On: Musi się ożenić, by do ogromnego majątku 
dołożyć nazwisko i tytuł…
Aidan Iverson porzucony przez matkę w 
dzieciństwie, sam doszedł do wielkiej fortuny, 
inwestując głównie w wielkie wynalazki. Został 
współwłaścicielem okrytego złą sławą najbardziej 
elitarnego klubu dla dżentelmenów. Ale z powodu 
niewiadomego pochodzenia sam jest tam obcy, a 
drzwi salonów są przed nim zamknięte. Nie 
pozostaje mu nic innego, jak tylko poślubić wysoko 
urodzoną pannę…
Diana Ashby odrzuca oświadczyny lorda Egertona, 
chce tylko poświęcić się swoim wynalazkom. Ale, 
by je realizować, musi mieć fundusze. Zawiera więc
z Aidanem umowę: znajdzie mu arystokratkę w 
zamian za sfinansowanie jej projektów.…
http://lubimyczytac.pl
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4
Wyśniłam cię, córeczko

Chamberlain Diane

Ile jest w stanie zrobić matka, by uratować swoje 
jeszcze nienarodzone dziecko?
Diane Chamberlain, autorka bestsellerów z listy 
"New York Timesa", przedstawia poruszającą 
historię matki, która decyduje się wyruszyć w 
nieznane, by ratować życie upragnionego dziecka.
Kiedy Carly Sears, młoda wdowa po żołnierzu, 
który zginął w Wietnamie, dowiaduje się, że jej 
nienarodzona córeczka cierpi na nieuleczalną wadę 
serca, przeżywa załamanie. Jest rok 1970, lekarze 
nie są w stanie pomóc dziecku. Szwagier Carly, 
fizyk o tajemniczej przeszłości, zdradza jednak, że 
być może istnieje sposób, by uratować maleństwo. 
Będzie musiała odnaleźć w sobie niezwykłą siłę i 
odwagę, o których istnienie nawet się nie 
podejrzewała"Wyśniłam cię, córeczko" to 
niezwykła, przekraczająca granice gatunków, 
zapierająca dech w piersiach opowieść o walce, jaką
musi stoczyć młoda matka, by ratować życie 
nienarodzonego jeszcze dziecka i 
rodzinęhttp://lubimyczytac.pl

5
Inna

Czornyj Max

„Jestem porywaczem, a może również mordercą”.
Mikołaj Popławski budzi się w luksusowej 
rezydencji nad Bałtykiem. Poza swoim imieniem i 
nazwiskiem nie pamięta niemal niczego.
W piwnicy odnajduje skrępowaną kobietę. Czy to 
możliwe, że jest porywaczem? Czy odważy się 
zdjąć knebel z ust dziewczyny, aby usłyszeć o sobie 
prawdę?
Kilka rezydencji dalej czeka matka. Być może 
nawet nie ma się o co martwić. Może wszystko jest 
w porządku, a niewinna zabawa trwa w najlepsze.
Jak to możliwe, że młoda kobieta znika bez śladu?
http://lubimyczytac.pl

6
Ostra jazda

Ćwirlej Ryszard

Jest  rok  2015.  Cały  kraj  szykuje  się  do  wyborów
parlamentarnych,  a  Europą  wstrząsa  kryzys
uchodźczy. W Poznaniu niedaleko szkoły oficerskiej
żołnierze znajdują zwłoki swojego kolegi. Podoficer
został  zastrzelony.  Żandarmeria  Wojskowa
rozpoczyna śledztwo, ale  jest  ono prowadzone tak
nieudolnie,  że  większość  śladów,  które  mogłyby
pomóc  w odnalezieniu  mordercy,  zostaje  zatarta  i
dosłownie zadeptana. Kilka tygodni później pewien
grzybiarz natrafia w lesie na zwłoki młodej kobiety.
Dziewczyna  została  zabita  strzałem  w  głowę  z
bliskiej  odległości.  Wkrótce  okazuje  się,  że  była
jedną z prostytutek pracujących przy drodze...
http://lubimyczytac.pl
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7 Szlif
Deaver Jeffery

W sobotnie południe w salonie jubilera na 
Manhattanie zostaje dokonane potrójne morderstwo,
którego ofiarami padają właściciel i jego dwoje 
klientów. Sprawca z niewiadomego powodu 
zostawia na miejscu zdarzenia kamienie warte pół 
miliona dolarów. Pozostawia przy życiu świadka - 
utalentowanego szlifierza diamentów, Vimala 
Lahoriego, który zawiadamia policję o zbrodni, po 
czym znika.. Kiedy dochodzi do następnych 
przestępstw, staje się jasne, że zabójcy nie chodzi o 
diamenty, ale o narzeczonych, którzy giną z jego 
ręki w radosnych dla siebie chwilach - podczas 
zakupu pierścionka zaręczynowego, planowania 
wesela, po przymiarce sukni ślubnej. 
"Przyrzeczennik", jak przedstawia się morderca, 
pojawia się niespodziewanie, uzbrojony w pistolet 
lub nóż, błyskawicznie zmieniając szczęście dwojga 
ludzi w tragedię... http://lubimyczytac.pl

8 Anioł z Auschwitz
Dempsey Eoin

Opowieść  o  miłości  i  walce  o  przeżycie.  Nic  nie
mogło  rozdzielić  Christophera  i  Rebekki:  ani  jej
wyrodni  rodzice,  ani  nawet  narzeczony,  z  którym
wróciła do domu po ucieczce do Anglii. Lecz gdy do
sielankowej  wyspy  Jersey  dociera  II  wojna
światowa,  nazistowscy  najeźdźcy,  realizując
Ostateczne  Rozwiązanie  Kwestii  Żydowskiej
swojego  Führera,  wywożą  Rebeccę  na  kontynent.
Gdy naziści deportują Christophera i jego rodzinę do
ojczystego kraju – Niemiec, w desperackiej próbie
ratowania  ukochanej  zgłasza  się  na  ochotnika  do
szeregów  SS.  Rozpoczyna  służbę  w  Auschwitz,
gdzie sprawuje nadzór nad pieniędzmi skradzionymi
ofiarom,  które  zginęły  w  komorach  gazowych.
Poszukując  Rebekki,  musi  nie  tylko  ukrywać
podwójną tożsamość, ale i walczyć o własną duszę.
http://lubimyczytac.pl

9
Ostatni uścisk Mamy. Emocje
zwierząt i co one mówią o nas

samych
Frans de Waal

Ostatni  uścisk  Mamy  rozpoczyna  się  śmiercią
szympansiej  matriarchini,  imieniem  Mama.  Gdy
Mama umierała, profesor Jan van Hooff odwiedził
ją,  aby przytulić  ją  po raz ostatni.  Ich pożegnanie
sfilmowano, a nagranie szybko stało się niezwykle
popularne  w  social  mediach.  Widok  obejmującej
profesora Mamy, witającej go szerokim uśmiechem i
pocieszającym  klepaniem  po  plecach  -  gestem
często  przypisywanym  wyłącznie  człowiekowi,
głęboko poruszył miliony ludzi.
uniwersalne i ponadgatunkowe.
Urzekająca książka, pełna współczucia i wglądu w
życie zwierząt, w tym ludzi.

http://lubimyczytac.pl
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10 Wyspa singli
Falkowska Małgorzata

Jak daleko można posunąć się w walce o widza i o
siebie  nawzajem? Chyląca  się  ku  upadkowi  stacja
telewizyjna  szuka  pomysłów  na  doścignięcie
konkurencji. Tworzy kontrowersyjny reality show, w
którym  główną  nagrodą  jest...  miłość.  Maciej,
Karina  i  Marta  zaczynają  zaciekłą  rywalizację  na
oczach  milionów.  Nie  wiedzą,  że  staną  się
przedmiotem  intrygi  uknutej  po  to,  by  słupki
oglądalności  poszybowały  w  górę.?  Małgorzata
Falkowska  w  swojej  najnowszej  powieści
bezlitośnie  obnaża  mechanizmy  rządzące
współczesną telewizją. Stawia też pytanie o granice
ludzkiej  moralności,  a  odpowiedź  nie  napawa
optymizmem. 
http://lubimyczytac.pl

11
Miłość bez hrabiego

Galen Shana

Błyskotliwe,  pełne  humoru  i  wzruszające  –  czyli
wszystko, co powinien mieć cudowny romans”. „. O
mężczyznach,  którzy po powrocie z  wojny usiłują
nauczyć  się  na  nowo  żyć  w  świecie  salonów,  i
kobietach na tyle odważnych, by przedrzeć się przez
mury obronne ich serc.  Powszechnie wiadomo,  że
dama potrafi  zrobić wszystko,  co robi  mężczyzna.
Czasem jednak potrzebuje pomocy… Lady Juliana,
córka  hrabiego  St.  Maur,  ma  nie  lada  kłopoty.
Prowadzi  ubogi  sierociniec,  w  którym  brakuje
wszystkiego, król londyńskiego półświatka chce ją
zdobyć,  a  ojciec  postanawia  wydać  ją  jak
najszybciej za mąż. Na scenę wkracza Neil Wraxall,
wysłany  przez  ojca,  by  sprowadzić  ją  do  domu.
Uparta panna nie zamierza jednak go słuchać. Chcąc
nie chcąc, Neil zaczyna jej pomagać… i ulegać jej
czarowi                                    http://lubimyczytac.pl

12 Kiedyś się odnajdziemy
Gargaś Gabriela

Janka ucieka z ogarniętego wojną Wołynia i musi 
zostawić młodszą siostrę u obcej rodziny. Obiecuje, 
że po nią wróci, lecz w tamtym czasie każde 
pożegnanie może być już na zawsze. I wtedy los 
stawia na jej drodze inną małą dziewczynkę, która 
została na świecie zupełnie sama. Czy Janka 
pokocha ją jak własną siostrę?
W Warszawie Tadek poznaje Annę, w której 
niebieskich oczach można się zatracić. Rodzące się 
uczucie wystawi na próbę więź łączącą go z 
najlepszym przyjacielem. Po latach drogi Janki i 
Tadka się połączą. Tych dwoje doświadczyła wojna, 
ale przed nimi jeszcze całe życie…
Kiedyś się odnajdziemy to opowieść o miłości, która
potrafi przetrwać największe cierpienie, stracie, 
której nie można przeboleć, i błędach, które trudno 
wybaczyć.
http://lubimyczytac.pl
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13 Miasto dziewcząt
Gilbert Elizabeth

W  1940  roku,  19-letnia  Vivian  Morris  zostaje
wyrzucona z prestiżowego Vassar College z powodu
miernych  osiągnięć  na  pierwszym  roku.  Zamożni
rodzice  wysyłają  ją  do  Nowego  Jorku,  gdzie  ma
zamieszkać u ciotki Peg, właścicielki podupadłego
teatru rewiowego. Vivian poznaje tylko liczne grono
barwnych,  charyzmatycznych  postaci:  frywolne
tancerki,  seksownych  amantów,  artystki
szekspirowskich  scen,  autorów  tandetnych
dramatów kryminalnych, inspicjentów i reżyserów.
Gdy  jednak  popełnia  błąd,  w  wyniku  którego
wybucha skandal w środowisku, cały jej nowy świat
staje na głowie, ale choć nie od razu pojmie w pełni,
co  się  stało,  to  jednak dzięki  temu doświadczeniu
zrozumie, czego pragnie i jak to osiągnąć. I przede
wszystkim  znajdzie  miłość  swojego  życia.  Vivian
wspomina  te  wydarzenia,  które  doprowadziły  do
wielkiego  przełomu  w  jej  życiu  z  perspektywy
przeżytych  89  lat..
http://lubimyczytac.pl

14 Zranić marionetkę
Grochola Katarzyna

Miłość,  nienawiść,  stare  grzechy i  nowe zbrodnie.
Kto w naszym życiu pociąga za sznurki?
Warszawa, tu i teraz. W luksusowym apartamencie
odnalezione  zostaje  ciało  znanego biznesmena.  Po
oględzinach  miejsca  zdarzenia  policja  ogłasza,  iż
było to samobójstwo. Gdy jednak wkrótce dochodzi
do kolejnych tajemniczych zgonów, śledczy muszą
wziąć  pod  uwagę,  że  za  wszystkim  może  stać
morderca.
Sprawę  prowadzi  Natan,  doświadczony  policjant,
jeden  z  ostatnich  mężczyzn  z  zasadami,  i
przydzielona  mu  przez  policyjną  „górę”  młoda
antropolożka Weronika, pisząca pracę doktorską na
temat  samobójstw.  Obydwoje  zmagają  się  z
demonami przeszłości, a nowe śledztwo zaprowadzi
ich  w  rejony,  których  nawet  nie  byliby  w  stanie
sobie wyobrazić.
Czy  w  plątaninie  coraz  bardziej  przerażających
zdarzeń  Natanowi  i  Weronice  uda  się  odkryć
prawdę?
Katarzyna Grochola po raz pierwszy w swej karierze
zostaje autorką kryminału i  od razu osiąga w nim
mistrzostwo.  Zranić  marionetkę  to  porywająca  i
wielopoziomowa  opowieść  o  dobru  i  złu,  o
nienawiści  i  miłości,  a  także  o  tym,  jak  trudno
czasem jedno odróżnić od drugiego. Pisarka po raz
kolejny  udowadnia,  że  nie  ma  sobie  równych  w
subtelnym  opisywaniu  i  odsłanianiu  ludzkich
sekretów.
http://lubimyczytac.pl

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


15 Mirabelka
Harasimowicz Cezary

Nie ma już kamienicy pana Friedmana, fabryki 
strojów karnawałowych panów braci Alfusów, nie 
ma też getta, a od niedawna nie ma nawet mirabelki.
To, co przetrwało to pamięć o ludziach, którzy 
wtedy żyli – o Dorce, Chaimie, Maćku i innych. 
Drzewa towarzyszyły ludziom w chwilach radości, 
smutku, ale też grozy. Poznawały historię kraju 
poprzez uczestniczenie w życiu lokalnej 
społeczności.Tę pełną nadziei, wiary i miłości 
historię kilku pokoleń opowiada rosnąca na 
warszawskich Nalewkach mirabelka.
Mirabelka, która jest narratorem tej opowieści, rosła 
naprawdę. Przetrwała wojnę, getto, Zagładę, 
stalinizm, budowę okolicznych domów, ale nie 
przetrwała naszych czasów... 
http://lubimyczytac.pl

16 Hudson Kaxy
Wyścig po złotego żołędzia

Nowe szalone przygody Królika, który miał za dużo 
marchewek i jego przyjaciół. Wiewiórka uwielbia 
zwyciężaćI przez osiem ostatnich lat sama 
zdobywała pierwsze miejsce w Wyścigu po Złotego 
Żołędzia. Ale teraz zmienił się regulamin – to 
zawody drużynowe. Wiewiórka jest bardzo 
niezadowolona. Czy Wiewiórka nauczy się być i 
działać w zespole? Czy zrozumie, że wygrać 
samemu, to nie wszystko? I czy Królik, Żółw i Bóbr
znowu pomogą?
Ta kolejna urocza , zabawna i cudownie ilustrowana 
książka KATY HUDSON pokazuje, że nie zawsze 
trzeba zwyciężyć i być najlepszym. O wiele 
ważniejsza jest przyjaźń, umiejętność przebaczania i
bawienia się w grupie.
 http://lubimyczytac.pl

17 Rodzina
Jensen Louise

Louise  Jensen,  mistrzyni  thrillerów
psychologicznych,  zabiera czytelników w mroczną
podróż do zamkniętej społeczności, w której nic nie
jest takie, jak się wydaje. Czy nowe więzy w ramach
wspólnoty okażą się silniejsze niż więzy krwi? Po
tragicznej  śmierci  męża  cały  świat  Laury  legł  w
gruzach. I to dosłownie. Rodzina Gavana nie chce
jej  znać.  Długi  rosną  w  oszałamiającym  tempie.
Firma  ubezpieczeniowa  odmawia  wypłaty
odszkodowania,  a  właściciel  domu,  który
wynajmują, grozi eksmisją. A jakby tego było mało,
jej nastoletnia córka Tilly oddala się od niej... Tilly
też nie brakuje problemów. Przez całą tę sprawę z
ojcem staje się w swojej klasie wyrzutkiem. Katie -
jej naczelna prześladowczyni - odbija jej chłopaka.
Odwraca  się  od  niej  nawet  ukochana  kuzynka
Rhiannon....
http://lubimyczytac.pl
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18 Pod powierzchnią
Johnson Daisy

Genialna powieść najmłodszej finalistki w historii 
Nagrody Bookera!
Minęło szesnaście lat, od kiedy Gretel ostatni raz 
widziała matkę. To połowa jej życia; dość, aby 
zapomnieć spędzone nad kanałem dzieciństwo. Lecz
niespodziewany telefon sprawia, że ich drogi znów 
się przecinają.
Wspomnienia niespokojnych lat powracają ze 
zdwojoną siłą: sekretny język, który wynalazły z 
matką; dziwny chłopiec, Marcus, pomieszkujący na 
łodzi tamtej pamiętnej zimy; stwór, który ponoć 
krąży pod powierzchnią, podpływając coraz bliżej.
Gretel nie ma wyjścia, musi zanurzyć się w 
przeszłość. Rodzinne sekrety i dawne przepowiednie
ożywają, wieszcząc tragedię.
http://lubimyczytac.pl

19 Podróż do Carcassone Tom I
Janiszewska Agnieszka

Są marzenia, które uskrzydlają, i takie, które stają 
się przekleństwem.
Warszawa, rok 1921. Hrabina Stefania Leszczyńska 
aranżuje korzystne małżeństwo dla swojego syna, 
Ksawerego, które ma zapewnić mu wysoką pozycję 
towarzyską i otworzyć drzwi do wielkiej kariery w 
dyplomacji. Realizację tego planu komplikuje jego 
romans z początkującą aktorką, Natalią Moore, 
która w dodatku spodziewa się dziecka. 
Dziewczyna, nakłaniana przez hrabinę do wyjazdu z
Warszawy, w końcu znika bez śladu, a Ksawery 
rozpoczyna nowe życie. Życie pełne goryczy, 
poczucia niespełnienia i żalu…
„Podróż do Carcassone” to poruszająca historia 
jednej rodziny, której członkowie będą musieli 
zmierzyć się z bolesnymi konsekwencjami swoich 
decyzji, zawalczyć o marzenia i nauczyć się 
przebaczać. A w tle – odmalowane z pietyzmem i 
czułością Warszawa i Kraków z okresu 
międzywojnia, okupacji i pierwszych lat 
powojennych.
http://lubimyczytac.pl

20 Podróż do Carcassone Tom II
Janiszewska Agnieszka

Czy znajdziesz w sobie siłę, by przebaczyć tym, 
którzy zawiedli cię najbardziej?
Iwona, nieślubna córka Natalii, podejmuje decyzję o
wyjściu za mąż, mimo że zdaje sobie sprawę, że nie 
będzie to związek pełen miłości. Rozgoryczona 
postawą swojej matki, która nie cieszy się z 
uzyskanego przez nią podczas tajnych kompletów 
świadectwa dojrzałości, rozpoczyna nowe życie w 
okupowanej przez Niemców Warszawie. Kiedy w 
1944 roku otrzymuje od Natalii list, postanawia 
powrócić do rodzinnego miasta. Tymczasem 
wybucha Powstanie Warszawskie…
http://lubimyczytac.pl
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21 Instytut
Stephen King

Głęboko w lasach stanu Maine znajduje się mroczny
państwowy  obiekt,  gdzie  uprowadza  się  i  więzi
dzieci  z  całych  Stanów  Zjednoczonych.  W
Instytucie  poddawane  są  one  testom  i  zabiegom
wykorzystującym ich szczególne dary – telepatię i
telekinezę  –  dla  osiągnięcia  pewnych  celów.
Ostatnim rekrutem jest 12 letni Luke Ellis, który nie
jest po prostu mądrym chłopcem – jest super mądry.
Posiada  jeszcze  jeden  dar,  który  Instytut  chciałby
wykorzystać….
Podczas  gdy  korytarze  Instytutu  obwieszone  są
plakatami reklamującymi „kolejnym dzień w raju”,
Luke, jego przyjaciółka Kalisha i reszta dzieciaków
nie  mają  wątpliwości,  że  nie  są  tutaj  gośćmi,  a
więźniami,  i  nie  mają  szans  na  ucieczkę.
Ale  nawet  mały  trybik  może  poruszyć  wielką
maszynę.  Luke  połączy  siły  z  nowym,  jeszcze
młodszym  rekrutem,  Averym  Dixonem,  który  ma
zdolność  czytania  w  myślach  rozwiniętą  jak  nikt
inny...
 http://lubimyczytac.pl

22 Gdy nadeszło życie
Krasińska Aneta

Znajomi  z  liceum  spotykają  się  na  czterdziestych
urodzinach  Marceliny.  Podczas  imprezy  jej
przyjaciółka Magda trafia  do szpitala.  Koleżanki  i
partner starają się ją wesprzeć w trudnych chwilach,
choć  temperament  kobiety  znacznie  utrudnia  im
działanie.  Nieopatrznie  zadane  pytanie  uruchamia
lawinę  wspomnień.  Mimo  upływu  lat  koszmary
dręczą  Magdę.  Okrutny  los  zakpił  z  jej  uczuć,
planów i marzeń o przyszłości u boku ukochanego.
Czy  po  dwudziestu  latach  zdoła  się  otrząsnąć  i
ucieszą ją zmiany? Ile kłamstw tkwi w każdym w
nas?
http://lubimyczytac.pl

23 Róża wiatrów
Krawczyk Agnieszka

W życiu nie zawsze układa się tak, jak sobie 
wyśniliśmy w marzeniach. Matylda Radwan wraca 
nad morze pełna nadziei na nowy związek. 
Pomiędzy nią a archeologiem Łukaszem Rokickim 
coś się jednak psuje. Kobieta gubi się w domysłach, 
co może być tego powodem. Nie ma pojęcia, że 
ukochany ukrywa przed nią pewien sekret… Także 
we dworze w Drozdowie wszystko się nagle 
komplikuje. Pojawia się zagadkowy człowiek, 
którego zamiary nie są do końca jasne dla 
właścicielki, Anity Orontowicz. Trudno 
rozstrzygnąć, czy przybysz chce jej pomóc, czy 
wręcz przeciwnie – bardzo zaszkodzić. Spokoju nie 
może znaleźć też Ola, wciąż czekająca na matkę. 
Czy jej nadzieje nie zostaną zawiedzione?...

http://lubimyczytac.pl
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24 Jak to działa? Budowle
Kucharska Nikola

Klara fascynuje się światem wokół. Chciałaby 
zrozumieć, jak powstały najróżniejsze budowle, a w 
przyszłości zostać architektem albo projektantem 
wnętrz. Każdą wolną chwilę poświęca na 
zdobywanie wiadomości. Pomaga jej dziadek, który 
swymi zabawnymi rysunkami cierpliwie odpowiada 
na kolejne pytania wnuczki. Dlaczego domy różnią 
się od siebie? Po co w bloku wywietrzniki i zsypy? 
Po co powstały miasta? Gdzie są i ile mierzą 
najwyższe budynki czy najdłuższe mosty świata? Co
to są zabytki i kto o nie dba? Czy można mieszkać 
na wodzie?
http://lubimyczytac.pl

25 Terapia zajęciowa dzieci
Kulis Aleksandra

"Podręcznik  przedstawia  obszary  pracy  oraz
kompetencje terapeuty zajęciowego, umożliwiające
prowadzenie terapii  zajęciowej w zakresie szeroko
pojętej  adaptacji  zajęć  i  środowiska  do  potrzeb
konkretnej  osoby  w  taki  sposób,  aby  dać  jej
możliwość  uczestnictwa  w  zajęciach  dla  niej
istotnych  i  ważnych,  a  przez  to  przeciwdziałać
dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.
Zawiera teoretyczne podstawy terapii zajęciowej, a
także  opis  artystycznych  form  stosowanych  w
praktyce  terapeuty  zajęciowego.  W  przystępnej  i
syntetycznej  formie omawia możliwości i  sposoby
pracy z pacjentami w zależności od stwierdzonego
schorzenia  lub  grupy  wiekowej  z  opisami
przypadków. 
http://lubimyczytac.pl

26 Imperium małych piekieł
Lamparska Joanna

Wiosna 1945 roku. Trzecia Rzesza dogorywa.
Uciekający z Auschwitz Anioł Śmierci, doktor 
Mengele, krąży wzdłuż obecnej polsko-czeskiej 
granicy, przeprowadzając selekcje w kobiecych 
obozach należących do Gross-Rosen.
W końcu dociera do Sieniawki, małej miejscowości 
położonej na Dolnym Śląsku.. Tu dokonano 
masowej zagłady, niewolniczo wykorzystywano 
więźniów i przeprowadzano zbrodnicze 
eksperymenty medyczne.
Rok 2018. Joanna Lamparska wpada na trop 
tajemniczego laboratorium medycznego z czasów II 
wojny światowej, rozpoczyna śledztwo. Długie, 
mroczne tunele, laboratoryjne stoły, zapomniane 
zapiski i postrzępione relacje prowadzą do 
przerażającej tajemnicy, która pozostawia więcej 
pytań niż odpowiedzi.
Czemu służyła makabryczna pracownia w obozie 
Sieniawki?
Jakie skarby mogą być schowane w podziemiach 
obozu?
 http://lubimyczytac.pl
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27 Moje dziecko się boi. Jak mogę mu
pomóc?

Lange-Rachwał Magdalena
 

Podręczny zbiór konkretnych narzędzi: ćwiczeń, 
zabaw i przykładów.

Poradnik, który trzymasz w ręce, skierowany jest do
rodziców, opiekunów, wychowawców i pedagogów. 

Dzięki tej książce:

– Zrozumiesz, skąd się bierze lęk.

– Dowiesz się, do czego lęk jest nam potrzebny.

– I czy każdy lęk trzeba pokonać.

– Nauczysz się, jak wesprzeć dziecko, które się boi.

– Jakie są typowe lęki w określonym wieku.

http://lubimyczytac.pl

28
1939. Wojna? Jaka wojna?

Łazarewicz Cezary

Co sprawiło, że Polacy na kilka miesięcy przed 
wybuchem straszliwej wojny, popadli w zbiorowy 
optymizm i nie wierzyli, że stoją na krawędzi 
Armagedonu?
Piątego stycznia 1939 roku kanclerz Adolf Hitler z 
najwyższymi honorami podejmuje Józefa Becka, 
polskiego ministra spraw zagranicznych, w swojej 
alpejskiej rezydencji w Berghof i zapewnia go, że na
niczym nie zależy mu tak bardzo, jak na silnej i 
niezależnej Polsce
Trzydziestego pierwszego sierpnia tego samego 
roku Joachim Ribbentrop nie chce się spotkać z 
żadnym polskim dyplomatą. Uznaje, że nie ma o 
czym rozmawiać.
Czy w 1939 roku mogło się to wszystko potoczyć 
inaczej? Po przeczytaniu dziesiątek wspomnień, 
pamiętników, dzienników, książek, starych gazet – 
wydaje mi się, że istniała też inna droga. Gdańsk 
naprawdę był celem Hitlera, a nie – jak uczono mnie
w szkole – tylko pretekstem do rozpętania wojny.
 http://lubimyczytac.pl

29 Znany szum morza
Majcher Magdalena

Jagoda  pragnie  przełamać  koło
międzypokoleniowych kłamstw. Spędzając całe dnie
na  rozmowach  z  babką,  stara  się  zrozumieć
zawikłaną  historię  rodziny.
Wiedziona  przekonaniem,  że  los  można odwrócić,
stawia wszystko na jedną kartę. Tworzy wyjątkowe
miejsce,  które  przyciąga  kobiety  takie  jak  ona  –
samotne  matki  niepełnosprawnych  dzieci.  Czy
smutek  i  cierpienie  można  dziedziczyć  po
przodkach? Czy mamy jakikolwiek wpływ na nasze
życie? Pełna emocji opowieść o powrocie do domu,
gdzie można odnaleźć i zrozumieć ślady przeszłości.

http://lubimyczytac.pl
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30 Emigracja
Malcolm XD

Debiutancka powieść najbardziej nieznanego autora 
w Polsce.
„Emigracja” to książka o młodym człowieku, który 
po ukończeniu małomiasteczkowego liceum 
decyduje się na wyjazd zarobkowy do Wielkiej 
Brytanii. W charakterystyczny „pastowy” sposób 
opowiada o jednym z najważniejszych polskich 
zjawisk społecznych ostatnich dekad, które nadal nie
zostało w wyczerpujący sposób przedstawione w 
polskiej literaturze. To opowieść o dorastaniu w 
powiatowej Polsce, obfitującej w przygody trasie do
Londynu i samym życiu emigranta. O tirowcach, 
cygańskich handlarzach kamperami, anarchistach-
squattersach, recydywistach ukrywających się przed 
polskim wymiarem sprawiedliwości, rosyjskich 
oligarchach, zubożałej angielskiej arystokracji, 
stulejarzach i klubach go-go.
http://lubimyczytac.pl

31
Mały chłopiec. Kolejka Błażeja

Historyjka, dzięki której dziecko może 
identyfikować się z bohaterem i puścić wodze 
swojej fantazji.
Na końcu tej ślicznie ilustrowanej książeczki mały 
Czytelnik znajdzie zagadki oraz miejsce na 
wklejenie własnej fotografii – teraz i On może być 
maszynistą kolejki Błażeja!

http://lubimyczytac.pl

32 Mały chłopiec. Rakieta Tomka Historyjka, dzięki której dziecko może 
identyfikować się z bohaterem i puścić wodze 
fantazji. Na końcu tej ślicznie ilustrowanej 
książeczki mały Czytelnik znajdzie zagadki oraz 
miejsce na wklejenie własnej fotografii - teraz i On 
może polecieć rakietą Tomka!

http://lubimyczytac.pl

33 Mały chłopiec. Śmieciarka Jarka Historyjka, dzięki której dziecko może 
identyfikować się z bohaterem i puścić wodze 
swojej fantazji. Na końcu tej ślicznie ilustrowanej 
książeczki mały Czytelnik znajdzie zagadki oraz 
miejsce na wklejenie własnej fotografii – teraz i On 
może jeździć śmieciarką Jarka!

http://lubimyczytac.pl
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34 Marzycielka
Michalak Katarzyna

Samotność… Jeżeli Ewie Kotowskiej wydawało się,
że poznała jej smak, była w błędzie. Teraz dopiero,
gdy  straci  ukochanego  mężczyznę  i  najbliższych
przyjaciół,  doświadczy  prawdziwej  samotności.
Jednak  los,  dotąd  tak  okrutny,  ma  dla  Ewy  parę
niespodzianek.

http://lubimyczytac.pl

35 Światło gwiazd
Mirek Krystyna

W wilii  po  kasztanem  nastała  jesień.  W wielkim
ogrodzie  jak  zawsze  pięknie,  ale  w  życiu
mieszkańców wiele zawirowań. Pewien mężczyzna,
który  częściej  niż  pod  nogi  spogląda  w  gwiazdy,
bowiem  z  zawodu  jest  astrofizykiem,  wprowadzi
sporo zamieszania w życie jednej z kobiet. Bartek w
swoim  polowaniu  na  miłość  będzie  przekraczał
kolejne granice, a dwie synowe pod jednym dachem
mocno dadzą się we znaki spokojnej z natury babci
Kalinie.  Zapach  szarlotki  i  smak  domowej
lemoniady  nie  wystarczą,  by  zaprowadzić  pokój.
Trzeba  będzie  użyć  mocniejszych  środków.  Jak
wyprostować zawikłane rodzinne relacje? Czy uda
się  wszystkim  zasiąść  przy  wspólnym  stole?  Kto
zostanie w wilii pod kasztanem? Droga do szczęścia
czasem bywa krucha, ale zawsze warto jej szukać.
http://lubimyczytac.pl

36 Miasto śniących książek
Moers Walter

Książka jest opowieścią młodego pisarza 
Hildegunsta z Twierdzy Smoków o jego 
niebezpiecznej wyprawie. Autor, Walter Moers 
utrzymuje, że jest jedynie jej skromnym tłumaczem, 
który dokonał przekładu z języka camońskiego na 
niemiecki… Otóż młody, bo zaledwie 77-letni, 
smok, spełniając ostatnie życzenie swojego 
wychowawcy i nauczyciela, udaje się na 
poszukiwanie tajemniczego poety, który zdaniem 
jego mentora ma być jednym z największych 
wirtuozów sztuki pisania. Ślady prowadzą 
Hildegunsta do Księgogrodu, miasta, w którym 
książki są dla mieszkańców wszystkim, sensem 
życia i źródłem dochodu, niektóre jednak mogą 
także sprowadzić śmierć...
Opowieść o tym, jak Hildegunst Rzeźbiarz Mitów 
odkrywa największą tajemnicę sztuki pisania, jest 
błyskotliwą i zręcznie skonstruowaną powieścią 
przygodową i fantastyczną. Jest również hołdem 
złożonym literaturze - poprzez treść, formę i styl.
http://lubimyczytac.pl
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37 Zobaczyć gdzie indziej
Noszczyńska Danuta

Żeby widzieć, należy patrzeć, żeby słyszeć, trzeba 
słuchać.
Niepewna siebie, zdominowana przez wszystkich 
dookoła bohaterka, rozwydrzony synalek, toksyczna
matka, ojciec pantoflarz, brat egoista, który zawsze 
miał "z górki", wredna szefowa - jednym słowem 
mnóstwo powodów do nieustającej złości na 
nieciekawą rzeczywistość i nieciekawych ludzi. Ale 
czy zawsze jest tak, jak się nam wydaje, a 
otaczający nas ludzie są tacy, jakimi ich 
postrzegamy?
Powieść o tym, że czasem po prostu trzeba 
"zobaczyć gdzie indziej" czyli spojrzeć na 
wydarzenia i osoby pojawiające się w naszym życiu 
z innej perspektywy, a wówczas wszystko może 
zyskać zupełnie nieznany dotąd wymiar, a bezładnie
rozsypane okruchy przeszłości nagle zaczną 
doskonale do siebie pasować i życie stanie się o 
wiele szczęśliwsze
http://lubimyczytac.pl

38 Jędruś, chłopak ze Lwowa
Perepeczko Andrzej

Jędrek  urodził  się  w  jednym  z  najpiękniejszych
miast  przedwojennej  Polski  –  we  Lwowie,  po
którym  uwielbiał  spacerować  z  ukochanym
dziadkiem.  Musiał  się  z  nim  rozstać,  kiedy  tato
awansował na kapitana i rodzina przeniosła się do
twierdzy wojska polskiego w Modlinie. Tam zastała
ją druga wojna światowa, a Jędrek wraz z siostrą,
mamą  i  babcią  rozpoczął  tułaczkę  po  Polsce.
Chłopiec uczył się w konspiracji, pomagał rodzinie,
pracując,  a  po  przeprowadzce  do  Warszawy  –
rozpoczął walkę z okupantem, wstępując do Szarych
Szeregów..
http://lubimyczytac.pl

39 Znikająca ziemia
Phillips Julia

Pewnego sierpniowego popołudnia w zatoce na 
półwyspie Kamczatka znikają bez śladu dwie 
siostry, ośmioletnia Sonia i jedenastoletnia Aliona. 
Mijają tygodnie, potem miesiące, a policyjne 
śledztwo utyka w martwym punkcie. Zaginięcie 
dziewczynek odbija się szerokim echem wśród 
lokalnej społeczności, a strach i poczucie utraty są 
szczególnie dojmujące dla kobiet.
Dzięki silnie angażującej narracji, porównywalnej 
ze słynnym filmem Petera Weira „Piknik pod 
Wiszącą Skałą”, potężnej wyobraźni i empatii 
młodej pisarki ta przejmująca powieść pomaga 
zrozumieć zawiłe więzi rodzinne i społeczne w tej 
części Rosji, której dotąd nie znaliśmy.
http://lubimyczytac.pl
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40 Najlepsze, co mnie spotkało
Przybyłek Agata

Wzruszająca i piękna historia miłosna, która nie 
pozwoli o sobie zapomnieć.
Olga wyjeżdża na wakacje na Podhale. Ma 
zamieszkać u ojca, z którym od lat nie utrzymuje 
kontaktu. Od rozwodu rodziców Olga nie potrafi mu
wybaczyć ani nie chce znać jego nowej rodziny. 
Wszystko wskazuje na to, że będzie to najgorsze 
lato w jej życiu. Do czasu, gdy na jej drodze pojawia
się Janek – młody góral, który pracuje w restauracji 
na Kasprowym Wierchu. Okazuje się jednak, że nie 
tylko Olga ma za sobą trudną historię…
Rodzące się między nimi uczucie zostanie 
wystawione na niejedną próbę, gdy Olga odkryje 
pewną rodzinną tajemnicę, która nią wstrząśnie. Czy
miłość jest w stanie przetrwać wszelkie 
przeciwności? I czy krzywdy sprzed lat można 
wybaczyć?
http://lubimyczytac.pl

41 Bachor
Ryrych Katarzyna

Nastoletni Arek ma dość bycia chłopakiem 
tresowanym przez ojczyma i ignorowanym przez 
matkę. Postanawia odnaleźć ojca.
Na podstawie starych zdjęć odszukuje dawnych 
narzeczonych matki. Kolejne spotkania otwierają 
mu oczy na to, kim była jego mama, zanim pojawił 
się na świecie, jak mogła ułożyć sobie życie i… kim
jest on sam.
Nie bachorem, to wie na pewno. Chociaż tyle.
http://lubimyczytac.pl

42
Madame Pylinska i sekret Chopina

Éric-Emmanuel Schmitt

Eric pokochał muzykę, gdy pierwszy raz usłyszał 
Chopina. Od tego momentu trawiła go pasja – 
nieustannie marzył, by jak najlepiej grać utwory 
swojego mistrza, lecz jego interpretacjom wciąż 
czegoś brakowało. Wszystko zmieniło się, gdy 
rozpoczął lekcje u pewnej Polki.
Ćwiczenia zalecane przez madame Pylinską były 
osobliwe. Wysyłała swego ucznia do parku, żeby 
słuchał szumu gałęzi i zrywał kwiaty bez strącania 
rosy. Poleciła też Ericowi uprawiać miłość, zanim 
zasiądzie do pianina, bo muzyce należy oddać się 
tak samo jak pożądaniu.
„Madame Pylinska i sekret Chopina” to jedna z 
najbardziej osobistych książek Érica-Emmanuela 
Schmitta. Francuski pisarz po raz pierwszy 
opowiada o tym, jak dzięki muzyce i swojej polskiej
nauczycielce odkrył, że jego prawdziwym 
przeznaczeniem jest literatura. Ta historia pokazuje, 
że warto dokonywać nieoczywistych wyborów, 
delektować się każdą sekundą i smakować melodię 
dni.
http://lubimyczytac.pl
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43 Mela i Groszek. Groszek idzie do
przedszkola

Skibińska Ewa

   

   

Groszek do tej pory zostawał pod opieką babci, ale 
czas najwyższy, by poszedł do przedszkola. Boi się, 
bo nie wie, co go tam czeka (w piaskownicy słyszał 
różne rzeczy). W pierwszym dniu nie wszystko idzie
po jego myśli.

Czy wszystko dobrze się skończy?

http://lubimyczytac.pl

44 Wyspa
Słoniowska Żanna

Temperatura tej relacji nie zna skali; staje się tą 
najniebezpieczniejszą z możliwych – zawieszoną w 
spojrzeniu, nieznośną przez brak dosłowności. Niby 
nie dzieje się nic, a jednak dzieje się wszystko.
Na wyspie na północy Europy mężczyzna spotyka 
kobietę.
I zaczyna się dziać coś niezwykłego. Bo na tej 
wyspie można przeżyć rzeczy, które nie mogłyby 
przydarzyć się nigdzie indziej.
Dawid, czterdziestoletni pisarz, myśli o sobie z 
czymśw rodzaju politowania. Wie, że żyje, ale od 
dawna niewiele czuje.
Domem pracy twórczej opiekuje się Muriel. 
Początkowo Dawid nie widzi w niej nic więcej niż 
w tych, od których chce uciec. Na wyspie jest 
jednak trochę jak w sanatorium Berghof – czuje się 
mocniej, widzi się wyraźniej, rzeczywistość jest 
intensywniejsza.
Ale lato i stypendium się kończą. A w domu czekają 
żona i córka.
http://lubimyczytac.pl

45
(Nie)piękność. Ile jest warta Twoja

uroda?
Socha Natasza

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. Drogi obu kobiet 
przecinają się pewnego dnia, by uroda i brzydota 
mogły się przeniknąć i pomóc sobie wzajemnie.
Co tak naprawdę wyznacza współczesne kanony 
piękna? Czym jest atrakcyjność? Jak bardzo 
czujemy się dobrze sami ze sobą? Czy mężczyźni 
faktycznie szukają kobiet nieskazitelnych?
Niepiękność to skaza czy atut?

http://lubimyczytac.pl/
http://lubimyczytac.pl/
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46

(Nie)młodość. Czy kobiecość ma
termin ważności?

Socha Natasza

W "(Nie)młodości" po raz trzeci splatają się losy 
bohaterów sagi Nataszy Sochy. Tym razem muszą 
zmierzyć się z kolejnym fetyszem naszych czasów –
młodością, zachowywaną wbrew rozsądkowi i za 
każdą cenę. Starość nie zdobywa lajków. Siwa nitka 
we włosach, zmarszczki wokół oczu i 
doświadczenie budzą co najmniej lekceważenie, 
częściej niechęć, czasem też wstręt. Ale jak w 
dwóch poprzednich powieściach – "(Nie)miłości" i 
"(Nie)piękności" – z przewrotnym „nie” w nawiasie 
– i tym razem zakończenie całkowicie was 
zaskoczy.
Klarysa większość życia ma już za sobą, ale kiedy 
trafia do domu opieki, rozpoczyna walkę nie tylko z 
atakującą ją chorobą, ale i ze starością.
Marta jest trzydziestolatką, właśnie traci pracę i 
wieloletnią przyjaźń. W desperacji chwyta się 
wszystkiego i chociaż nie lubi starych ludzi, 
podejmuje się pracy w domu opieki.
Benedykt to 28-letni nauczyciel tańca. Jego 
uczniami są seniorzy. Ruch wyzwala ich od 
narzuconych przez codzienność granic. Pozwala je 
przekraczać, daje wolność i przepustkę do ostatnich 
chwil szczęścia.
http://lubimyczytac.pl

47 Żółwik z oceanu
Zofia Stanecka W ocenie mieszka żółw zielony – Pikin. Podwodny 

świat jest taki piękny! Ile się w nim dzieje? Ile tu 
przysmaków? Ale uwaga, trzeba się też mieć na 
baczności. Na małe zwierzątka czyha wiele 
niebezpieczeństw.
„Tuli Tuli opowiada kto, gdzie mieszka” to 
przepięknie zilustrowana seria edukacyjna dla 
najmłodszych. Każda książka to inne środowisko 
życia i nowy bohater. http://lubimyczytac.pl

48 Siostrzyczka
Stark Ulf

Najpierw jej nie było.
Potem była piłką w brzuchu mamy.

http://lubimyczytac.pl/
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Teraz jest moją siostrzyczką.
Prosta, ciepła historia o tym, jak to jest, kiedy na 
świecie pojawia się młodsze rodzeństwo. 
Początkowo nie można się z nim ani porozumieć, 
ani za bardzo pobawić, ale można – poczuć się 
dużym i odpowiedzialnym!
http://lubimyczytac.pl

49
Zgubić i odnaleźć

Stell Danielle

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?
Madison wyrusza w podróż, podczas której spotka 
swoje dawne wielkie miłości. Trzech mężczyzn, trzy
zupełnie różne światy i jedna kobieta, która powraca
w przeszłość, by zacząć budować nową przyszłość. 
Co wyniknie z tych spotkań? Czy Madison 
odnajdzie to, co kiedyś zagubiła?
Porywająca, wyjątkowa powieść, w której ukochana
autorka milionów kobiet zadaje pytanie o to,
kto jest silniejszy: my czy nasze przeznaczenie?
http://lubimyczytac.pl

50 Królewskie życie królów
Strękowska-Zaremba Małgorzata

Poczet  władców Polski  w pigułce  – to  najnowsza
propozycja  zgranego  duetu  Małgorzaty
Strękowskiej-Zaremby  i  Joanny  Zagner-Kołat.
Przygotowany  przez  nie  komiks  przedstawia
najważniejsze fakty z panowania władców Polski –
od  Mieszka  I  po  Stanisława  Augusta
Poniatowskiego. Czytelnicy znajdą tu solidną porcję
wiedzy  historycznej  przyprawioną  żartami.  Dla
dociekliwych  autorki  przygotowały  także  kącik  z
ciekawostkami,  uzupełniający  podstawowe
informacje.
http://lubimyczytac.pl

51 Leśne ludki
Strzałkowska Małgorzata

Wielką pasją Leśnych Ludków jest szukanie, do 
którego zachęcają także małych Czytelników, 
ćwicząc z zapałem ich spostrzegawczość. 

http://lubimyczytac.pl/
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Początkowo na ośmiu rozkładówkach maluch 
towarzyszy każdemu z Ludków przy wyszukiwaniu 
ukrytych przedmiotów. Kiedy wszystkie Ludki 
odnajdują wymienione w wierszyku rzeczy, pakują 
je do worków i zanoszą do swojego domku „na 
jasnej, łysej polanie”. Ale na tym nie koniec! Ludki 
bowiem „przedmioty z worków siup! wysypały… 
No i popatrzcie, co tu się stało! Wszystko ze 
wszystkim się pomieszało!”. Zabawa zaczyna się od
nowa!
http://lubimyczytac.pl

52
Otherhood. Mamusie bez synusiów

William Sutcliffe

Co byś zrobił, gdyby twoja matka niespodziewanie 
stanęła w drzwiach, żeby poznać cię na nowo?
Co oprócz więzów krwi łączy matkę i jej 
trzydziestoparoletnie dziecko? Rzecz w tym, że 
czasem niewiele. Lecz kiedy twoja mama 
uświadomi sobie ten smutny fakt – i w dodatku 
postanowi coś z nim zrobić – spodziewaj się 
kłopotówMatt, Paul i Daniel to typowi 30-letni 
single. Żyją według zasady 3×0: zero żon, zero 
dzieci, zero telefonów do mamy. Matt lubi gry 
komputerowe i seks z modelkami, Daniel głównie 
tęskni za swoją eks, a Paul zapomniał powiedzieć 
matce, że ma chłopaka.
Rewelacyjna, zabawna i wzruszająca powieść, która 
na powrót połączy pokolenie dzisiejszych 30-latków
z ich zagubionymi we współczesności rodzicami      
http://lubimyczytac.pl

53 Złość piękności szkodzi
Szarańska Joanna

Weekendowy wyjazd we dwoje to doskonała okazja,
by  zbliżyć  się  do  siebie  i  szeptać  romantyczne
słówka.  Chyba  że  nagle  pojawi  się  jeszcze  ta
druga…
Gdy  redaktor  Kordecki  dostaje  zaproszenie  na
otwarcie  nowego  hotelu,  Zojka  ma  nadzieję,  że
zabierze  ją  ze  sobą.  Nie  tym  razem…  Zazdrosna
wyrusza  do  hotelu,  by  mieć  Kordeckiego  i  jego
towarzyszkę na oku, a przy okazji zrelaksować się w
luksusowym spa. Tych troje pod jednym dachem to
znak,  że  weekend  wcale  nie  będzie  spokojny…
Tymczasem  aspirant  Chochołek  przygotowuje  się,
by stanąć na ślubnym kobiercu. Niestety, nie mieści
się w żaden garnitur, więc musi zrzucić nadmiarowe
kilogramy. Czy znany dietetyk przekona go, że trzy
śniadania dziennie to jednak trochę za dużo?
http://lubimyczytac.pl

54 Teraz zaśniesz
C.L.Taylor

Siedmioro obcych. Siedem sekretów. Jedno zabójcze
kłamstwo.
Anna marzy o tym, by zasnąć. Ale wyniszczająca 
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bezsenność, lęki i prześladujące ją wspomnienia 
tamtej straszliwej nocy sprawiają, że to niemożliwe.
Aby uciec od dręczącej ją przeszłości, Anna 
przyjmuje posadę w hotelu na odległej szkockiej 
wyspie Rum. Kiedy jednak dołącza do niej 
siedmioro gości, to, co zdawało się ratunkiem przed 
światem, zamienia się w śmiertelnie przerażający 
koszmar.
Każdy z gości, którzy zatrzymali się w hotelu Bay 
View, skrywa jakąś tajemnicę
http://lubimyczytac.pl

55 Wszystkie róże świata
Wochlik Jagoda

To historia, która zaczyna się jak niezły film. Róża 
Więdłocha, poznańska bibliotekarka, ma 
poukładane, spokojne życie. Właśnie kupiła 
mieszkanie, niebawem wychodzi za mąż. Tyle że na 
drodze do szczęścia Róży staje prawdziwa miłość. 
Miłość, którą niestety nie ona ma przeżyć. Jej 
narzeczony, Patryk, zakochuje się w siostrze Róży, 
Konwalii.
Róża zostaje sama z dwoma kotami, pustym, ale za 
to zakredytowanym mieszkaniem i brakiem 
dalszych pomysłów na życie. Nieoczekiwanie 
dostaje ofertę pracy w szkole podstawowej. Nie 
mając nic do stracenia, młoda kobieta postanawia 
podjąć wyzwanie.
To historia o tym, że nie należy bać się zamian, a 
nieoczekiwanie wydarzenia mogą za sobą nieść 
także coś dobrego.
http://lubimyczytac.pl

56 In vitro
Żelazowska Anna

Alicja wiedzie nudne życie, w którym cały czas albo
się czegoś boi, albo ogarnia ją zniechęcenie. Na co 
dzień pracuje jako asystentka w renomowanej 
klinice in vitro, przez co zaczyna żyć historiami 
pacjentów oraz personelu kliniki. Tam niczym w 
soczewce skupiają się ludzkie dramaty oraz radości, 
a upragniony cel dla każdego ma nieco odmienne 
znaczenie.
To opowieść o tym, jak bardzo los potrafi 
zaskakiwać i zmuszać nas do trudnych wyborów. 
Oraz o tym, że kiedyś trzeba przestać się w życiu 
jedynie się przyglądać. Powieść porusza bardzo 
aktualny temat procedury in vitro oraz możliwości i 
konsekwencji z nią związanych, przede wszystkim 
tych emocjonalnych.
http://lubimyczytac.pl

57 Zamknij oczy
Żytkowiak Iwona

Jedna z tych autentycznych historii, które muszą być
opowiedziane, żeby nie przepaść.
Poruszająca opowieść o tajemnicy ludzkiego życia, 
historii i pamięci, ale też o przyszłości na progu 

http://lubimyczytac.pl/
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przeszłości.
Roma, artystka, malarka i pisarka żyjąca przez 
ostatnie lata w osamotnieniu, zgadza się na to, żeby 
w jej świat wkroczyła kobieta, która chciałaby 
napisać o niej powieść. Szybko okazuje się, że nie o 
prawdę tu chodzi, lecz o to, co każdy z nas wolałby 
przemilczeć, schować, zataić.
Ale czy człowiek sam dla siebie może być 
tajemnicą? Przecież zamyka się oczy nie tylko po to,
żeby nie patrzeć, ale też - żeby zobaczyć…

http://lubimyczytac.pl
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