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Jan  XXIII ŚWIĘTY Z MOJEJ PARAFII

Wieloletni sekretarz osobisty „papieża dobroci” przedstawia sylwetkę bł. Jana XXIII w szerokim 

kontekście historii Kościoła. Oprócz części hagiograficznej książka zawiera liczne świadectwa osób 

duchownych o papieżu Janie XXIII, dokumentację jego pontyfikatu, wspomnienia osobiste, które 

rzucają nowe światło na tę wybitną postać Kościoła. Dodatkowym walorem tej książki są wątki 

dotyczące związków Jana XXIII z Polską i Polakami. W wielu miejscach ukazany został jego wkład w 

utrzymanie pokoju na świecie. Całość bogato ilustrowana. Książka zalecana historykom, księżom, 

młodzieży akademickiej, katolikom.

P.S. Kocham Cię 

Holly i Gerry byli razem od dziecka, dokańczali swoje zdania i śmiali się nawet, gdy się kłócili. Bratnie 

dusze, które się odnalazły. Nikt nie potrafił sobie wyobrazić ich osobno. Dopóki nie stało się coś 

nieoczekiwanego. Śmierć Gerry'ego niszczy Holly. Lecz w dniu jej trzydziestych urodzin, Gerry do niej 

wraca. Zostawił jej kilka listów, które powoli wprowadzają Holly w jej nowe życie - bez niego. Każdy 

liścik kończy się podpisem "PS.Kocham Cię".

P.S. Kocham Cię 

Holly i Gerry byli razem od dziecka, dokańczali swoje zdania i śmiali się nawet, gdy się kłócili. Bratnie 

dusze, które się odnalazły. Nikt nie potrafił sobie wyobrazić ich osobno. Dopóki nie stało się coś 

nieoczekiwanego. Śmierć Gerry'ego niszczy Holly. Lecz w dniu jej trzydziestych urodzin, Gerry do niej 

wraca. Zostawił jej kilka listów, które powoli wprowadzają Holly w jej nowe życie - bez niego. Każdy 

liścik kończy się podpisem "PS.Kocham Cię".

P.S. Kocham Cię 

Holly i Gerry byli razem od dziecka, dokańczali swoje zdania i śmiali się nawet, gdy się kłócili. Bratnie 

dusze, które się odnalazły. Nikt nie potrafił sobie wyobrazić ich osobno. Dopóki nie stało się coś 

nieoczekiwanego. Śmierć Gerry'ego niszczy Holly. Lecz w dniu jej trzydziestych urodzin, Gerry do niej 

wraca. Zostawił jej kilka listów, które powoli wprowadzają Holly w jej nowe życie - bez niego. Każdy 

liścik kończy się podpisem "PS.Kocham Cię".

NLP w 21 dni

NLP (neurolingwistyczne programowanie) powstało w wyniku badań nad zachowaniem 

prowadzącym do osiągania sukcesu. Uczy umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz 

praktycznych metod zmieniania sposobu myślenia i zachowania. Przedstawia program, który 

pozwala zrozumieć i budować związki interpersonalne, poprawić umiejętność przekonywania, 

skoncentrować się na celach i skutecznie działać oraz panować nad własnym samopoczuciem.
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Amerykańska Straż Wybrzeża zatrzymuje na wodach Zatoki Meksykańskiej statek rybacki, który 

może przemycać narkotyki. Jak zwykle służbom pomaga Ryder Creed ze swymi najlepiej 

wyszkolonymi psami poszukiwawczymi. Jednak pod pokładem statku znajdują tylko grupkę 

przerażonych dzieci. Tymczasem agentka FBI Maggie O'Dell prowadzi dochodzenie w sprawie serii 

morderstw. Wszystkie ofiary torturowano przed śmiercią. Maggie podejrzewa, że to dzieło jednego 

brutalnego zabójcy. Ścieżki Maggie O’Dell i Rydera Creeda znów się krzyżują. Odkrywają razem 

tajemnice, które stają się zagrożeniem dla nich i ich bliskich. Zwłaszcza gdy pod opiekę Creeda trafia 

nastoletnia Amanda, zmuszana przez kartel do przemycania kokainy. Kiedy bandyci atakują Maggie, 

a potem Hannę, wspólniczkę i przyjaciółkę Creeda, Creed przygotowuje zasadzkę. Wie, że wynajęci 

mordercy już wkrótce po niego przyjdą.

Miłość i cienie

Wstrząsający, realistyczny i przerażający opis walki o miłość i prawdę, gdzie rzeczywistość miesza się 

z fikcją, a bohaterowie muszą walczyć o swą wolność z dyktatem wojska. Książka, oparta na wątkach 

biograficznych, opowiada historię dwóch rodzin, którym przyszło żyć w trudnych czasach dyktatury 

wojskowej, gdzieś w małej wiosce położonej w dolinie okolonej górami – w Los Riscos, w Stanach 

Zjednoczonych. To właśnie tam moc cudów zagłuszają brutalne mordy dokonane przez bezkarne 

wojsko. Zwyczajne życie mieszkańców zamienia się w koszmar. Postawieni przed dramatycznym 

wyborem: akceptacją bezprawia czy też walce przeciwko niemu – skorzystają z jeszcze innego 

rozwiązania. Jakiego?

Paula 

W grudniu 1991 roku u córki Isabel Allende, Pauli, wystąpiły pierwsze objawy ostrej postaci porfirii. 

Krótko potem zapadła w śpiączkę, z której miała nigdy nie wyjść. Rok później zmarła. Ta książka 

powstawała podczas długich godzin, jakie autorka spędzała przy łóżku nieprzytomnej Pauli najpierw 

w madryckim szpitalu, potem w swym domu, w Kalifornii. Świadoma spustoszeń, jakie choroba czyni 

w mózgu córki, Isabel pisała tę osobistą spowiedź z własnego życia, początkowo jedynie po to, by 

Paula, w której powrót do zdrowia niezmiennie wierzyła, nie miała trudności z odtworzeniem sobie 

szczegółów, jakie mogłyby zatrzeć się w jej pamięci. Kiedy stało się jasne, że Paula umrze, nigdy nie 

odzyskawszy przytomności, Isabel Allende pisała nadal, sama z kolei wiedziona potrzebą zachowania 

w pamięci postaci córki. "Wiem, że będziecie o mnie pamiętać, a póki będziecie pamiętać - ja będę z 

wami", pisała Paula w swoim ostatnim liście. 

Baśnie

Baśnie zostały przetłumaczone na ponad 80 języków.

Wąchacze, sportowcy i ćpuny

O narkomanii w Polsce - w formie rozmów przeprowadzonych przez autora z osobami na co dzień 

zajmującymi się tą problematyką.

Bonsai

Podręcznik sztuki tworzenia i pielęgnacji drzewek bonsai.

Kamień na kamieniu

Burzliwe losy Szymona Pietruszki i jego brata, Michała, są punktem wyjścia do opowieści o polskiej 

wsi, jej zawiłej historii i odchodzącej w przeszłość tradycji. Jak zawsze u Myśliwskiego najistotniejszy 

jest jednak wymiar symboliczny, w który zostajemy wprowadzeni od pierwszych zdań: "Wybudować 

grób. To się tylko tak mówi. A kto nie budował, nie wie, co taki grób kosztuje. Choć grób, mówią, też 

dom, tylko że na tamto życie. Bo wieczność nie wieczność, ale swój kąt powinien człowiek mieć”
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Wielki Tydzień

"Wielki Tydzień" - opowiadania z okupacyjnego zbioru Jerzego Andrzejewskiego pt. "Noc" - to 

moralizatorska opowieść o Holokauście. Tłem przedstawionych wydarzeń jest rozpoczynające się 

powstanie i pożar w warszawskim getcie. Jednak bardziej niż sama zagłada pisarza interesują ludzkie 

postawy wobec niej. Tragiczny los Żydów polskich, mordowanych wśród milczącego przyzwolenia 

świata, został tu pokazany jako bolesna próba dla chrześcijańskich sumień, z której nie zawsze 

Polakom udało się wyjść zwycięsko.

Wino, a zdrowie

Dzięki tej książce poznajemy lecznicze właściwości wina, jego dobroczynne działanie na nasz 

organizm, a także zawartość witamin i składników mineralnych w poszczególnych gatunkach win. 

Ten pożyteczny poradnik zawiera dokładne wskazówki i zalecenia lecznicze wielu schorzeń.

7 rodzajów inteligencji. Odkryj je w sobie i rozwijaj 

7 rodzajów inteligencji to książka, która wprowadzając cię w tajniki pionierskiej teorii inteligencji 

wielorakich, zmieni twoje postrzeganie inteligencji. Wersja zaktualizowana i rozszerzona zawiera 

także informacje na temat dwóch nowych typów inteligencji. Dzięki lekturze tego niezwykłego 

opracowania przekonasz się, że mądrym można być na wiele różnych sposóbów. Dowiesz się 

również, jak możesz wykorzystać swoje kompetencje w codziennym życiu.

Człowiek -istota społeczna

Celem tej książki jest ukazanie bez osłonek, jakie znaczenie mogą mieć badania z zakresu psychologii 

społecznej w odniesieniu do niektórych problemów dręczących współczesne społeczeństwo, takich 

jak: uprzedzenia, propaganda, wojna, alienacja, agresja, zamieszki i wstrząsy polityczne. [...] U jej 

podstaw tkwi moje przekonanie, że psychologowie społeczni mogą odegrać znaczącą rolę w 

uczynieniu świata miejscem bardziej nadającym się do życia [...] a to dzięki coraz lepszemu 

poznawaniu i rozumieniu takich zjawisk jak: konformizm, przekonywanie, uprzedzenia, miłość i 

agresja.

Duma i uprzedzenie

Rzecz dzieje się na angielskiej prowincji na przełomie XVIII i XIX wieku. Niezbyt zamożni państwo 

Bennetowie mają nie lada kłopot – nadeszła pora, by wydać za mąż ich pięć dorosłych córek. Sęk w 

tym, że niełatwo jest znaleźć odpowiedniego męża na prowincji. Pojawia się jednak iskierka nadziei, 

bo oto posiadłość po sąsiedzku postanawia dzierżawić pewien młody człowiek, przystojny i bogaty...

Schody do gwiazd

Autor - jeden z inicjatorów badań starożytnej astronomii - omawia nowe, zaskakujące odkrycia na 

temat trzech spośród najbardziej popularnych, tajemniczych i wciąż nie rozwiązanych zagadek : jakie 

było przeznaczenie Stonehenge?, czym był kodeks Majów?, po co Inkowie zbudowali Cuzco?. To 

podróż w czasie i przestrzeni, zręczne połączenie przeszłości z teraźniejszością, które pogłębia 

zrozumienie naszych przodków i ich sposobu życia.

Miłość i wygnanie

Jest to opis trzydziestu lat życia pisarza, spędzonych w większości w Polsce, oraz początki jego 

pobytu w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to biografia dokładna. Autor mając na uwadze żyjące 

jeszcze osoby, pozmieniał nazwiska i daty, oraz w kilku miejscach chronologię. Jak sam pisze, są to 

raczej przyczynki do biografii a nawet fikcja literacka zbudowana na kanwie prawdy.

Pierścień z szafirem: Opowieść o Macieju z Miechowa

Jest to biograficzna powieść historyczna przedstawiająca postać Macieja z Miechowa, 

renesansowego lekarza, przyrodnika i historyka polskiego.
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Kevin to mężczyzna walczący ze słabościami własnego charakteru i depresją. Ktoś kiedyś powiedział 

mu, że napisze o nim książkę. Kevin znał tylko jej tytuł a Klubowicz. Po wielu latach spostrzega tę 

właśnie powieść na wystawie księgarni. Lektura sprawia, że z wielkim trudem zamknięte rozdziały 

jego życia otwarte zostają na nowo, a zabliźnione rany, znów krwawią. Te wspomnienia mają coraz 

większy wpływ na jego obecne życie. Krucha równowaga, którą tak trudno mu było osiągnąć, teraz 

zostaje zniszczona.Autorka powieści nie ograniczyła się jednak do opisywania wydarzeń z 

przeszłości, przypisała Kevinowi również przyszły los. Czy jednak rozwiązanie z powieści będzie jego 

udziałem w rzeczywistym życiu? Czy prowadzone przez Kevina życie i jego problemy to tylko 

odosobniony przykład człowieka chorego na depresję, o słabym i skomplikowanym charakterze? A 

może tytułowy klubowicz to reprezentant coraz większej grupy ludzi, którzy są wytworem naszych 

czasów, a zbyt szybkich, pozbawiających tych wrażliwszych szansy na budowanie związków.

Czekając na Godota

"Czekając na Godota" jest scenicznym przedstawieniem człowieka oraz jego gorliwości w 

oczekiwaniu na spełnienie najskrytszych marzeń, planów, nadziei. Jest ukazaniem trudów jakie 

musimy przejść, aby osiągnąć wymarzony cel. Niestety nie wszystkie nasze postanowienia mogą się 

urzeczywistnić i właśnie to próbuje uświadomić nam Samuel Beckett.

Kod Estery

"Kod Estery” to zapis dziennikarskiego śledztwa mającego doprowadzić do odpowiedzi na – szalone 

na pierwszy rzut oka – pytanie: jaki jest związek między śmiercią nazistowskiego zbrodniarza Juliusa 

Streicher skazanego w procesie Norymberskim, a biblijną Księgą Estery?

Kościół św. Jana w Gdańsku

Album poświęcony dziejom gdańskiego kościoła pod wezwaniem św. Jana - budowli o niezwykłej 

historii, która uległa znieszczeniu, podobnie jak cały Gdańsk w 1945 roku. Zrujnowana, czekała 50 lat 

do chwili, kiedy w 1995 roku jej odbudowę powierzono Nadbałtyckiemu Centrum Kultury. 

Fanny i Alexander. Z życia marionetek

"Fanny i Alexander" czyta się jak powieść, i to powieść tradycyjną, wielowątkową, rodzinną, 

obyczajowo-psychologiczną. Rzecz dzieje się na początku naszego stulecia w prowincjonalnym 

szwedzkim miasteczku, mającym stację kolejową, dwie linie tramwajowe, dom publiczny, gazetę 

lokalną, uniwersytet i teatr. Losy występujących tu licznych osób dramatu związane są właśnie z tym 

teatrem.

Eros

To właśnie Eros zrodził intrygę narracyjną w odnowionej przygodzie powieściowej, która nasuwa 

skojarzenia z partyturą muzyczną, gdzie nuty układają się w jedyną w swoim rodzaju porywającą 

harmonię. Nieruchomym spojrzeniem kogoś, kto potrafi zmierzyć się z sytuacjami ostatecznymi, 

Bevilacqua zauważa współczesną negację Erosa, która rodzi szalejącą dzisiaj wulgarną seksualność. 

Książka uczy słuchania tajemniczego dialogu, pomagającego zrozumieć, że tym, co w życiu liczy się 

najbardziej, jest wzajemna bliskość ludzi.

Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej 

Dzienniczek zawiera osobiste zapiski s. Faustyny, polskiej zakonnicy zmarłej w 1938 r., wizjonerki i 

mistyczki, której Jezus zlecił przekazanie światu orędzia o Bożym miłosierdziu. Niezwykłe dzieło 

duchowe, zachwycające swą prostotą i mądrością. Kieruje ono do każdego z nas osobiste wezwanie 

do bezgranicznego zawierzenia Bogu, który jest "samym Miłosierdziem".

Świadomośc ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu 
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Celem tej książki jest przedstawienie całościowego obrazu stosunku Polaków do gospodarki 

rynkowej. Podejmowane są w niej kwestie dotyczące społecznych oczekiwań wobec kapitalizmu jako 

systemu gospodarczego, oceny funkcjonowania polskiej gospodarki, jej najważniejszych instytucji 

i aktorów. Autorzy dokonują analizy postrzegania roli przedsiębiorstw prywatnych w społeczeństwie, 

ze szczególnym uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu. Opisywany jest także 

wizerunek przedsiębiorców prywatnych jako właścicieli, pracodawców oraz obywateli

Dzieje Polski w zarysie

Ziemia i czasy kopernika

W wydanej przez Ossolineum popularnonaukowej książce Ziemia i czasy Kopernika Maria Bogucka 

przedstawiła panoramiczny obraz Polski epoki odrodzenia. 

Leadership Tool Box ludzki kontekst przywództwa

Książka prezentuje nową koncepcję kierowania ludźmi - LEADERSHIP TOOL BOX - opracowaną przez 

konsultantów Kontekst HR International Group w ramach projektu "Zarządzać po ludzku". Warto 

zaznaczyć, że od dwóch lat koncepcja ta jest podstawą szkoleń przywódczych prowadzonych przez 

Kontekst HR International Group w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Pochłaniacz 

Zima 1993. Tego samego dnia, w niejasnych okolicznościach, ginie nastoletnie rodzeństwo. Oba 

zgony policja kwalifikuje jako tragiczne, niezależne od siebie wypadki. Wielkanoc 2013. Po siedmiu 

latach pracy w Instytucie Psychologii Śledczej w Huddersfield na Wybrzeże powraca Sasza Załuska. 

Do profilerki zgłasza się Paweł „Buli” Bławicki, właściciel klubu muzycznego w Sopocie. Podejrzewa, 

że jego wspólnik - były piosenkarz i autor przeboju "Dziewczyna z północy" - chce go zabić. Załuska 

ma mu dostarczyć na to dowody. Profilerka niechętnie angażuje się w sprawę. Kiedy jednak 

dochodzi do strzelaniny, Załuska zmuszona jest podjąć wyzwanie. Szybko okazuje się, że zabójstwo w 

klubie łączy się ze zdarzeniami z 1993 roku, a zamordowany wiedział, kto jest winien śmierci 

rodzeństwa. Jednym z kluczy do rozwiązania zagadki może okazać się piosenka sprzed lat. 

Zawsze piękne. Życie, śmierć i nadzieja w slumsach Bombaju

Witajcie w Annawadi, najbardziej rynsztokowej dzielnicy biedy Bombaju. Tutaj, na zachodnich 

obrzeżach finansowej stolicy Indii, obok nowoczesnego lotniska, żyje trzy tysiące osób ściśniętych w 

trzystu trzydziestu pięciu chatach lub na ich dachach. Od świata bogatych oddziela je tylko mur, 

kłujący w oczy reklamą „zawsze pięknych” włoskich kafli podłogowych.

Wybór opowiadań - Tadeusz Borowski

Tematem opowiadań Tadeusza Borowskiego jest okupacja hitlerowska w Polsce ("Pożegnanie z 

Marią" ,"Matura na Targowej"). Wstrząsające są zwłaszcza opowiadania o życiu codziennym w 

Oświęcimiu, którego autor był więźniem. Bohaterem tych opowiadań nie uczynił on ani zbrodniarza, 

ani świętego obozowego, lecz człowieka, który chce przetrwać, który poznał obóz i umie się 

dostosować do rządzących w nim praw ("U nas w Auschwitzu", "Dzień na Harmenzach", "Proszę 

państwa do gazu").

Chłopiec w pasiastej piżamie
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481 29∕2017 Literatura polska Historia Bobrzyński Michał 

461 33∕2017 Literatura amerykańska Powieść obyczajowa Boo Katherine

200 34∕2017 Literatura polska Opowiadanie Borowski Tadeusz

679 35∕2017 Literatura irlandzka Powieść historyczna Boyne John

Bonda Katarzyna
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Wstrząsająca historia pięknej przyjaźni na przekór złu szalejącej wojny. Dwóch chłopców i dwa 

światy... Obaj urodzili się w tym samym dniu, miesiącu i roku, ale los traktował ich do pewnego czasu 

zupełnie inaczej.  Bruno, syn niemieckiego oficera, żyje podczas wojny, prawie w ogóle jej nie 

doświadczając, nie mając świadomości, że ona trwa tuż obok, pochłania ofiary. Szmul, syn 

żydowskiego zegarmistrza, zna wojnę od tej najgorszej, najbardziej nieludzkiej strony. To ona 

odebrała mu spokojne dzieciństwo, bezpieczeństwo, przyszłość oraz członków rodziny. Spotkanie 

chłopców ma wymiar symboliczny. Odbywa się na granicy dwóch światów. Okazuje się, że 

przekroczenie jednego z nich powoduje, że stają się równi, ale na pewno nie szczęśliwsi,a może 

jednak...? 

Gotowe w 30 minut. 300 pysznych dań na każdą okazję 

300 wspaniałych wypróbowanych przepisów, każde danie można przyrządzić w 30 minut, setki 

pięknych kolorowych zdjęć smakowitych potraw, proste przepisy, uwzględniające każdą kolejną 

czynność kucharza, porady co i jak kupować oraz jak oszczędzać czas, wartości odżywcze każdej 

potrawy...

Jedz na zdrowie. Co robić by wygldać i czuć się dobrze

To nieoceniony poradnik dla tych, którzy chcą cieszyć się dobrym zdrowiem i zachować sprawny 

umysł aż do późnej starości. Ta książka: wyjaśnia, dlaczego to, co jemy, powinno być dostosowane 

do naszego wieku i stylu życia, wskazuje, które produkty są dla nas najlepsze, proponuje setki 

przepisów na wyśmienite dania oraz przykładowe menu przeznaczone dla osób w różnym wieku, 

dostarcza porad dietetycznych.

Barbie. Wielka Księga Przyjęć

Wielka Księga Przyjęć podpowie ci, jak urządzić imprezę, którą twoi przyjaciele długo będą 

wspominać! Książka jest prawdziwą skarbnicą pomysłów, przepisów i gier - wszystkiego, co 

niezbędne, by zorganizować fantastyczną zabawę!

Żuławy-nowa przestrzeń życia

Alcatraz. Historia pewnego konia

Sympatycy westernu znajdą w tej książce pojedynki i strzelaniny oraz szalone pościgi. W powieści nie 

zabraknie również rozwijającego się uczucia pomiędzy łowcą dzikich koni a córką właściciela rancza. 

Przede wszystkim jednak jest to książka o przygodach dzikiego konia Alcatraza, przypominająca 

klimatem utwory Jamesa Oliwera Curwooda.

Jezus z Nazaretu

Wcześniej o Jezusie mogliśmy przeczytać w powieściach Renana, Ricciottiego czy Ropsa. Jednak 

dopiero czterotomowa powieść Romana Brandstaettera zachwyciła czytelników atmosferą miejsca, 

czasu i tradycji żydowskiej. Cztery tomy "Jezusa z Nazaretu" przesycone są duchem psalmów, 

duchem Biblii, duchem starej poezji semickiej. Zadziwiający jest portret psychologiczny Chrystusa - 

Boga i Człowieka. Dzieło kończy "Pełnia czasu". Opowieść oparta jest na ewangelicznej relacji Jana. 

Opisuje wydarzenia Wielkiego Tygodnia, poranek Zmartwychwstania i Wniebowstąpienie.

Jezus z Nazaretu

Tom pierwszy, "Czas milczenia", opowiada o zdarzeniach, które miały miejsce od zapowiedzi 

narodzenia Jana Chrzciciela do pobytu Jezusa na pustyni.

Jezus z Nazaretu

Tom drugi, "Czas wody żywej", to zapis dalszych wydarzeń aż do śmierci Jana Chrzciciela. Autor 

przedstawia tu pierwsze miesiące publicznego nauczania Jezusa i pierwsze zatargi z faryzeuszami.

Jezus z Nazaretu

W tomie trzecim, "Czas chleba i światła", autor przedstawia zdarzenia pomiędzy ścięciem św. Jana 

Chrzciciela a ostatni tygodniem życia Jezusa. Nadchodzi godzina goryczy, lęku i opuszczenia.

679 35∕2017 Literatura irlandzka Powieść historyczna Boyne John

423 36∕2017 Kuchnia Książka kucharska brak

37∕2017 Naukowa Poradnik brak426
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646 39∕2017 Literatura polska Album brak
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350 42∕2017 Literatura polska Opowiadanie biblijne Brandstaetter Roman I

351 43∕2017 Literatura polska Opowiadanie biblijne Brandstaetter Roman II

352 44∕2017 Literatura polska Opowiadanie biblijne Brandstaetter Roman III
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Ja jestem żyd z "Wesela"

Popularny utwór Romana Brandstaettera o Hirszu Singerze, pierwowzorze Żyda z "Wesela" 

Stanisława Wyspiańskiego, ukazuje się teraz wzbogacony o komentarze oraz nie publikowane dotąd 

fotografie Józefy Singer, jej listy, wspomnienia o niej Heleny Rydlowej.

Grób córki Boga

Lata czterdzieste. Dwunastolatka i jej siedmioletni brat Martin żyją w biednej dzielnicy polskich 

emigrantów w małym miasteczku w Pensylwanii. Dzieci wychowują się praktycznie same, w strachu 

przed Bogiem i surowymi rodzicami. Pewnego dnia ze ściany znika najcenniejsza domowa relikwia - 

obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej, wkrótce potem zostaje zamordowana okrutna właścicielka.

Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudne chwile w życiu

Pięćdziesiąt wskazówek. Pięćdziesiąt lekcji, w których autorka przeplata własne przeżycia z 

doświadczeniami ludzi spotkanych na swojej krętej drodze; przywołuje ważne dla siebie postaci, 

znaczące książki i filmy, inspirujące modlitwy i wypisy z lektur; przypomina o sile psalmów i prostych 

sentencji. 

Strategie wynagrodzeń

Autorka prezentuje różnorodne sposoby wynagradzania pracowników oraz sytuacje, w jakich mogą 

być stosowane. Szczegółowo analizuje wszystkie aspekty wynagrodzeń, począwszy od wyboru 

odpowiedniego systemu, a skończywszy na metodach sprawnego nim zarządzania.

Prawo Europejskiej Integracji 

Prawo europejskiej integracji to podręcznik przedstawiający zagadnienia ogólne: kierunki integracji i 

proces konstytucjonalizacji; prawo jako część składową acquis communautaire; europejskie prawo 

ustrojowe; tworzenie, stosowanie i przestrzeganie prawa oraz filozofię prawa europejskiej integracji, 

tudzież zagadnienia szczegółowe: prawo europejskiej integracji gospodarczej, społecznej i zalążki 

prawa europejskiej integracji politycznej. W zamyśle autora opracowanie jest przeznaczone dla 

studentów prawa i administracji.

Pamięć doskonała w 10 dni skuteczny trening 

Ta książka opisuje metodę dziesięciokrotnego zwiększania wydajności pamięci. Bez żadnych 

"podejrzanych magicznych sztuczek". Metoda autorki jest oparta na prostych faktach, 

potwierdzonych jednoznacznie przez długie i żmudne badania psychologów, lekarzy i innych 

naukowców.

Zaginiony Symbol

Zaginiony symbol to mistrzowsko skonstruowany thriller przesiąknięty historią, zagubiony w 

labiryncie symboli i enigmatycznych kodów. Pełen zagadek i trzymających w napięciu zwrotów akcji.

Zaginiony Symbol

Zaginiony symbol to mistrzowsko skonstruowany thriller przesiąknięty historią, zagubiony w 

labiryncie symboli i enigmatycznych kodów. Pełen zagadek i trzymających w napięciu zwrotów akcji.

Inferno
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Światowej sławy specjalista od symboli, Robert Langdon budzi się na szpitalnym łóżku w zupełnie 

obcym miejscu. Nie pamięta, jak i dlaczego znalazł się w szpitalu. Nie potrafi też wyjaśnić, w jaki 

sposób wszedł w posiadanie tajemniczego przedmiotu, który znajduje we własnej marynarce. Czasu 

na rozmyślania nie ma niestety zbyt wiele. Ledwie na dobre odzyskuje przytomność, ktoś próbuje go 

zabić. W towarzystwie młodej lekarki Sienny Brooks, Langdon opuszcza w pośpiechu szpital. Ścigany 

przez nieznanych wrogów przemierza uliczki Florencji, próbując odkryć powody niespodziewanego 

pościgu. Podąża śladem tajemniczych wskazówek ukrytych w słynnym poemacie Dantego… Czy jego 

wiedza o tajemnych sekretach, które skrywa historyczna fasada miasta wystarczy, by umknąć 

nieznanym oprawcom? Czy zdoła rozszyfrować zagadkę i uratować świat przed śmiertelnym 

zagrożeniem?

Akademia Pana Kleksa

Adaś Niezgódka uczy się w niezwykłej szkole – Akademii Pana Kleksa. Wśród przedmiotów szkolnych 

są takie jak przędzenie liter i kleksografia, a geografii chłopcy uczą się, grając w piłkę wielkim 

gumowym globusem. Wspaniały, baśniowy świat, pełen ciepła i humoru, kultowa postać nauczyciela 

– człowieka, który zna i rozumie swoich uczniów, dzieli ich radości i zmartwienia, nie boi się okazać 

własnych słabości i z tolerancją podchodzi do wad innych. Klasyczna powieść, która bawi i zachwyca 

kolejne pokolenia.

Jan Brzechwa dla najmłodszych

Klasyka polskiej literatury, którą kochają pokolenia czytelników!

Najpiękniejsze wiersze i wierszyki dla dzieci  autorstwa wielkich polskich poetów, znane i uwielbiane 

przez małych i dużych czytelników.  Oto historie, które chętnie przeczyta dziecku każdy rodzic. 

Atrakcyjna szata graficzna wciągnie dzieci w lekturę.

Opowieści z Wilżyńskiej Doliny

Fantasy dla dorosłych. Napisane znakomitym, stylizowanym językiem, pełne przewrotnego humoru i 

zaskakujących point opowiadania z pogranicza groteski i baśni. Inspirowane folklorem i tradycją 

sowizdrzalską teksty są zabawą z literackimi archetypami, jednocześnie zaś gorzką refleksją nad 

mechanizmami selekcji kozła ofiarnego w drobnych, zamkniętych grupach oraz modelami zachowań 

w tradycyjnych społeczeństwach.

Historia polskiego przemysłu naftowego 

Dzikowy skarb

"Dzikowy skarb" rozpoczyna cykl "Powieści piastowskich". Akcja utworu, nakreślona na barwnym tle 

obyczajowym, wpleciona jest w historyczne wydarzenia z czasów panowania Mieszka I i jego walki z 

Niemcami.

Rok tysięczny

Seria "Powieści piastowskich" Karola Bunscha doskonale wprowadza nas w czasy dawnych dziejów 

Polski. Opowiadania w których skład wchodzą m.in.: "Dzikowy skarb I i II", "Ojciec i syn I i II", "Rok 

tysięczny I i II",  "Wywołańcy", "Przełom" oddają dość wiernie kawałek historii i nie pozwalają 

oderwać się od książek.

Dzikowy skarb

"Dzikowy skarb" rozpoczyna cykl "Powieści piastowskich". Akcja utworu, nakreślona na barwnym tle 

obyczajowym, wpleciona jest w historyczne wydarzenia z czasów panowania Mieszka I i jego walki z 

Niemcami.

Ojciec i syn

Seria "Powieści piastowskich" Karola Bunscha doskonale wprowadza nas w czasy dawnych dziejów 

Polski. Opowiadania w których skład wchodzą: Dzikowy skarb I i II, Ojciec i syn I i II, Rok tysięczny I i 

II, Bracia, Bezkrólewie, Imiennik śladem pradziada,

Ojciec i syn
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Seria "Powieści piastowskich" Karola Bunscha doskonale wprowadza nas w czasy dawnych dziejów 

Polski. Opowiadania w których skład wchodzą: Dzikowy skarb I i II, Ojciec i syn I i II, Rok tysięczny I i 

II, Bracia, Bezkrólewie, Imiennik śladem pradziada,

Bracia

Książka z serii "Powieści piastowskie". Wieść o śmierci wielkiego Bolesława wichrem leciała po kraju i 

daleko poza granice. Prosty naród płakał jak po ojcu, surowym, czasem srogim, ale sprawiedliwość 

znalazł u niego każdy przeciw każdemu, a bezbronny

Tajemniczy ogród

Mary Lennox przenosi się do swojego wuja. Stary ponury dom kryje w sobie wiele tajemnic. Część 

pokoi pozostaje stale zamknięta, a Mary co wieczór słyszy czyjś płacz. Próbując odkryć, kto płacze, 

odnajduje drogę do ukrytej furtki, za którą rośnie przygoda.

Mały lord

Hrabia Jan Artur of Dorincourt, mieszkający w pięknym angielskim zamku, jest starym, chorym, 

samotnym człowiekiem. Po śmierci syna sprowadza do Anglii wnuka - jedynego spadkobiercę - oraz 

jego matkę Amerykankę. Cedryk Errol okazuje się pełnym wdzięku, odważnym i mądrym chłopcem. 

Chłopiec uważa dziadka za najwspanialszego i najlepszego człowieka na świecie. Do tej pory hrabia 

nie był tak traktowany. Pod wpływem wnuka zmienia się z zrzędzącego i zagniewanego człowieka w 

osobę potrafiącą cieszyć się życiem i znajdującą radość w pomaganiu innym.

Tarzan wśród małp

Mały lord Greystoke, osierocony przez rodziców, samotny i kwilący w dzikiej afrykańskiej dżungli, 

zostaje przygarnięty przez małpią samicę Kalę. Dorasta wśród zwierząt, ucząc się od nich 

przetrwania. Przez małpy zostaje nazwany Tarzanem, co w ich języku oznacza „Biała Skóra”. Z 

czasem chłopiec staje się niemal tak krzepki i zręczny, jak one. Wychodzi zwycięsko z walk z dzikimi 

zwierzętami i zamieszkującymi w pobliżu ludożercami. Wkrótce sprytem, inteligencją i siłą 

prześcignie każdego przeciwnika i zostanie okrzyknięty Małpim Królem. Czy jednak zaakceptuje go 

ludzki świat?

Flirty bez znieczulenia

Hanna O'Dowd - pracująca na własny rachunek krawcowa i projektantka - uwielbia swoje zajęcia. 

Ma też przyjaciół, którzy podtrzymują ją na duchu. Zbliża się jednak do magicznej trzydziestki i nagle 

zaczyna sobie uświadamiać, że być może jedynym sposobem na znalezienie męża jest intensywne i 

zorganizowane randkowanie. Pomoże jej w tym internet i magiczna siła tarota.

Łabędź

Akcja dzieje się wprawdzie wokół pokazów organizowanych przez znanych projektantów mody w 

Londynie, Nowym Jorku, Mediolanie czy Paryżu i występujących na nich młodych modelek i modeli, 

jest to jednak powieść z ambicjami i bardzo wyraźnie zarysowanymi licznymi wątkami osobistymi, a 

nawet sensacyjno-kryminalnymi.

Wyspa na prerii

Ta książka jest o kowbojach z Arizony, i też będzie dziko i egzotycznie. Południe Stanów 

Zjednoczonych oraz dawny Dziki Zachód są zupełnie inne niż Nowy Jork, Chicago, Floryda czy 

Kalifornia. Preria zadziwia nawet tych, którzy dobrze znają Amerykę. Gdyby komuś nie mieściło się w 

głowie, że prowincja największego mocarstwa na świecie wygląda tak, jak ją tu opisałem, niech rzuci 

okiem na serial telewizyjny „Duck Dynasty” (w Polsce znany jako „Dynastia Kaczorów”) albo... niech 

potraktuje tę książkę jak zwykłą powieść przygodową.

Pierwsza żona
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Catherine i Francis mają czworo dzieci, dom w Prowansji, wspólnych przyjaciół, życie i wspomnienia. 

Pewnego dnia niewierny mąż wyprowadza się z domu. Catherine czuje się pokrzywdzona i wściekła, 

rozpamiętuje przeszłość i wszystko, co złe. Stopniowo przechodzi ewolucję emocjonalną. Im bliżej 

zakończenia procedury rozwodowej, tym spokojniej i bardziej rzeczowo traktuje swoją sytuację. 

Dostrzega popełnione błędy i skupia się na tym, co warte zapamiętania. Odkrywa, że poza 

małżeństwem jest jeszcze cały świat.

Tropem zaginionych. Jak pies ratownik zmienił moje życie

"Tropem zaginionych" to poruszająca, autentyczna historia o świecie ratowników i ich psich 

towarzyszy. Autorka opowiada o niezwykłej więzi łączącej ludzi ze zwierzętami, o domu pełnym 

psów i kotów oraz o szkoleniu pewnej młodej, energicznej suczki na jak najlepszego tropiciela.

Wprowadzenie  do teorii polityki

Niniejsze opracowanie stanowi pewną próbę usystematyzowania wiedzy z teorii polityki. Powinno 

ono być jednak traktowane jako punkt wyjścia do dalszych badań i dociekań, nie zaś jako pełny 

wykład teorii polityki. Autorzy prezentując poglądy wybranych pisarzy krajowych i zagranicznych w 

najważniejszych kwestiach teorii polityki, referując niektóre dyskusje i polemiki, przedstawili także 

własne poglądy na poszczególne kwestie.

Książka poniekąd kucharska

"Niech nikt nie spodziewa się rzetelnych, porządnych przepisów ani też informacji, jak się na 

przykład piecze chleb. Nikt mnie nigdy nie nauczył gotować. Nie spędzam połowy życia w kuchni, nie 

mam na to czasu. Mam wyłącznie doświadczenia własne i cudze oraz jakieś coś tam w genach, bo 

moja matka gotowała znakomicie. A skoro mowa tu jest wyłącznie o żarciu, to niby jak to ma się 

nazywać? Poniekąd książka kucharska, nie?" Ze wstępu autorki.

Przeklęta bariera

W jaki sposób hrabina Katarzyna Lichnicka, młoda wdowa, przeniosła się z XIX do XX wieku? Czy 

odnajdzie się we współczesnych realiach? Konfrontacja dwóch różnych światów, dwóch odległych 

epok. A przy tym romans, sprawy spadkowe, trup w tle i morderca, który poluje na główną 

bohaterkę.

Wszyscy jesteśmy podejrzani

Wszyscy jesteśmy podejrzani to kryminał o klasycznej konstrukcji. Architektka Joanna pragnie 

napisać powieść sensacyjną. Dzieli się swym pomysłem z kolegami z pracy, którzy podejmują grę 

intelektualną - zabójstwo w biurze projektów. Morderstwo zdarza się jednak naprawdę i każdy miał 

motyw ...

Rajdowe kroniki 1921-2014

Jest to monografia najważniejszej i najbardziej renomowanej imprezy w polskim sporcie 

samochodowym. Przedstawia fakty historyczne i stanowi syntetyczny obraz z górą 

dziewięćdziesięcioletnich dziejów Rajdu Polski.

Zawiera 91 często nigdy nie publikowanych fotografii oraz 71 tabel z wynikami poszczególnych edycji 

Rajdów Polski

Tajemnica Westerplatte 

Brawurowa opowieść o odwadze i odpowiedzialności, determinacji i tchórzostwie, heroizmie i 

strachu. Prawdziwie męska historia.

Mówimy po niemiecku

Kurs języka niemieckiego 

Tajemniczy przeciwnik
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Amerykanka Jane Finn ma cenne dla brytyjskiego rządu dokumenty, dlatego depczą jej po piętach: 

pan Brown - człowiek związany z bolszewikami, wywiad oraz bogaty kuzyn z Ameryki. W sam środek 

afery wpadają także Tommy i Tuppence, marzący o ekscytujących przygodach. Nadstawiają karku 

(dosłownie!), by zdemaskować Browna, uchronić Anglię przed szerzącym się komunizmem i odkryć... 

wzajemną miłość!

Czerwny sztorm 

Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku. Islamscy terroryści przeprowadzają skuteczny atak na jedną 

z największych na świecie rafinerii ropy naftowej w zachodniej Syberii. Rosja staje w obliczu kryzysu 

energetycznego na niewyobrażalną skalę. Politbiuro chce zwrócić się o pomoc do Zachodu, ale 

twardogłowi politycy z Kremla nie chcą na to pozwolić. Opracowują plan zagarnięcia terenów 

roponośnych w rejonie Zatoki Perskiej. Jednak, żeby im się to się udało, muszą zneutralizować i 

wyeliminować struktury NATO, które nie będą się bezczynnie przyglądać inwazji Rosjan na Bliski 

Wschód. Na posiedzeniu Politbiura stosunkiem głosów 11:2 zapada decyzja o wojnie. Zostaje 

wyznaczony termin akcji Czerwony Sztorm.

Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam

Każdy potrzebuje zwierciadła, w którym mógłby się przejrzeć. Pewnie dlatego jedna połowa świata 

rozgląda się za swoją drugą połową. Paulo Coelho w swojej książce opowiada o spotkaniu dwojga 

ludzi po latach rozłąki. Miłość, która w nich zasnęła, budzi się powoli, pośród wątpliwości i obaw 

przed porażką. Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw uwierzyć w siebie. Żyć w 

harmonii ze światem widzialnym i niewidzialnym. Odnaleźć prawdziwe oblicze Boga... Ale czy miłość 

jest w stanie uchronić przed samotnością? Nie zapominajmy, że Bóg ukrył piekło w samym sercu raju

Pielgrzym

Bohater książki wyrusza w drogę, którą po śmierci Jezusa szła Maryja wraz ze św. Jakubem 

Apostołem. Towarzyszy mu tajemniczy przewodnik. Pod jego okiem pielgrzym osiąga kolejne 

poziomy wtajemniczenia wraz z nim i my rozpoznajemy swego anioła i demona, uczymy się uwalniać 

od cierpień miłosnych, przekonujemy się, że w praktyce strome podejścia są łatwiejsze niż by się 

wydawało....

Świat jest pełen rozwiedzionych kobiet

Wzięta dziennikarka Cleo James przyłapuje męża w łóżku ze swoją przyjaciółką. Supermodelka 

Muffin przekonuje się, że jej partner oczekuje od niej znacznie więcej, niż jest skłonna mu ofiarować.

Tajny agent

Londyn na przełomie XIX/XX wieku. Vladimir, diaboliczny sekretarz ambasady wrogiego mocarstwa, 

nakłania Verloca, pospolitego prowokatora, leniwego anarchistę i policyjnego donosiciela, do 

zorganizowania zamachu terrorystycznego, który zatrzęsie potęgą Imperium Brytyjskiego. Akcja ma 

być na tyle krwawa i absurdalna, żeby zszokowała opinię publiczną i przyćmiła rozpoczynającą się 

właśnie międzynarodową konferencję na temat „powstrzymania przestępczości politycznej”. Celem 

zamachu będzie więc wysadzenie symbolu brytyjskiej dominacji w świecie nauki i 

międzynarodowego systemu pomiaru czasu – Królewskiego Obserwatorium w londyńskim 

Greenwich.

Muzyka Plaży

Jack McCall próbuje dojść do siebie po niedawnej samobójczej śmierci żony. Niestety, poproszony o 

pomoc w odnalezieniu zaginionego przed kilkunastu laty kolegi, uczestnika demonstracji przeciwko 

wojnie w Wietnamie, dociera do wielu zaskakujących informacji. Odkrywa szokującą prawdę o 

własnej rodzinie i wraca wspomnieniami do czasów wojny, o których chciałby zapomnieć 

Więcej niż jedno życie. Niezwykła biografia Armanda Hammera 

Facet z ogłoszenia

Coehlo Paulo
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Małżeństwo Sarah rozpadło się, ale dziewczyna nie poddaje się i postanawia ułożyć sobie życie na 

nowo. Siostra namawia ją, by spróbowała znaleźć prawdziwego księcia z bajki… umieszczając 

ogłoszenie w gazecie. Sarah stawia jeden warunek: kandydat musi kochać psy. Po opublikwaniu 

anonsu jej życie zmienia się w zabawna plątanine pomyłek, niespodziewanych emocji i wcale 

niełatwych decyzji. Czy wśród wszystkich mężczyzn (i psów), z jakimi zetknie ją los, uda się znaleźć 

tego jedynego? 

Londyn we krwi

„Londyn we krwi” to debiutancka powieść londyńskiego dziennikarza Jamesa Craiga. Autor nazywa 

ją „europejskim kryminałem” zabarwionym czarnym humorem.  W trakcie kampanii przed wyborami 

parlamentarnymi ktoś w bestialski sposób morduje byłych członków ekskluzywnego Merrion Club. 

Wszystko wskazuje na to, że na liście zabójcy są również charyzmatyczni i bezwzględni bliźniacy, 

Edgar i Xawier Carlton, ludzie gotowi na wszystko, by zdobyć władzę. Inspektor John Carlyle wcale 

nie jest zachwycony tym, że zadanie ujęcia okrutnego mordercy przypadło właśnie jemu. Tropiąc 

sprawcę, zagłębia się w mroczny świat brytyjskich klas rządzących. Moralność tam nie istnieje, liczy 

się wyłącznie władza. Carlyle musi znaleźć zabójcę, zanim ludzie Carltonów wezmą sprawy w swoje 

ręce. Ślady prowadzą w przeszłość, o której wiele osób z pierwszych stron gazet wolałoby na zawsze 

zapomnieć 

Wyścig smerfów

Smerf Pracuś konstruuje dla siebie pojazd. Jednak okazuje się, że nowy, wspaniały wynalazek ma nie 

tylko zalety. W dodatku Gargamel również buduje jeżdżącą maszynę ...

Córka mrocznego elfa

Tak piękna jak śmiercionośna, Liriel Baenre przemyka poprzez cienie Menzoberranzan, miasta 

mrocznych elfów. Pośród zdrady i morderstw, które są chlebem powszednim drowów, nagle 

usłyszała wołanie... Czegoś spoza jej mrocznegoświata. Teraz wędruje przez słoneczne krainy świata 

powierzchni, a wrogowie ścigają ją nieustannie.

Piechniczek. Tego nie wie nikt

Mundial 1982, Hiszpania. Polacy zremisowali swoje mecze z Włochami i Kamerunem. Żeby grać 

dalej, muszą wygrać z Peru. Tuż przed meczem żona przekazuje trenerowi polskiej reprezentacji 

prośbę swojego brata, który pracował w Hucie Batory: - Antek! Ludzie w hucie mówią, żebyś zdjął 

garnitur i na mecz przebrał się w dres. Garnitur przynosi pecha. Jak założysz dres, na pewno będzie 

lepiej.

Jasne błękitne okna

Beata, po krótkiej rozmowie telefonicznej z przyjaciółką z dzieciństwa, Sygitą, postanawia odwiedzić 

rodzinne strony. Ponowne spotkanie po latach budzi uśpioną przyjaźń, która zostaje wkrótce 

wystawiona na ciężką próbę. Jak wiele będą mogły dla siebie poświęcić? A może dając, dostaną 

więcej niż się spodziewały... Niezwykła opowieść o przyjaźni między kobietami, nadziei, ale i 

samotności w świecie pełnym ludzi. Książka przepełniona uczuciami, humorem i dramatem, 

poprzeplatanymi jak w życiu... Premiera książki poprzedza premierę filmu "Jasne, błękitne okna" w 

reżyserii Bogusława Lindy z Joanną Brodzik i Beatą Kawką w rolach głównych oraz równie znakomitą 

obsadą drugoplanową: Barbara Brylska, Stanisłwa Celińska, Jerzy Trela.

Moc czekolady. Opowieść o Wedlach i czekoladzie

Książka dla dzieci i młodzieży opisująca pasjonującą historię rodziny Wedlów i powstania słynnej, 

istniejącej do dziś fabryki słodyczy.

Martynka i Dzień Mamy

Zabawne i pouczające przygody sympatycznej dziewczynki wzruszają i bawią jej rówieśniczki na 

całym świecie. Razem z Martynką oraz jej przyjaciółmi czytelniczki poznają świat i uczą się wielu 

nowych rzeczy. Pełne uroku, przyciągające uwagę ilustracje oraz dowcipny tekst tworzą 

niepowtarzalny, ciepły nastrój.

Martynka zajmuje się dziećmi
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Zabawne i pouczające przygody sympatycznej dziewczynki wzruszają i bawią jej rówieśniczki na 

całym świecie. Razem z Martynką oraz jej przyjaciółmi czytelniczki poznają świat i uczą się wielu 

nowych rzeczy. Pełne uroku, przyciągające uwagę ilustracje oraz dowcipny tekst tworzą 

niepowtarzalny, ciepły nastrój.

Martynka i kucyk

Zabawne i pouczające przygody sympatycznej dziewczynki wzruszają i bawią jej rówieśniczki na 

całym świecie. Razem z Martynką oraz jej przyjaciółmi czytelniczki poznają świat i uczą się wielu 

nowych rzeczy. Pełne uroku, przyciągające uwagę ilustracje oraz dowcipny tekst tworzą 

niepowtarzalny, ciepły nastrój.

Martynka i wróbelek

Zabawne i pouczające przygody sympatycznej dziewczynki wzruszają i bawią jej rówieśniczki na 

całym świecie. Razem z Martynką oraz jej przyjaciółmi czytelniczki poznają świat i uczą się wielu 

nowych rzeczy. Pełne uroku, przyciągające uwagę ilustracje oraz dowcipny tekst tworzą 

niepowtarzalny, ciepły nastrój.

Martynka bawi się w teatr

Zabawne i pouczające przygody sympatycznej dziewczynki wzruszają i bawią jej rówieśniczki na 

całym świecie. Razem z Martynką oraz jej przyjaciółmi czytelniczki poznają świat i uczą się wielu 

nowych rzeczy. Pełne uroku, przyciągające uwagę ilustracje oraz dowcipny tekst tworzą 

niepowtarzalny, ciepły nastrój.

Martynka i króliczek

Zabawne i pouczające przygody sympatycznej dziewczynki wzruszają i bawią jej rówieśniczki na 

całym świecie. Razem z Martynką oraz jej przyjaciółmi czytelniczki poznają świat i uczą się wielu 

nowych rzeczy. Pełne uroku, przyciągające uwagę ilustracje oraz dowcipny tekst tworzą 

niepowtarzalny, ciepły nastrój.

Martynka w wesołym miasteczku

Zabawne i pouczające przygody sympatycznej dziewczynki wzruszają i bawią jej rówieśniczki na 

całym świecie. Razem z Martynką oraz jej przyjaciółmi czytelniczki poznają świat i uczą się wielu 

nowych rzeczy. Pełne uroku, przyciągające uwagę ilustracje oraz dowcipny tekst tworzą 

niepowtarzalny, ciepły nastrój.

Martynka leci balonem

Zabawne i pouczające przygody sympatycznej dziewczynki wzruszają i bawią jej rówieśniczki na 

całym świecie. Razem z Martynką oraz jej przyjaciółmi czytelniczki poznają świat i uczą się wielu 

nowych rzeczy. Pełne uroku, przyciągające uwagę ilustracje oraz dowcipny tekst tworzą 

niepowtarzalny, ciepły nastrój.

Noc ciemnych kłamstw

Richard Krauz i Jozef Fischer zwany Chosé, detektywi z wydziału zabójstw, znani są już czytelnikowi 

polskiemu z powieści "Czerwony Kapitan". Tym razem wbrew swej woli i poniekąd wbrew prawu 

zostają wplątani w mroczną aferę kryminalno-polityczną z wyborami prezydenckimi w tle. 

Nowobogacka willa, zamordowana prostytutka. Jej towarzyszka ledwie uchodzi z życiem i znika, 

wysoki urzędnik państwowy utrudnia śledztwo… Kariera obu detektywów wisi na włosku, ale pomoc 

przychodzi z najmniej spodziewanej strony. Postacie z półświatka czasem postępują szlachetniej od 

prominentnych polityków… 

Tysiąc dni w Toskanii

Do przepięknej starej willi San Casciano dei Bagni, wspaniałego toskańskiego pejzażu i lokalnej 

winnicy, miejscowych kulinariów i starego poczciwego sąsiada Barlozzo. Marlena i Fernando 

opuszczają Wenecję i osiadają w Toskanii. Odkrywają uroki prostego miejscowego życia, wtapiają się 

w społeczność, poznają miejscowe tradycje i zwyczaje. Liryczna, pełna ciepła opowieść wzbogacona 

przepisami z toskańskiej kuchni.

Sześć myślowych kapeluszy
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Edward de Bono autor znanej dziś koncepcji myślenia latelarnego przedstawia tu sposoby jak 

uwolnić umysł od sztampowego myślenia. Pisze o tym jak świadomie przestawić się na różne tryby 

rozumowania: krytyczne ocenianie, tworzenie pomysłów, analizowanie, dedukowanie, szukanie 

alternatyw. 

Gdy spotkają się święci: Teresa z Lisieux i Maksymilian Kolbe

W książce „Gdy spotykają się święci : Teresa z Lisieux i Maksymilian Kolbe” dokonano obszernej i 

dogłębnej analizy obu niezwykłych postaci na płaszczyznach : biograficznej i duchowej

Praktyczny przewodnik po MSSF

W praktycznym przewodniku po MSSF znajdują się między innymi: streszczenie wszystkich 

Międzynaroowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wydanych do 31 października 2015 r, 

porównanie MSSF z ustawa o rachunkowości w podstawowych aspektach rachunkowych 

sprawozdawczości finansowej (dla standardów zatwierdzonych do stosoania na terenach UE)

Zupy codzienne i wykwintne

Granica. Zimą jest popyt na sieroty

Tym razem jest to opowieść o podejmowaniu trudnych wyborów i o konsekwencjach, jakie za sobą 

pociągają, a także o przyjaźni i zdradzie.

Granica. Czas łamania zakazów

Wspaniała słowiańska fantasy zabiera nas na szaleńczą wyprawę do Świata podzielonego na liczne 

Naczynia. Granic pomiędzy nimi strzegą anioły z panteonu Jahwe. Bohaterowie pierwszego tomu, 

kierowani losem lub zadaniem do wykonania. przenoszą się do Naczynia, z którego pochodzi heros 

Rio. W pościg za nimi rusza, kierowany prastarą magią dziada Pańki, czerkaski setnik z grupą 

mołojców. Co wyniknie z konfrontacji obydwóch światów?

Klub Pickwicka

Utwór opisuje podróż po Anglii dobrodusznego pana Pickwicka, twórcy nowej teorii głowaczy, i jego 

groteskowych przyjaciół. Angielski humor manifestuje się w powieści zarówno w pełnych komizmu 

scenkach rodzajowych, jak i w charakterystykach występujących postaci. Uwięzienie pana Pickwicka 

pod zarzutem niedotrzymania obietnicy małżeństwa daje w końcowych partiach utworu okazję do 

przeprowadzenia ostrej krytyki prawa i sądownictwa w Anglii.

Klub Pickwicka

Utwór opisuje podróż po Anglii dobrodusznego pana Pickwicka, twórcy nowej teorii głowaczy, i jego 

groteskowych przyjaciół. Angielski humor manifestuje się w powieści zarówno w pełnych komizmu 

scenkach rodzajowych, jak i w charakterystykach występujących postaci. Uwięzienie pana Pickwicka 

pod zarzutem niedotrzymania obietnicy małżeństwa daje w końcowych partiach utworu okazję do 

przeprowadzenia ostrej krytyki prawa i sądownictwa w Anglii.

Przygody Olivera Twista

Jedna z najgłośniejszych powieści przygodowych w XIX-wiecznej literaturze. Bohater książki z 

nędznego prowincjalnego przytułku dla sierot trafia w ręce szefa szajki londyńskich złodziei. 

Przymuszany do przestępczych działań, wciągnięty w mroczny świat kryminalnego środowiska, 

podejmuje rozpaczliwe próby, aby się z niego wyzwolić, zwyciężyć zło i zachować godność. Na 

szczęście nie jest sam. Oddani przyjaciele podejmują ryzykowną akcję, aby go uwolnić z opresji...

David Copperfield
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To poruszająca do głębi opowieść o niełatwym życiu prostego chłopaka w XIX-wiecznej Anglii: od 

narodzin aż do wieku dojrzałego. Bezpieczeństwo i ciepło rodzinnego domu młodego Dawida zostaje 

zburzone z chwilą powtórnego wyjścia jego matki za mąż. Od tej chwili dorastanie bohatera 

naznaczone jest przemocą, biedą i samotnością. Wkrótce chłopak postanawia uciec i trafia na 

utrzymanie do ciotki, która sprawi, że jego życie diametralnie się odmieni. 

David Copperfield

To poruszająca do głębi opowieść o niełatwym życiu prostego chłopaka w XIX-wiecznej Anglii: od 

narodzin aż do wieku dojrzałego. Bezpieczeństwo i ciepło rodzinnego domu młodego Dawida zostaje 

zburzone z chwilą powtórnego wyjścia jego matki za mąż. Od tej chwili dorastanie bohatera 

naznaczone jest przemocą, biedą i samotnością. Wkrótce chłopak postanawia uciec i trafia na 

utrzymanie do ciotki, która sprawi, że jego życie diametralnie się odmieni. 

Sekretny język kwiatów

„Sekretny język kwiatów” jest pasjonującą opowieścią o odkrywaniu prawdziwych sensów, znaczeń i 

intencji, odbieranych inaczej przez każdego z nas. I o tym wspólnym, najintymniejszym obszarze 

porozumiewania się, możliwym, gdy w grę wchodzi to jedno jedyne, najpiękniejsze uczucie.

Grom uderza po raz trzeci

Powieść o tematyce biblijnej. Bohaterem powieści jest św. Jan Chrzciciel.

Jaskinie serca

Gwiazda rocka Dalia Byrd postanawia porzucić estradę i wrócić do rodzinnego miasteczka, aby 

odbudować więzi z opuszczonymi przed laty córkami. Ludzie jednak i  córki długo jej nie akceptują. 

Cztery zagubione, ale pełne wewnętrznej siły kobiety, poznawszy lęk, nienawiść i miłość do rodziny, 

mężów i kochanków uczą się rozumieć siebie nawzajem.

Biesy

Wielowątkowa, diaboliczna opowieść o tym jak szlachetne idee indywidualnej wolności w umysłach 

ludzi na wolność niegotowych, kształtowanych w uściskach carskiego samodzierżawia, przeradzają 

się w idee nihilizmu, bezwładne rewolucyjne ruchy i terroryzm. Gęste od mrocznych emocji, 

mieszaniny obłudy i szlachetności, nienawiści i współczucia, niewinności i amoralnego cynizmu. 

Biesy są krzywym zwierciadłem ówczesnych - jakże czasem aktualnych w opisanych postawach- 

inteligenckich marzeń o ludzkiej utopii i proroczą zapowiedzią powstania stalinowskiej wersji 

totalitaryzmu 

Bracia Karamazow 

Książka opisuje historię ojcobójstwa, w którą w różny sposób zamieszani są wszyscy synowie 

zamordowanego. Powieść analizuje psychologiczne pobudki kierujące bohaterami. Roztrząsa 

odwieczne dylematy ludzkości: istnienie wolnej woli, Boga, zła, miłości. Dostojewski jest mistrzem 

analizy najmroczniejszych zakątków duszy ludzkiej i targających człowiekiem namiętności. Pisząc tę 

książkę Dostojewski był pod wpływem filozofa Nikołaja Fiodorowa, który uważał, że ludzkość może 

osiągnąć zbawienie dzięki synom potrafiącym odkupić winy swoich rodziców. Niewątpliwie ogromne 

też miała znaczenie osobista tragedia pisarza, ponieważ w czasie gdy pracował nad utworem, zmarł 

jego trzyletni synek Alosza.

Bracia Karamazow cz. 2
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Książka opisuje historię ojcobójstwa, w którą w różny sposób zamieszani są wszyscy synowie 

zamordowanego. Powieść analizuje psychologiczne pobudki kierujące bohaterami. Roztrząsa 

odwieczne dylematy ludzkości: istnienie wolnej woli, Boga, zła, miłości. Dostojewski jest mistrzem 

analizy najmroczniejszych zakątków duszy ludzkiej i targających człowiekiem namiętności. Pisząc tę 

książkę Dostojewski był pod wpływem filozofa Nikołaja Fiodorowa, który uważał, że ludzkość może 

osiągnąć zbawienie dzięki synom potrafiącym odkupić winy swoich rodziców. Niewątpliwie ogromne 

też miała znaczenie osobista tragedia pisarza, ponieważ w czasie gdy pracował nad utworem, zmarł 

jego trzyletni synek Alosza.

Wspomnienia z domu umarłych

Opisuje zwyczaje panujące w twierdzy, relacje między współwięźniami, ich historie, zachowania, 

postawy i charaktery, przedstawia różne fragmenty katorżniczego życia (pobyty w szpitalu, handel 

wódką, święta, kary cielesne, zachowanie przełożonych, roboty) i wiele sylwetek skazańców, 

spośród których znajduje wielu ludzi dobrych, wartościowych, z którymi nawiązuje przyjaźnie. 

Większość katorżników to jednak ludzie ponurzy, dumni, ambitni, zawistni, źli i złośliwi. Awantury, 

kradzieże i bójki są na porządku dziennym, atmosfera moralna panująca w barakach jest bardzo 

trudna do zniesienia dla Gorianczykowa. Większość skazańców pochodzi ze stanu chłopskiego, do 

byłego „pana” odnoszą się z pogardą a niekiedy nienawiścią, Aleksandrowi Pietrowiczowi jako 

byłemu szlachcicowi jest na katordze wyjątkowo ciężko, wrogość większości współwięźniów i 

samotność – to uczucia szczególnie doskwierające mu podczas pierwszych miesięcy pobytu w 

więzieniu. W miarę upływu czasu poznaje też lepszych ludzi, dostrzega też w więźniach trochę 

więcej pozytywnych cech.

Ostatnie tango w Brooklynie

Ben, mężczyzna blisko siedemdziesięcioletni, lecz z powodzeniem walczący z fizycznymi objawiami 

starości, poznaje młodą kobietę, która przeżyła miłosny zawód. Ze względu na różnicę wieku 

mężczyzna boi się rodzącego się między nimi uczucia i doprowadza do rozstania. Jednakże los 

sprawia, że spotykają się ponownie- w tragicznym okolicznościach- i postanawiaja ze sobą zostać.

Evelyn

To historia ojcowskiej miłości, która zmieniła oblicze surowego irlandzkiego prawa.

Siostra Carrie

Jedna z najpoczytniejszych książek autora "Tragedii amerykańskiej", powieść o Kopciuszku, który 

wspiął się na szczyty, ale też o bezlitosnych prawach rządzących każdą społecznością, o egoizmie i 

żądzy bogactw, namiętnościach i wyrachowaniu. Osiemnastoletnia Caroline Meeber, zwana w 

rodzinie "siostrą Carrie", przenosi się z małego miasteczka do Chicago. Zetknąwszy się z życiem 

metropolii, szybko się przekonuje, że nie tak łatwo zapewnić sobie byt uczciwą pracą. Ambicja i 

olśnienie wielkomiejskim życiem sprawiają, że Carrie łatwiejszą drogę...

Kod Biblii

Książka jest dziennikarskim zapisem odkryć dokonanych przez grupę matematyków i kryptologów. 

Pozwalają one przypuszczać, że w tekście Biblii są zakodowane informacje dotyczące naszej 

teraźniejszości, a nawet przyszłości. Jednym z odkryć badaczy był zaszyfrowany zapis nazwiska 

Icchaka Rabina, który krzyżował się ze słowami "zabójca, który zabił". Z tym ostrzeżeniem zwrócił się 

do premiera Izraela autor książki. Rok później przepowiednia sprawdziła się.

Westerplatte 1939. Przed szturmem 
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Westerplatte 1939. Przed szturmem jak w zatrzymanym kadrze filmowym ukazuje ostatnie godziny 

pokoju, w których trwają gorączkowe przygotowania do wojny. Już wiadomo, że gdańska bomba 

wybuchnie, nie wiadomo tylko kiedy – i jakie będą tego skutki. Analiza sił militarnych obrońców i 

atakujących pozwala dotknąć złożonych problemów Europy powersalskiej oraz drażliwych 

stosunków polsko-gdańskich i polsko-niemieckich. Historia półwyspu Westerplatte zaś wyjaśnia jego 

symboliczne znaczenie, utwierdzające polskie prawa do Gdańska. Liczne zdjęcia, rysunki, plany i 

tabele umożliwiają śledzenie tego kadru w kilku płaszczyznach, zapowiadających zamykanie się 

dziejów Wojskowej Składnicy Tranzytowej i tworzenie legendy żyjącej własnym życiem.

Hrabina de Charny

Akcja tej sensacyjnej, pełnej barwnych przygód i niesamowitych perypetii bohaterów książki 

obejmuje pierwsze dni Rewolucji Francuskiej, kiedy po tragicznych dniach 5 i 6 października król 

Ludwik XVI, zmuszony opuścić Wersal, udaje się wraz z całym dworem do Paryża. Te historyczne 

wydarzenia stanowią tło dla wątków romansowych, wśród których najdramatyczniejsza jest miłość 

hrabiny de Charny do swojego męża, hrabiego Oliwiera de Charny, kochanka królowej Marii 

Antoniny.

Hrabia Monte Christo

Dzieje niezwykłych losów oficera marynarki, Edmunda Dantesa, poznajemy w momencie wpłynięcia 

do Marsylii trójmasztowca „Faraon”, na którym objął on, po śmierci dowódcy, stanowisko kapitana. 

Wydaje się, że przed młodym człowiekiem rozpościera się teraz pasmo sukcesów, szczególnie że 

czeka też na niego ukochana Mercedes, z którą wkrótce ma wziąć ślub. Niestety, tuż przed swoją 

śmiercią dowódca poprosił Edmunda, by ten dostarczył do Paryża pewne dokumenty, które podczas 

rejsu zostały zabrane z Elby, gdzie uwięziony był Napoleon.

Hrabia Monte Christo

Dopiero treść drugiej części Hrabiego Monte Christo przynosi właściwą opowieść o czynach 

tytułowego bohatera najsłynniejszej opowieści Aleksandra Dumasa. Metamorfoza, jaką w tomie 

pierwszym przechodzi Edmund Dantès – młody i ubogi marynarz, odznaczający się zarówno 

szlachetnością, jak i naiwnością – sprawia, że w drugiej części powieści staje się on zupełnie innym 

typem bohatera. Dopiero tutaj poznajemy prawdziwe oblicze hrabiego Monte Christo – 

wyrachowanego, inteligentnego i ekscentrycznego arystokraty, ogarniętego żądzą okrutnej zemsty 

za niesprawiedliwe wieloletnie uwięzienie i pokrzyżowanie planów życiowych.

Królowa Margot

Powieść słynnego francuskiego pisarza Aleksandra Dumasa będąca połączeniem romansu i powieści 

historycznej, której tłem są wydarzenia wojenne XVI wiecznej Francji.

Kawaler d'Harmental

Młody szlachcic francuski Raul d'Harmental pojawia się na dworze Ludwika XIV, na krótko przed 

śmiercią króla. Rozpoczyna swoją błyskotliwą karierę wojskową. W tym czasie dwa stronnictwa, 

pierwsze podlegające diukowi du Maine i drugie, któremu przewodzi Filip książę Orleański, 

podejmują jawną walkę o władzę. Kawaler d'Harmental zostaje wplątany w polityczne spory, a jego 

szlachetna naiwność jest wykorzystywana przez księcia du Maine'a i jego uwodzicielską żonę. Ich 

spisek ma na celu obalenie regencji Filipa Orleańskiego. Młodzieniec, zmagając się z przeciwnościami 

losu, przeżywa miłość do uroczej Batyldy. Jak zakończy się wyniszczająca rywalizacja dworskich 

ugrupowań? Czy d`Harmental będzie mógł związać się z ukochaną?

Trzej muszkieterowie
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To powieść, w której akcja rozgrywa się głównie we Francji, w latach 1625-1665. Treścią są przygody 

czterech przyjaciół muszkieterów gwardii królewskiej: Atosa, Portosa, Aramisa i d'Artagnana. Obok 

wątków fikcyjnych mamy tu też ukazane wydarzenia historyczne za czasów panowania Ludwika XIII, 

regencji Anny Austriaczki i kardynała Mazarina oraz pierwszych lat panowania Ludwika XIV. 

Inspiracją dla stworzenia tego cyklu były pamiętniki królewskiego muszkietera gaskońskiego 

pochodzenia – Charlesa de Batz de Castelmore d'Artagnan.

Karol Szalony

Akcja powieści "Karol Szalony" Aleksandra Dumasa rozgrywa się w okresie niezwykle burzliwym w 

dziejach Francji końca XIV i początku XV w. Był to czas rozprzężenia wewnętrznego, anarchii i wojen 

domowych. Karol Szalony, król Francji od 1380 r., popadł w chorobę umysłową. Fakt ten 

wykorzystały rywalizujące ze sobą grupy, przede wszystkim książęta burgundzcy oraz książę 

orleański i jego krewniacy - hrabiowie Armaniac. Te i inne wydarzenia stały się kanwą powieści 

historycznej A. Dumasa, obfitującej w intrygi, spiski, mrożące krew w żyłach pojedynki, efektowne 

sceny batalistyczne, zdrady i miłostki. Wszystko to sprawia, że mamy do czynienia z nader 

interesującą powieścią o wielowątkowej fabule.

Czarny tulipan

Śmierć zamordowanych przez rozjuszony tłum Jana i Korneliusza de Wittów w holenderskiej Hadze 

powoduje w życiu skromnego uczonego i hodowcy tulipanów, Korneliusza van Baerlego, ciąg 

niezwykłych wydarzeń. Jego spokojna egzystencja zostaje zakłócona, a on w trakcie prac nad 

uzyskaniem legendarnego tulipana o czarnych płatkach zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu. 

Ale to nie koniec komplikacji, bowiem przemycone do celi cebulki spróbuje zdobyć zawistny sąsiad 

van Baerlego, Boxtel, by przypisać sobie zasługi za to niezwykłe odkrycie. Czy w tej sytuacji 

Korneliuszowi uda się wyhodować upragniony kwiat, czy też zastąpi mu go piękna Róża Gryphus, 

córka więziennego dozorcy?

Czy to bajka czy nie bajka...Wiersze dziadków dla wnuków

W antologii "Czy to bajka, czy nie bajka..." oddajemy do rąk wszystkich pokoleń czytelników te 

wiersze ze skarbnicy polskiej literatury popularnej, które - choćby we fragmentach - pamiętamy i 

kochamy.

Dania mięsne i zapiekanki w 30 minut

Opowieści Świętego Mikołaja

Bajki dla dzieci 

Nowe oblicze Greya

Ich przypadkowe spotkanie dało początek fali namiętności, która z czasem wcale nie osłabła. 

Wspólna codzienność okazała się nie lada wyzwaniem, któremu Anastasia i Chrstian dzielnie 

stawiają czoła w imię łączącego ich uczucia. Kochankowie wciąż dryfują po wzburzonym morzu 

uczuć, targani namiętnością i rozterkami, niepewni tego, co zgotuje im los. Czy najbardziej 

poruszająca historia miłosna tego roku zakończy się happy endem? A może piękny sen przerwie były 

szef Any, Jack Hyde, który poprzysiągł zemsty i cierpliwie czeka na swoją szansę?

Baudolino

IDumas Aleksander Powieść historycznaLiteratura francuska132∕201782

Dumas Aleksander Powieść historycznaLiteratura francuska133∕201783

Dumas Aleksander Powieść romantycznaLiteratura piękna134∕201784

Dunin Janusz BajkaLiteratura polska135∕2017617

Ďurík Jozef Książka kucharskaKuchnia136∕2017422

Duval Marie   Jost AlainBajkaLiteratura francuska137∕2017619

E.L. JamesPowieść erotycznaLiteratura brytyjska138∕2017230

Eco UmbertoFantastykaLiteratura włoska139∕2017453



Załącznik nr 1

Baudolino czternastoletni chłopski syn, obdarzony bystrym umysłem i fantazją, przyprowadza pod 

rodzicielski dach zabłąkanego wśród mgieł i moczarów rycerza. Nieznajomym gościem okaże się 

Fryderyk Barbrarossa. Chłopak zdobywa sympatię cesarza, ten zaś zabierze go ze sobą w świat i 

pokocha jak syna. Baudolino lubi opowiadać i zmyślać, przy czym jakimś cudem wszystko, co 

wymyślił staje się rzeczywistością. I tak któregoś razu układa legendarny list księdza Jana obiecuje w 

nim zachodniemu światu bajeczne królestwo na Wschodzie, rządzone przez chrześcijańskiego króla. 

Fryderyk, wyruszając na wyprawę krzyżową, chce także dotrzeć do cudownego królestwa. Po jego 

śmierci, niespodziewanej i tajemniczej, Baudolino kontynuuje wędrówkę spotyka najdziwniejsze 

istoty przezywa przepiękną historię miłosną z najosobliwszą spośród córek Ewy..

Wyspa dnia poprzedniego 

W Wyspie Dnia Poprzedniego Umberto Eco w typowy dlań sposób łączy przygodową fabułę z 

dyskursem filozoficznym, nawiązując w treści i formie do takich arcydzieł jak "Podróże Guliwera" czy 

"Kandyd" . Szlachcic z Piemontu, Robert de la Grive, uratowany z katastrofy morskiej, dostaje się na 

opuszczony statek Daphne , zakotwiczony w pobliżu nieznanej Wyspy. Na pokładzie i w licznych 

pomieszczeniach znajduje wiele tajemniczych przyrządów oraz ptaków i roślin. Z czasem się 

dowiadujemy, że Robert trafił na morze jako tajny wysłannik Mazarina i Colberta, usiłujących odkryć 

sekret obliczania długości geograficznej. Dziwnym zrządzeniem losu naszemu bohaterowi również 

na pokładzie Daphne przyjdzie się zajmować tą kwestią. Prawdopodobnie statek stoi w pobliżu sto 

osiemdziesiątego południka, zatem na leżącej po jego drugiej stronie Wyspie wedle obliczeń XVII-

wiecznych geografów powinien być jeszcze dzień poprzedni. Nękany wspomnieniami utraconej 

miłości i wizją nikczemnego brata-sobowtóra, Robert coraz zapamiętalej pragnie dostać się na 

Wyspę, gdzie można ponoć ujrzeć Gołębicę Koloru Pomarańczy..

Czarodziejka z Darshivy

Uciekając przed Zakathem i jednocześnie goniąc Zandramas, Garion i jego towarzysze docierają na 

wyspę Melcenę. Spotykają tam kulawego alchemika Senjiego, który w swej bibliotece przechowuje 

księgę wyroczni. Członkowie wyprawy odczytują z niej przyszłe losy syna Gariona i decydują się na 

zmianę planów. Porzucają trop Zandramas i kierują się w strone siedziby wieszczów - Kell...

Wampiry i wlkołaki. Źródła, historia, legendy od antyku do współczesności

Kompendium wiedzy o wampirach i wilkołakach występujących w literaturze, sztuce i filmie, 

ilustrowane fragmentami tekstów literackich i przedstawieniami graficznymi. Obejmuje dzieje 

wampirów od antyku po XX wiek oraz uwzględnia mitologie germańskie, słowiańskie, romańskie, 

skandynawskie, węgierskie.

Kuźnia ciemności 

To początek epickiej opowieści autorstwa Stevena Eriksona, mówiącej o gwałtownych rodzinnych 

konfliktach, o zazdrości i zdradzie, o szalonej magii i nieokiełznanej mocy… a także o wykuciu miecza.

Po drugie dla forsy

30-letnia rozwódka, Stephanie Plum, zarabia na życie w niecodzienny sposób - zajmuje się 

ustalaniem miejsca pobytu zwolnionych za kaucją oskarżonych, którzy nie stawili się na rozprawę. 

Tym razem szuka aresztowanego pod zarzutem usiłowania zabójstwa Kenny'ego Mancuso, który 

złamał warunki zwolnienia i zniknął. Stephanie wpada na jego trop, lecz zanim doprowadzi sprawę 

do końca, narazie siebie i swoich najbliższych na śmiertelne niebezpieczeństwo

Strach przed nocą

Evans Justin 
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Za bramą świadomości rozciąga się ocean lęku... George Davies ma trzydzieści lat. Jego spokojne 

życie powoli staje się piekłem. Narodziny upragnionego dziecka okazują się początkiem dramatu. 

Przerażony własną niemocą ojciec nie potrafi dotknąć syna ani wziąć go na ręce. To, co było 

najpierw dziwnym zachowaniem, z biegiem miesięcy zmienia George'a w dziwaka, obce i 

niezrozumiałe monstrum, od którego oddalają się żona i znajomi. Jedynym wyjściem jest 

psychoterapia, bolesny proces, w którym będzie musiał odsłonić mroczne, zapomniane karty 

własnej przeszłości... George Davies ma jedenaście lat. Jego ojciec, uduchowiony mistyk i teolog, po 

powrocie z wyprawy do Hondurasu umiera z niewyjaśnionych przyczyn. Wkrótce potem chłopiec 

zaczyna spotykać niewidzialnego dla innych Przyjaciela, który wyjawia mu sekrety świata dorosłych. 

Czy jest wytworem chorego z rozpaczy umysłu George'a, czy realnym bytem przybyłym z krainy zła? 

Nieszczęśliwy, zagubiony chłopiec, stojący przed wizją szpitala psychiatrycznego, usiłuje zrozumieć 

dręczący go koszmar. Gdy nad jego głową psychiatrzy spierają się z duchownymi, wydarzenia 

przybierają coraz bardziej złowieszczy obrót. Znakomity debiut Evansa w klimacie "Egzorcysty" i 

"Szóstego zmysłu" to głęboko poruszający thriller psychologiczny z gęstą, niepokojącą atmosferą, w 

którym w racjonalny świat amerykańskich przedmieść wkracza przerażająca logika świata demonów. 

To historia o strachu, walce, odkupieniu... i złu, które czyha tuż za progiem.

Zaklinacz koni

Dziewczynka i jej koń nieoczekiwanie dostają się pod koła ciężarkówki. Nie ma ofiar śmiertelnych, 

ale wypadek wywiera desktrucyjnmy wpływ zarówno na nią jak i na jej konia.

Żołnierze Starówki. Dziennik Bojowy kpt. Ognistego

Wspomnienia z walk na Starym Mieście w czasie Powstania Warszawskiego 

Katedra w Barcelonie

Akcja książki toczy się w XIV wieku w dobie religijnych niepokojów, nietolerancji i wojen. Stolica 

Księstwa Katalonii, Barcelona, panuje na szlakach handlowych i rozrasta się ku morzu. Mieszkańcy 

skromnej, ubogiej dzielnicy Riberia, postanawiają własnymi rękami wybudować najwspanialszą i 

największą na świecie katedrę maryjną - słynną Santa Maria del Mar 

Niewytłumaczalne zjawiska

Książka Farkasa Niewytłumaczalne zjawiska składa się z trzech części: "O realności tego, co 

fantastyczne", "Białe plamy na mapie nauki" oraz "Świat bez granic". Co cechuje każdą z tych części? 

Celem autora jest ukazanie, że może istnieć coś, czego, racjonalnie rzecz biorąc, być nie powinno. 

Roznieca ona wątpliwość, jak określa to pisarz, czy aby na pewno wiemy to, co wiemy. 

Niewytłumaczalne zjawiska powinny dać do zrozumienia nawet najbardziej sceptycznie 

nastawionemu człowiekowi, iż faktów nie da się podważyć, a absurdalności świata wytłumaczyć.

Marianna i róże
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Marianna i róże to rodzaj pamiętnika napisanego przez autorki na podstawie zachowanego 

archiwum rodziny Malinowskich i Jasieckich, osiadłych w Wielkim Księstwie Poznańskim na 

przełomie XIX i XX wieku, oraz różnych źródeł historycznych dotyczących tego okresu. Są to przede 

wszystkim dzieje ziemiańskiej rodziny, jej zwyczajów, tradycji, "spisane" przez Mariannę z 

Malinowskich Jasiecką dla jej dzieci. Opisy codziennego bytowania rodziny wiążą się jednak z 

wypadkami o szerszym zasięgu. M. Jasiecka wspomina wydarzenia, którymi żyła Wielkopolska w 

dobie panowania pruskiego. Znaczne partie wspomnień są poświęcone walce ziemiaństwa i 

chłopstwa polskiego z germanizacyjną polityką Prusów na przykładzie działalności Kółek Rolniczych i 

ich patrona M. Jackowskiego, ks. P. Wawrzyniaka i in. Ukazane też zostały społeczne i narodowe 

zasługi Emilii Szczanieckiej, której plenipotentem był mąż Jasieckiej, jej stryja ks. Franciszka 

Ksawerego Malinowskiego, znanego językoznawcy i współzałożyciela Poznańskiego Towarzystwa 

Naukowego, także Antoniny Estkowskiej, wdowy po głośnym pedagogu Ewaryście, założycielki 

renomowanej pensji w Poznaniu, w której kształciły się córki autorki wspomnień. Brała ona udział 

m.in. w uroczystościach w Miłosławiu, w których uczestniczył Henryk Sienkiewicz. Do interesujących 

epizodów wspomnieniowych należą wzmianki autorki o pobycie Jana Kasprowicza oraz Ignacego 

Paderewskiego w Poznaniu. Rewelacyjnie wręcz brzmią uwagi Jasieckiej o "Czarnej Księdze" i jej 

domniemanym autorze A. Swinarskim, który swą konspiracyjną działalnością zwalczał pruską 

Komisję Kolonizacyjną. Marianna i róże to ciekawy obraz rodziny, której dobro było dla Marianny 

Jasieckiej najwyższym nakazem moralnym, i zarazem obraz życia w Wielkopolsce w latach niewoli 

pruskiej.

Wszystkie smaki namiętności 

Phoebe Mayle miała życie pod kontrlą. Nie zamierzała tracić czasu na romanse. Przeświecał jej jasno 

wytyczony cel: zrobić ze swojej restauracji najlepiej prosperującą knajpę w mieście. Wszystko 

zmienia się, kiedy do Redbolt przyjeżdża jej nowy szef kuchni, Nick. Temperatura na zapleczu 

restauracji rośnie, a Phoebe zaczyna marzyć o przyjemnościach innych niż tylko rozkosze 

podniebienia. Seks i jedzenie to odchudzająca mieszanka, ale w miarę jak coraz trudniej oprzeć się 

pokusie, Phoebe uświadamia sobie, że namiętny i dominujący Nick coś przed nią ukrywa.

Demony cudzego strachu

"Cygańszczyzna w naszym kraju zmierza bardzo powoli do swego kresu, do zaniku, do rozpłynięcia 

się wśród obcych. Długa to jeszcze droga, ale wiele zdaje się wskazywać na to, że dzień dzisiejszy jest 

już jej początkiem. Czy ta zła wróżba się spełni? Czy zagrożenie to potwierdzają — jak twierdziła 

kiedyś Papusza — gwiazdy z dyszla Cygańskiego Wozu? Nie wiem. Wiem tylko, że odwieczne dzieje 

cygańskie stanowią jedno z najbardziej nieprawdopodobnych zjawisk wśród ludów Europy. I że nie 

ma żadnych powodów, aby ich dalszy ciąg miał odstąpić od zasady nieprawdopodobieństwa. O tej 

właśnie zasadzie proszę pamiętać w czasie lektury 'Demonów cudzego strachu'. Wszystko, co w nich 

wydać się może niewiarygodne, jest — po cygańsku — prawdziwe".

Dziennik Bridget Jones

Bridget stara się odnieść w życiu sukces albo przynajmniej utrzymać się na powierzchni. Za każdym 

razem, gdy jej plany biorą w łeb, Bridget daje radę się pozbierać, szuka pociechy w życiu 

towarzyskim i mówi sobie, że wszystko będzie dobrze już rankiem, kiedy to jej życie będzie inne, 

wolne od alkoholu, zbędnych kalorii i emocjonalnych popaprańców. Oto pełna humoru kronika 

zdarzeń jednego roku z życia druzgocąco samokrytycznej Bridget Jones, roku, w którym Bridges 

postanawia: zmniejszyć obwód swoich ud o cztery centymetry, chodzić na siłownię trzy razy w 

tygodniu nie tyko po to, by kupić kanapkę, i stworzyć sensowny związek z odpowiedzialnym 

mężczyzną. 

Szepty i kłamstwa
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Czyżby pragnienie posiadania kogoś bliskiego mogło całkowicie zaślepić? Terry, samotna 

pielęgniarka, postanawia wynająć chatę położoną na tyłach swego domu. Bardziej niż na 

pieniądzach zależy jej na towarzystwie. Kiedy w odpowiedzi na ogłoszenie zjawia się młoda, wesoła 

Alison, Terry oferuje jej nie tylko mieszkanie, ale i przyjaźń. Od samego początku ma jednak niejasne 

przeczucie, że Alison nie jest osobą, za którą się podaje... Ni stąd, ni zowąd dziewczyna pośród 

ciemności nachodzi ją w sypialni. Terry przechodzą dreszcze... Kiedy ktoś zaczyna nękać ją dziwnymi 

telefonami - wpada w panikę. W końcu do jej domu wprowadza się podejrzany brat lokatorki. 

Dlaczego ci obcy ludzie mnie osaczają? - wpada w popłoch Terry. Zanim prawda wypłynie na 

wierzch, dojdzie do zbrodni...

Dzieje moje własne

Autorka tego pamiętnika, Wirydianna z Rodlińskich Kwilecka, 2`voto Fiszerowa (1761-1826), po 

pierwszym, nieudanym małżeństwie poślubiła generała Stanisława Fiszera, adiutanta Kościuszki i 

szefa sztabu wojska Księstwa Warszawskiego. Była osobą bardzo popularną, wykształconą, o żywym 

i chłonnym umyśle, znaną z błyskotliwej inteligencji i dowcipu. Jej pamiętnik, pisany po francusku, 

przez 150 lat nie był znany publiczności a nawet historykom. Napisany żywo i z humorem, z 

właściwym autorce temperamentem. Dodatkowym smakiem tej książki jest znakomity przekład 

Edwarda Raczyńskiego, Prezydenta RP na uchodźstwie.

Wielki Gatsby

Romantyczna miłość, przyjaźń, amerykański sen o szczęściu i sukcesie dostępnym dla każdego to 

stereotypy, które przynoszą głównemu bohaterowi - Jayowi Gatsby'emu, parweniuszowi 

przedzierzgniętemu w bogacza - tragiczne rozczarowanie. Miłość zniszczył kult pieniądza, przyjaźń 

okazała się pustym słowem, a sukces finansowy nie wprowadził go tak naprawdę do ,,lepszej" sfery. 

Jak podzwonne brzmią najsłynniejsze chyba słowa tej powieści: ,,Tak oto dążymy naprzód, kierując 

łodzie pod prąd, który nieustannie znosi nas w przeszłość". 

Niebezpieczne kłamstwa

Stella to nie jest moje prawdziwe imię. Thunder Basin w Nebrasce nie jest moim prawdziwym 

domem. Po tym jak byłam świadkiem groźnego przestępstwa, zostałam objęta programem ochrony 

świadków i wysłana do spokojnego miasteczka na końcu świata. Moje życie rozpadło się na milion 

kawałków. Nie potrafię się tu odnaleźć. Miałam rozpocząć ostatni rok liceum. Miałam być z 

chłopakiem, którego kocham, ale zostaliśmy rozdzieleni. Teraz w moim życiu pojawił się ktoś inny – 

czy mogę mu zaufać? Coraz trudniej jest mi ukrywać uczucia. Coraz trudniej jest też kłamać… Im 

bardziej czuję się bezpieczna, tym większe grozi mi niebezpieczeństwo. 

Smażone zielone pomidory

Evelyn przechodzi ciężkie chwile – twierdzi, że jest za młoda, żeby być starą, i za stara, żeby być 

młodą. Gdy odwiedza teściową w domu spokojnej starości, poznaje wiekową panią Threadgoode. 

Kobieta zaczyna opowiadać Evelyn historię swojego życia… We wspomnieniach wraca do małego 

miasteczka w Alabamie. Są lata 30. XX wieku, dwie przyjaciółki – Idgie i Ruth – postanawiają 

otworzyć kawiarnię Whistle Stop Cafe. Wkrótce staje się ona ulubionym miejscem spotkań 

mieszkańców i przyjezdnych. Tu każdy gość może liczyć na pyszną pieczeń, aromatyczną kawę i 

kawałek ciasta z kremem kokosowym. Za smakowitym menu kryje się jednak o wiele więcej – 

namiętności, dramaty, śmiech, a nawet… zbrodnia.  Poznając losy przyjaciółek, Evelyn uświadamia 

sobie, że najwyższy czas dokonać w swoim życiu kilku istotnych zmian. "Smażone zielone pomidory" 

to ponadczasowa opowieść o sile przyjaźni i kobiecej solidarności 

Łuk Triumfalny 
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"Łuk triumfalny", powieść z roku 1946, przedstawia dramatyczne losy niemieckiego emigranta w 

Paryżu tuż przed wybuchem II wojny światowej. Ravic - pod takim nazwiskiem ukrywa się główny 

bohater - jest lekarzem i nielegalnie przeprowadza operacje w cieszącej się dobrą opinią klinice. 

Pewnego dnia poznaje przypadkiem kobietę, która wypełni jego puste - jak już mu się wydawało - 

życie. Ale innego dnia spotka, również przypadkiem, gestapowca, który go kiedyś torturował. 

Rozliczenie się z dramatyczną przeszłością - jakkolwiek okrutne - uwolni Ravica na nowo. "Człowiek 

może wiele wytrzymać" - z tą myślą wyruszy w niepewną, przymusową drogę do obozu dla 

uchodźców.

Łza

Niezwykle ciekawa powieść, której akcja rozgrywa się podczas okupacji niemieckiej we Lwowie. 

Wiele zdarzeń opartych jest na przeżyciach samej autorki, będącej uczestniczką i świadkiem 

konspiracyjnej działalności Polaków w mieście, darzonym przez nią szczególnym sentymentem. Na 

tle gnębionego okupacją Lwowa pisarka ukazuje  powikłane związki uczuciowe młodych bohaterów. 

Łza jest ostatnią powieścią Stanisławy Fleszarowej-Muskat.

Tak trzymać! Wiatr od lądu

Pierwsza część trylogii, której akcja rozgrywa się w Gdyni. Wznowienie popularnej powieści 

Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Na podstawie książki powstał film "Miasto z morza", którego 

premiera przewidziana jest na październik 2009 roku. Wydanie zawiera zdjęcia z planu filmowego.

Zaginiona Dziewczyna

Jest upalny letni poranek, a Nick i Amy Dunne obchodzą właśnie piątą rocznicę ślubu. Jednak nim 

zdążą ją uczcić, mądra i piekna Amy znika z ich wiekiego domu na Missisipi. Podejrzenia padają na 

męża. Nick coraz więcej kłamie i szokuje niewłaściwym zachowaniem Najwyraźniej coś kręci i bez 

wątpienia ma w sobie wiele goryczy, ale czy rzeczywiście jest zabójcą? Z siostrą Margo u boku 

próbuje udowodnić swoją niewinność. Jednak jeśli Nick nie popełnił zbrodni, dzie w takim razie 

podziewa się jego piękna żona?

Aristos

Autor wyraża swe poglądy na życie inspirowane filozofią Heraklita. W świecie, który postrzegał on 

jako arenę ciągłych i chaotycznych zmian, nadrzędnym dobrem było Aristos-osoba lub rzecz 

najdoskonalsza w swoim rodzaju.

Korekty 

Po niemal pięćdziesięciu latach w roli żony i matki Enid Lambert chce wreszcie zaznać przyjemności 

życia. Na nieszczęście jej mąż, Alfred, zmaga się z postępującą demencją, a dzieci, w gruncie rzeczy 

trójka nieszczęśliwych, skłóconych z życiem ludzi, już dawno wyfrunęły z rodzinnego gniazda. 

Rozpaczliwie poszukując radości i prawdziwego szczęścia, Enid całym sercem pragnie zrealizować 

jedno marzenie: zebrać rodzinę w domu na ostatnie wspólne święta Bożego Narodzenia...

Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku

Thomas L. Friedman stara się ukazać czytelnikom nową, wspaniałą rzeczywistość XXI wieku, aby 

mogli zrozumieć wydarzenia dziejące się na ich oczach na globalnej scenie. Wyjaśnia też, jak doszło 

do spłaszczenia świata u progu nowego stulecia, co ten proces oznacza dla krajów, firm, grup 

społecznych i jednostek oraz jak władza i społeczeństwo mogą i muszą się do niego dostosować. 

Świat jest płaski, książka jednego z najlepszych dziennikarzy naszych czasów, to aktualne spojrzenie 

na globalizację, jej sukcesy i porażki. 

Zapomniany język
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Na przestrzeni wieków i w różnych kulturach poglądy na naturę snów różniły się ogromnie. Jednak 

bez względu na to, czy wierzymy, że nasze sny są realnymi doznaniami naszych dusz pozbawionych 

ciał, które opuściły w czasie snu, czy też wizjami zainspirowanymi przez Boga lub złe duchy, czy 

widzimy w nich wyraz naszych irracjonalnych namiętności lub przeciwnie, naszych najwznioślejszych 

i najbardziej moralnych cech, jedno pozostaje poza wszelką kontrowersją: pogląd, że wszystkie sny 

są znaczące i ważne.

Midway

Książka przedstawia bitwę pod Midway z punktu widzenia japońskiego. Odtwarza jej przebieg z 

drobiazgową dokładnością wplatając w opowieść przeżycia własne autorów - uczestników bitwy.

Zmiana skóry

Czwórka bohaterów powieści - śledzona bacznie przez Narratora - wyrusza w podróż po kraju, by 

dotrzeć do Choluli, miejscowości, w której Hernan Cortes został kiedyś niezwykle życzliwie przyjęty. 

Jednak później jego żołnierze zmasakrowali miejscową ludność indiańską. Wszyscy bohaterowie 

próbują rozliczyć się z własną przeszłością. Ważą dobre i złe chwile, by dokonać samooczyszczenia, 

bo zgodnie z mitologią aztecką stare musi umrzeć, by mogło narodzić się nowe. Okazuje się, że 

tradycja ta ciągle jest żywa. Podobnie jak bogowie azteccy, bohaterowie będą musieli się zagubić, 

zniszczyć swoje stare "ja", by móc odnaleźć się ponownie.

Kompozytorzy Świata

Przepięknie ilustrowany przegląd biografii i twórczości najwybitniejszych kompozytorów świata. 

Ubarwiona przeszło 300 reprodukcjami książka "Kompozytorzy Świata" stanowi nieocenione źródło 

wiedzy i wrażeń wizualnych dla miłośników muzyki w każdym wieku.

Dziecięce koszmary

W najnowszej powieści Lisa Gardner wydobywa na światło dzienne kolejne rodzinne sekrety i przez 

pryzmat losów trzech niezwykłych kobiet pokazuje, jak silne mogą być więzy krwi i jak często 

zbrodnie popełniają ci, których najbardziej kochamy...

Rodzina White'ów

Alfred White, dozorca w jednym z londyńskich parków, jest zaprzysięgłym rasistą i despotą. Z 

powodu wylewu trafia do szpitala, a wymuszone chorobą spotkania rodziny przy jego łóżku 

wydobywają na światło dzienne wzajemną nienawiść i skrzętnie skrywane urazy. Dzieci w chorych 

relacjach z ojcem upatrują źródeł swoich życiowych niepowodzeń. Starszy syn jest nieszczęśliwym 

pracoholikiem, córka na złość ojcu wiąże się czarnoskórym mężczyzną, a najmłodszy Dirk to 

prymitywny i zakompleksiony skinhead. Losy członków tej rodziny splatają się wyłącznie w sposób 

przypadkowy i dramatyczny. Powieść, historia rodzinnego dramatu, jest również wiernym obrazem 

brytyjskiego społeczeństwa i ważnym głosem w dyskusji na temat rasizmu. Maggie Gee, ur. 1948, 

ukończyła anglistykę w Somerville College w Oksfordzie i studia doktoranckie na Wolverhampton 

Polytechnic. W roku 1981 wydała swoją pierwszą powieść Dying in Other Words, a rok później Book 

Marketing Council zaliczyło Maggie Gee do grona dwudziestu najlepszych brytyjskich pisarzy. Należy 

do Royal Society of Literature. Rodzina White ów jest jej ósmą powieścią, w 2002 roku nominowaną 

do nagrody Orange w dziedzinie beletrystyki.

Cicha fala

Mrok, trauma i walka ze złem. Kameralna historia kryminalna w stylu noir. Walka z bezwzględnymi 

przestępcami funkcjonarisz jednostki antynarkotykowej na skraju załamania nerwowego i 

wstrząsająca zbrodnia. Kameralna, poruszająca powieść krminalna w której bohaterami są zwykli 

ludzie. Cicha fala opowiada o stracie i trudnym powrocie do normalnego życia.

Atlantyda
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Zafascynowany od wieków legendą Atlantydy człowiek nigdy nie ustał w poszukiwaniach baśniowej 

wyspy, zamieszkiwanej przez ludzi żyjących w harmonii i dostatku, cywilizacji rozwiniętej bardziej niż 

jakakolwiek inna, społeczeństwa doskonałego, które nagle zaginęło w odmętach fal, nie 

pozostawiając śladu i skrywając swoją wielką tajemnicę za murami zatopionego miasta. Aż pewnego 

dnia archeolog Jack Howard natrafia na klucz do rozwiązania zagadki podczas eksploracji morskich 

głębin w poszukiwaniu statków minojskich na Morzu Śródziemnym. Ale nie tylko on pragnie 

odnaleźć skarby sprzed tysięcy lat – ktoś jeszcze zna lokalizację Atlantydy. Archeolog zostaje 

uwikłany w grę na śmierć i życie, która może zniszczyć wiele istnień. Odkrycie przekraczające 

najśmielsze marzenia ma wysoką cenę…

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania

Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe 

wchodzące w zakres rachunkowości finansowej.

Coś pożytecznego

Przebojowa Darcy i rozważna Rachel są najlepszymi przyjaciółkami. Mimo różnic charakterów darzą 

się pełnym zaufaniem. Jedna noc wszystko zmienia. Kiedy Rachel budzi się u boku Deksa, 

narzeczonego Darcy, wie, że nic już nie będzie takie jak dawniej. Bo Rachel zakochuje się w Deksie, a 

data jego ślubu z Darcy jest coraz bliższa...

Coś niebieskiego

Życie Darcy w jednej chwili rozpada się na drobne kawałeczki. Narzeczony porzuca ją tydzień przed 

ślubem, na domiar złego odchodzi z jej najlepszą przyjaciółką. Darcy obwinia obydwoje o rozpad 

swojego związku, chodź sama ma romans i spodziewa się dziecka.

Tam, gdzie nikt cię nie znajdzie

Jest rok 1956. Renomowany francuski psychiatra, doktor Lucien Nourissier, udaje się do Barcelony. 

W swej pracy naukowej zajmuje się badaniem osobowości przestępców. Przedmiotem 

zainteresowania doktora jest Teresa Pla Meseguer, znana jako Pasterka, kobieta oskarżona o 

dwadzieścia dziewięć morderstw. Barceloński dziennikarz, Carlos Infante, jako jedyny, może mieć 

kluczowe informacje na temat poszukiwanej. Doktor Nourissier proponuje mu niecodzienne 

przedsięwzięcie: nie zadowalają go poznane dotychczas fakty dotyczące tajemniczej Teresy, marzy o 

osobistym spotkaniu z nią.  Nourissier i Carlos Infante wyruszają w podróż do regionu Maestrazgo, 

gdzie ukrywa się poszukiwana. Podczas wyprawy będą musieli zmylić czujność strażników, odróżnić 

tropy prawdziwe od fałszywych i stawić czoło tysiącom przeszkód. 

Good night, Dżerzi

Powieść osnuta wokół losów sławnego pisarza Jerzego Kosińskiego – polskiego Żyda, który zrobił w 

USA wielką karierę. Kim naprawdę był ów kontrowersyjny człowiek, zmieniający wciąż swą biografię, 

naznaczony Holokaustem bywalec klubów dla sadomasochistów, podejrzewany o to, że nie napisał 

sam głośnego „Malowanego ptaka”? Ciekawa konstrukcja: narrator (sam Głowacki) próbuje 

stworzyć scenariusz do filmu o Kosińskim, przemierzając emigrancki Nowy Jork. Niepokojące, 

błyskotliwe, w części autobiograficzne.
Zawód: dziennikarz śledczy

Cezary Gmyz. Jeden z najlepszych polskich dziennikarzy śledczych po raz pierwszy opowiada o 

kulisach swoich dochodzeń.

Zrób to sam
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Poradnik zawiera następujące części:                                                                                                              - 

Drobne prace i naprawy w domu;

- Sztuka upiększania wnętrz mieszkalnych;

- Rzemiosło jest żyłą złota;

- Kurs mistrzowski dla majsterkowiczów;

- Wykańczamy nasze mieszkanie;

- Dom, podwórze i ogród;

- Technika w domu i konserwacja samochodu.

Kompendium wiedzy  o turystyce

Celem książki jest przedstaienie roli i znaczenia turytyki w skali makro i w skali regionu. 

Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy Zestaw I

Publikacja zawiera wskazówki do rekrutacji trenerów pracy. Określa między innymi: profil 

kompetencji kandydata na trenera pracy; rolę zawodową (stanowisko) i rekomendowane warunki 

pracy trenera; wymagania kompetencyjne na stanowisku trenera pracy; wymogi skutecznego 

i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji

Bóg jest miłością VII pielgrzyka Jana Pawła II do Ojczyzny

Trasa oraz przemówienia Jana Pawła II podczas VII pielgrzymki papieża Polaka do Ojczyzny, w tym 

112 fotografii z tej uroczystości.

"Chrystus wczoraj, dziś i na wieki" V pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny

Trasa i przemówienia Jana Pawła II podczas V pielgrzymki papieża Polaka do Ojczyzny.

Bóg bogaty w miłosierdzie. VIII Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny

Trasa i przemówienia Jana Pawła II podczas VIII pielgrzymki papieża Polaka  do Ojczyzny.

 Jak to jeździ

Nowa seria książek dla dzieci, bogato ilustrowana, zawiera kolorowe zdjęcia i rysunki. Pozwala 

zapoznać się z najnowocześniejszymi pojazdami, ich budową, działaniem i wykorzystaniem. Ta 

książka prezentuje: samochody wyścigowe, ciężarówki, motocykle i czołgi.

Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus

J. Gray w swoim bestsellerowym poradniku wyjaśnia, dlaczego kobietom i mężczyznom tak trudno 

stworzyć szczęśliwy związek. Radzi też, jak mogą oni wykorzystać świadomość dzielących ich różnic, 

by zbudować harmonijną relację.Książka ta zapoczątkowała ogromną popularność autora i na stałe 

weszła do kanonu najbardziej poczytnych poradników podejmujących tematy związków, a jej tytuł w 

potocznym języku stał się synonimem różnic między kobietami i mężczyznami. Mężczyźni są z Marsa, 

kobiety z Wenus to w ciągu ostatnich kilkunastu lat najlepiej się sprzedająca na świecie książka o 

związkach damsko-męskich. 

Trans

Współczesna powieść obyczajowa. Małżeństwo młodej emigrantki w Paryżu okazuje się 

dramatyczną porażką. Po rozstaniu z mężem poznaje słynnego reżysera Laskiego, od lat 

mieszkającego i tworzącego we Francji. Miłość do starszego artysty to wyrafinowana sado-

masochostyczna gra. Intrygująca, napisana ostrym językiem, powieść „z kluczem” o miłosnym 

„transie”, seksie, narkotykach, niemocy twórczej i toksycznym uzależnieniu.

Europejka
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Ta książka Manueli Gretkowskiej to dziennik powrotu z Europy do Polski, która staje się właśnie 

Europą. Paradoksy polskiej codzienności opisuje pisarka uchodząca za narodową skandalistkę, a 

prowadząca przykładne rodzinne życie na wsi. Europejka to również książka o młodych Polkach 

usiłujących zrozumieć mężczyzn, świat, a przede wszystkim same siebie. Pełna ironii i gorzkiej 

czasem refleksji, ale również dowcipna, jest lekturą dla każdego, kto pragnie intelektualnej 

przygody.

Namiętnik 

Tom pięciu opowiadań Manueli Gretkowskiej mówi o potrzebie i poszukiwaniu miłości. Autorkę 

interesuje miłość kobiety i mężczyzny, we wszystkich jej smakach, obrazach, wcieleniach.

Krew i honor

Kwiecień 1943 roku. Clete H. Frade, bohater walk o Guadalcanal, zostaje wysłany do Argentyny, 

oficjalnie jako attache wojskowy ambasady USA, prywatnie zaś chce pomścić śmierć swego ojca, 

wpływowego argentyńskiego polityka, który sprzyjał aliantom i został zamordowany przez agentów 

nazistowskiego wywiadu obawiano się bowiem, że w nadchodzących wyborach może zostać 

prezydentem kraju. W tym samym czasie do Argentyny przyjeżdża równiej oficer SS, który między 

innymi ma nadzorować tajną operację zbierania funduszy dla wysokich rangą oficerów SS na 

wypadek przegrania przez III Rzeszę wojny. Esesman i Frade prowadzą grę wywiadowczą, której 

stawką jest nie tylko ich życie, lecz również przyszłość Argentyny...

Kopciuszek

Bajka opowiadająca o tym jak wykorzystywana do najgorszych prac przez macochę i przyrodnie 

siostry dziewczyna została księżniczką.

Królewna Śnieżka

Na życie pięknej królewny dybie zła macocha-czarownica, zazdrosna o jej urodę. Początkowo każe ją 

zabić myśliwemu, a na dowód wykonania rozkazu pokazać jej serce. Myśliwy lituje się nad 

dziewczyną i zostawia ją w lesie, dostarczając na zamek serce zająca. Śnieżka znajduje w lesie 

domek, należący do krasnoludków i zamieszkuje z nimi. Zła macocha dowiaduje się jednak, że 

Śnieżka żyje i, zmieniając postać, trzy razy usiłuje ją zabić. Za pierwszym razem ofiarowuje 

dziewczynie gorset (lub pas), którym próbuje ją udusić, za drugim daje jej zatruty grzebień. 

Dwukrotnie przybycie krasnoludków ratuje królewnę, jednak za trzecim razem Śnieżka zjada połowę 

zatrutego jabłka. Zrozpaczone krasnoludki, myśląc, że nie żyje, układają ją w szklanej trumnie. 

Przejeżdżający nieopodal książę, zachwycony urodą dziewczyny, błaga, by krasnoludki podarowały 

mu ciało Śnieżki.

Opowieści z ulicy Broca

Zaskakujące niezwykłością baśnie, układane przez autora wspólnie z grupą zaprzyjaźnionych dzieci 

paryskich. Niejednoznaczne, pełne filozoficznych podtekstów, łączą tradycyjne rekwizyty gatunku z 

realiami współczesności.

Prawnik

Kyle McAvoy to młody absolwent Yale, któremu świat powinien paść do stóp - a tymczasem jego 

życie staje się koszmarem. Zmuszony szantażem do przyjęcia posady na Wall Street w najbardziej 

prestiżowej firmie prawniczej świata, Kyle staje się pionkiem w zabójczej grze korporacyjnego 

szpiegostwa. Tak jak inny młody prawnik, Mitch McDeere z Firmy, Kyle jest wtrącony w sytuację, 

która go przerasta. I tak jak Mitch, Kyle nie ma nikogo, kto mógłby mu pomóc, ani miejsca, gdzie 

mógłby się schronić...

Zaklinacz deszczu

Rudy Baylor skończył właśnie studia prawnicze i ma problemy ze znalezieniem pracy. W końcu trafia 

do niewielkiej, mało znanej kancelarii, gdzie dostaje swoją pierwszą sprawę. Ma reprezentować 

chorego na białaczkę chłopca, który postanawia zaskarżyć potężne towarzystwo ubezpieczeniowe. 

Choć zadanie przypomina walkę Dawida z Goliatem idealistycznie nastawiony Rudy podejmuje się 

tego trudnego zadania. Czy uda mu się zwyciężyć w nierównym starciu z nieuczciwą korporacją?
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Trzepot skrzydeł

"Trzepot skrzydeł" to opowieść o młodej kobiecie, która ma męża, pracę, własny dom. Z pozoru 

wszystko wygląda kolorowo, naszej bohaterce niczego nie brakuje, a jednak Hanka nie promienieje 

szczęściem.

Ja wam pokażę!

Judyta już za chwilę stanie się kobietą szczęśliwą, bogatą i piękną - ukochany nareszcie się 

oświadczył, szef, zamiast zredukować, dał awans, a dzięki wakacjom na Teneryfie będzie wyglądała 

jak bogini. Niestety - Niebieski zaraz wyjeżdża na stypendium do Stanów, wielkimi krokami zbliża się 

matura Tosi, pojawiają się też kolejne osoby ze wspaniałymi pomysłami, jak urządzić życie Judyty...

Nigdy w życiu!

Judyta kończy trzydzieści siedem lat, ze złością wspomina mężczyznę, który ją porzucił, i 

nieuleczalnie marzy o wielkim uczuciu. Sama buduje dom na wsi i sama wychowuje nastoletnią 

Tosię. Udziela porad w piśmie kobiecym i nie zarabia tak dobrze jak Bridget Jones ani nie czuje się, 

jak ona, kobietą sukcesu. Nie wstydzi się swoich słabości i kompleksów, ma poczucie humoru, a po 

każdym kryzysie wybucha w niej nowa bomba energii

Nigdy w życiu!

Judyta kończy trzydzieści siedem lat, ze złością wspomina mężczyznę, który ją porzucił, i 

nieuleczalnie marzy o wielkim uczuciu. Sama buduje dom na wsi i sama wychowuje nastoletnią 

Tosię. Udziela porad w piśmie kobiecym i nie zarabia tak dobrze jak Bridget Jones ani nie czuje się, 

jak ona, kobietą sukcesu. Nie wstydzi się swoich słabości i kompleksów, ma poczucie humoru, a po 

każdym kryzysie wybucha w niej nowa bomba energii

Serce na temblaku

Ciąg dalszy bestsellerowej powieści Nigdy w życiu! Judyta nie marzy już o rycerzu na białym koniu. 

Przeżywa cudowne chwile u boku mężczyzny. Kocha, a zaraze wciąż broni swej nieależności. Jest 

bardzo ostrożna, bo dawne rany jeszcze się nie zagoiły. Czy powtórzy się dobrze znany scenarusz: 

najpierw ślub ,a potem serce na temblaku?

Zdążyć przed pierwszą gwiazdką

Jest to zbiór opowiadań o miłości i jej krętych ścieżkach...

Zielone drzwi

Autorka wspomina rodzinę, czasy szkolne, domy rodzinne, ukochane zwierzaki, dziecięce 

niespełnione marzenie – spełnione po latach, swoją pierwszą powieść, młodzieńcze przyjaźnie, 

różnorodne prace, od pomocy cukiernika przez salową do pracownicy biura matrymonialnego, 

oświadczyny, podróż do Libii, narodziny ukochanej córki, koniec małżeństwa, zmagania z chorobą 

nowotworową, budowę pierwszego domu, a w końcu literacką przygodę, która trwa do dziś…

Przegryźć dżdżownicę

To wnikliwe i poruszające, by nie rzec wstrząsające, studium uczuć i myśli - kobiety, która musi 

zmierzyć się z bodaj najgorszym, co mogło ją spotkać - zdradą. Grochola z dużym realizmem 

rekonstruuje stan psychiki swojej bohaterki, po mistrzowsku ukazuje niekończące się gonitwy myśli, 

desperackie próby uchwycenia sensu sytuacji, która jest przecież tragicznie absurdalna. Czy istnieje 

jakiś sposób? Czy kobieta może poradzić sobie sama, ze swoim bólem i wstydem?

Serce na temblaku

Ciąg dalszy bestsellerowej powieści Nigdy w życiu! Judyta nie marzy już o rycerzu na białym koniu. 

Przeżywa cudowne chwile u boku mężczyzny. Kocha, a zarazem wciąż broni swej nieależności. Jest 

bardzo ostrożna, bo dawne rany jeszcze się nie zagoiły. Czy powtórzy się dobrze znany scenarusz: 

najpierw ślub, a potem serce na temblaku?

Trzepot skrzydeł
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"Trzepot skrzydeł" to opowieść o młodej kobiecie, która ma męża, pracę, własny dom. Z pozoru 

wszystko wygląda kolorowo, naszej bohaterce niczego nie brakuje, a jednak Hanka nie promienieje 

szczęściem.

Gdy zabrakło miłości

Wspomnienia, które przedkładam, obejmują okres od ostatnich dni poprzedzających drugą wojnę 

światową do jej zakończenia.

Między sztuką, a polityką 

Miasto Gdańsk ze swą tak zmienną na przestrzeni stuleci historią jest symbolem różnorodności i 

bliskości stosunków między Polską i Niemcami. Znajduje to swój niepowtarzalny wyraz w Wielkiej 

Sali Rady Ratusza Głównomiejskiego: przez długie lata podejmowano tam ważne decyzje polityczne 

dotyczące miasta, tam też znajdują się wspaniałe zabytki będące symbolami tożsamości i 

historycznej roli Gdańska.

Kuchnia Polska Regionalna

Mordercze miasta

Mordercze miasta trzeba określić mianem ciekawej inicjatywy, dającej autorkom możliwość 

zaprezentowania swojej twórczości, zaś czytelnikowi - szeroki wybór interesujących tekstów. Różne 

oblicza zbrodni, różne podejście do miast, w których owe zbrodnie mają miejsce, pozwalają spojrzeć 

z szerszej perspektywy na twórczość Guzowskiej, Krawczyk i Michalewskiej oraz docenić najlepsze 

opowiadania

Rok na działce 

Poradnik stanowiący vademecum każdego działkowca 

Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika

Czwarte wydanie podręcznika ukazuje ciągłości struktury oraz dynamikę i ewolucję życia 

międzynarodowego.

Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika

Czwarte wydanie podręcznika ukazuje ciągłości struktury oraz dynamikę i ewolucję życia 

międzynarodowego.

Instytut regulacji zegarów

W życiu Hayriego zegary obecne były od zawsze: w młodości pracował zegarmistrza, po ciotce 

odziedziczył tylko stary zegar, w szpitalu psychiatrycznym, do którego na krótko trafił – naprawiał 

zegarki personelowi i sąsiadom. Będąc w sile wieku, Hayri staje się współtwórcą Instytutu Regulacji 

Zegarów, który ma narzucić nowy styl działania społeczeństwu tureckiemu, uregulować i 

unowocześnić pojęcie czasu pracy i wprowadzić nową jakość w stosunkach wewnątrzspołecznych.

Wybuchowe mango

W 1988 roku rozbił się samolot, na pokładzie którego znajdował się kontrowersyjny przywódca 

Pakistanu generał Muhammad Zia ul-Haq, śmietanka sztabu oraz amerykański ambasador. Przyczyny 

katastrofy do dziś nie zostały wyjaśnione. Kto chciał śmierci polityka, który dokonał zamachu stanu, 

wprowadził osadzone na Koranie prawo oraz wydał wyrok śmierci na byłego premiera Zulfikara 

Alego Bhutto? Teorii spiskowych nie brakowało, jednak żadna z nich nie dała ostatecznych 

odpowiedzi.

Moje rzymskie wakacje

Zabawna i wzruszająca opowieść o tym, że warto zaryzykować, by spełnić marzenia i... odnaleźć 

prawdziwą miłość. Romantyczna historia, malownicze zakątki Rzymu oraz przepisy na pachnące 

bazylią i rozmarynem włoskie przysmaki.
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Jena z najwybitniejszych powieści XX wieku oraz najsłynniejsza powieść na temat II wojny światowej. 

Powieść pełna czarnego humoru, ukazuje bezsens wojny i armii jako instytucji, wyśmiewa 

mechanizmy społeczne rządzące się logiką absurdu. Jej bohaterowie to zbiorowisko wariatów, 

fanatyków, oportunistków, ale nade wszystko ludzi, którzy mają jeden wspólny cel - za wszelką cenę 

przeżyć.
Ocet jabłkowy dobry dla zdrowia

Jaki wpływ wywarł ocet na elity Rzymu? Czym jest ocet czterech (siedmiu) złodziei? Dlaczego 

stosować go można jako środek odkażający? Jakie działanie ma masaż octowy? Czy wiesz, że ocet 

jabłkowy dodaje energii, poprawia formę i utrzymuje w zdrowiu? Od wieków wykorzystywany w 

medycynie ludowej – o wszechstronnych zastosowaniach: poprawia nastrój, działa bakteriobójczo, 

krwiotwórczo, pomaga schudnąć – zmniejsza apetyt na słodkie, przyspiesza przemianą materii, 

poprawia kondycję jelit. Naucz się wytwarzać ocet jabłkowy domowym sposobem, poczytaj o 

odmianach octów, które można kupić w sklepie, wypróbuj 130 sprawdzonych zastosowań octu 

jabłkowego i poznaj fascynującą historię odkrywania przez ludzkość cudownych właściwości tej 

cieczy!

Stary człowiek  i morze

Santiago to stary, samotny kubański rybak, którego prześladuje pech. Od wielu dni nie udało mu się 

nic złowić. W końcu udaje mu się: ogromny marlin połknął przynętę. Rozpoczyna się kilkudniowa 

walka rybaka z rybą o wiele większą od łodzi."Człowieka można zniszczyć,ale nie pokonać" - to 

zdanie, które wciąż powtarza sobie Santiago, bohater najgłośniejszej noweli Hemingwaya. 

Opowiadanie stało się symbolem walki człowieka z żywiołem i przeciwnościami losu. Pod koniec 

trzeciego tysiąclecia prowokuje zupełnie inne pytanie: czy warto poświęcać tak dużo energii w 

pogoni za zaspokojeniem własnych ambicji.

Dzieci Diuny

Trzeci tom kultowych "Kronik Diuny". Upłynęło dziewięć lat, odkąd oślepiony Paul Muad'Dib 

wyruszył samotnie na pustynię na spotkanie z Szej-huludem. W tym czasie rządy w Imperium 

sprawowała jego siostra Alia. Na drodze opętanej regentce wciąż jednak stoją prawowici następcy 

Paula - Leto i Ganima. Kilkuletnie dzieci są też zagrożeniem dla rodu Corrinów, odwiecznego wroga 

Atrydów, chcącego ponownie zasiąść na Tronie Złotego Lwa.

Inny świat

Wydane po raz pierwszy w 1953 roku w Londynie i wznawiane wielokrotnie wspomnienia Gustawa 

Herlinga - Grudzińskiego z sowieckiego łagru w Jercewie pod Archagielskiem ukazują się w serii 

Lekcja Literatury poprzedzone niezwykle interesującą rozmową, jaką z autorem książki 

przeprowadził znakomity znawca jego twórczości, Włodzimierz Bolecki. Książka Gustawa Herlinga - 

Grudzińskiego obok nieprzeciętnych walorów literackich jest przede wszystkim - co podkreśla w 

rozmowie Autor - dokumentalną relacją ofiary, kronikarza i badacza instytucji i mechanizmów 

sowieckiego "innego świata" zbudowanego na utopijnej, zbrodniczej ideologii totalitarnej.

Wokół ewolucji

Heller JosephSatyraLiteratura amerykańska217∕2017397

Hellmiß MargotKsiążka kucharskaKuchnia218∕2107161

NowelaLiteratura amerykańska219∕2017118 Hemingway Ernest

Herbert Frank FantastykaLiteratura amerykańska220∕2017682

Herling-Grudziński Gustaw BiografiaLiteratura polska221∕201771

IIHoffman Antoni NaukaNaukowa222∕201737



Załącznik nr 1

Przemożnego pragnienia sensu, chęci uzasadnienia swego istnienia i losu człowiek nigdy nie potrafi z 

siebie wykorzenić. I dlatego bezustannie powraca do pytania o istotę życia, o jego początki i historię. 

Uzasadnienie ewolucji, wskazanie jej sensu, wyjaśnienie jej przebiegu nic jednak jeszcze nie mówi - 

nie musi nic mówić – o jej ostatecznym celu. Jeżeli patrzy się na ewolucję biosfery przez pryzmat 

gatunków i ich historii, zupełnie nowego znaczenia nabierają wielkie trendy ewolucyjne, owe 

klasyczne przykłady konsekwentnego marszu form organicznych stale w tym samym kierunku (...) 

Dlaczegóż jednak pośród całej zmienności świata tylko ciśnienie selekcyjne sterujące ewolucją 

gatunków miałoby być niezmienne? Przecież można owe trendy pojmować jako artefakt naszego 

spojrzenia z perspektywy historii. To tylko nasz nawyk wiecznego szukania przyczyn i determinacji 

wydarzeń historycznych w tych nędznych ułamkach informacji, które o ich prawdziwych 

uwarunkowaniach posiadamy (...), organizuje całą nieprzebraną rozmaitość form organicznych w 

wielkie szeregi, w trendy.

Odwet

Chloe, zdolna i piękna studentka prawa, zostaje napadnięta i brutalnie zgwałcona. Dwanaście lat 

później pracuje w biurze prokuratora stanowego Miami. Jest już inną kobietą. Słynie z tego, że 

zachowuje zimną krew nawet podczas procesów najniebezpieczniejszych przestępców. Teraz 

prowadzi z pozoru oczywistą sprawę seryjnego mordercy, którego ofiarami padają młode kobiety. I 

nagle w sądzie staje oko w oko ze swoją przeszłością...

Biała Masajka

Jest to relacja z czterech lat, które spędziłam w buszu. Kierowana wielką miłością mego życia, 

wyszłam za mąż za Lketingę, Masaja z Kenii. Tam doświadczyłam nieba i piekła, dotarłam do granic 

wytrzymałości fizycznej i duchowej. Wraz z córką Napirai wygrałyśmy największą walkę o 

przetrwanie.

Nauka perswazji, czyli jak w 8 minut postawić na swoim 

Wywieranie wpływu na ludzi to nie tylko sztuka, ale również nauka. Prezentowana książka to święty 

Graal w dziedzinie perswazji, a udowodniony naukowo, poparty wynikami najnowszych badań 

psychologicznych system, który pozwoli ci, a nie rozmówcy zamienić w jego atak. To nie tylko 

poradnik dla ludzi biznesu, polityków, nauczycieli itp., a praca ta zmieni sposób, w jaki się 

porozumiewasz ze współpracownikami

Kościół dla średnio zaawansowanych 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, o czym mowa, książka Szymona Hołowni jest właśnie dla ciebie! Jak pisze 

sam autor, to coś dla tych: „którzy z Kościołem mają do czynienia od święta, ale wciąż są go ciekawi. 

Być może chcieliby dowiedzieć się, jak księża przygotowują się do kazań, czym różni się przeor od 

proboszcza i o co tak naprawdę chodzi z wymaganym przez księży »strojem godnym«. Nie dla mocno 

»zaawansowanych« katolików, którzy odpowiedź na te pytania znajdą u swoich duszpasterzy lub w 

setkach mądrych specjalistycznych książek. Ta książka żadną miarą nie jest specjalistyczna”.

Głos
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Zagadka śmierci portiera hotelowego, który przed laty by wybitym śpiewakiem. Morderstwo w 

hotelu tuż przed Bożym Narodzeniem to klopot dla wszystkich. Dla opasłego dyrektora, drżącego o 

reputację zarządzanego przez siebie obiektu w sercu Reykjaviku. Dla policjantki Elinborg, martwiącej 

się, czy zdąży upiec świąteczne ciasteczka. Dla ekscentrycznego Brytyjczyka kolekcjonującego płyty 

winylowe z nagraniami chórów chłopięcych. Wreszcie dla komisarza Erlendura, choć akurat jego 

wcale nie ciągnie do pustego mieszkania pełnego książek o zaginięciach i śmierci. Ofiara to pracujący 

i mieszkający w hotelu od dwudziestu lat portier, złota rączka, cichy człowiek, który co roku 

przebierał się za Świętego Mikołaja. W takim też stroju, z opuszczonymi spodniami, prezerwatywą 

na członku i raną kłutą w sercu znalazła go pokojówka.Komisarz Erlendur, ścigany przez demony 

przeszłości, kluczy w gąszczu kłamstw i plotek.  Poznaje też ponure, mroczne historie. Jedna z nich 

zaczyna się tak: wiele lat temu pewien chłopiec, mający wyjątkowo piękny i czysty głos, stał u progu 

wielkiej kariery...

Grobowa cisza

Dawna zbrodnia, która rzuca ponury cień. Typowa islandzka historia. Zbrodnia, która ujrzała światło 

dzienne po wielu latach. Czy jest możliwe dotarcie do prawdy, kiedy brak świadków, a wszelkie 

poszlaki zatarł czas? I przede wszystkim – czy warto wywoływać demony przeszłości, aby rozwikłać 

zagadkę? 

W bagnie

Rok 2001, Reykjavik – ciemna jesień, niepogoda. krótkie dni. Wszystko zaczyna się od morderstwa. 

Ciało niejakiego Holberga znaleziono w jego mieszkaniu w suterenie. Miał około siedemdziesięciu lat 

i żył samotnie. Zginął uderzony w głowę ciężką szklaną popielniczką. Czy to kolejna typowa islandzka 

zbrodnia? Można by sądzić, że Holberg jest przypadkową ofiarą, gdyby nie zagadkowe zdanie, 

zapisane na kartce i pozostawione przy ciele. Erlendur Sveinsson, niemłody, doświadczony policjant 

z Reykjaviku, musi poznać przeszłość ofiary i razem ze współpracownikami rozpoczyna żmudne 

śledztwo. Odkopuje bolesne historie sprzed czterdziestu lat i w nich szuka wyjaśnienia zbrodni. Skąd 

wzięła się czarno-biała fotografia dziecięcego grobu, znaleziona w biurku Holberga? Czy ze sprawą 

mają związek badania genetyczne prowadzone na Islandii? Co się stało ze znajomym ofiary, który 

zaginął bez wieści przed laty? Mając na głowie córkę narkomankę, która spodziewa się dziecka, i 

borykając się z kłopotami zdrowotnymi, Erlendur z uporem zmierza ku niepojętej prawdzie.

Andrzej Iwan: Spalony

Poruszająca historia człowieka, który tak wiele wygrał, ale jeszcze więcej przegrał. Andrzej Iwan z 

przejmującą szczerością opowiada o uzależnieniach od alkoholu, hazardu, a nawet o próbach 

samobójczych. Tłem dla jego historii pozostaje piłka nożna ? Widziana od środka, oczami wybitnego 

zawodnika, reprezentanta Polski w finałach Mistrzostw Świata w 1978 i 1982 roku. Iwan oddaje 

klimat czasów komuny, przedstawia życie całego pokolenia zawodników, których do tej pory - poza 

nielicznymi wyjątkami - widzieliśmy jako idealnych herosów.

Tyskie. Vademecum piwa

Międzynarodowa kultura piwa jest fascynująca, a Tyskie od lat stanowi jej nieodłączny element. 

Dlatego pragniemy przybliżyć polskim piwoszom zwyczaje związane z piciem piwa w różnych 

zakątkach Europy, po których oprowadzi nas Michael Jackson, określony przez The "Wall Street 

Journal" „największym światowym krytykiem piwa”.

Amerykańska gejsza
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Pikantny pamiętnik Amerykanki, która zatrudniła się w Tokio jako hostessa i zarazem frapująca 

książka o życiu w dzisiejszej Japonii. Z jednej strony autobiograficzna historia kobiety, która weszła w 

świat podziemnej erotyki i uciech, stając na granicy samozniszczenia. Z drugiej ? Błyskotliwa analiza 

tamtejszej kultury i obyczajowości, opartej na nierówności płci, pełnej sfrustrowanych ludzi i 

szaleństwa zmysłów, dokonana przez autorkę, będącą z wykształcenia... kulturoznawcą Azji.

Dr House i filozofia - wszyscy kłamią

Mówi się, że House to mordercza mieszanka Sherlocka Holmesa, nietzscheańskiego nadczłowieka i 

retora-taoisty. A może jest zwyczajnym bucem? Genialnym, ale jednak bucem? Jeśli chcesz 

dowiedzieć się, co skrywa on przed Tobą, i masz ochotę zdemaskować jego małe kłamstewka, 

wielkie łgarstwa oraz mroczne tajemnice, możesz to zrobić właśnie teraz. Czy wystarczy Ci odwagi, 

by rozłożyć ten nieprzewidywalny umysł na czynniki pierwsze? Wybór należy do Ciebie. Jeżeli 

zdecydujesz się na tę ryzykowną grę, nie będziemy Cię mogli powstrzymać. Tylko upewnij się, że 

obok jest ktoś, kto zdąży przeprowadzić intubację. I pamiętaj -- nigdy nie ufaj lekarzom!

Piekło i niebo

Pierwszy tom trzeciej i ostatniej części trylogii o rodzinach: Hazardów z północy i Mainów z południa. 

Poznajemy ich losy już po wojnie secesyjnej. Czy koniec wojny to koniec konfliktów Północy z 

Południem? Czy Madeline, Charles, George zdołają zpomnieć o wojnie i żyć normalnie?  Czy Bentowi 

uda się zrealizować plany zemsty?

Czy przetrwa przyjaźń Mainów i Hazardów? 

Piekło i niebo

Pierwszy tom trzeciej i ostatniej części trylogii o rodzinach: Hazardów z północy i Mainów z południa. 

Poznajemy ich losy już po wojnie secesyjnej. Czy koniec wojny to koniec konfliktów Północy z 

Południem? Czy Madeline, Charles, George zdołają zpomnieć o wojnie i żyć normalnie?  Czy Bentowi 

uda się zrealizować plany zemsty?                                                                     Czy przetrwa przyjaźń 

Mainów i Hazardów?                 

e-biznes dla MŚP korzystanie z innowacji w biznesie

Książka jest ustystematyzowanym wprowadzeniem w zagadnienia szeroko rozumianego e-biznesu. 

Poczynając od definicji podstawowych pojeć, autor buduje w sposób przystepny i zrozumiały scenę, 

na której łatwo tworzyć nowe przedsięwzięcia nowoczesnej ekonomii. Wyjaśnione zostają w sposób 

bardzo precyzyjny, ale jednocześnie przejrzysty (ilustrowane przykładami) podstawowe mechanizmy 

e-biznesowe, takie jak: internetowy model biznesowy, agregacja łańcucha wartości, outsourcing i 

inne.

Sztuka Indii 

Sztuka indyjska wciąż jeszcze budzi w nas poczucie wielkiej odrębności, osobliwości, egzotyki. 

Wydaje się trudna do pojęcia, zagadkowa. W dzisiejszym jednak świecie pojęcie egzotyki zatraca 

sens i rację bytu w tempie gwałtownym, wciąż wzrastającym.

Pięćdziesiąt twarzy Greya

Studentka literatury Anastasia Steele przeprowadza wywiad z młodym przedsiębiorcą Christianem 

Greyem. Niezwykle przystojny i błyskotliwy mężczyzna budzi w młodej dziewczynie szereg 

sprzecznych emocji. Fascynuje ją, onieśmiela, a nawet budzi strach. Przekonana, że ich spotkania nie 

należało do udanych, próbuje o nim zapomnieć – tyle że on zjawia się w sklepie, w którym Ana 

pracuje, i prosi o drugie spotkanie. Czy wiszący w powietrzu, pełen namiętności romans będzie 

początkiem końca czy obietnicą czegoś niezwykłego? Jaką tajemnicę skrywa przeszłość Christiana i 

jak wielką władzę mają drzemiące w nim demony?
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Ciemniejsza strona Greya

Rozstanie okazuje się bolesne. Ogarnięci obsesyjną tęsknotą kochankowie nie potrafią bez siebie 

żyć. Kiedy więc Christian proponuje Anie zupełnie nowy układ, dziewczyna nie potrafi mu odmówić. 

Wkrótce zaczynają uczyć się siebie nawzajem. Christian walczy z wieczną potrzebą kontroli i 

stopniowo oswaja drzemiące w nim demony. Ana uczy się życia w luksusie i bronienia własnej 

niezależności. Kiedy wydaje się, że świat miłości, pasji i nieskończonych możliwości stoi przed nimi 

otworem, ciemne chmury gromadzą się nad luksusowym wieżowcem, w którym mieszkają…

Nowe oblicze Greya

Wspólna codzienność okazała się nie lada wyzwaniem, któremu Anastasia i Chrstian dzielnie 

stawiają czoła w imię łączącego ich uczucia. Kochankowie wciąż dryfują po wzburzonym morzu 

uczuć, targani namiętnością i rozterkami, niepewni tego, co zgotuje im los. Czy najbardziej 

poruszająca historia miłosna tego roku zakończy się happy endem? A może piękny sen przerwie były 

szef Any, Jack Hyde, który poprzysiągł zemsty i cierpliwie czeka na swoją szansę?

Poznajemy cyferki

Książeczka przeznaczona do nauki cyferek 
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Pracownia Czasu

Tomik poezji 

Tam i tu LXXXIX

Tomik poezji 

Impreza u Ralpha

Impreza u Ralpha to dowcipnie napisana historia mieszkańców pewnego domu. Tytułowy Ralph 

wraz z przyjacielem zakochują się w Jamimie, nowej współlokatorce. Z kolei Karl i Siobhan, którzy 

mieszkają piętro wyżej, żyją szczęśliwie w nieformalnym związku. Ich domową idyllę zakłóca jedynie 

Cheri, femme fatale z ostatniego piętra.

Klejnot Medyny

Zaręczyła się, gdy miała sześć lat. Kiedy miała dziewięć lat, wyszła za mąż. Gdy skończyła 

dziewiętnaście, została wdową... Aisza, ukochana żona proroka Mahometa. W świecie, w którym 

kobiety uważano za własność mężczyzn, stała się wpływowym doradcą politycznym, wojowniczką i 

autorytetem religijnym. Do historii przeszła jako Matka Wiernych. Klejnot Medyny to wzruszająca 

opowieść o niezwykłej miłości Proroka i jego najmłodszej żony. Historia o kobiecie, która pokonała 

kulturowe przeszkody, stając się wielką postacią świata islamu.

Tarantula

Kim jest piękna Ewa, z którą wzięty chirurg plastyczny, Richard Lafargue, pokazuje się na 

przyjęciach? Dlaczego Ewa czasem tak subtelnie się uśmiecha, a on wtedy z trudem ukrywa 

wściekłość i ból? Czemu są razem, skoro jest między nimi tyle wrogości? Jaka tajemnica mogła 

połączyć ze sobą tych dwoje? Dlaczego piękny tekst piosenki "The Man I Love" stał się dla nich 

sposobem na wyrażanie nienawiści w najczystszej postaci? To książka, w której rozpacz przenika się z 

perwersją. To historia kata i jego ofiary. Tylko dla dorosłych.

Umierający dandys

Kolejna część bestsellerowej serii szwedzkich kryminałów Marii Jungstedt. Akcja rozgrywa się na 

tajemniczej Gotlandii. W mroźny, niedzielny poranek zostają odnalezione zwłoki mężczyzny, wiszące 

na bramie starówki w Visby – stolicy Gotlandii. Ofiara to właściciel galerii – Egon Wallin. Inspektor 

Knutas trafia na ślad prowadzący go do półświatka handlarzy narkotyków, prostytutek, 

homoseksualistów i złodziei obrazów.

Produkty kosmetyczne

Vademecum kosmetyczne 

Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Zestaw III
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Załącznik nr 1

Publikacja prezentuje ogólne i szczegółowe zasady monitorowania pracą trenerów pracy 

i zarządzania nią przy pomocy Elektronicznego Systemu Monitoringu. Zawiera także zestaw 

formularzy umożliwiających rejestrację przebiegu współpracy trenera z klientem oraz innych działań 

prowadzonych przez trenera na rzecz klienta (kontakty z rodziną, pracodawcą itp.)

Dasz radę. Ostatnia rozmowa

Do końca żył na pełnej petardzie. Ostatnie tygodnie spędził, odpowiadając na pytania o sprawy 

najtrudniejsze i najważniejsze. Wraz z Joanną Podsadecką zaprosił do rozmowy swoich Czytelników. 

Wasze pytania były bardzo osobiste, odważne, szczere aż do bólu. Ksiądz Jan każdego chciał 

wysłuchać, zrozumieć, każdemu dać coś z siebie. Odpowiadał w swoim stylu, błyskotliwie i z dozą 

ironii (nie chciał mówić jedynie o tym, co denerwuje go w księżach: Nie wystarczyłoby miejsca w 

książce).

Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne 

Celem działania ekspertów było zbadanie i zoptymalizowanie sposobu oddziaływania pomocy 

społecznej na osoby i rodziny, szczególnie pod względem możliwości udzielania wsparcia, w celu 

przywrócenia umiejętności samodzielnego wykonywania ról społecznych i zawodowych.

Miłość nad rozlewiskiem

III część bestsellerowego cyklu, będąca kontynuacją "Domu nad rozlewiskiem". Dwie narratorki: 

Gosia, która uważała, że zaczyna swoją nową małą stabilizację i Paula, która nieoczekiwanie 

zamieszkała nad rozlewiskiem, komentują rzeczywistość z własnej perspektywy. Miłość nad 

rozlewiskiem uświadamia, iż życie ciągle nas zaskakuje i dostarcza wielu powodów do tego, by nie 

bać się śmiałych decyzji, bądź do tego by trwać przy tych raz podjętych. Najważniejsze to czuć, 

myśleć, być kowalem własnego losu...

Kochaj i tańcz 20 lat wcześniej

Powieść rozgrywa się w dwóch planach, współcześnie i 20 lat temu. Rok 1983. Basia, nieśmiała 

studentka romanistyki, poznaje Janka, utalentowanego tancerza. Wkrótce połączy ich pierwsza, 

młodzieńcza miłość, która jednak nie wytrzyma próby czasu. Gdy Basia zachodzi w ciążę, Janek znika 

z jej życia i wyjeżdża do Nowego Jorku. Tam odnosi ogromny sukces. Rok 2008. Młoda dziennikarka 

Hania dowiaduje się od matki, że wbrew temu, co słyszała przez całe życie, jej ojciec żyje i mieszka za 

granicą. Jest nim legendarny Jan Kettler, który po przeszło dwudziestu latach pobytu za granicą 

przyjechał do Polski, by wyłonić uczestników turnieju European Show Dance. Jak na ironię, Hania 

właśnie dostała zlecenie, by napisać o nim artykuł. Jest to jednak doskonały pretekst, by 

obserwować ojca. Ale z czasem dużo większą uwagę Hani przykuwa Wojtek, utalentowany uczestnik 

warsztatów. Jest tylko jeden problem, Hania jest zaręczona ze Sławkiem, a ich ślub ma się odbyć za 

kilka tygodni...

Kamienie na szaniec

Opowieść o Bohaterach Szarych Szeregów – Rudym, Alku, Zośce, zilustrowana ponad 

osiemdziesięcioma zdjęciami ze wszystkich epok Ich życia – od gniazda rodzinnego, poprzez czas 

harcerstwa, miłości, walki, po dni ostatnie!

PWN Leksykon Europa Regiony i państwa historyczne

Jest to leksykon historyczny, w którym w ponad 700 hasłach, niektórych stosunkowo obszernych, 

przedstawiono dzieje regionów, krain historycznych i nie istniejących już państw w europie, a także 

ich stolic.

Dyskretny urok wystąpień publicznych, czyli jak zmienić koszmar w radość

Sztuka pięknego mówienia może sprawiać cuda: dodawać wdzięku, pomagać zdobyć wyższą pozycję, 

zarobić niezłe pieniądze. Wszystko to jest w zasięgu ręki dzięki sposobom, które znają fachowcy. 

Książka uczy tych zasad, przekonuje, że sprawdzają się one w praktyce oraz bawi zbiorem anegdot z 

życia sławnych ludzi. To przykład na potwierdzenie tezy, że samodoskonalenie może się okazać... 

świetną rozrywką.
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Busz po polsku

Akcja reportaży składających się na „Busz po polsku” rozgrywa się w latach 50 i 60., na prowincji, w 

Olecku, w Puszczy Białowieskiej, nad Narwią, w okolicach Brodnicy, pod Mławą, we wsi Grunwald, w 

Pratkach koło Ełku, krótko mówiąc - gdzie diabeł mówi dobranoc. Ich bohaterami są: dwie Niemki 

uciekające z domu starców w Szczytnie, flisak, stróż nocny, małorolny chłop klepiący biedę, 

robotnicy sezonowi, wyrzuceni ze studiów, którzy nie chcą wracać z Warszawy do swoich rodzinnych 

miasteczek i wsi, ludzie bez stałego adresu. Ale także inżynier, nauczyciel historii, student SGPiS 

nazwiskiem Piątkowski, który jest rekordzistą świata w rzucie dyskiem, młodzi mężczyźni odbywający 

służbę wojskową.

Podróze z Herodotem

Podróże z Herodotem są pochwałą Ryszarda Kapuścinskiego dla zasług starożytnego historyka i 

pdróżnika ale też autoportretem samego autora Szachinszacha, ogarniętego pasją podróżowania i 

poznawania świata. 

Cuda  z archiwum procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II

"Cuda" to publikacja o unikalnym charakterze, na którą składają się świadectwa łask otrzymanych za 

wstawiennictwem Jana Pawła II. Wszystkie teksty zamieszczone w niniejszej książce należą do 

dokumentacji procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Ojca Świętego. Świadectwa te, 

spontanicznie nadsyłane z wielu krajów, są głosem z całego świata świadczącym o wielkości 

polskiego Papieża. Mówią one o niezwykłych uzdrowieniach i nawróceniach, o powołaniach do życia 

duchownego oraz o cudownym darze rodzicielstwa. Znajdziemy tu wypowiedzi gwiazd, m.in. Sophii 

Loren, Krzysztofa Zanussiego, Piotra Adamczyka, Natalii Kukulskiej, Niny Terentiew czy Eleni.

Zło konieczne

W wielu miejscach Ameryki giną katoliccy księża. Niemal identyczny scenariusz rytualnych zbrodni 

wskazuje na jednego sprawcę. Dochodzenie prowadzi Maggie O'Dell, specjalistka od portretów 

psychologicznych seryjnych morderców. Poszlaki wskazują na to, że zamordowani księża za życia 

skrzywdzili wielu młodych mężczyzn. Maggie nie wie, że ofiary księży od pewnego czasu 

kontaktowały się ze sobą na specjalnym forum internetowym, planując zemstę. Tymczasem w życiu 

Maggie ponownie zjawia się ksiądz Keller. Podejrzany o potworne zbrodnie wymknął się wymiarowi 

sprawiedliwości. Teraz to jemu grozi śmierć. Keller proponuje układ - w zamian za osobistą 

nietykalność pomoże ująć seryjnego zabójcę. W imię wyższych racji Maggie godzi się na umowę: to 

zło konieczne.

Ściśle tajne

Ulewne deszcze podmywają grunt w Karolinie Północnej. Osuwająca się ziemia i lawiny błotne 

niszczą wszystko, co napotkają na drodze. Rośnie liczba zaginionych i martwych. Departament 

Obrony wysyła na miejsce tragedii Rydera Creeda, doświadczonego ratownika. Creed ma przeszukać 

teren, na którym znajdowało się tajne wojskowe laboratorium. To okolica skażona śmiercionośnymi 

substancjami. Gdy Creed odnajduje ciało pierwszego naukowca, nie ma wątpliwości, że ten człowiek 

został zamordowany. FBI powierza śledztwo agentce Maggie O'Dell. Maggie dobrze zna Creeda i lubi 

z nim pracować. Jednak tym razem staną po przeciwnych stronach barykady. Ona ma za zadanie 

odkryć prawdę, on dostał polecenie, by wojskowe tajemnice nigdy nie wyszły na jaw.

Fałszywy krok
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Melanie Starks żyje w konflikcie z prawem. Jest samotną matką, wraz z siedemnastoletnim synem 

Charliem utrzymuje się z drobnych kradzieży i oszustw. Kiedy wydaje się, że sprawy przybierają inny 

obrót, zjawia się jej brat, Jared Barnett. Oskarżony o gwałt i morderstwo wyszedł właśnie z więzienia 

dzięki sprytnym zabiegom obrońcy. Przybywa z opracowanym planem napadu na bank. Potrzebuje 

jednak pomocy siostry i jej syna. To ma być ich ostatni skok, który zapewni im dostatnie życie. 

Melanie godzi się wziąć udział w napadzie. Jednak nic nie idzie zgodzie z planem, giną niewinni 

ludzie. Zbiegli napastnicy nie mają odwrotu, zostaje im tylko ucieczka. Czy mają coś do stracenia, 

kiedy już raz zabili?

Granice szaleństwa

Agentka specjalna Maggie O'Dell rozpoczyna urlop. Telefon od przyjaciółki, psycholog Gwen 

Patterson, zmienia jej wakacyjne plany. Jedna z pacjentek doktor Patterson, Joan, zaginęła w drodze 

do Connecticut. Czy Maggie mogłaby pomóc w poszukiwaniach? Początkowo agentka O'Dell 

lekceważy niepokój przyjaciółki. Kiedy jednak w kamieniołomie w Connecticut przypadkowo zostaje 

odkopana beczka ze zwłokami kobiety, postanawia sprawdzić ten trop. Wkrótce okazuje się, że w 

opuszczonym kamieniołomie ukrytych jest więcej beczek z ludzkimi zwłokami. Maggie kolejny raz 

ma do czynienia z seryjnym mordercą, który wybiera ofiary według przerażającego klucza. Zaginiona 

Joan idealnie pasuje do schematu. Maggie zdaje sobie sprawę, że szanse na jej odnalezienie maleją z 

każdą chwilą. 

Trucizna

Sabrina Gallowey, pracownik naukowy w firmie EcoEnergy, od pięciu lat zajmuje się technologią 

produkcji paliwa alternatywnego. Kiedy nagle znika jej szef, przypadkowo trafia na trop sprawy 

znacznie bardziej złożonej i niebezpiecznej, niż jej się początkowo wydaje. Zaczyna otrzymywać 

pogróżki, ktoś ją śledzi. Ma coraz większe trudności z dostępem do potrzebnych danych... Wkrótce 

ginie jeden z jej pracowników i kobietę ogarnia przerażenie. Ofiara miała bowiem na sobie fartuch 

laboratoryjny z jej identyfikatorem. Rozpoczyna się gra o najwyższą stawkę. Sabrina jeszcze nie wie, 

że jej przeciwnikami są bardzo wpływowi ludzie ze świata polityki i biznesu, którzy zrobią wszystko, 

aby prawda nie wyszła na jaw. 

Kolekcjoner

Agentka FBI Maggie O'Dell widziała już wiele w swojej karierze. Ścigając morderców i psychopatów, 

zagłębiała się w najbardziej mroczne zakamarki ludzkiego umysłu. Ale kiedy na Florydzie straż 

przybrzeżna wyłowiła pojemnik wypełniony częściami ludzkiego ciała, nawet ona była wstrząśnięta 

tym, co zobaczyła. Tors, stopa, trzy ręce... Maggie zaczyna niezwykle trudne śledztwo. Odkrywa, że 

tors należy do mężczyzny, który zaginął w tajemniczych okolicznościach. Sprawę komplikuje fakt, że 

ostatnio widziano go setki mil od miejsca, gdzie został znaleziony fragment jego ciała. W tym samym 

czasie znad Kuby nadciąga potężny huragan, który może spustoszyć całą Florydę. Jest coraz mniej 

czasu na rozwiązanie makabrycznej zagadki.

Łowca dusz

W położonym w ustronnym miejscu domu letniskowym w Massachussets sześciu młodych mężczyzn 

wdaje się w strzelaninę z agentami FBI. Pięciu z nich ginie. W Waszyngtonie zostaje znalezione ciało 

córki senatora. Maggie O'Dell jest specjalistą od portretów psychologicznych seryjnych morderców. 

Dlaczego więc szef to właśnie jej powierzył rozwikłanie tych dwóch pozornie niezwiązanych ze sobą 

spraw? Wkrótce okazuje się, że sprawy łączy osoba wielebnego Josepha Everetta, charyzmatycznego 

przywódcy religijnej sekty, która rozrasta się niemal z dnia na dzień. Młodzi mężczyźni z domu 

letniskowego byli członkami kościoła Everetta, a córkę senatora zamordowano tuż po jednym z 

organizowanych przez wielebnego spotkań modlitewnych... 

Ostateczny cel
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Znużeni kierowcy zatrzymują się na parkingach przy autostradzie, by przekąsić coś, odpocząć, może 

się zdrzemnąć. Ale jest ktoś, kto zatrzymuje się w innym celu. Dla niego parkingi są terenem 

polowań… Od kilku lat, w całym kraju, kierowcy w niewyjaśnionych okolicznościach znikają bez 

śladu. Seryjny morderca patroluje autostrady… Agentka specjalna FBI, Maggie O’Dell i jej partner, R. 

J. Tully, odkrywają szczątki młodej kobiety, a przy nich ślad pozostawiony przez zabójcę. Jest też 

mapa, z którą ruszą w śmiertelny wyścig, by zatrzymać szaleńca, zanim zabije ponownie. Kiedy są już 

blisko mordercy, staje się jasne, że to Maggie jest jego ostatecznym celem. 

Dotyk zła

Kiedy seryjny morderca Ronald Jeffreys został skazany na śmierć i stracony, mieszkańcy Platte City 

odetchnęli z ulgą. Jednak trzy miesiące później znaleziono ciało kolejnej ofiary. Dziesięcioletni 

chłopiec zginął w taki sam sposób, w jaki zabijał Jeffreys. Koszmar powrócił ze zdwojoną siłą. 

Śledztwo w tej sprawie prowadzi szeryf Nick Morelli. Pomaga mu młoda agentka FBI Maggie O'Dell, 

wybitna specjalistka od tworzenia profili psychologicznych seryjnych morderców. Rozpoczyna się 

dramatyczna gra z czasem. Ginie następny chłopiec, a siostrzeniec szeryfa zostaje porwany. 

Dochodzenie komplikuje się, każdy kolejny trop prowadzi donikąd. Jedyna wiarygodna poszlaka jest 

zbyt przerażająca, by w nią wierzyć...

Zabójczy wirus

Pewnego dnia do Akademii FBI w Quantico trafia przesyłka, a w niej list z pogróżkami terrorysty. 

Maggie O'Dell i dyrektor Cunningham rozpoczynają śledztwo i wpadają w pułapkę zastawioną przez 

mordercę. Jego bronią jest śmiertelny wirus. Choć ofiary wydają się przypadkowe, w rzeczywistości 

wybiera je z precyzją. Agentka O'Dell wie, jak funkcjonuje umysł zbrodniarza, bez względu na to, czy 

jest on perwersyjnym pedofilem, czy szalonym seryjnym mordercą. Zamknięta w izolatce 

wojskowego instytutu badawczego, stara się znaleźć jakiś trop i pomóc agentowi Tully'emu w 

rozwikłaniu sprawy. Każde kolejne zakażenie grozi wybuchem epidemii. Maggie zdaje sobie sprawę, 

że ona i jej szef mogą nie doczekać ujęcia niebezpiecznego szaleńca.

Płomienie śmierci 

W Waszyngtonie płonie budynek... Policja odnajduje w zgliszczach ciało młodej kobiety. Śledztwo 

prowadzi agentka Maggie O'Dell. Na pozór proste dochodzenie budzi traumatyczne wspomnienia z 

dzieciństwa. W pożarze zginął ukochany ojciec Maggie, w płomieniach naraża życie jej przyrodni 

brat, który jest strażakiem. Wybucha kolejny pożar, policja znajduje kolejne zwłoki. Czy podpalacz 

jest też seryjnym mordercą? Śledztwo komplikuje się, wiele wątków prowadzi donikąd. A Maggie ma 

coraz większe powody do zmartwienia. Wyczuwa szóstym zmysłem, że ktoś ją nieustannie 

obserwuje. Nie wie, że morderca upatrzył ją sobie na kolejną ofiarę. On bardzo lubi takie pewne 

siebie, inteligetne kobiety. Lubi słuchać, jak krzyczą z bólu...

Śmiertelne napięcie

W lasach zachodniej Nebraski znaleziono ciała młodych ludzi z obrażeniami wskazującymi na silne 

porażenie prądem. Ci, którzy przeżyli, są ciężko ranni i śmiertelnie przerażeni. Grupa młodzieży 

chciała trochę zaszaleć, ale gdy nocne niebo rozjaśniły dziwne zjawiska świetlne, impreza zmieniła 

się w koszmar. Agentka FBI Maggie O'Dell próbuje ustalić, co jest prawdą, a co jedynie wytworem 

pobudzonej strachem i narkotykami wyobraźni. Wkrótce troje z ocalałych nastolatków ginie w 

niewyjaśnionych okolicznościach... W tym samym czasie dochodzi do masowych zatruć w szkołach w 

Wirginii i Waszyngtonie. Śledczym pomaga Benjamin Platt, specjalista od chorób zakaźnych. 

Desperacko próbuje zidentyfikować niezwykle groźny szczep bakterii, którą zaraziła się mlodzież. 

Czarny piątek
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Piątek, dzień po Święcie Dziękczynienia. Największe amerykańskie centrum handlowe przeżywa 

prawdziwe oblężenie. Ludzi ogarnął szał zakupów. To dzień największych promocji, 

najkorzystniejszych okazji. Właśnie wtedy zamachowcy przeprowadzają samobójczy atak. Ginie 

wielu niewinnych ludzi. Agentka Maggie O'Dell staje przed najtrudniejszą sprawą w swojej 

dotychczasowej karierze. Przekopując gruzowiska w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o sprawcę 

zamachu, odkrywa, że najgorsze dopiero ma nadejść. Czas ucieka, napięcie rośnie. O'Dell ma tylko 

dwadzieścia cztery godziny, aby dowiedzieć się kto stoi za zamachami i co będzie następnym celem.

W ułamku sekundy

Na własny użytek nazwali go Kolekcjonerem. Miał bowiem zwyczaj kolekcjonować swoje ofiary, 

zanim pozbywał sie ich w niewyobrażalnie okrutny sposób. Agentka specjalna Maggie O'Dell przez 

dwa lata śledzi każdy jego krok, a on bawi się z nią w kotka i myszkę. Schwytany, Albert Stucky ucieka 

z więzienia i rozpoczyna grę, wciągając Maggie w kolejną rundę. Maggie wznawia polowanie na 

psychopatę. Próbuje wejść w jego skórę, wyobrazić sobie jego myśli i uczucia, ale on wciąż 

wyprzedza ją o ułamek sekundy. 

Grek Zorba

Aleksy Zorba - człowiek wolny, żyjący w ścisłym związku z naturą, poddający się jej prawom, 

czerpiący radość ze wszystkiego, co go otacza - niczym Odys błądzi po morzach i lądach, a także 

między teoriami i systemami. Zorba, bez zniekształcającego pryzmatu rozsądku, odczuwa istnienie 

ziemi, wody, zwierząt i Boga. W momentach silnych wzruszeń, kiedy nie potrafi znaleźć 

odpowiednich słów, bierze w dłonie santuri, gra i tańczy, wyrażając tańcem swój zachwyt, cierpienie, 

radość i ból, swoją filozofią życia.

Skrzynka demona

Skrzynka demona jest pojęciem wywodzącym się z fizyki, teoretycznym pomysłem Roberta 

Maxwella, który sądził, że entropia układu zamkniętego może zostać przezwyciężona. Hipoteza ta, 

jak większość optymistycznych koncepcji, okazała się jednak błędna i nic nie uratuje świata przed 

śmiercią termiczną. Właśnie w tym umierającym świecie żyje bohater wszystkich opowiadań zbioru, 

pisarz Devlin Deboree, alter ego Keseya

Zapomniane rekordy

Książka dla entuzjastów lotnictwa. Omawia mało znane i niedoceniane wyczyny lotników w historii 

światowego lotnictwa, m.in. międzykontynentalne próby przelotów czy rajdy lotnicze.

Pani mecenas ucieka

Samantha jest prawniczką. Ma dwadzieścia dziewięć lat, iloraz inteligencji 158, wysokie szpilki i 

wszelkie szanse, by zostać wspólniczką w firmie Carter Spink. Jednak gdy popełnia fatalny błąd, który 

kosztuje firmę jej klienta 50 milionów funtów, wszystko wskazuje na to, że jej życie przewróci się do 

góry nogami. Pani mecenas musi uciekać. Z londyńskiego biura trafia w szczere pole, a niewinne 

pytanie o drogę zamienia się w rozmowę o pracę. I w ten sposób absolwentka Harvardu i obiecująca 

prawniczka zostaje... gosposią! Nowi pracodawcy nie mają pojęcia, że zatrudnili prawnika, podobnie 

jak Samantha nie ma pojęcia, jak włączyć piekarnik. Nie wspominając o obsłudze pralki, przyszyciu 

guzika czy ugotowaniu ziemniaków… I choć nigdy by nie przypuszczała, że łatwiej jest pomóc 

klientowi oszczędzić miliony funtów, bierze głęboki oddech i postanawia spróbować. 

Księga dżungli 
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„Księga dżungli” składa się z siedmiu rozdziałów. Trzy pierwsze (Bracia Mowgliego, Łowy węża Kaa i 

Tygrys) opowiadają o losach Mowgliego, chłopca wychowanego przez wilki. Został on odbity 

tygrysowi, Shere Khanowi, i przyjęty do wilczej gromady. Nauczył się języka zwierząt i praw dżungli. 

Opiekują się nim przybrani wilczy rodzice oraz pantera Bagheera, która już na początku złożyła za 

niego okup w postaci byka. Jego nauczycielem jest Baloo, niedźwiedź. Mowgli dorasta wśród 

przyjaciół, ale liczy się z tym, że kiedyś będzie musiał rozprawić się z kulawym tygrysem, który nie 

daruje mu, że został ocalony przez wilki. Po latach tygrysiej ‘propagandy’ młodsze wilki okazują 

Mowgliemu mniej sympatii, aż w końcu, gdy przyjazny mu wilk Akela przestaje być przywódcą stada, 

Mowgli zostaje zmuszony do odejścia do ludzkiej wsi. Po tym jednak, gdy udaje mu się zabić 

prześladowcę – tygrysa Shere Khana – zabobonni wieśniacy sprawiają, że Mowgli musi wrócić do 

dżungli.

Księga dżungli 

„Księga dżungli” składa się z siedmiu rozdziałów. Trzy pierwsze (Bracia Mowgliego, Łowy węża Kaa i 

Tygrys) opowiadają o losach Mowgliego, chłopca wychowanego przez wilki. Został on odbity 

tygrysowi, Shere Khanowi, i przyjęty do wilczej gromady. Nauczył się języka zwierząt i praw dżungli. 

Opiekują się nim przybrani wilczy rodzice oraz pantera Bagheera, która już na początku złożyła za 

niego okup w postaci byka. Jego nauczycielem jest Baloo, niedźwiedź. Mowgli dorasta wśród 

przyjaciół, ale liczy się z tym, że kiedyś będzie musiał rozprawić się z kulawym tygrysem, który nie 

daruje mu, że został ocalony przez wilki. Po latach tygrysiej ‘propagandy’ młodsze wilki okazują 

Mowgliemu mniej sympatii, aż w końcu, gdy przyjazny mu wilk Akela przestaje być przywódcą stada, 

Mowgli zostaje zmuszony do odejścia do ludzkiej wsi. Po tym jednak, gdy udaje mu się zabić 

prześladowcę – tygrysa Shere Khana – zabobonni wieśniacy sprawiają, że Mowgli musi wrócić do 

dżungli.

Błyskawiczne dziewczyny

Wojna zmierza ku końcowi. W południowych Niemczech, w nowoczesnym i tajnym centrum 

łączności, pojawiają się kobiety z Ochotniczej Służby Łączności, zwane „błyskawicznymi 

dziewczynami” od znaku łączności, którym jest błyskawica. Ich przyjazd powoduje niemałe 

poruszenie, zwłaszcza wśród męskiej obsługi stacji. Widoczne jest już zmęczenie wojną, trwającą 

prawie 6 lat. Niektórzy jednak bardzo poważnie biorą rozkaz Hitlera o „walce aż do piętnaście po 

dwunastej”.  Książka jest przede wszystkim hołdem dla dzielnych kobiet, które podjęły się podczas 

wojny trudnej służby w fabrykach, łączności i w szpitalach polowych. 

Wilki

Obraz kończącego się świata pewnej mazurskiej wsi w latach 1933-1945, zachwianie się 

dotychczasowej hierarchii wartości, utrata godności ludzkiej przez jednych i nieustępliwa walka o jej 

zachowanie przez innych - oto najkrótsze streszczenie tej znakomitej powieści, uważanej przez 

niektórych za największe osiągnięcie pisarskie nieżyjącego już Hansa Hellmuta Kirsta 

Morderstwo manipulowane

Zaczyna się jak pospolity kryminał. W dalszej fazie jednak stopniowo odkrywamy całą misternie 

utkaną intrygę i manipulację.

Afery generałów

"Afery generałów" to, jak określa to sam autor, fabularyzowany dokument dotyczący życia 

intymnego prominentów III Rzeszy. Hitler, Himmler, Goering, Fritsch, Hess, Guderian, Jodl, 

Rommel... Cóż oni nie wyczyniali.

Wrocław: Architektura i historia
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Fotografie pokazują urodę zabytkowych budowli Wrocławia, a interesujący tekst mówi o rozwoju 

architektury Wrocławia. Skomplikowana historia, okresy bujnego rozwoju i stagnacji, a także 

zniszczenie miasta w 68 % w czasie II wojny światowej – wszystkie te czynniki miały wpływ na jego 

obecny kształt

Między historią, a polityką 

Praca niniejsza jest zbiorem artykułów mieszczącej się między historią a polityką. Z powodu 

zainteresowania procesami i zjawiskami z tego obszaru oraz mechanizmami procesów historycznych 

i przemianami politycznymi powstały różnego rodzaju artykuły i opracowania, które są efektem 

zainteresowań oraz próbą eksperymentowania z formą i językiem. Poruszając się w różnych 

obszarach problemowych, można zauważyć, że wymagają one róznego podejścia i różnego języka 

Byłam z księdzem

Tajemnice zwierząt. Koty duże, średnie i małe

Album poświęcony kotom 

Świat na wyciągnięcie myśli

Książka poświęcona problemom politycznym, społecznym i gospodarczym

Wilcza Wyspa

Na jedną z warszawskich przystani Wisła wyrzuca ciało młodego mężczyzny. Gustav Rytterberg, syn 

szwedzkiego biznesmena, zaginął kilka tygodni wcześniej. Sprawców zbrodni próbuje odnaleźć 

komisarz Adam Nowak, sfrustrowany policjant w średnim wieku, znany z poprzedniej książki 

Konatkowskiego „Przystanek Śmierć”. Udaje się ustalić nie tylko tożsamość przestępców, przy okazji 

wychodzą na jaw mroczne tajemnice rodziny Rytterbergów – ich powiązania z mafią, a także 

niepokojące relacje między członkami klanu. Nowak bierze również udział w dochodzeniu w sprawie 

zaginięcia hinduskiego biznesmena, właściciela firmy pod Warszawą. Jakby tego było mało, gdy pod 

Zamkiem Królewskim zostają odnalezione szczątki ludzkie, tam też zostaje wezwany. Przy tych 

zagadkach prywatne problemy Nowaka – zbyt chętna do założenia rodziny partnerka i marne wyniki 

ulubionego klubu piłkarskiego – to pestka.

Program 10+

Książka poświęcona historii Grupy Kapitałowej Lotos 

Intensywność

Młoda kobieta Chyna Shepherd, próbująca poradzić sobie ze wspomnieniami koszmarnego 

dzieciństwa, jest świadkiem okrutnego zabójstwa przyjaciółki i całej jej rodziny. Mordercą jest 

psychopata, afirmujący intensywność własnych przeżyć kosztem całkowitej pogardy dla ludzkiego 

życia. Rozdarta między paraliżującym strachem a chęcią zemsty, Chyna towarzyszy zabójcy w jego 

podróży w charakterze pasażera na gapę i jest niemym świadkiem kolejnych zbrodni. Przez 

przypadek poznaje jego przerażającą tajemnicę: szaleniec więzi w swoim domu młodą dziewczynę 

imieniem Ariel. Przezwyciężając strach, Chyna decyduje się uratować Ariel - tymczasem sama wpada 

w pułapkę zastawioną przez zbrodniarza...

Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku 

Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku jest niezwykłym słownikiem wymyślonym i napisanym 

przez jednego człowieka. Jest kontynuacją Słownika mitów i tradycji kultury. Każdy, kto korzystał z 

tamtego dzieła, powinien zapoznać się z jego drugą częścią. Z kart tej książki przemawia do 

czytelnika mijający XX wiek z całą jego złożonością - z ogromnymi osiągnięciami nauki, techniki i 

kultury, a zarazem z okrutnymi rewolucjami i wyniszczającymi wojnami, z szaleństwem polityków i 

absurdami masowej kultury. Subiektywny dobór haseł nie jest wadą, ale zaletą dzieła. Jego lektura 

pozwoli czytelnikom skonfrontować własne przemyślenia i wiedzę o naszym stuleciu z tym jak widzi 

wiek XX Władysław Kopaliński.

Szekspir współczesny
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Moja książka w przekładach nosiła niezmiennie tytuł "Szekspir nasz współczesny". Czy tylko nasz? U 

Szekspira najbardziej może zadziwiająca jest wielokrotna powtarzalność współczesności, od 

pierwszego Folio po romantyzm, modernizm i nasze lata, i niemal na pewno będzie tak przez wiele 

epok we wszystkich językach i na wszystkich kontynentach. Ale współczesność nigdy nie jest dana; 

jest zadana - i to zadana nam i teatrom.

Prezent dla Mikołaja

Bajka dla dzieci 

Święta bałwanka 

Bajka dla dzieci 

Cyferkowo. Poznaję cyferki

Książeczka przeznaczona do nauki cyferek 

Zdążyć przed Panem Bogiem

Zdążyć przed Panem Bogiem to słowa Marka Edelmana, bohatera książki Hanny Krall, którego 

życiorys stał się literackim dokumentem z tragicznych dziejów polskich Żydów. Edelman był zastępcą 

komendanta Żydowskiej Organizacji Bojowej, potem pracował jako kardiochirurg, zdobywając 

międzynarodowy rozgłos. Rozmowa, jaką przeprowadziła z nim autorka, stanowi kanwę książki 

będącej relacją z okresu likwidacji Getta warszawskiego i powstania w 1943 roku.

Hrabina Cosel

Powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego, przedstawiająca tragiczne losy jednej z najsłynniejszych 

królewskich metres Anny Cosel, kochanki Augusta II Mocnego.

Dzieje Polski. Kraków za Łokietka

Książka pświęcona Historii Polski za panowania Władysława Łokietka

Niania w Nowym Jorku

Niania w Nowym Jorku to historia dwudziestokilkuletniej Nanny, która jako opiekunka 

czteroletniego chłopca staje się świadkiem rodzinnego piekiełka skrywanego za pozorami 

normalności. Niania w Nowym Jorku to opowieść pełna ciętego humoru, a przy tym wzruszająca i na 

wskroś prawdziwa. To z jednej strony wariacko śmieszny opis licznych perypetii, a z drugiej - gorzka 

satyra na styl życia, w którym wszystko ma większą wartość niż uczucia najbliższych.

Badania opinii pracowników w praktyce zarządzania 

Badania opinii pracowników – jako narzędzie, które ma posłużyć usprawnianiu funkcjonowania 

organizacji – jest wciąż doskonalone, a jego rola rośnie wraz z rozwojem kultury zarządzania. Bez 

ryzyka pomyłki można pokusić się o stwierdzenie, że przyszłość efektywnego zarządzania będzie w 

coraz większym stopniu zależeć od umiejętności wykorzystywania bezcenne wiedzy, jaką pozwala 

uzyskać sondaż opinii personelu.

Badania opinii pracowników w praktyce zarządzania 

Badania opinii pracowników – jako narzędzie, które ma posłużyć usprawnianiu funkcjonowania 

organizacji – jest wciąż doskonalone, a jego rola rośnie wraz z rozwojem kultury zarządzania. Bez 

ryzyka pomyłki można pokusić się o stwierdzenie, że przyszłość efektywnego zarządzania będzie w 

coraz większym stopniu zależeć od umiejętności wykorzystywania bezcennej wiedzy, jaką pozwala 

uzyskać sondaż opinii personelu.

Niemcy

Dramat z 1949 roku ukazuje różne postawy Niemców wobec nazizmu w czasie II wojny światowej. 

Akcja rozgrywa się w domu niemieckiej rodziny. Profesor Sonnenbruch wybrał wewnętrzną 

emigrację. Nie popierał nazizmu, ale też nie walczył z nim. Willy był zaangażowanym hitlerowcem, 

oficerem SS. Komunista Joachim Peters zaś czynnym antynazistą. Podstawowym zagadnieniem 

dramatu jest dyskusja wokół stanowiska profesora. Ostateczną konkluzję stanowi krytyka jego 

postawy.

Czy Polacy są antysemitami?

Stosunek Polaków do mniejszości narodowych, sąsiadów, przede wszystkim do Żydów.
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Zawierzyć słowu

Niniejsza książka to zbiór publikowanych na łamach ukazującego się w Poznaniu Przewodnika 

Katolickiego refleksji nad biblijnymi czytaniami niedziel i świąt. Nie tyle są to gotowe, dokończone 

homilie, ile zatrzymanie się nad biblijnym tekstem, nad Słowem, które Pan kieruje do człowieka. 

Chcą one - jak pisze we wstępie autor - być zaproszeniem do udania się w drogę za wezwaniem 

Słowa, które w Jezusie Chrystusie stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

Jan Paweł II Droga do świętości

Droga Jana Pawła II do świętości 

Cudzoziemka

Niezwykły, głęboki, poruszający portret psychologiczny kobiety niespełnionej, zawiedzionej i 

nieszczęśliwej. Historia pięknej i utalentowanej Róży, której karierę artystyczną złamał w zaraniu 

nieodpowiedzialny nauczyciel, a serce nazbyt pochopnie obdarzony wielkim uczuciem młody 

mężczyzna. Opowieść o rozczarowaniu i nienawiści do świata, która zatruwa każdą chwilę życia, 

niszczy niewinnych, tych najbliższych, a przede wszystkim tę, która nienawiść zamknęła w swoim 

sercu. Opowieść o tym, że nigdy nie jest za późno, aby pogodzić się ze światem.

Żart

To właśnie przydarza się Ludvikowi, głównemu bohaterowi opowieści, lekarzowi w komunistycznej 

Czechosłowacji, gdzie system nie pozwala na śmiech i rozrywkę. Zwłaszcza jeśli ma znaczenie 

polityczne i może obrażać Karola Marksa, ojca socjalizmu. Z powodu niewinnego żartu Ludvik 

zostanie wyrzucony z pracy. W dyktaturze taka degradacja niesie ze sobą również degradację 

społeczną i polityczną, która sprawia, że człowiek staje się nikim.

Życie jest gdzie indziej

Jaromil przyszedł na świat jako poeta - owoc  niechcianej przez ojca ciąży, jako niepowtarzalny 

dowód i wynik matczynej miłości. Od najmłodszych lat rysuje i pisze w przekonaniu, że to co robi, 

przyciąga uwagę innych. Kundera czyni ze swojego bohatera uniwersalny portret młodego artysty. 

Kiedy Jaromil próbuje uciec, tworzy, kocha i pragnie sławy, to samo w różnych momentach historii 

robią Rimbaud, Lermontow, Byron czy Shelley. Jaromil jako poeta staje się każdym z nich - życie 

Jaromila jest dla Kundery okazją, by zmierzyć się z młodością liryczną, pełną ideałów, gwałtownych 

uczuć i zmarnowanych nadziei. 

Pogromca Lwów

Styczeń, Fjällbacka w okowach mrozu. Z lasu wybiega na drogę półnaga dziewczyna. Nadjeżdżający 

nagle samochód nie jest w stanie zahamować ani jej wyminąć. Patrik Hedström otrzymuje 

powiadomienie o wypadku, gdy już wiadomo, że potrącona dziewczyna to Victoria, która cztery 

miesiące temu zaginęła, wracając do domu ze szkółki jeździeckiej. Okazuje się, że padła ofiarą 

okrutnych zabiegów, co gorsza, nie tylko ona. W tym samym czasie Erika Falck bada sprawę sprzed 

lat, rodzinną tragedię, która skończyła się śmiercią ojca rodziny. Odwiedza w więzieniu jego żonę, 

skazaną za morderstwo, ale nie może się od niej dowiedzieć, co się wtedy tak naprawdę wydarzyło. 

Erika czuje, że coś się nie zgadza, że kobieta coś ukrywa. Wydaje się również, że przeszłość kładzie się 

cieniem na teraźniejszości… 

Jak się pozbierać

Amanda i Jordan poznają się w kolejce po autograf autora poradnika "Jak się pozbierać". Amanda 

kupuje książkę dla siostry, która ma kłopoty małżeńskie. Jordan liczy na to, że po lekturze poradnika 

upora się ze śmiercią żony. Na sesji terapeutycznej zorganizowanej przez autora, w której oboje 

biorą udział, wychodzi na jaw, że i Amanda przeżywa trudne chwile. Niedawno zerwała z 

ukochanym. Tych dwoje boleśnie doświadczonych ludzi odnajduje wspólny język, zaczynają się coraz 

częściej spotykać. Jednak były kochanek Amandy nie zamierza zostawić jej w spokoju…

Bogactwo i nędza narodów
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Bogactwo i nędza narodów to zapierająca dech w piersiach swoim rozmachem panorama dziejów 

świata. Autor, historyk i ekonomista, emerytowany profesor Uniwersytetu Harvarda, postawił sobie 

za zadanie „wyśledzić i pojąć, jak przebiegał główny nurt postępu ekonomicznego i modernizacji: jak 

doszliśmy do tego, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy”. Landes mistrzowsko operuje anegdotą, 

szczegółem, zaskakującym porównaniem, sam zaś sprawia wrażenie demona erudycji. Na uwagę 

zasługują jego dowcipne polemiki z oponentami, wyznającymi "polityczną poprawność" w 

absurdalnie radykalnym wydaniu.Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy? - oto jest pytanie. 

Burza z krańców ziemi

Na podłodze prowincjonalnego kościoła w północnej Szwecji leży brutalnie okaleczone ciało 

mężczyzny. Gdy życie z wolna z niego uchodzi, on myśli o swojej poprzedniej śmierci. Wśród mroku 

nocy niczym smok wije się zorza polarna… Rebeka Martinsson wraca do rodzinnego miasta, o 

którym wolałaby zapomnieć. Chce pomóc przyjaciółce oskarżonej o zamordowanie brata, 

charyzmatycznego przywódcy lokalnego protestanckiego kościoła. Jednak by odnaleźć prawdziwego 

mordercę, Rebeka będzie musiała zmierzyć się z własną mroczną i bolesną przeszłością, stawić czoła 

wrogiej, milczącej wspólnocie, zanurzyć się w lodowatym, brutalnym świecie zakłamania, głęboko 

skrywanych rodzinnych sekretów, władzy i manipulacji. A walka o prawdę szybko zmieni się w walkę 

o jej własne życie. 

Jan Pawel II poza protokołem. Mistrz dialogu

Jak rozmawiać z politykami? O czym dyskutuje się z monarchami? A jaki temat jest dobry na 

rozmowę z gwiazdami showbiznesu i sportu? Co powiedzieć do najwybitniejszych ludzi nauki i 

kultury? O czym mówić z więźniami? Jakie słowa skierować do najuboższych?Tylko jeden człowiek 

na świecie potrafił z każdym rozmawiać tak, aby rozmówca czuł się wysłuchany i zrozumiany. Dzięki 

osobistemu urokowi tego człowieka, jego talentom dyplomatycznym i szczerej otwartości na drugą 

osobę udało się uniknąć wielu konfliktów. Jan Paweł II - on potrafił rozmawiać tak, by każdy 

rozmówca czuł się wyjątkowym człowiekiem. W dwóch pierwszych częściach cyklu "Jan Paweł II poza 

protokołem" autor przypomniał zaskakujące epizody z papieskich pielgrzymek. W tej skupił się na 

oficjalnych audiencjach oraz prywatnych spotkaniach Jana Pawła II, które ze względu na 

niecodziennych rozmówców i niezwykłość sytuacji, ukazują Papieża jako mistrza dialogu. 

Podstępy i Fortele wojenne

1294 rok p.n.e. Ramzes II prowadzi swoją armię na twierdzę Hetytów. Wyprawa kończy się klęską, 

bo Egipcjanie zostają wciągnięci w zasadzkę.1991 rok n.e. Saddam Husajn spodziewa się, że wojska 

koalicji uderzą od strony zatoki Perskiej. Atrapy sprzętu wojskowego i fałszywe wiadomości radiowe 

wprowadzają Irakijczyków w błąd, bo zwycięski atak następuje w zupełnie innym miejscu. 

Stosowanie podstępu na polu bitwy jest równie stare, jak sama wojna. Ta książka pokazuje fortele 

wojenne na lądzie, morzu i w powietrzu od starożytności po czasy współczesne. Wojny Cezara w 

Galii, wyprawy krzyżowe, rozgrywki o władzę renesansowych książąt, kampanie napoleońskie, wojny 

światowe a podczas wszystkich tych konfliktów walczący usiłowali różnymi sposobami zmylić 

przeciwnika. Dezinformacja, fałszerstwo, mistyfikacja, kamuflaż, a maskirowka to tylko część 

arsenału wojennych blefów. Dziś, gdy najważniejsza stała się wywiadowcza bitwa na informacje, a 

rozwój techniki dostarcza nowych możliwości oszukania wroga. Jon Latimer, a brytyjski historyk, 

wykładowca University of Wales, autor poczytnych książek poświęconych historii militarnej, takich 

jak Alamein, Burma: The Forgotten War, 1812: War with America, przez wiele lat służył w armii 

brytyjskiej

W służbie króla smoków

Powieśc fantasy pełna błyskawic i pogoni, ryzyka i ucieczek zapierających dech w piersiach

Szpieg
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Klasyczna powieść szpiegowska mistrza gatunku. Stworzony przez le Carre'ego bohater, George 

Smiley, musi stoczyć pojedynek woli i intelektu ze swoim radzieckim odpowiednikiem znanym jako 

Karla. Smiley ma zdemaskować "kreta", podwójnego agenta, który przeniknął do najwyższych 

kręgów brytyjskiego wywiadu.

Bajki robotów

Lem, jak sugeruje już sam tytuł, połączył w tej książce światy na pozór sobie obce: baśniową akcję 

przeniósł w kosmos, a księżniczki i czarodziejów zamienił na inteligentne i przede wszystkim 

obdarzone uczuciami maszyny. Powstał w ten sposób utwór wymykający się wszelkim klasyfikacjom, 

dzieło, które może być czytane przez młodszych czytelników, ale także przez wymagających 

miłośników fantastyki naukowej, skrzące się błyskotliwym humorem i arcyzabawną groteską.

Ofiara

Mierzący zaledwie 145 cm wzrostu paryski komisarz Camille Verhoeven jest diabelnie inteligentny, 

odważny i bezkompromisowy. Cztery lata po tragicznej śmierci żony, w życiu komisarza Verhoevena 

niespodziewanie pojawia się nowa kobieta i nowa miłość. Niestety, wkrótce zostaje brutalnie pobita, 

gdy przypadkowo staje się świadkiem napadu rabunkowego.

By móc samodzielnie prowadzić śledztwo, Verhoeven używa podstępu, łamiąc przy tym wszelkie 

zasady, za co grozi mu komisja dyscyplinarna i usunięcie z policji. Choć ofiara rozpoznaje sprawców, 

ich ujęcie wcale nie jest proste. Komisarz ze zdziwieniem odkrywa, że wskazani przestępcy nie są 

faktycznymi sprawcami, a sama ofiara nie jest osobą, za którą się podaje.

Dlaczego kobieta pojawiła się w życiu komisarza? Jaką rolę odegrała w całej sprawie? 

Szczelina

W powieści o pradawnej społeczności Szczelin kobiet, wśród których niespodziewanie rodzi się 

chłopiec, Doris Lessing snuje niezwykłą wizję początków dwustronnych relacji tyleż kłopotkiwych, co 

fascynujących. Pomysłowa i mądra bajka o istotach, które nie chciały żyć razem i nie mogly osobno, 

zmienia się nieoczekiwanie w całkiem współczesną, pełną refleksji rzecz o potrzebie miłości i sztuce 

kompromisu.

Dziecko Rosemary

Dziwni sąsiedzi, niepokojące odgłosy zza ściany i sny przerażające jak horror, tajemnicze napoje, 

zioła o odstręczającym zapachu, śmierć przyjaciela, mroczne książki zawierające informacje, od 

których cierpnie skóra - czego jeszcze potrzebuje młoda, prostoduszna, oczekująca swego 

pierwszego dziecka kobieta, by uwierzyć, że jej mąż oddał duszę diabłu i jemu poświęcił dziecko, 

które ona nosi w sobie?

Szesnaście małych rybek

Niezwykły spacer po świecie literatury i sztuki, pozwalający niemal zajrzeć na chwilę do okien 

sławnych pisarzy i artystów. Podglądamy burzliwe relacje pisarz-wydawca, zabawne dziwactwa i 

zaskakujące upodobania, obsesje i odwieczny lęk przed pustą kartką. Simon Leys w pięknym stylu 

pokazuje nam barwną rzeczywistość twórców. "Książki są boskie, a kto żyje bez nich, ten nie jest 

godzien życia.."

Ronja córka zbójnika

"Ronja, córka zbójnika" to piękna, poruszająca opowieść o przyjaźni i miłości, która doprowadza do 

pojednania zwaśnionych rodów. To również ekscytująca przygoda rozgrywająca się w starym zamku 

oraz lesie zamieszkałym przez dzikie konie i różne okrutne stwory: Wietrzydła, Szaruchy oraz 

Mgłowce.

Nie tylko fakty

Nie tylko fakty to książka o piętnastu fascynujących latach w historii Polski i piętnastu niezwykłych 

latach w moim życiu. O tym, o czym prawie nikt nie wiedział, a także o tym, o czym wszyscy wiedzą, 

ale nie chcą głośno mówić.

Chodźmy razem
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Niezwykle błyskotliwa, napisana z ogromnym poczuciem humoru historia pewnego romansu. 

Bezpretensjonalny styl, swobodna, wartka akcja oraz osadzenie akcji w rzeczywistości lat 

dziewięćdziesiątych, to elementy składowe powieści, którą czyta się z niekłamaną przyjemnością.

Mądrzejsze niż myślisz. Rewolucyjne zasady wychowania posłusznego psa

Autor obiecuje , że po zapoznaniu się z jego zasadami układania posłusznego psa, w ciągu kilku 

godzin nauczymy się skuteczniej komunikować ze swoim pupilem. Przedstawione ćwiczenia 

obejmują wszystkie rodzaje psiej aktywności: przychodzenie na żądanie, marsz przy nodze, 

przynoszenie przedmiotów, reakcja na obcych, nawyki higieniczne, szczekanie i gryzienie na 

polecenie. Wiele miejsca autor poświęca żywieniu oraz warunkom życia psów. Poprzez przykłady 

wyjaśnia zasady psiej logiki i ucz jak wykorzystywać ją do własnych celów oraz przestrzega: Nigdy nie 

wzywaj psa do siebie po to, by go ukarać.

Miasta Historyczne zachodniej i północnej Polski: zniszczenia i programy odbudowy

Syndrom samca alfa: jak go wykorzystać w biznesie 

Świat biznesu pełen jest samców alfa, urodzonych szefów tworzących wizerunek i sukces swojej 

firmy, nierzadko jednak kosztem pracowników. Książka wybitnych znawców tematu przynosi 

pogłębioną, śmiałą analizę funkcjonowania kobiet i mężczyzn alfa. Wyróżniając cztery typy alfa - 

dowódcy, wizjonera, stratega i wykonawcy - autorzy wskazują, jak powinni oni wykorzystywać swoje 

naturalne, wyjątkowe zdolności, a zarazem unikać swych destrukcyjnych "ciemnych stron', tak by 

stać się naprawdę skutecznymi przywódcami. Jest to również książka dla tych, którzy z alfami pracują 

lub żyją pod jednym dachem - mnóstwo tu praktycznych pomysłów i wskazówek pozwalających 

osiągnąć znakomite relacje zarówno w zespole, jak i w domu.

Krucjata Bourna

Jason Bourne znów wkracza do akcji. Wplątany wbrew swojej woli w zagadkową intrygę sięgającą 

mackami od Waszyngtonu do Pekinu, musi walczyć i zabijać, żeby ocalić ukochaną kobietę. W miarę 

jak zrywa kolejne zasłony fałszu, przekonuje się, że stawką w tej grze jest nie tylko utrzymanie 

politycznego status quo w Azji Południowo-Wschodniej, ale i kruchej równowagi sił w świecie.

"Krucjata Bourne'a", druga część przygód chyba najpopularniejszego bohatera, jakiego stworzył R. 

Ludlum, oszałamia zawrotnym tempem akcji i zdumiewa wielowarstwowością intrygi. Osadzona w 

gorącej scenerii Hong-Kongu, przykuwa już od pierwszej strony uwagę czytelnika, pozwalając mu 

głębiej odetchnąć dopiero po zakończeniu lektury.

Potęga pozytywnego nastawienia

Ani najgłębsza wiedza, ani najlepsze umiejętności praktyczne nie wystarczą w dzisiejszych czasach, 

aby zapewnić sobie udaną karierę zawodową i odnosić sukcesy na tym polu. Trzeba jeszcze mieć to 

bardzo ważne coś: pozytywne nastawienie i umiejętności interpersonalne. Jeśli jeszcze ich nie 

opanowałeś lub jeśli chcesz je doskonalić (a to kolejny klucz do sukcesu), ten poradnik z wyczuciem 

przeprowadzi cię przez zawiły labirynt stosunków międzyludzkich w miejscu pracy.

Ochrona praw jednostek w prawie wspólnot europejskich
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Przedmiotem prac badawczych autora są pozasądowe procedury ochrony praw osób fizycznych i 

osób prawnych przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich. Kolejno przedstawione są: 

prawo petycji do Parlamentu Europejskiego, skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii 

Europejskiej oraz liczne prawa skargowe do Komisji Europejskiej, w tym także skargi o charakterze 

sektorowym (np. z zakresu prawa antytrustowego). Rozważania mają zarówno walor teoretyczny, 

jak też praktyczny. Znakomita część wywodów uwzględnia przykłady poszczególnych rodzajów skarg 

oraz analizę praktyki w danym zakresie. W załącznikach do tekstu zamieszczone zostały wzory 

omawianych skarg. Całość problematyki została przedstawiona w kontekście systemowym, przy 

uwzględnieniu pozycji pozasądowych mechanizmów ochrony praw pośród innych procedur 

dochodzenia uprawnień w europejskim prawie wspólnotowym. Książka jest skierowana do 

szerokiego kręgu odbiorców. Może być pomocny zarówno teoretykom prawa, jak również 

praktykom (w szczególności fragmenty poświęcone skargom do Komisji Europejskiej). Z całą 

pewnością może być także przydatna dla studentów prawa, stosunków międzynarodowych oraz 

szeroko pojętych studiów europejskich.

Kelnerka na Manhattanie

Zabawna, lekka i optymistyczna powieść o ambicjach, harcie ducha i o miłości, w klimacie „Diabeł 

ubiera się u Prady”, choć niektórym zapewne przyjdą na myśl nasze sławne „Zaklęte rewiry”. Erin, 

menadżerka w dobrej firmie, traci pracę i zostaje kelnerką w ekskluzywnej restauracji na 

nowojorskim Manhattanie. Elegancja, miły nastrój na sali i wykwintne menu to jednak tylko fasada. 

Od kuchni wszystko wygląda zupełnie inaczej: robota jest mordercza, przyjaciele mogą okazać się 

wrogami, a szefowa, krewka Włoszka Gina, nie ma litości dla nikogo...

Leksykon ziół od A do Z

Przegląd wszystkich leczniczych ziół z ich właściwościami zdrowotnymi 

Mgła

Ada Rochniewicz właśnie zaczyna pracę jako oficer dochodzeniowy w warszawskiej komendzie. Jej 

nowym partnerem zostaje komisarz Sawicki. Tajemnicza śmierć kobiety na Mokotowie staje się ich 

pierwszym wspólnym zadaniem, które dla obojga okaże się próbą charakterów. Dlaczego Zofia 

została zamordowana? Czy przed śmiercią widziała się z byłym kochankiem? Co łączyło ją z 

nielegalnymi imigrantami? Jaką rolę w jej życiu odgrywał tajemniczy ruch religijny? Kolejne tropy 

wskazują, że z zabójstwem wiąże się piętrowa, przerażająca intryga. Pierwszy w dorobku Kai 

Malanowskiej kryminał to świetnie skonstruowana, niepokojąca i trzymająca w napięciu opowieść o 

tym, że zło przyjmuje często zaskakującą postać. 

Miasta Marzeń: Bratysława

Historyczne centrum stolicy jest niewielkie, ale niezwykle urocze i pełne miejsc oraz obiektów 

wartych zobaczenia. Należą do nich stare kościoły, pałace, wąskie średniowieczne uliczki oraz, 

górujący nad miastem, imponujący średniowieczny zamek. Ponadto godnymi odwiedzenia są 

miejscowe muzea. Bratysława oferuje również zabawę i rekreację na wolnym powietrzu zarówno w 

granicach miasta, jak i najbliższej okolicy. Prawie bez przerwy organizowane są tu festiwale i festyny, 

międzynarodowe targi oraz wystawy. 

Mózg Kennedy'ego
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Diagnoza „HIV" brzmi jak wyrok. Mnóstwo ludzi głowi się, jak ten wyrok anulować, a przy okazji... 

dobrze zarobić. Nieważne, ile przy tym stracą inni - pieniądze, zdrowie, życie. Mnożą się zespoły i 

laboratoria opracowujące formułę leku na HIV. Wszystkie te działania owiane są tajemnicą, a w grę 

wchodzą zawrotne sumy. Nic dziwnego, że pojawiają się teorie spiskowe i nielegalne praktyki. Na 

trop jednej z takich afer wpadł Henryk Cantor. Louise Cantor, archeolog, przylatuje do Sztokholmu z 

wykopalisk w Grecji, aby wygłosić wykład na sesji naukowej. Przy okazji odwiedza swojego syna, 

Henryka. Nie będzie im jednak dane uściskać się i porozmawiać. Louise znajduje zwłoki chłopaka w 

jego mieszkaniu. Okoliczności świadczą o samobójstwie, ale matka nie jest przekonana do wyników 

policyjnego śledztwa. Zaczyna swoje dochodzenie, które zaprowadzi ją aż do Afryki i w głąb 

podwójnego życia jej syna... Henning Mankell gra niedopowiedzeniami, mnoży przypuszczenia i gubi 

tropy. Jego powieść pokazuje, że wszystko i wszyscy to tryby w maszynie rządzącej naszym światem.

Czarna lista

Kryminał rozgrywa się w czarnomorskim kurorcie. Tym razem śledztwo prowadzi - znany z innych 

powieści rosyjskiej mistrzyni kryminału - podpułkownik Stasow, spędzający tam urlop wraz z 

córeczką. Detektyw jest kolegą po fachu Anastazji Kamieńskiej. W mieście odbywa się festiwal 

filmowy. Z rąk zabójcy kolejno giną gwiazdy pretendujące do nagrody festiwalowej. Miejscowe 

władze nie życzą sobie pomocy Stasowa, ktoś grozi jego córce, afera zatacza coraz szersze kręgi. 

Stasow, choć jest zastraszany, mozolnie bada sprawę. Równocześnie przydarza mu się romans życia 

z petersburską pisarką, która mieszka w tym samym pensjonacie.

Płotki giną pierwsze

Płotki giną pierwsze to kolejny kryminał mistrzyni gatunku Aleksandry Marininej. Jaka sprawa 

spadnie tym razem na barki major Anastazji Kamieńskiej najlepszego analityka w moskiewskim 

wydziale zabójstw? Znajomi mówią, że Nastia ma głowę jak komputer, obudzona w środku nocy, 

szczegółowo omówi każde morderstwo z ostatnich dziesięciu lat. Tworzy najbardziej 

nieprawdopodobne hipotezy.

Złowroga pętla

Major Anastazja Kamieńska, studiując na ekranie komputera plan Moskwy, odkrywa niezwykłą 

prawidłowość: kropki wyznaczające obszar o najwyższej przestępczości tworzą pętlę. Łączy się z nią 

druga pętla dla odmiany zakreślająca rejon, w którym przestępczość jest bardzo niska. Obie układają 

się w kształt poziomej ósemki -znak nieskończoności...Na styku pętli znajduje się pewien instytut, w 

którym prowadzone są tajemnicze eksperymenty. Czy doświadczenia naukowców mają coś 

wspólnego z odkryciem Kamieńskiej? W liście pozostawionym przez pracownika instytutu, który po 

zamordowaniu ukochanej żony popełnił samobójstwo, jest zdanie: Wszystko wypływa z 

nieskończoności zła ...Marinina, stawiając swoją bohaterkę przed nową zagadką, jak zwykle 

zaskakuje niezwykłymi pomysłami. Złowroga pętla to powieść trzymająca w napięciu od pierwszej do 

ostatniej strony.

Za wszystko trzeba płacić

Nad głową Nastii Kamieńskiej zbierają się czarne chmury. Znajomy mafioso Denisow zwraca się do 

niej z prośbą o pomoc w znalezieniu mordercy jego przyjaciółki. Nieformalne śledztwo wykazuje, że 

popełnione w Austrii zabójstwo ma związek z dziwnymi zgonami naukowców w Rosji. Nastia zaczyna 

podejrzewać, że Denisow prowadzi podwójną grę i próbuje ją wciągnąć w pułapkę. Tymczasem, 

oskarżona o kontakty ze światem przestępczym, zostaje odsunięta od obowiązków służbowych. Ale 

to dopiero początek kłopotów. Wkrótce major Kamieńska zaczyna otrzymywać telefony od 

tajemniczego Arsena, ktoś włamuje się do jej mieszkania i przeszukuje komputer. Nastia nie daje się 

jednak zastraszyć, podejmuje nierówną walkę z mafią i staje twarzą w twarz z mężczyzną, przez 

którego kiedyś omal nie zginęła.

Za wszystko trzeba płacić

Literatura rosyjska340⁄2017100

Marinina AleksandraKryminałLiteratura rosyjska341⁄2017110

KryminałLiteratura rosyjska342⁄2017111 Marinina Aleksandra

Mankell HenningKryminałLiteratura szwedzka338⁄2017554

Marinina AleksandraKryminałLiteratura rosyjska339⁄201799

Marinina AleksandraKryminał

Marinina Aleksandra KryminałLiteratura rosyjska343⁄2017590



Załącznik nr 1

Nad głową Nastii Kamieńskiej zbierają się czarne chmury. Znajomy mafioso Denisow zwraca się do 

niej z prośbą o pomoc w znalezieniu mordercy jego przyjaciółki. Nieformalne śledztwo wykazuje, że 

popełnione w Austrii zabójstwo ma związek z dziwnymi zgonami naukowców w Rosji. Nastia zaczyna 

podejrzewać, że Denisow prowadzi podwójną grę i próbuje ją wciągnąć w pułapkę. Tymczasem, 

oskarżona o kontakty ze światem przestępczym, zostaje odsunięta od obowiązków służbowych. Ale 

to dopiero początek kłopotów. Wkrótce major Kamieńska zaczyna otrzymywać telefony od 

tajemniczego Arsena, ktoś włamuje się do jej mieszkania i przeszukuje komputer. Nastia nie daje się 

jednak zastraszyć, podejmuje nierówną walkę z mafią i staje twarzą w twarz z mężczyzną, przez 

którego kiedyś omal nie zginęła.

Nie całkiem do pary

Lato. Na Manhattanie można zwariować z upału. A bohaterka powieści, 24-letnia Tracey Spadolini, 

zostaje w Nowym Jorku na całe wakacje. Na domiar złego zostaje tu sama, bo Will, z którym 

zamierza żyć-długo-i-szczęśliwie i "całkiem do pary", wyjechał na letnie występy. Wróci do miasta 

dopiero we wrześniu. Ale czy na pewno do niej? Żeby czymś wypełnić czas po wyjeździe Willa, 

Tracey postanawia przyjrzeć się własnemu życiu i zauważa, ze wynajmowanie przez nią mieszkanie 

przypomina obskurną norę, rzekomo obiecująca praca w reklamie jest nędzną fikcją, jej uda i biodra 

nie stają się ani o centymetr szczuplejsze, a na prawie idealnym wizerunku Willa widać coraz więcej 

rys. W tej sytuacji Tracey z pomocą kilku przyjaciółek i jednego wrażliwego faceta decyduje się coś z 

sobą zrobić. Czy uda jej się polubić całkiem nową kobietę, jaką w sobie odkrywa?

Mity Greków i Rzymian

Czytelnik znajdzie w tej książce najpiękniejsze mity Greków i Rzymian wśród nich te najbardziej 

znane o Prometeuszu, Syzyfie, Ikarze, Tantalu, ale również te mniej popularne 

Województwo Pomorskie

Album przedstawiający atrakcje województwa pomorskiego 

Gra o tron

W Zachodnich krainach o ośmiu tysiącach lat zapisanej historii widmo wojen i katastrofy nieustannie 

wisi nad ludźmi. Zbliża się zima, lodowate wichry wieją z północy, gdzie schroniły się wyparte przez 

ludzi pradawne rasy i starzy bogowie. Zbuntowani wladcy na szczęscie pokonali Smoczego Króla, 

Aerysa Targayena zasiadającego na Żelaznym Tronie Zachodnich Krain, lecz obalony władca 

pozostawił po sobie potomstwo równie szalone jak on sam... Tron objął Robert - najznamienitszy z 

buntowników. Mineły już lata pokoju i oto możnowładcy zaczynają grę o tron.

Starcie królów

Żelazny Tron jednoczył Zachodnie Królestwa aż do śmierci króla Roberta. Wdowa jednak zdradziła 

królewskie ideały, bracia wszczęli wojnę, a Sansa została narzeczoną mordercy ojca, który teraz 

okrzyknął sie królem. Zresztą w każdym z królestw, od Smoczej Wyspy po Koniec Burzy, dawni 

wasale Żelaznego Tronu ogłaszają się królami. Pewnego dnia z Cytadeli przylatuje biały kruk, 

przynosząc zapowiedź końca lata, jakie pamiętali żyjący ludzie. Najgroźniejszym wrogiem dla 

wszystkich bez wyjątku może okazać się nadciągająca zima...

Sławy polskiego sportu 

Książka przedstawia sylwetki wielu znakomitych polskich sportowców XX i XXI wieku. Są to: 

Waldemar Baszanowski; Zygmunt Chychła; Bronisław Czech; Kazimierz Deyna; Jadwiga 

Jędrzejowska; Teodor Kocerka; Halina Konopacka; Robert Korzeniowski; Zdzisław Krzyszkowiak; Jerzy 

Kulej; Janusz Kusociński; Stanisław Marusarz; Janusz Pyciak-Peciak; Zbigniew Pietrzykowski; Janusz 

Sidło; Irena Szewińska; Józef Szmidt; Ryszard Szurowski; Stanisława Walasiewicz; Sobiesław Zasada; 

Leszek Blanik; Otylia Jędrzejczak; Justyna Kowalczyk; Adam Małysz; Robert Sycz; Tomasz Kucharski; 

Adam Korol, Marek Kolbowicz, Michał Jeliński i Konrad Wasilewski.
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Miasto'44

Książka Miasto'44 to opowieść o powstańcach, nie ma tu patosu, nie ma tu historycznych ocen, za to 

są niespotykane emocje, wobec których żaden czytelnik nie pozostanie obojętny! Opowieść o 

młodych, pełnych życia i namiętności warszawiakach. Żyją tak, jakby każdy ich dzień miał się okazać 

tym ostatnim.  Przed wojną snują plany na przyszłość. Podczas wojny działają w konspiracji. Dla nich 

to nie tylko patriotyczny obowiązek, lecz także młodzieńcza przygoda, okazja do zabłyśnięcia przed 

rówieśnikami, zaimponowania dziewczynom. Na podziemnych szkoleniach romansują, popisują się, i 

wygłupiają. Nie wiedzą jeszcze, że nadchodzące lato będzie dla nich prawdziwym egzaminem życia. 

Nie wiedzą też, że historia ma wobec nich własne plany...Połączeni przyjaźnią bohaterowie tworzą 

jeden z najodważniejszych powstańczych oddziałów. Stają się świadkami poświęcenia i bohaterstwa, 

ale także okrucieństwa, zdrady, wreszcie zbrodni. Uczą się miłości i poznają, czym jest nienawiść. 

Otrzymują od historii krwawą i brutalną lekcję dojrzewania. 

Seryjny narzeczony

Ambitna scenarzystka Łucja przyjeżdża na wakacje do Ciechocinka, gdzie mieszka jej siostra Bogna. 

Mąż Bogny, Daniel, zginął we własnym domu, zabity przez sąsiada alkoholika. Łucja chce uczynić tę 

historię tematem swojego pierwszego scenariusza. Zbierając materiały, poznaje kilka wariantów 

prawdy. Dowiaduje się, że jej wyobrażenia o przeszłości rodziny, małżeństwie Bogny, a także o tym, 

co się stało, nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.

Na dzikim zachodzie

Niespodziewanie na preriach Dzikiego Zachodu pojawia się Dżafar – Pers o arystokratycznym 

pochodzeniu. Nikt nie wie, jaką misję ma do spełnienia ten tajemniczy cudzoziemiec. Zostaje kilka 

razy porwany przez Komanczów pod wodzą sprytnego To-kej-chuna. Old Shatterhand stara się 

uwolnić jeńca z rąk czerwonoskórych wojowników. Jednocześnie jest zaintrygowany zagadkowym 

przybyciem Dżafara i celem jego podróży.

Zmierzch

Siedemnastoletnia Isabella Swan przeprowadza się do ponurego miasteczka w deszczowym stanie 

Washington i poznaje tajemniczego, przystojnego Edwarda Cullena. Chłopak ma nadludzkie 

zdolności - nie można mu się oprzeć, ale i nie można go rozgryźć. Dziewczyna usiłuje poznać jego 

mroczne sekrety, nie zdaje sobie jednak sprawy, że naraża tym siebie i swoich najbliższych na 

niebezpieczeństwo. Okazuje się, bowiem, że zakochała się w wampirze...

Syreni Śpiew

W Bradfield w Wielkiej Brytanii znaleziono ciała czterech mężczyzn. W śledztwo został 

zaangażowany psycholog kryminalny Tony Hill. Nawet dla doświadczonego profesjonalisty seria 

przerażających morderstw na tle seksualnym okazała się niepodobna do niczego, z czym zetknął się 

do tej pory. Ale stworzenie psychologicznego portretu psychopaty to zadanie w sam raz dla niego, 

zwłaszcza, że przeszłość Hilla może pomóc mu zrozumieć motywy mordercy. Z tego samego powodu 

jest on idealnym materiałem na kolejna ofiarę… Rozpoczyna się gra między łowcą a ściganym. Hill 

musi stanąć twarzą w twarz z własnymi demonami i złem tak strasznym, że może nie mieć 

wystarczająco dużo odwagi i siły, by je powstrzymać. Jak skończy się walka pomiędzy bezwzględnym 

psychopatą a psychologiem? Czy ktoś wyjdzie z tego starcia zwycięsko? 

Chodź ze mną

To poruszająca i kontrowersyjna opowieść o dwóch kobietach, które walczą ze sobą, broniąc własnej 

tożsamości. Autorka nie daje gotowej recepty na życie. Jedyne, do czego zdaje się nakłaniać 

czytelnika, to chwila refleksji i próba zrozumienia, jak cenne jest dobro, którym los nas obdarza i jak 

bardzo trzeba je doceniać.

Co ma do tego wiek? Tajemnice zdrowego i szczęśliwego życia
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Napisałam tę książkę nie tylko po to, aby odpowiedzieć na pytania, jak pielęgnuję zdrowie i formę. 

Chcę także przypomnieć kobietom, że nadszedł czas, aby umieściły siebie na początku listy swoich 

priorytetów. Nigdy nie jest za wcześnie na to, aby zacząć o siebie dbać, ale też nigdy nie jest na to za 

późno.

Colin McRae. Autobiografia legendy WRC

Colin McRae zdradza, o czym myślał, tracąc przytomność zakleszczony we wraku swojej rajdówki, 

bezceremonialnie obnaża mechanizmy team orders i tłumaczy, dlaczego nienawidził Rajdu Monte 

Carlo. Ta książka to nie tylko błyskotliwa autobiografia, ale przede wszystkim kopalnia wiedzy i 

prawdziwa biblia dla każdego fana rajdów samochodowych.

Walka kotów

Do Madrytu na prośbę pewnego arystokraty przyjeżdża znawca historii sztuki Anthony Whitelands. 

Szczycący się nienagannymi manierami Anglik ma za zadanie wycenić jeden z obrazów znajdujących 

się w kolekcji nobliwej rodziny. Nieoczekiwanie odkrywa, że ukrywane w piwnicy dzieło to nieznany 

akt Velazqueza... Szybko okazuje się, że obraz kryje niejedną tajemnicę.

Ludzie Stalina

 Książka składa się z sześciu biografii ludzi z najbliższego otoczenia Stalina: Wiaczesława Mołotowa, 

Łazara Kaganowicza, Anastasa Mikojana, Klimenta Woroszyłowa, Gieorgija Malenkowa oraz 

Michaiła Susłowa.

Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej 

Piotr Milewski zabiera nas w fascynującą podróż, która okazuje się także podróżą w czasie. 

Skomplikowana historia budowy kolei łączy się tu z zaskakującym obrazem współczesnej Rosji – 

niegdyś potężnego imperium, tygla kulturowego. Podlane wódką i serdecznością rozmowy ze 

współpasażerami oraz prawdziwy kalejdoskop postaci: kombatanci na obchodach Dnia Zwycięstwa, 

dzikie dzieci nad Bajkałem, młoda Buriatka-szamanka czy kontuzjowany maratończyk dorabiający 

jako striptizer w klubie nocnym.

Bajki rozbierane

Psychoterapeutka Katarzyna Miller wraz z dziennikarką Tatianą Cichocką „rozbierają” znane 

wszystkim w naszej kulturze baśnie, tak by odnaleźć w nich treści i znaczenia aktualne dzisiaj. W 

losach Kopciuszka, Jasia i Małgosi, niezliczonych księżniczek i królewiczów zaklęte są tęsknoty, 

rozterki, problemy i radości ludzi młodych i starych. Pierwowzór tych rozmów stanowi cykl "To nie 

bajka", drukowany na łamach "Zwierciadła". Wydanie książkowe jest obszerniejszą jego wersją.

Ziarno prawdy

Druga część bestsellerowej trylogii o prokuratorze Szackim! Wiosna 2009 roku, rozczarowany 

prokurator żegna się z Warszawą i przenosi się do Sandomierza. Tam spada na niego śledztwo w 

sprawie dziwacznego morderstwa cenionej działaczki społecznej. Szacki musi zmierzyć się ze ścianą 

milczenia i medialną gorączką. I z historią, która wydarzyła się przeszło sześćdziesiąt lat wcześniej…

Pole krwi

Jest rok 1981. Osiemnastoletnia Paddy dostaje posadę gońca w "Scottish Daily News". Z uporem 

walczy o pozycję w redakcji, nie zważając na brak wykształcenia, pieniędzy i niechęć rodziców do jej 

nowego zajęcia. W tym czasie całym Glasgow wstrząsa wiadomość o porwaniu i zabójstwie małego 

Briana Wilcoxa. Zbrodnię popełnili rzekomo dwaj nastolatkowie, Paddy jednak nie wierzy w oficjalną 

wersję wydarzeń i podejmuje ryzyko odkrycia prawdy na własną rękę. Artykuł o zbrodni ma być dla 

niej przepustką do lepszego świata. Jako katoliczka z emigranckiej rodziny musi jednak przede 

wszystkim stawić czoło społeczeństwu pełnemu seksistowskich uprzedzeń i bigoterii.

Dowód tożsamości 
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Trudno odnaleźć prawdę o sobie. Dowodem tożsamości może być poszukiwany przez Elzę w ziemi 

skarb, postawa cierpiącego na białaczkę Błażeja w obliczu nadchodzącej śmierci czy prawda odkryta 

przez Waldka o przeszłości swoich rodziców... Ale tak naprawdę każdy bohater tej książki musi 

zajrzeć w głąb swojej duszy.

Wieczór

Bohaterka, żegnając się z życiem, wspomina jej wielką miłość, zrządzenia losu, ludzkie wybory, siła 

pamięci Ann Lord przeżyła sześćdziesiąt pięć lat, trzykrotnie wychodziła za mąż, ma trzy córki i syna. 

Umierając na raka, przez ostatnie dni wspomina swe życie i ważnych dla niej ludzi. W szczególności 

Harrisa Ardena, poznanego latem 1954 roku na ślubie przyjaciółki i będącego największą miłością 

Ann. Tamten weekend w Maine zmienił całą jej przyszłość...

Strategia w polityce. Przestrzeń publiczna

Politologia, ekonomia, geografia polityczna, socjologia są naukami o podziałach i opcjach, które 

dokonują się w procesie dążenia człowieka do osiągania nowych jakości w cywilizowaniu środowiska 

antropogenicznego i przyrodniczego. Proces ten realizuje się w czasie i przestrzeni, a decyzje i 

działania podejmują ludzie, posługując się instytucjami państwa i władzą.

Wojsko polskie w XX wieku

Rrzut oka na dzieje wojenne Polski, wskazuje, że przeplatają się w nich okresy świetności z czasami 

upadku. Temu ostatniemu towarzyszyły zwykle różne wewnętrzne sprzeczności, konflikty interesów 

dynastycznych czy politycznych, w końcu odmienne orientacje polityczno-ideologiczne, a także 

nieefektywna polityka zagraniczna. Państwo polskie rodziło się w ogniu walk zjednoczonych plemion 

słowiańskich pod berłem władców Polan. Pomyślnie bydowało, rozbudowywało a następnie broniło 

swego stanu posiadania. Było zwartym organizmem państwowym, dysponującym liczną, dobrze 

wyszkoloną armią, uznaną siłą w Europie. Już w połowie XII wieku rozpado się na dzielnice, uległo 

osłabieniu i rozkładowi pod wpływem waśni wewnętrznych. Rywalizacja pomiedzy książętami 

dzielnicowymi o władzę senioralną oraz sprzeczności interesów gospodarczych i politycznych rozbiły 

jedność państwa i poddały je ingerencji obcej. Narastał okres słabości Polski, nękanej najazdami 

sąsiadów. Ponowne odzyskanie znaczenia i potęgi w XiV wieku było wynikiem zjednoczenie ziem 

polskich i osiągniętego porozumienia pomiędzy władcą a możnowładztwem, przy dominującym 

wpływie rycerstwa. Silna władza królewska prowadziła do gospodarczo-militarnego wzmocnienia 

państwa i licznych jego sukcesów wojennych. Czasy XV do XVII wieku to okres świetności 

Rzeczypospolitej, choć nie pozbawiony licznych sprzeczności wewnętrznych, głównie pomiędzy 

królem, a szlachtą. Podstawą sporów było uchwalenie podatków na cele państwowe, głównie 

wojsko, na prowadzenie licznych wojen 

Rozmowy z katem

Przez dziewięć miesięcy 1949 roku w jednej celi więziennej przebywali wspólnie: Kazimierz 

Moczarski, bohater Armii Krajowej, i generał SS Jürgen Stroop, kat warszawskiego getta. Stalinowska 

brutalność i brak skrupułów postawiły między nimi znak równości. Moczarski, rozmawiając ze 

Stroopem systematycznie przez kilka miesięcy, zdołał stworzyć jedyny w swoim rodzaju portret 

osobowości totalitarnej, a zapamiętując wypowiedzi współwięźnia, zachował zgromadzony materiał 

do późniejszej publikacji. Stworzony w ten sposób wizerunek kata zapada w pamięć bodaj równie 

mocno jak okoliczności, w których powstawał.

Płeć mózgu
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Autorzy tej głośnej w świecie anglosaskim książki, powołując się na wyniki najnowszych badań, 

dochodzą do wniosku, że różnice między kobietą a mężczyzną w postrzeganiu świata, w ekspresji 

uczuć, w uzdolnieniach i umiejętnościach wynikają przede wszystkim z biologii mózgu. Hormony 

płciowe wywierają wpływ na kształtowanie mózgu w rozwoju płodowym i to właśnie (a nie 

uwarunkowania historyczne i społeczne) jest powodem podstawowych różnic między ludźmi. 

Książka, miejscami kontrowersyjna i sensacyjna, prowokuje i skłania do refleksji nad wciąż żywym 

problemem płci.
Emma pragnie dziecka

Dziecko może wywrócić życie do góry nogami nawet wtedy, gdy jeszcze go nie ma na świecie! Emma 

i jej mąż bardzo chcą je mieć, ale Matka Natura uparcie odmawia współpracy. Nie pomaga nawet... 

stanie na rękach po seksie. Zawiedziona Emma postanawia więc zaufać nowoczesnej medycynie. 

Błyskotliwy humor i... katalog sposobów na zostanie matką w autoironicznej opowieści młodej 

irlandki o jej zmaganiach z bezpłodnością.

Miasto poza czasem

Thriller historyczny, rozgrywający się w Barcelonie od średniowiecza po czasy współczesne. 

Tajemniczy narrator nieśmiertelny człowiek-wampir o wiecznie młodej twarzy prowadzi nas przez 

stulecia, snując opowieść o swym niezwykłym życiu w zmieniającym się, fascynującym mieście. Na 

jego trop przypadkowo wpadają adwokat Solana i jego asystentka Marta Vives, zajmujący się dziwną 

śmiercią pewnego multimilionera... Wartka akcja i misterna intryga na pełnym anegdot tle dziejów 

Barcelony, a zarazem uniwersalny, całkiem poważny traktat o walce dobra ze złem.

Umiłowana

Akcja rozgrywa się w kilka lat po zakończeniu wojny secesyjnej, kiedy wciąż żywa jest pamięć 

niewolnictwa, a będące jego pokłosiem tragedie nadal kształtują ludzkie losy. Realizm miesza się tu z 

magią, bohaterowie obcują z duchami zmarłych i zmagają się z ziemskimi przeciwnościami. 

Czarnoskóra bohaterka książki, piękna i dumna Sethe, została naznaczona piętnem niewoli na ciele i 

duszy, potrafiła jednak ocalić swoją ludzką godność. Okrucieństwo, nienawiść, ból, lecz także 

współczucie i przede wszystkim miłość – to żywioły przenikające świat tej niezwykłej powieści.

Tom Cruise

Tom Cruise, według „Forbesa” najpotężniejszy gwiazdor na świecie, od dawna budzi ogromne 

zainteresowanie i emocje. Charyzmatyczny aktor, który swą grą zaskakuje swoich kolegów po fachu i 

fascynuje widzów. Nic dziwnego, jest przecież najpotężniejszym człowiekiem w Hollywood. Jaka jest 

prawda o jego małżeństwach? Dlaczego wciąż prześladują go plotki o jego życiu seksualnym?

Zostań z nami

Opowiada o polskich wątkach obecnego pontyfikatu. O tym, co "papież Wojtyła" zawdzięcza swoim 

polskim korzeniom. O wpływie polskiej religijności i polskiej kultury na jego myśl i praktykę 

duszpasterską. O jego roli w odmianie oblicza Polski. O tym, jak widzi swój rodzinny kraj i polskie 

sprawy z tego szczególnego miejsca, na jakie wyniosły go losy. O tym, czy i jak Polacy rozumieją i 

przyjmują jego przesłanie...

VeryGraphic Polish Designers of the 20th Century

Obszerna publikacja w języku angielskim poświęcona historii polskiego projektowania pod redakcją 

Jacka Mrowczyka. W albumie znajduje się opis twórczości ponad 60 najciekawszych polskich 

grafików.

Pokój Tobie Polsko, Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny

Trasa przejazdu i przemówienia Jana Pawła II podczas II piegrzymki do Ojczyzny. 

Moc, niemoc i przemoc 
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Moc, niemoc i przemoc mówi o ewolucji terroryzmu, który osiągnął możliwości stosowania technik 

ludobójczych i bywa czasami, co w przeszłości wydawało się adsurdem skuteczną manipulacją 

cudzym lękiem dla celów politycznych. Ogromny zbiór samych tylko definicji terroryzmu umożliwia 

napisanie wielkiego rozmiarami traktatu.

Wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy. Zestaw II

Publikacja przedstawia założenia procesu szkolenia trenerów pracy. Prezentuje między innymi 

warunki organizacyjne, program szkolenia oraz materiały szkoleniowe dla prowadzących 

i uczestników. Zawiera kompendium dla trenera pracy obejmujące prawne aspekty zatrudnienia 

osób z niepełnosprawnością oraz pytania i odpowiedzi na najtrudniejsze pytania dotyczące 

prawnych aspektów zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

Przyjaciółka z młodości 

Przyjaciółka z młodości to dziesięć niezwykłych, hipnotyzujących czytelnika opowiadań o tym, co dla 

każdego z nas najważniejsze, ale i najbardziej tajemnicze: o miłości, tęsknocie, umieraniu, 

przypadkach rządzących naszym życiem...

W pogoni za Alice

Życie Alice rozsypało się jak domek z kart: w tym samym czasie straciła pracę, mieszkanie i została 

porzucona przez ukochanego mężczyznę. Mieszka kątem u znajomego, tyje, szuka dorywczych zajęć i 

pogrąża się w depresji. Ale przypadkowe spotkanie z dawną przyjaciółką ze szkoły przynosi odmianę. 

Tash uznaje, że klimat Londynu nie służy Alice i postanawia zabrać ją do Los Angeles. Tam, pod 

bacznym wzrokiem Tash, Alice przechodzi metamorfozę...

Pamiątka z celulozy

Powieść opowiada o zmaganiach głównego bohatera, Szczęsnego, by dorobić się i przetrwać w 

przedwojennej Polsce, w czasach, gdy faszyści toczą regularną bitwę z komunistami, a każdy dba o 

siebie i nie patrzy na innych. Bohater przybywa do Włocławka, by wybudować dom, zgodnie z 

marzeniami ojca, podjąć pracę w największej fabryce celulozy w Polsce, zakładach im. Juliana 

Marchlewskiego, zwanej potocznie Celulozą bądź Ameryką, a także zostać marksistą, zgodnie z 

popularnymi wówczas ideałami. Wkrótce jednak napotyka na liczne problemy. Okazuje się, że nie 

wystarczy sama chęć walki i ambicje. Ludzie sceptycznie podchodzili do zatrudnienia Szczęsnego i 

jego ojca w fabryce, a gdy już tę pracę zdobywa, wszystko okazuje się nie być tak wspaniałe, jak 

miało być.

I będę żyć…

Dramatyczna opowieść dr Jerri Nielsen, lekarki ze stacji im. Amundsena-Scotta na Antarktydzie. Gdy 

podczas długiej zimy 1999 roku wykryła u siebie raka, musiała zacząć samodzielną, desperacką walkę 

o życie... Odcięta od specjalistycznej pomocy medycznej, sama na sobie przeprowadziła biopsję i 

samodzielnie rozpoczęła chemioterapię. Książka jest wnikliwą analizą małej społeczności 

polarników, ale przede wszystkim poruszającą historią odwagi, miłości i przyjaźni.

Tako rzecze Zaratustra

Najważniejsza z książek Fryderyka Nietzschego (1844-1900) jednego z najważniejszych filozofów 

niemieckich, także filologa i poety. Nietzsche to człowiek, którego poglądy odcisnęły znaczące piętno 

na całej późniejszej filozofii, myśleniu o kulturze, człowieku, cywilizacji, religii. Głosił upadek 

cywilizacji zachodniej, opartej na chrześcijaństwie i cywilizacji greckiej, sokratejskiej. Choć 

krytykował chrześcijaństwo jednocześnie podziwiał postać Chrystusa. Wprowadził pojęcie 

nadczłowieka, którym to mianem określa Nietzsche ideał indywidualnej osobowości. Jak pisze 

Nietzsche w przedmowie do Zaratustry: "ja was nauczę nadczłowieka. Człowiek jest czemś, co 

pokonanym być powinno. Cóżeście uczynili, aby go pokonać? Wszystkie istoty stworzyły coś ponad 

siebie; chcesz być odpływem tej wielkiej fali i raczej do zwierzęcia powrócić, niźli człowieka 

pokonać?"

Nieziemskie przypadki Bubla i spółki
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Leszek, zwany przez swoich kolegów Bublem, bardzo pragnie ich czymś zadziwić i przekonać do 

swojej osoby. Sposobem na to, jego zdaniem, może okazać się rozszyfrowanie zagadki niezwykłych 

sygnałów muzycznych, które udaje mu się zarejestrować w zoo. Podążając tym śladem, poznaje 

przypadkiem tajemniczego mężczyznę i towarzyszącego mu goryla. Ta znajomość staje się 

początkiem ciągu zaskakujących, niezrozumiałych dla Leszka przygód!

Słońce w kałuży

Książka opowiada o 16-letnim Wojtku i w większości składa się w zapisków, które pisał do 

dziewczyny, w której się kochał. Dochodzi do wielu ciekawych wniosków na temat życia i miłości. 

O wojskach Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie zwanego 

krzyżackim

Opracowanie dotyczy głównie działalnosci militarnej Krzyżaków

Z Niepokalaną przez Rok Pański

Rozwazania na wszystkie wspomnienia i święta maryjne roku liturgicznego. 

Chleb powszedni rozmyślania

Rozmyślania na temat sakramentów świętych

Chleb powszedni rozmyślania

Rozmyślania na temat sakramentów świętych

Krzyk pod wodą

W związku z problemami z przestępczością zorganizowaną, szef wydziału zabójstw kopenhaskiej 

policji zatrudnia Katrine Wraa, wykształconą w Anglii psycholog, specjalistkę od profilowania ofiary i 

zabójcy, kognitywnej techniki przesłuchań oraz profilowania geograficznego. Gdy Katrine 

przygotowuje się do tego zadania, w Kopenhadze dochodzi do brutalnego morderstwa. Cieszący się 

nienaganną opinią lekarz położnik, ojciec trzyletnich bliźniaków, został śmiertelnie ugodzony nożem 

w swoim ogrodzie. Policja szybko trafia na ślad, zdający się prowadzić wprost do zabójcy. Emigrant z 

Czeczenii, którego żona była pacjentką zamordowanego lekarza i zmarła w wyniku powikłań 

poporodowych, wydaje się idealnym kandydatem. Tym bardziej że na jego ubraniu odkryto ślady 

krwi… Jednak zarówno Katrine Wraa, jak i śledczy Jens Høgh, od pierwszej chwili obdarzający 

zaufaniem piękną i zdolną profilerkę, mają wiele wątpliwości. Stopniowo odkrywają prawdę, 

skrywaną za fasadą przykładnego życia rodzinnego i zawodowego.

Wahoo. Historia najsłynniejszego amerykańskiego okrętu podwodnego II wojny światowej

Znaczenie historii okrętu podwodnego Wahoo bierze się stąd, że był on jednym z amerykańskich 

okrętów podwodnych szczycących się największą liczbą sukcesów - 25 zatopionymi statkami i 

okrętami nieprzyjaciela podczas siedmiu patroli. Autor, który służył na Wahoo na stanowisku 

zastępcy dowódcy na jego pierwszych pięciu patrolach, wprowadza do książek ten szczególny rodzaj 

osobistych detali, który sprawia, że historia ożywa.

Fort nad Athabaską

Jest to książka przygodowa opowiadająca o losach białych oraz Indian na dzikim zachodzie. Czasy 

jakie obrazuje to początki kolonizacji amerykańskiej. Obecnie Ameryka to jedynie olbrzymie terytoria 

gdzie pozyskuje się dla Europy futra, istnieją tam gigantyczne faktorie i forty skupujące futra zwierząt 

od Indian. Pewien mężczyzna przybywa do fortu w głębi puszcz aby pracować tam w magazynie 

skupującym futra. Indianom płaciło się za nie bronią, kulami i ozdobami prawie zawsze ich oszukując 

lub wprowadzając lichwiarskie ceny.

Demografia podstawowe pojęcia procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie
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Autor przedstawił najważniejsze procesy demograficzne mające charakter uniwersalny oraz procesy 

specyficzne dla różnych populacji żyjących na Ziemi. Prezentacja odwołuje się do metody i wyników 

najbardziej znanych badań oraz najważniejszych interpretacji teoretycznych. Czytelnik znajdzie 

wyczerpujący przegląd pojęć, zjawisk i teorii ludnościowych.

52 kontra 52 Okrasa kontra Pascal/Pascal kontra Okrasa 

Pięknie wydana, z wyjątkowo apetycznymi zdjęciami książka „Pascal kontra Okrasa” to smakowity 

kąsek dla wielbicieli gotowania, jedzenia i obu kucharzy. Ta wyjątkowa pozycja została wydana w 

nakładzie aż 1 miliona egzemplarzy! A w każdym z nich Receptury skonstruowane są w sposób 

prosty i czytelny dla każdego amatora kuchennych wyczynów – bez względu na stopień 

zaawansowania.

Szwajcaria Kaszubska 

Album przedstawia najciekawsze atrakcje turystyczne Szwajcarii Kaszubskiej 

Warsztaty Samurai Game

Materiały szkoleniowe wprowadzające w technikę walki samurajów Samurai Game

Angielski pacjent

Utkana z niedomówień i nastrojów poetycka opowieść, która zaczyna się pod koniec drugiej wojny 

światowej, w zrujnowanym pałacu na południu Włoch. Kanadyjska pielęgniarka, Hana, opiekuje się 

bezimiennym pacjentem, którego płonący samolot rozbił się na Saharze. Ciężko poparzonego 

uratowali Beduini i przetransportowali do szpitala. Hana otacza go troskliwą opieką, czyta mu 

książkę, która może być kluczem do poznania jego przeszłości. Pamięć niezwykłego pacjenta 

stopniowo powraca i odkrywa jego mroczną tajemnicę. Hana towarzyszy mu w ostatnich dniach 

próbując zapomnieć o swoich bolesnych przeżyciach. ‘‘Angielski pacjent’‘ jest historią miłości 

uwikłanej w okrucieństwa wojny, uczucia niespełnionego, z góry skazanego na przegraną.

Delta Wisły, krajobraz dla konesera

W Albumie chcemy pokazać charakter delty Wisły z jej surowym i jednocześnie subtelnym pięknem. 

A wszystko to dopiero w kontekście historycznym pozwala zrozumieć zachwyt nad ulotnymi 

obrazami, zapisem chwili. Dlatego znajdziecie tu Państwo fotografie odchodzącego świata i impuls 

do zachowania wyjątkowości, która stanowi naszą siłę w dzisiejszych szybkich czasach. Zapraszam do 

sentymentalnej podróży po delcie Wisły.

Cham

"Cham" (1888) to powieść obyczajowo-psychologiczna, której akcja rozgrywa się w XIX-wiecznej 

nadniemeńskiej wsi. Głównym bohaterem jest tytułowy "cham" - czterdziestoletni prosty i biedny 

rybak, Paweł Kobycki, obdarzony jednak dobrym sercem i zasadami moralnymi. Poznaje on Frankę, 

dziewczynę z dobrego i dostatniego domu, która, pierwszy raz służąc u państwa, została uwiedziona 

przez pana domu, co sprawiło, że całą swoją złość wylewała na otoczenie, przez co nieustannie była 

zwalniana z kolejnych miejsc pracy, oraz na ciągle nowych i porzucanych kochanków. Paweł 

postanawia ożenić się z dziewczyną, mając nadzieję, że w ten sposób uratuje kobietę od upadku 

moralnego...

1939. Nad przepaścią

Książka ta odsłania kulisy gry dyplomatycznej toczonej przez mocarstwa zachodnie na kilka dni przed 

rozpoczęciem drugiej wojny światowej. Dni pełnych napięcia, sprzecznych informacji i wzajemnej 

nieufności, stanowiących apogeum „wojny nerwów". Ramy czasowe książki obejmują okres od 

momentu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow nad ranem 24 sierpnia do wypowiedzenia wojny 

Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię 3 września, nazwany obrazowo „huśtawką między wojną a 

pokojem". W owym czasie, zdaniem Overy'ego, ze strony Niemiec panowała pozorna zgoda na 

dialog, a „pogłoski o wahaniach Hitlera budziły zarówno nadzieje jak poczucie niepewności". 

Finanse publiczne. Teoria i praktyka
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Uniwersalny podręcznik, traktujący o finansach publicznych we współczesnej gospodarce rynkowej. 

Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia w sposób usystematyzowany podstawową problematykę 

finansów publicznych. Część druga poświęcona jest finansom publicznym w Polsce w okresie 

przemian ustrojowych.

Ucho od śledzia

Tytułowe "Ucho od śledzia" jest powiedzeniem używanym chętnie i często przez czternastoletniego 

Michała Kowalskiego, który mieszka w powojennej, zniszczonej kamienicy z wieloma innymi 

lokatorami. W zrujnowanej Warszawie nie ocalało zbyt wiele domów, a brak przestrzeni życiowej 

prowadzi do wielu konfliktów. Michał przyjaźni się z Witkiem i Agnieszką. Troje nierozłącznych 

przyjaciół wkracza w dorosłość, przeżywając nowe doświadczenia i uczucia. Zmagając się z 

trudnościami, zaczynają jeszcze bardziej doceniać więź, jaka ich łączy.

"Pan raczy żartować Panie Feynmann" Przypadki ciekawego człowieka

To pełna anegdot i błyskotliwego humoru książka opowiada nie tylko o pracach nad budową bomby 

atomowej i tajemnicami materii ale pokazuje też fizyka jako speca od otwierania zamków 

szyfrowych i niezłego perkusistę. Feynman opisuje spotkanie z Einsteinem,walki z rządową 

biurokracją, próby reformy brazylijskiej edukacji, codzienne życie w ośrodku badawczym w Los 

Alamos, wreszcie flirty z tancerkami w Las Vegas. Wyjaśnia jak to się stało, że nie spełnił marzenia o 

kochance oraz jak za jednego - z trudem zdobytego dolara - oddał amerykańskiemu rządowi pomysł 

na elektrownię jądrową. 

Historia Powszechna 1871-1918

Kolejne wydanie piątego tomu z serii "Historia powszechna". Książka ciesząca się wielką 

popularnością jest podsumowaniem wieloletnich badań autora. Ujmuje syntetycznie dzieje nie tylko 

Europy i Ameryki, lecz także ważniejsze wydarzenia na pozostałych kontynentach. Książka jest 

wyposażona w mapy, ilustracje, indeksy i bibliografię.

El Dorado. Polwanie na legendę

El Dorado, jeden z najbardziej fascynujących mitów w historii ludzkości, wciąż intryguje rzesze 

badaczy i poszukiwaczy przygód. Jacek Pałkiewicz i Andrzej Kapłanek w swej paradokumentalnej 

opowieści usiłują rozwiązać jedną z największych tajemnic Inków-lokalizację zagubionego w dżungli 

amazońskiej legendarnego miasta Paititi.

Powrót

Romans napisany ku pokrzepieniu kobiecych serc. Bohaterka Ewa jest bezradna, bierna, zagubiona, 

ale pod koniec powieści odzyskuje pewność siebie. Sprawdza się, odkrywa talenty, o jakie nawet 

siebie nie podejrzewała, poznaje miłość i szczęśliwie zakochuje się w pewnym architekcie.

Pamiętnik pisany miłością

Niełatwo jest kobiecie spotkać idealnego mężczyznę. Kate Wilkinson się udało, ale cóż z tego skoro 

pewnego dnia ukochany Matt odchodzi bez wyjaśnienia, zostawiając jej tylko pamiętnik... Okazuje 

się, że ten dziennik pisała młoda matka, Suzanne Bedford, z myślą o swoim maleńkim synku. Kobieta 

we wzruszający sposób opowiada o własnym życiu, o początkach znajomości z ojcem dziecka i 

radościach związanych z macierzyństwem. Podczas czytania tych chwytających za serce wyznań 

Katie nagle uświadamia sobie, że utracony przez nią ukochany to mąż i ojciec z pamiętnika. Podczas 

dalszej lektury, przerażona i pełna nadziei, próbuje zrozumieć, co właściwie zaszło. Zastanawia się 

również, czy jej miłość na szanse na przetrwanie...

Początki. Jak 9 miesięcy w łonie matki wpływa na resztę naszego życia
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Niektórzy mówią, że to geny, które dziedziczymy, inni, że to środowisko, w jakim się wychowujemy. 

A może nasze indywidualne cechy, a przynajmniej część z nich - zdrowie, inteligencja, temperament - 

są zdeterminowane przez doświadczenia dziewięciu miesięcy przed narodzeniem? Autorka 

odwiedza laboratoria naukowe, prowadzi rozmowy z ekspertami z całego świata i zagłębia się w 

bogatą historię koncepcji związanych z tą problematyką.

Kot w butach, Kopciuszek, Jaś i Małgosia

Najpiękniejsze bajki Charlsa Perraulta 

Między tęsknotą lata, a chłodem zimy

„Między tęsknotą lata, a chłodem zimy” to pierwsza powieść trylogii dotycząca nierozwiązanej 

sprawy zabójstwa premiera w 1986 r. Zaczynając od śmierci nieznanego Amerykanina w 

Sztokholmie, Persson powoli odkrywa złożoną sieć międzynarodowego szpiegostwa, chciwości, 

zwykłej niekompetencji i słabości szwedzkiego wywiadu, która według niego doprowadziła do 

morderstwa premiera. To niezwykle wciągająca i bogata w fakty kombinacja satyry, thrillera, 

dramatu psychologicznego i powieści policyjnej o największym śledztwie kryminalnym we 

współczesnej historii Szwecji.

 Między tęsknotą lata, a chłodem zimy 

„Między tęsknotą lata, a chłodem zimy” to pierwsza powieść trylogii dotycząca nierozwiązanej 

sprawy zabójstwa premiera w 1986 r. Zaczynając od śmierci nieznanego Amerykanina w 

Sztokholmie, Persson powoli odkrywa złożoną sieć międzynarodowego szpiegostwa, chciwości, 

zwykłej niekompetencji i słabości szwedzkiego wywiadu, która według niego doprowadziła do 

morderstwa premiera. To niezwykle wciągająca i bogata w fakty kombinacja satyry, thrillera, 

dramatu psychologicznego i powieści policyjnej o największym śledztwie kryminalnym we 

współczesnej historii Szwecji.

W innym czasie, w innym życiu 

"W innym czasie, w innym życiu” to zakrojona na szeroką skalę powieść, która zaczyna się od faktu 

historycznego: okupacji przez terrorystów zachodnioniemieckiej ambasady w Sztokholmie w 1975r. 

Historia przeskakuje szybko do 1989r. i nierozwiązanego zasztyletowania urzędnika cywilnego, a 

następnie do 1999r., kiedy to szwedzki wywiad sprawdza nowo powołanego ministra obrony i 

znajduje nieoczekiwane związki z dawnymi zbrodniami. Z charakterystycznym dla siebie 

sardonicznym dowcipem i znawstwem politycznego żargonu Persson snuje okrutną sieć szantażu, 

agentów Stasi i chciwości, która oplata wszystkie warstwy szwedzkiego społeczeństwa.

Compendium of Accounting in Polish & English Kompemdium terminów z zakresu rachunkowości po 

polsku i angielsku P-Z

Wadą słowników obcojęzycznych jest to, że zawierają dosłowne tłumaczenia pojęć, bez wyjaśnienia, 

co się pod nimi kryje. Leksykon objaśnia niektóre z nich. Dobrze przygotowane kompendium 

terminów obcojęzycznych daje czytelnikowi korzyść obopólną: tłumaczy pojęcia, wyjaśniając 

zarazem ich znaczenie.

Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku A-J

Wadą słowników obcojęzycznych jest to, że zawierają dosłowne tłumaczenia pojęć, bez wyjaśnienia, 

co się pod nimi kryje. Leksykon objaśnia niektóre z nich. Dobrze przygotowane kompendium 

terminów obcojęzycznych daje czytelnikowi korzyść obopólną: tłumaczy pojęcia, wyjaśniając 

zarazem ich znaczenie.

Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku K-R

Wadą słowników obcojęzycznych jest to, że zawierają dosłowne tłumaczenia pojęć, bez wyjaśnienia, 

co się pod nimi kryje. Leksykon objaśnia niektóre z nich. Dobrze przygotowane kompendium 

terminów obcojęzycznych daje czytelnikowi korzyść obopólną: tłumaczy pojęcia, wyjaśniając 

zarazem ich znaczenie.

Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku S-Ż
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Wadą słowników obcojęzycznych jest to, że zawierają dosłowne tłumaczenia pojęć, bez wyjaśnienia, 

co się pod nimi kryje. Leksykon objaśnia niektóre z nich. Dobrze przygotowane kompendium 

terminów obcojęzycznych daje czytelnikowi korzyść obopólną: tłumaczy pojęcia, wyjaśniając 

zarazem ich znaczenie.

Kompendium terminów z zakresu bankowości A-K

Wadą słowników obcojęzycznych jest to, że zawierają dosłowne tłumaczenia pojęć, bez wyjaśnienia, 

co się pod nimi kryje. Leksykon objaśnia niektóre z nich. Dobrze przygotowane kompendium 

terminów obcojęzycznych daje czytelnikowi korzyść obopólną: tłumaczy pojęcia, wyjaśniając 

zarazem ich znaczenie.

Kompendium terminów z zakresu bankowości L-P

Wadą słowników obcojęzycznych jest to, że zawierają dosłowne tłumaczenia pojęć, bez wyjaśnienia, 

co się pod nimi kryje. Leksykon objaśnia niektóre z nich. Dobrze przygotowane kompendium 

terminów obcojęzycznych daje czytelnikowi korzyść obopólną: tłumaczy pojęcia, wyjaśniając 

zarazem ich znaczenie.

Kompendium terminów z zakresu bankowości R-Ż

Wadą słowników obcojęzycznych jest to, że zawierają dosłowne tłumaczenia pojęć, bez wyjaśnienia, 

co się pod nimi kryje. Leksykon objaśnia niektóre z nich. Dobrze przygotowane kompendium 

terminów obcojęzycznych daje czytelnikowi korzyść obopólną: tłumaczy pojęcia, wyjaśniając 

zarazem ich znaczenie.

Compendium of Finance in Polish & English F-P

Wadą słowników obcojęzycznych jest to, że zawierają dosłowne tłumaczenia pojęć, bez wyjaśnienia, 

co się pod nimi kryje. Leksykon objaśnia niektóre z nich. Dobrze przygotowane kompendium 

terminów obcojęzycznych daje czytelnikowi korzyść obopólną: tłumaczy pojęcia, wyjaśniając 

zarazem ich znaczenie.

Compendium of Finance in Polish & English Q-Z

Wadą słowników obcojęzycznych jest to, że zawierają dosłowne tłumaczenia pojęć, bez wyjaśnienia, 

co się pod nimi kryje. Leksykon objaśnia niektóre z nich. Dobrze przygotowane kompendium 

terminów obcojęzycznych daje czytelnikowi korzyść obopólną: tłumaczy pojęcia, wyjaśniając 

zarazem ich znaczenie.

Kompendium z zakresu rachunkowości po polsku i  angielsku S-Ż

Wadą słowników obcojęzycznych jest to, że zawierają dosłowne tłumaczenia pojęć, bez wyjaśnienia, 

co się pod nimi kryje. Leksykon objaśnia niektóre z nich. Dobrze przygotowane kompendium 

terminów obcojęzycznych daje czytelnikowi korzyść obopólną: tłumaczy pojęcia, wyjaśniając 

zarazem ich znaczenie.

Compendium of Banking in Polish & English A-C

Wadą słowników obcojęzycznych jest to, że zawierają dosłowne tłumaczenia pojęć, bez wyjaśnienia, 

co się pod nimi kryje. Leksykon objaśnia niektóre z nich. Dobrze przygotowane kompendium 

terminów obcojęzycznych daje czytelnikowi korzyść obopólną: tłumaczy pojęcia, wyjaśniając 

zarazem ich znaczenie.

Compendium of Accounting in Polish & English. Kompendium z zakresu rachunkowści po polsku i 

agielsku  A-D

Wadą słowników obcojęzycznych jest to, że zawierają dosłowne tłumaczenia pojęć, bez wyjaśnienia, 

co się pod nimi kryje. Leksykon objaśnia niektóre z nich. Dobrze przygotowane kompendium 

terminów obcojęzycznych daje czytelnikowi korzyść obopólną: tłumaczy pojęcia, wyjaśniając 

zarazem ich znaczenie.
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Compendium of Accounting in Polish & English kompendium z zakresu rachunkowści po polsku i 

angielsku  E-O

Wadą słowników obcojęzycznych jest to, że zawierają dosłowne tłumaczenia pojęć, bez wyjaśnienia, 

co się pod nimi kryje. Leksykon objaśnia niektóre z nich. Dobrze przygotowane kompendium 

terminów obcojęzycznych daje czytelnikowi korzyść obopólną: tłumaczy pojęcia, wyjaśniając 

zarazem ich znaczenie.

Jabłuszko

Książka ukazuje środowisko złodziejskie Mińska Litewskiego (obecnej stolicy Białorusi) na przełomie 

1918 i 1919 roku.

Nikt nie da nam zbawienia

Ostatnia część "Trylogii Złodziejskiej". Dalsze losy Jasia "Panicza" Nacewicza, Olka "Mongoła" Barana 

oraz reszty blatnej ferajny.

W imię miłości

Jako zastępca prokuratora Nina Frost prowadzi postępowanie w najtrudniejszych sprawach 

dotyczących przemocy wobec dzieci. Nieraz przeżywa frustrację, gdy sprawcom udaje się 

wykorzystać luki prawne i uniknąć kary. Z doświadczenia wie, że aby skutecznie poruszać się po tym 

polu minowym, musi okazywać współczucie ofiarom, zaciekle walczyć o sprawiedliwość, ale 

jednocześnie zachować dystans. Kiedy jednak Nina odkrywa że ich pięcioletni syn Nathaniel padł 

ofiarą molestowania seksualnego, o żadnym dystansie nie może już być mowy. Nagle bariera między 

życiem zawodowym, a prywatnym całkowicie znika. Wszystko, co do tej pory wydawało się proste i 

oczywiste, ulega całkowitemu przewartościowaniu. Nina zdaje sobie sprawę, że w sądzie trudno 

będzie uzyskać zadośćuczynienie za krzywdę jaką spotkała Nathaniela. Ogarnięta rozpaczą i 

niepohamowanym gniewem, rozpętuje wojnę, w której może stracić wszystko, co dla niej 

najcenniejsze. 

Bez mojej zgody

Annie nic nie dolega, a mimo to żyje tak, jakby była obłożnie chora. W wieku trzynastu lat ma już za 

sobą niejedną operację, wielokrtonie oddawala krew, żeby utrzymać przy życiu swoją starszą siostrę 

Kate, która we wczesnym dzieciństwie zapadła na białaczkę. Annie została poczęta w sztuczny 

sposób, tak aby jej tkanki wykazywały pełną zgodność z tkankami siostry. Choć przez całe życie 

postrzegano ją wyłącznie przez pryzmat siostry i tego co dla niej robi, aż do tej pory Annie 

akceptowala tę swoją życiową rolę. Teraz jednak, wzorem większości nastolatków, zadaje sobie 

pytania dotyczące tego, kim jest naprawdę. Wreszcie Annie dojrzewa do podjęcia decyzji, która 

podzieli jej rodzinę, a dla ukochanej siostry będzie wyrokiem śmierci.

Smolar. Piłkarz z charakterem

Włodzimierz Smolarek to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii całej polskiej piłki nożnej. 

Ceniony jest do dzisiaj przez wszystkie pokolenia kibiców za światową klasę, niezwykłą zadziorność, 

waleczność, bojowość i ambicję.

Szkolny Słownik Historyczny

Autor ograniczył się do przedstawienia tylko takich faktów, których znajomość jest niezbędna dla 

zrozumienia problemu czy działalności danej postaci. Do faktów zawsze dołączonych jest parę zdań 

komentarza, który ma za zadanie otwierać szerszą perspektywę poznawczą.

Halo Wikta!

Kobieta gangstera w roli głównej, mafiozi i policjanci, pościgi i niespodziewane zwroty akcji w 

błyskotliwej komedii gangsterskiej osadzonej we współczesnych polskich realiach. Co może 

przytrafić się osobie, która straciła pamięć? Lena ze zdumieniem odkrywa, że Łysy ze zdjęcia to jej 

ojciec. Przypadkowo spotkana biuściasta manikurzystka okazuje się jej matką. Bohaterka przekonuje 

się, że w poprzednim wcieleniu była miłośniczką kaktusów, jadła kiełki i sałatę teraz... kaktusy 

wyrzuca na śmietnik i zajada się kurczakiem z frytkami. Ale pojawiają się nowe zagadki.

IIIPiasecki SergiuszProzaLiteratura polska427⁄2017229

Literatura polska426⁄2017228

Picoult Jodi Powieść psychologicznaLiteratura amerykańska428⁄2017194

Picoult Jodi Powieść psychologicznaLiteratura amerykańska429⁄2017319

VPeterson Robert NaukaNaukowa425⁄2017367

IPiasecki SergiuszProza

Pierzyński Jacek BiografiaLiteratura polska430⁄2017446

Pilikowski Jerzy HistoriaLiteratura polska431⁄2017574

Pisarzewska KatarzynaKryminałLiteratura polska432⁄2017301



Załącznik nr 1

Polska w cywilizacji zachodniej 

Polityka Społeczna

Ksiąka prezentuje najważniejsze zagadnienia z zakresu polityki społecznej

Bogurodzico-Dziewico: polski almanach maryjny 

Opowieści niesamowite

Zbiór utworów, przesyconych tajemniczością, grozą, demonizmem. Pojawia się w nich namiętna 

miłość, wielkie cierpienie, zagadkowe intrygi. Bohaterowie przeżywają niezwykłe stany: ulegają 

obłąkaniu, dręczą ich dziwne sny, zwidy, wizje, ogarniają ich przerażające myśli, stają na granicy 

życia i śmierci...

Drewno moje hobby

Tu znajdziesz podane w przystępny i atrakcyjny sposób: - informacje o drewnie, jego gatunkach i 

przeznaczaniu - wskazówki dotyczące obróbki drewna, m. in. strugania, wiercenia, toczenia, 

piłowania, szlifowania a nawet okleinowania oraz intarsji - sposoby barwienia, politurowania i 

malowania - różne rodzaje połączeń elementów drewnianych - ciekawe i proste sposoby napraw 

mebli z drewna, metody ochrony drewna przed szkodnikami, wskazówki dotyczące stosowania 

wszelkiego typu okuć, jak zamki, zawiasy, itp. Wskazania dotyczące narzędzi ręcznych i elektrycznych 

w twoim warsztacie domowym 

Rosja Putina

Od czasu, gdy niespodziewanie stanął na czele największego państwa świata, Władimir Putin kreuje 

się na prozachodniego przywódcę, który dąży do zmodernizowania swojego kraju. Anna Politkowska 

pokazuje zupełnie inny wizerunek rosyjskiego przywódcy. Jej zdaniem Putin jest żądnym władzy 

aparatczykiem o totalitarnych zapędach, który nie cofnie się przed niczym, żeby uciszyć swoich 

krytyków. Autorka nie szczędzi prezydentowi zjadliwych słów, pisząc o kontroli, jakiej poddał życie 

zwykłych Rosjan. Wspomina o mafijnych transakcjach, przejęciu kontroli nad mediami, 

doprowadzeniu do uwięzienia szefa Jukosu Michaiła Chodorkowskiego. Pisze także o korupcji w 

wojsku i w sądach, nieudolnej akcji odbicia zakładników z moskiewskiego teatru na Dubrowce i o 

upadku inteligencji.

Pokój na wieży. Opowieści wampirze

Zbiór opowieści różnych autorów na temat wampirów 

Opowieści niesamowite. Groza i niesamowitość w prozie rosyjskiej XIX i początku XX w. 

Efekty fascynacji rosyjskich pisarzy sprawami nadprzyrodzonymi dokumentuje zbiorek "Opowieści 

niesamowite. Groza i niesamowitość w prozie rosyjskiej XIX i początku XX wieku". W zbiorku oprócz 

utworów cenionych artystów znalazły swoje miejsce opowieści ich mniej znanych kolegów, których 

prace nie były nigdy na język polski tłumaczone.

Czarny pająk. Opowieści niesamowte z lieratury niemieckojęzycznej

To apoteoza wizji niczym nie poskromionej. Antologia ta jest przebogatym światem, w który wchodzi 

się zostawiając za sobą czytelnicze przyzwyczajenia naszych czasów. I raczej trudno będzie 

czegokolwiek się wystraszyć. Ale za to nad wszystkim unosi się aura niepokoju, płynąca ze 

spuszczonego z łańcucha marzenia, które stało się koszmarem. 

Standardy usług pomocy społecznej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Niniejsza publikacja prezentuje standardy interwencji kryzysowej, usług opiekuńczych świadczonych 

w miejscu zamieszkania oraz poradnictwa zawodowego (w tym dla osób niepełnosprawnych, 

cżłonków rodzin osób niepełnsprawnych oraz osób wspierających osoby niepełnosprawne 

Prawa człowieka. Poradnik dla osób starszych

Poradnik informacyjny dla osób starszych 
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Niezwykłe biografie. Poznać i zrozumieć człowieka

O wybitnych naukowcach, politykach, artystach i przedsiębiorcach często można przeczytać w 

miesięczniku „Focus”. W tej książce znajdziecie najciekawsze opowieści o kilkunastu niezwykłych 

osobach, które zasłynęły z wybitnych dokonań, miały ogromny wpływ na rozwój ludzkości i stanowią 

inspirację dla kolejnych pokoleń. To fascynujące historie o ich życiu, pracy, pasji, twórczości i drogi, 

jaką przebyli, zanim trafili do panteonu wielkich.

Więzień urodzenia, Czterdzieste czwarte dziecko Iris i Ruby, Kryształowa Czaszka

Książki Wybrane to niezwykle oryginalny pomysł wydawniczy. Każdy tom zawiera cztery specjalnie 

zredagowane najnowsze światowe przeboje literackie. Sławni autorzy, najlepsze powieści, solidna 

oprawa i gustowna szata graficzna – to wszystko znajdziesz w każdym tomie Książek Wybranych 

dostępnych tylko w Reader`s Digest!

Działka moje hobby

12-miesięczny harmonogram prac na działce ogrodniczej

Strzał w dziesiątkę

Zwodnicza obietnica, Lato na przestrzeni, Gra w zero, Po uszy w Yorkshire

Ksiązka zawiera skrócone wersje powieści Gra w zero, Lato na przestrzeni Po uszy w Yorkshire i 

Zwodnicza obietnica 

Kieszonkowy słownik rosyjsko-polski polsko - rosyjski

Słownik polsko rosyjski - rosyjsko-polski 

Kodeks pracy z komentarzem 

Kodeks pracy z komentarzem 

Kronika budowy Stadionu PGE Arena Gdańsk

Opis poszczególnych etapów budowy gdańskiego stadionu Ergo w Gdańsku 

Stadion Narodowy w Warszawie

Kronika budowy Stadionu Narodowego w Warszawie

Polska. Skarby UNESCO

Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa znajdują się 962 miejsca w 157 krajach: 745 obiektów 

kulturalnych, 188 przyrodniczych i 29 o charakterze mieszanym. Polska może pochwalić się 

trzynastoma obiektami figurującymi w wykazie. W niniejszej książce zostały one przedstawione w 

porządku chronologicznym, od pierwszych wpisanych na Listę.

Prawdziwa Polska. Skarby nadwiślańskiej krainy

Przekonasz się o tym, oglądając niezwykłe zdjęcia najlepszych polskich fotografów i czytając 

napisane z pasją, wciągające teksty. Poznasz piękne i różnorodne krajobrazy, bujną roślinność, 

fascynujące zwierzęta, tętniące życiem miasta, unikalne w skali światowej zabytki, bogactwo 

kulinarne czy wreszcie folklor i tradycje, których zazdrości nam cała Europa. Wszystko, z czego każdy 

Polak powinien być dumny.

Przewodnik po świecie. Ilustrowana Encyklopedia Geograficzna

Alfabetycznie ułożony przewodnik encyklopedyczny krajów i miejsc na świecie.

Zarządzanie organizacjami
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Podręcznik ten jest próbą przedstawienia Czytelnikowi stosunku autorów do współczesnej wiedzy o 

zarządzaniu organizacjami. Opiera się na założeniu, że przedmiotem badań nauk o zarządzaniu są 

organizacje działania zespołowego. Zadaniem badającego, a tym samym i autorów podręcznika jest 

poszukiwanie odpowiedzi "jak te organizacje mogą być skonstruowane" oraz "jak mogą 

funkcjonować". W podręczniku omówiono osiem podstawowych grup zagadnień  istotnych dla 

poznania problemów zarządzania organizacjami. Zaliczono do nich: charakterystykę współczesnej 

wiedzy o zarządzaniu, współczesne pojmowanie kierowania, planowanie strategiczne i operatywne, 

organizowanie, motywację, kontrolę, organizację procesów decyzyjnych, kierowanie procesami 

zmian. Podręcznik jest wynikiem zrodzonym zarówno z przemyśleń teoretycznych jak i 

weryfikowanych praktycznie. Ukazywany przez autorów świat zarządzanej organizacji żyje,  a to jest 

najważniejsze - czytelnik dzięki temu na tle wskazań teoretycznych może dostrzec żywy aspekt 

zachowań organizacji. Organizacji de facto osadzonej w niejednoznacznej rzeczywistości, która już 

nie jest gospodarką centralnie sterowaną, ale nie jest jeszcze ostatecznie wykształconą gospodarką 

rynkową. Autorzy starają się prezentować zagadnienia przede wszystkim w opcji pragmatycznej. 

Odwołują się tym samym do pewnych doświadczeń wynikających z poczynionych obserwacji życia 

gospodarczego. Obserwacji czynionych na tle prezentacji problemów w mediach i czasopismach 

naukowo-praktycznych.

Jezus Chrystus wczoraj dziś i na wieki

Przemówienia z Pielgrzymki Apostolskiej Ojca Swiętego do Polski w 1997 roku. Odwiedził wówczas: 

Wrocław, Legnicę, Gorzów Wielkopolski, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowę, Zakopane, 

Ludźmierz, Kraków, Duklę i Krosno.

Polska z Partnerem-przewodnik

Przewodnik po najciekawszych atrakcji turystycznych Polski.

Zielone aleje nadziei

Tomik poezji osób chorych na stwardnienie rozsiane.

Miłość Safini

Opowieści podróżnicze różnych autorów 

Słownik Polsko-Angielski 

Zbiór najczęściej używanych zwrotów języka angielskiego 

Historia w datach

Opis najważniejszych wydarzeń historycznych.

Zimowa Polska Niezwykła

Przewodnik zimowy to propozycja nie tylko dla miłośników białego szaleństwa. W górskich 

kurortach można skosztować regionalnych potraw, uczestniczyć w imprezach dużych i małych, 

zajrzeć do galerii, muzeów, podziwiać prace koronkarek czy słuchać muzyki. Zimowy relaks na 

nizinach też powinien być udany. Pomysły są w przewodniku.

Mały Zbereźnik czyli podręczny zbiór wierszy frywolnych i  nieprzyzwoitych 

 Podręczny zbiór wierszy frywolnych i  nieprzyzwoitych 

Prawdziwy cud, Klątwa, Boże Narodzenie w Lost River, Pamięć krwi

Książka zawiera skrócone wersje powieści: 1. Prawdziwy cud - Nicholas Sparks , tł. Elżbieta Zychowicz 

2. Klątwa - Caroline Carver , tł. Robert Sudół 3. Boże Narodzenie w Lost River - Fannie Flagg, tł. Anna 

Kołyszko 4. Pamięć krwi - Greg Iles , tł. Marcin Stopa

Więzień urodzenia, Czterdzieste czwarte dziecko Iris i Ruby, Kryształowa Czaszka

Książka zawiera skrócone wersje powieści więzień urodzenia, czterdzieste czwarte dziecko Iris i Ruby 

i kryształowa czaszka 

Uliczny adwokat, Ocean Miłości, Lot Orłów, Siostra Agnieszka

Książka zawiera skrócone wersje powieści Uliczny adwokat, ocean miłości, lot orłów i siostra 

agnieszka 

Zabić posłańca, Rosie, Rocznica, Czarny ogień
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Książka zawiera skrócone wersje powieści Zabić posłańca, Rosie, Rocznica i Czarny ogień

Znikjący człowiek,Życie po wypadku, Druga szansa, Dziwny incydent z psem nocną porą 

Książka zawiera skrócone wersje powieści Znikający człowiek, Życie po wypadku, Druga szansa i 

Dziwny incydent z psem nocną porą. 

Ziemia

Książka opowiada o tym w jaki sposób powstała Ziemia

Polska regionów w Europie Narodów

Wielki słownik polsko-rosyjski

Zbiór najczęściej używanych słów i zwrotów w języku rosyjskim 

Dictionary of Contemporary New Edition 

Ludzie. Pasje. Innowacje Histora grupy kapitałoowej LOTOS

Historia grupy kapitałowej LOTOS

Skarby ludzkości Dziedzictwo dokumentacyjne UNESCO 

Oprócz Listy Światowego Dziedzictwa, służącej ochronie zabytków kultury i przyrody, UNESCO 

prowadzi również rejestr wybranych zabytków dokumentacyjnych: "Memory of the World" (Pamięć 

Świata). Celem tego programu UNESCO jest zachowanie dokumentów będących świadectwem 

kluczowych wydarzeń politycznych, społecznych, religijnych, kulturalnych i historycznych: 

stanowiących punkty kulminacyjne oraz momenty zwrotne w dziejach ludzkości.

Bogowie, Honor, Ankh-Morpork

Coś nowego pojawiło się między starożytnymi miastami Ankh-Morpork i Al-Khali. Dosłownie. To 

wyspa, wynurzająca się z dna Okrągłego Morza Dysku. Ponieważ jest niezamieszkana i oba miasta 

roszczą sobie do niej prawa, komendant Vimes ze swymi wiernymi strażnikami staje wobec zbrodni 

tak wielkiej, że żadne prawa jej nie obejmują.

Straż Nocna

Komendant Sam Vimes ze Straży Miejskiej Ankh-Morpork miał wszystko. Ale teraz wrócił do swojej 

własnej, twardej i ostrej przeszłości, pozbawiony nawet ubrania, które miał na sobie, gdy uderzyła 

błyskawica. Życie w przeszłości jest trudne. Śmierć w przeszłości jest niezwykle łatwa. Musi jednak 

przeżyć, by wykonać swoją robotę. Ma wyśledzić mordercę, nauczyć swoje młodsze ja, jak być 

dobrym gliną, i zmienić rezultat krwawej rewolucji. Jest też pewien problem: jeśli wygra, straci żonę, 

straci dziecko, straci przyszłość.

Mort

Czasem nawet śmierć potrzebuje wakacji - a na Świecie Dysku, jedynej Płaskiej Ziemi we wszystkich 

wszechświatach, kościsty strażnik klepsydry życia uświadamia sobie, że tylko jedno może dać mu 

chwilę wytchnienia: terminator. Wybiera więc sobie Morta - chłopca gorliwie pragnącego zdobyć 

wiedzę, której stanowczo posiadać nie powinien. Wprawdzie Mort szybko opanowuje tajniki 

przechodzenia przez ściany, jednak nauka obiektywizmu to całkiem inna sprawa. Zwłaszcza kiedy 

życie, po które został wysłany, należy do pięknej, młodej księżniczki. W związku ze zmianą biegu losu 

rzeczywistość chwieje się w posadach. A że Śmierć wyruszył w podróż, by poznać rozkosze 

śmiertelnych, to właśnie Mort, z pomocą niezbyt kompletnego maga imieniem Cutwell oraz 

adoptowanej i pełnej entuzjazmu córki Śmierci, musi naprawić przyszły tor historii - zanim Dysk się 

przekręci... 

Carpe Jugulum 
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Wielce Oats trafił na nie najlepszy moment, by zostać kapłanem. Sądził, że przybywa do Lancre na 

prostą ceremonię. Tymczasem znalazł się na wojnie między wampirami a czarownicami. Jest tu 

młoda Agnes, która naprawdę czasem nie jest sobą. Magrat, która stara się połączyć czarownictwo i 

pieluchy. Niania Ogg… i babcia Weatherwax, która jest prawdziwym problemem. Wampiry są 

inteligentne. Mają styl i wykwintne kamizelki. Wyszły z trumien i pragną kęsa przyszłości. Wielce 

Oats wie, że ma modlitwę, ale wolałby topór. „Carpe Jugulum” to dwudziesta trzecia powieść 

Terry’ego Pratchetta o Świecie Dysku – ale pierwsza, w której wampiry grają główne role.

A pieniądze zamieniał na ideały: jak Łukasiewicz uczył Rockeffelera

Książka przedstawiająca życie i odkrycia Ignacego Łukasiewicza 

Martwa natura z krukami

Martwa natura z krukami to już czwarta (po Relikcie, Relikwiarzu i Gabinecie osobliwości) powieść z 

niezwykłym, obdarzonym podobnie jak Sherlock Holmes dedukcyjnym umysłem, agentem 

specjalnym Pendergastem w roli głównej. Po traumatycznych wydarzeniach opisanych w Gabinecie 

osobliwości agent Pendergast wyjeżdża do Medicine Creek, sennej, zdawałoby się, miejscowości na 

rubieżach Kansas. Miało tam ostatnio miejsce brutalne morderstwo. Pendergast, nie zwlekając, 

bezczelnie, jak na niego przystało, rozpoczyna prywatne śledztwo, aby wpaść na trop seryjnego 

zabójcy, z jakim dotąd nie miał okazji się zmierzyć, rozwiązać zagadkę masakry sprzed blisko półtora 

wieku i odkryć kilka ważkich prawd, które być może pomogą mu pogodzić się ze smutną prawdą o 

jego rodzinie.

Anielka

Anielka jest trzynastoletnią dziewczynką wychowywaną w bogatym dworze, pod opieką 

guwernantki. Jej beztroskie i pełne zabawy życie przerywa niespodziewane wydarzenie - ojciec traci 

majątek. Anielka musi spróbować przystosować się do nowych warunków. Książka ta jest piękną i 

wzruszającą opowieścią o wrażliwej dziewczynce, darzącej przyjaźnią ludzi i zwierzęta.

Lalka

Rozgrywająca się w II połowie XIX wieku historia szalonej i nieszczęśliwej miłości warszawskiego 

kupca Stanisława Wokulskiego do arystokratki Izabeli Łęckiej. Opowieść o ludzkich pasjach, 

tęsknotach, uczuciach i dążeniach, w której przeplatają się ideały romantyczne i pozytywistyczne. 

Bogactwo ludzkich typów, mistrzowsko wykreowane przez Prusa sylwetki intrygujących, 

skomplikowanych i niejednoznacznych bohaterów, a wszystko na tle Warszawy końca XIX wieku 

przedstawionej z reporterską dokładnością i dziennikarskim zmysłem obserwacyjnym. Wnikliwy 

portret ludzi i miasta.

Lalka

Rozgrywająca się w II połowie XIX wieku historia szalonej i nieszczęśliwej miłości warszawskiego 

kupca Stanisława Wokulskiego do arystokratki Izabeli Łęckiej. Opowieść o ludzkich pasjach, 

tęsknotach, uczuciach i dążeniach, w której przeplatają się ideały romantyczne i pozytywistyczne. 

Bogactwo ludzkich typów, mistrzowsko wykreowane przez Prusa sylwetki intrygujących, 

skomplikowanych i niejednoznacznych bohaterów, a wszystko na tle Warszawy końca XIX wieku 

przedstawionej z reporterską dokładnością i dziennikarskim zmysłem obserwacyjnym. Wnikliwy 

portret ludzi i miasta.

Lalka

Rozgrywająca się w II połowie XIX wieku historia szalonej i nieszczęśliwej miłości warszawskiego 

kupca Stanisława Wokulskiego do arystokratki Izabeli Łęckiej. Opowieść o ludzkich pasjach, 

tęsknotach, uczuciach i dążeniach, w której przeplatają się ideały romantyczne i pozytywistyczne. 

Bogactwo ludzkich typów, mistrzowsko wykreowane przez Prusa sylwetki intrygujących, 

skomplikowanych i niejednoznacznych bohaterów, a wszystko na tle Warszawy końca XIX wieku 

przedstawionej z reporterską dokładnością i dziennikarskim zmysłem obserwacyjnym. Wnikliwy 

portret ludzi i miasta.

Agatka na tropach jesieni 
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Agatka zaprasza wszystkie dzieci do wspólnej zabawy! Poznajcie sympatyczną dziewczynkę, której 

przytrafiają się niezwykle przygody. Biorąc te książkę do ręki, razem z Agatką będziecie odkrywać 

świat, śmiać się i bawić.

Wesołe przygody Robin Hooda

Robin Hood, saksoński szlachcic, zostaje skazany na banicję i musi ukrywać się w Lesie Sherwood. 

Wkrótce dołącza do niego doborowa drużyna dzielnych i wesołych zabijaków: Mały John, Szkarłatny 

Will, Allan z Doliny i Braciszek Tuck.

Oszczędnie i smacznie

Książka kucharska przedstaiwiająca jak w krótkim czasie przygotować zdrowe i smaczne dania

Żona Adama

Adam nie żyje. Wpadł pod tramwaj. O jego śmierci mówiono w Wiadomościach i w Panoramie. Był w 

końcu, jako krytyk i publicysta, dyżurnym intelektualistą kraju. Miał pięćdziesiąt lat, był 

megalomanem. Pierwsza żona - Rita, psychoterapeutka. Znienawidzone imię dostała na pamiątkę po 

Ricie Hayworth, by była wyzwaniem i karą dla mężczyzn. Zakochiwała się w nich i odkochiwała jak w 

książkach, piosenkach czy wierszach. Ale naprawdę zależało jej tylko na kobietach. I tylko ich 

naprawdę się bała.  Druga żona - Anna, redaktorka. Kobieta-bandaż, jak sama siebie określała. Żyjąca 

gdzieś z boku, poza decyzjami. I zawsze w cieniu pierwszej żony.

Święci Biblii Cienia

John Rebus właśnie prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku drogowego, kiedy przypadkiem 

wypływa zapomniana sprawa sprzed lat. Rebus i jego zespół byli wtedy podejrzewani o celowe 

ułatwienie oskarżonemu ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości. Malcolm Fox, dla którego ma to 

być ostatnia sprawa w wydziale spraw wewnętrznych, ma za zadanie odkryć prawdę. Czy John Rebus 

ma coś do ukrycia? I po czyjej stronie właściwie stoi? Lata temu należał do grupy, która nazywała 

siebie "Świętymi", a jej członkowie składli przysięgę na "Biblię cieni". Teraźniejszość upomniała się 

jednak o przeszłość i dawne zbrodnie nie mogą już dłużej pozostawać w ukryciu. W obliczu 

zbliżającego się referendum niepodległościowego w Szkocji Malcolm Fox musi ustalić kim są święci, 

a kim grzesznicy, i co łączy te osoby ze starą zbrodnią. 

Supełki i krzyżyki

Edynburg jest terroryzowany przez brutalnego seryjnego mordercę - w niejasny sposób związanego z 

Rebusem więzami krwi. Rebus, były żołnierz elitarnej jednostki SAS, a obecnie inspektor 

edynburskiej policji, ukrywa się za biurkiem przed wspomnieniami i szansami na awans; od pewnego 

czasu lekceważy też nieprzyjemne anonimy. W miarę jak zabójstw przybywa, a nagłówki w prasie 

brukowej przybierają coraz bardziej dramatyczny ton, John Rebus nie może dłużej ignorować 

wewnętrznego głosu. Wie, że tylko on ma dostęp do wszystkich elementów układanki i tylko on 

może ująć szaleńca. 

Opera Omnia. O nauczaniu II Sobru Watykańskiego

Encyklika przedstawiająca dokonania II Soboru Watykańskiego 

Dosięgnąć nieba

Esko jest ambitnym, młodym człowiekiem, który ma tylko dwa marzenia: zbudować najwyższy 

drapacz chmur i zdobyć miłość rosyjskiej arystokratki Kateriny. Pełna romantyzmu i napięcia powieść 

o namiętności, wojnie, sztuce i wiecznej miłości.

Siedem cudów świata

Na liście siedmiu cudów świata starożytnego znajdują się szczytowe osiągnięcia antycznej techniki i 

sztuki. Dziś możemy zobaczyć tylko jeden z nich piramidę Cheopsa, jeden z najbardziej fascynujących 

wytworów świata antycznego.

Dungeons & Dragons - Świątynia Złych Żywiołów 

Niegdyś pokonana ponura moc znów przybiera na sile. Gdy pragnący pogrążyć świat w chaosie 

demon próbuje odzyskać wolność, a zły półbóg stara się wykorzystać jego potęgę, grupa 

zdesperowanych bohaterów musi, odważnie walcząc, dotrzeć do samego serca ciemności, by ich 

pokonać.
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Kolekcjoner Śmierci

Kiedy Eddie "Doliniarz" Hopkins sięga do kieszeni George'a Archera po jego portfel, nie ma pojęcia, 

że zaprowadzi go to do mrocznego świata morderców, żywych trupów i złodziei plądrujących groby. 

George Archer nie jest bowiem przeciętnym obywatelem. Właśnie zaproponowano mu posadę w 

ściśle tajnym dziale znalezisk niesklasyfikowanych Muzeum Brytyjskiego, który bada wszystko, co 

dziwne i niemożliwe do wyjaśnienia. A w portfelu George? Znajduje się klucz do jednej z 

największych zagadek wszech czasów, tajemnicy ukrytej przez miliony lat. Eddie i George łączą siły, 

aby uciec przed zdeprawowanym geniuszem, pragnącym zdobyć klucz do tajemnicy i zrealizować 

swój przerażający plan. Pomaga im szanowany naukowiec, kustosz działu znalezisk 

niesklasyfikowanych sir William Protheroe oraz początkująca aktorka Elizabeth Oldfield. Razem 

muszą wygrać emocjonujący wyścig z czasem i rozwikłać zagadkę, zanim Londyn opanują 

przerażające stwory?

Honor Patrycjusza

Powieść "Honor Patrycjusza" to historia spisku wszech czasów, o jakim nie śniło się cezarom. 

Dziesiątki tysięcy barbarzyńców szturmują forty. Naprzeciw siebie stają nieokrzesani 

współplemieńcy, wojownicy w inkrustowanych zbrojach i karne formacje imperium. Krzyżują 

miecze, włócznie, topory. Barbarzyńskie praktyki jeżą włos na głowie. Kto chce przeżyć, musi nie 

znać litości. Obrzydliwe podstępy to chleb powszedni. Rozgrywają się sceny bitewne na miarę 

obrazów Boscha. Jednak życie toczy się i poza polem bitwy. Honor Patrycjusza to opowieść o 

wielkich indywidualnościach; mozaika malowniczych charakterów: pyskaty Antenoch, krnąbrny 

szrama, żądny awansu trybun, niezależny optio i czarowna żona prefekta... Komu z nich Brygantia 

okaże się przychylna?

Europejskie Marzenie

Podczas gdy american dream - amerykańskie marzenie, staje się coraz bardziej ulotne - mówi Jeremy 

Rifkin - nowa idea, europejskie marzenie zaczyna przyciągać uwagę i absorbować wyobraźnię całego 

świata. Dwadzieścia pięć państw, w których żyje 455 milionów ludzi coraz bardziej integruje się, 

tworząc Unię, która nadaje Europie nowy polityczny, gospodarczy i społeczny kształt. Wynoszący 

10,5 biliona dolarów produkt krajowy brutto Unii Europejskiej przewyższył już PKB Stanów 

Zjednoczonych, co stawia gospodarkę Unii na pierwszym miejscu w świecie. UE jest też wiodącym 

eksporterem, w odróżnieniu od posiadających ujemny bilans płatniczy Stanów Zjednoczonych. 

Ponadto w wielu krajach Europy większa jest średnia długość życia, wyższy odsetek umiejących 

czytać i pisać, mniejsze ubóstwo i przestępczość, mniej dzielnic nędzy i monstrualnych aglomeracji.

Dom Orchidei

Julia Forrester, słynna pianistka, zrozpaczona po śmierci męża i ukochanego syna, szuka spokoju na 

angielskiej prowincji. Jednak przewrotny los i przypadkowa wizyta w wiekowym dworze Wharton 

Park, gdzie Julia spędziła dużo czasu w dzieciństwie, sprawiają że zamiast ukojenia odnajduje miłość i 

natrafia na trop rodzinnej tajemnicy. Kiedy do rąk Julii trafia pamiętnik z okresu drugiej wojny 

światowej, napisany przez lorda Harry'ego Crawforda, syna ówczesnego właściciela majątku, kobieta 

odkrywa prawdę o nieszczęśliwej miłości angielskiego arystokraty do Lidii, pięknej, młodej Tajki. 

Dzięki opowieściom swej babki, niegdyś pokojówki w Wharton Park, Julia poznaje bolesną historię 

opartą na zdradzie, kłamstwie i cierpieniu, która na zawsze połączyła losy dwóch rodzin.Po powrocie 

do Francji odkrywa, że jej mąż żyje, a prawda o wypadku, w którym zginął jej syn, jest inna niż do tej 

pory sądziła. Czy wyjazd do Tajlandii, magicznego miejsca, gdzie wszystko się zaczęło, pomoże Julii 

odzyskać upragniony spokój i uporządkować życie, które legło w gruzach?

Podróże w przeszłość: Samuraje

Książka prezentuje sposób walki i życie Samurajów

Święte grzechy
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"Grzechy są jej odpuszczone". Te słowa widnieją na kartkach pozostawionych przy ciałach młodych 

kobiet - ofiar seryjnego mordercy. Policjantowi z wydziału zabójstw pomaga w śledztwie Tess Court, 

która ma stworzyć portret psychologiczny zabójcy. Takie zlecenie oznacza prawdziwe wyzwanie dla 

młodej lekarki. I śmiertelne ryzyko - bo Tess staje się następnym celem "Księdza"...

Grace Księżna Monako

Ta książka jest jedyną autoryzowaną przez Rodzinę Książęcą biografią Grace. Nie plotki, lecz 

wspomnienia najbliższych i rzetelne źródła stanowią siłę tej opowieści o Grace księżnej Monako, 

która stała się legendą. Uaktualniona i poprawiona przed wydaniem z okazji premiery filmu Grace 

księżna Monako z Nicole Kidman w roli tytułowej, wciąż jest jedyną biografią księżnej napisaną we 

współpracy z księciem Rainierem i jego rodziną.
Ragnarők

To poruszająca książka. Główny bohater, Roman Niemirycz, to postać niezwykła. Jest dość osobliwy, 

małomówny, niezbyt lubiany. Jest samotnikiem. Ma niezwykle surowy osąd świata i ludzi i daje temu 

wyraz pisując swoje opinie w "Pręgierzu". Przełomowym momentem w jego życiu jest spotkanie z 

biednym księdzem, który puka do jego drzwi, prosząc o jałmużnę dla upadłych kobiet. Niemirycz - 

ateista i przeciwnik Kościoła - zaczyna dostrzegać w biednym księdzu prawdziwego sługę Bożego. Nie 

nawraca się w sposób spektakularny - o nie - ale pod wypływem cichej obecności księdza w swoim 

życiu zaczyna patrzeć na świat innymi oczyma. Nawet, wbrew sobie, całkowicie angażuje się w 

pomoc biednym. Jednak jego życie osobiste jest pasmem porażek. Ukochana kobieta okazuje się 

mężatką, dawny uczeń - arystokrata - który miał aktywnie działać i pracować, "wsiąka" w sferę 

arystokracji, bo nie umiał i nie chciał przeciwstawić się panującym w niej obyczajom. Najboleśniejszą 

jest jednak śmierć księdza, który zginął z rąk biedaków - swoich podopiecznych. Z tego już sam nie 

może się otrząsnąć. Może Hilda pomoże...?

Dewajtis

Akcja toczy się na Żmudzi w drugiej połowie XIX wieku. Główny bohater, Marek Czertwan toczy z 

miejscowymi rozpaczliwą walkę o uratowanie prastarego dębu, od dawna noszącego nazwę 

Dewajtis, będącego symbolem wiecznego trwania. Pewnego dnia w majątku pojawia się jego 

właścicielka, Irena Orwidówna. Między nią a Markiem rodzi się uczucie.

Trzy córki króla

Akcja trzytomowej powieści Natalii Rolleczek toczy się na przełomie III i II wieku p.n.e. w państwie 

syryjskiego króla Antiocha. Jest to okres upadku monarchii Seleucydów i wzrostu potęgi Rzymu. W 

barwny obraz starożytnego świata wpisuje autorka dzieje trzech pięknych córek Wielkiego Króla.

Trzy córki króla

Akcja trzytomowej powieści Natalii Rolleczek toczy się na przełomie III i II wieku p.n.e. w państwie 

syryjskiego króla Antiocha. Jest to okres upadku monarchii Seleucydów i wzrostu potęgi Rzymu. W 

barwny obraz starożytnego świata wpisuje autorka dzieje trzech pięknych córek Wielkiego Króla.

Trzy córki króla

Akcja trzytomowej powieści Natalii Rolleczek toczy się na przełomie III i II wieku p.n.e. w państwie 

syryjskiego króla Antiocha. Jest to okres upadku monarchii Seleucydów i wzrostu potęgi Rzymu. W 

barwny obraz starożytnego świata wpisuje autorka dzieje trzech pięknych córek Wielkiego Króla.

Mężczyzna o twarzy mordercy 

W pierwszej z serii książek o Viktorze Kärppie – w „Mężczyźnie o twarzy mordercy” – dobrze płatne 

zlecenie, jakie otrzymuje bohater, całkowicie rozbija jego uładzone życie i nagle nic już nie jest takie, 

jak kiedyś. Wbrew własnej woli Kärppa wplątany zostaje w międzynarodowy narkobiznes…

Dubler 
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Dubler to brawurowa powieść sensacyjna trzymająca w napięciu od pierwszego do ostatniego 

zdania. Jesteśmy świadkami pasjonujących zwrotów akcji, pościgów i ucieczek po obu stronach 

oceanu. Świetny, dynamiczny styl.

Harry Potter i Insygnia Śmieci 

Po śmierci Dumbledore'a Zakon Feniksa wzmaga swoją działalność, próbując przeciwstawić się coraz 

potężniejszym siłom śmierciożerców. Harry wraz z przyjaciółmi nie wraca do Hogwartu, tylko 

wyrusza z misją znalezienia sposobu na pokonanie Voldemorta. Wyprawa ta pełna niepewności i 

zwątpienia najeżona jest niebezpieczeństwami, a co gorsza nikt nie wie, czy zakończy się sukcesem i 

czy wszyscy dotrwają do jej końca. Dlaczego Dumbledore nie pozostawił Harry`emu czytelnych 

wskazówek? Czy przeszłość nieżyjącego dyrektora kryje jakieś niezwykłe tajemnice? Jaką rolę odegra 

Snape przy boku Voldemorta? Czy Harry`emu uda się dotrzeć do najważniejszych miejsc i faktów 

dotyczących jego rodziny? Siódmy tom przyniesie odpowiedzi na wszystkie istotne dla 

potteromaniaków pytania.

Harry Potter i przeklęte dziecko

Harry Potter nigdy nie miał łatwego życia, a tym bardziej teraz, gdy jest przepracowanym 

urzędnikiem Ministerstwa Magii, mężem oraz ojcem trójki dzieci w wieku szkolnym. Podczas gdy 

Harry zmaga się z natrętnie powracającymi widmami przeszłości, jego najmłodszy syn Albus musi 

zmierzyć się z rodzinnym dziedzictwem, które nigdy nie było jego własnym wyborem. Gdy przyszłość 

zaczyna złowróżbnie przypominać przeszłość, ojciec i syn muszą stawić czoło niewygodnej prawdzie: 

że ciemność nadchodzi czasem z zupełnie niespodziewanej strony. 

Trafny wybór

Barry nie żyje. Ta niespodziewana śmierć pogrąża Pagford w chaosie. Na jaw wychodzą tajemnice 

mieszkańców. Urocze miasteczko z brukowanym rynkiem i wiekowym opactwem już nigdy nie 

będzie takie jak dotąd. Wybucha wojna bogatych z biednymi, nastolatków z rodzicami, wojna żon z 

mężami i nauczycieli z uczniami. Kto przejmie władzę po Barrym? Jak daleko się posunie w tym 

zaciekłym konflikcie? Pełna czarnego humoru, błyskotliwa i prowokująca wielka powieść o małym 

miasteczku.

Uczniowie Spartakusa

"Spartakus wyciągnął trąbkę z namiotu i podał mu. - Wołaj wszystkich... Na zwycięstwo!... 

Gladiatorzy z pośpiechem wybiegli z namiotów, chwytając broń i tarcze. Czyżby atak Rzymian? To gra 

trąbka wodza. I wyniosła postać Spartaka bieleje przed namiotem. Gdy stawili się wokoło, Spartakus 

opowiedział o wycieczce Kaliasa. Onieśmielony chłopiec schował się za jego plecy. - Pokaż się, 

Kaliasie, zuch jesteś! Prawdziwy gladiator! - wołano zewsząd. Spartakus odwrócił się i położył 

mocarną pięść na ramieniu chłopca. - Od dziś będziesz pełnił służbę przy mnie, Kaliasie. Nie 

rozstaniemy się nigdy, co?

Pałac północy

Kalkuta, 1932. Ben, wychowanek sierocińca St. Patrick, skończył już 16 lat - podobnie jak jego 

przyjaciele, będzie musiał opuścić dom dziecka i się usamodzielnić. W dniu pożegnalnej imprezy 

poznaje swoją rówieśniczkę Sheere i zabiera ją do Pałacu Północy na spotkanie tajnego 

stowarzyszenia, które założył wraz z przyjaciółmi. Gdy dziewczyna opowiada im tragiczną historię 

swojej rodziny, członkowie stowarzyszenia postanawiają jej pomóc w odnalezieniu legendarnego 

domu, który pojawia się w opowieści. Nie wiedzą, że właśnie natrafili na trop jednej z 

najpotworniejszych tajemnic Kalkuty. Płonący pociąg, dworzec widmo, ognista zjawa - to tylko 

niektóre elementy makabrycznej łamigłówki, którą przyjdzie im rozwiązać… Misja, która miała być 

niecodzienną przygodą, niebawem okazuje się śmiertelnie niebezpiecznym wyzwaniem.

Cień wiatru
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W letni świt 1945 roku dziesięcioletni Daniel Sempere zostaje zaprowadzony przez ojca, księgarza i 

antykwariusza, do niezwykłego miejsca w sercu starej Barcelony, które wtajemniczonym znane jest 

jako Cmentarz Zapomnianych Książek. Zgodnie ze zwyczajem Daniel ma wybrać, kierując się 

właściwie jedynie intuicją, książkę swego życia. Spośród setek tysięcy tomów wybiera nieznaną sobie 

powieść "Cień wiatru" niejakiego Juliana Caraxa. Zauroczony powieścią i zafascynowany jej autorem 

Daniel usiłuje odnaleźć inne jego książki i odkryć tajemnicę pisarza, nie podejrzewając nawet, iż 

zaczyna się największa i najbardziej niebezpieczna przygoda jego życia, która da również początek 

niezwykłym opowieściom, wielkim namiętnościom, przeklętym i tragicznym miłościom 

rozgrywającym się w cudownej scenerii Barcelony: gotyckiej i renesansowej, secesyjnej i 

powojennej. 

Rycerz Zakonu - Spadkobierca Zakonu

Któryż chłopiec, choć raz w życiu nie marzył, by znaleźć się w krainie, gdzie nie ma szkoły i nudnego 

odrabiania lekcji? Gdzie można spotkać elfy, jednorożce i inne niezwykłe stworzenia. Gdzie magia 

uczyni go niezwyciężonym wojownikiem, niezrównanym szermierzem i bohaterem na bojowym 

rumaku. Szermierz, wojownik, mag? Ależ proszę! Tylko nic za darmo. Świat magii nie daje 

prezentów. Do celu zmierza się poprzez pot, krew i łzy, a bohaterstwo to ciężki kawałek chleba. Choć 

jest się tylko nastolatkiem, trzeba wydorośleć, przestać się mazgaić i godnie przyjąć insygnia rycerza.

Przebudzenie demona

Wielkie zło przebudziło się w świecie Corony straszliwy demon zdecydowany szerzyć śmierć i 

cierpienie. Jego armie goblinów i groźnych olbrzymów pustoszą przygraniczne osady, a okrutny atak 

na małą wioskę Dundalis pozostawia po sobie dwie sieroty: Pony i jej wieloletniego przyjaciela, 

młodego Elbryana...

Duch demona

Napisana z epickim rozmachem ksiązka, która oczarowuje obrazem starcia niewinności i 

niewypowiedzianym złem. To wspaniała wyprawa w świat fantasy, po której czytelnik z zapartym 

tchem oczekuje na zaskakujące zakończenie. 

Apostoł demona

Książka z gatunku fantasy o wyjątkowym rozmachu, obfitująca w niezapomniane postacie i 

wydarzenia, tworzące wspaniały obraz odwagi i zdrady, poświęcenia i odkupienia. Apostoł Demona 

doprowadza Trylogię Wojen Demonów do tryumfalnego zakończenia i nowego początku.

Dziedzictwo

Zaznawszy spokoju wśród krasnoludów w odzyskanej Mithrilowej Hali, Drizzt po raz pierwszy w 

swym burzliwym życiu zaczyna odczuwać zadowolenie. Ale spokój nocnego elfa, renegata z miasta 

rządzonego przez kapłanki demonicznej bogini, nie może trwać długo. Sama Lolth, budząca grozę 

Królowa Pajęczych Otchłani, wzywa swych wyznawców, by wylali się z mrocznych głębin Podmroku i 

odzyskali dla niej jedyną duszę, która od tak dawna się jej wymyka - duszę Drizzta Do'Urdena.

Bezgwiezdna noc

Wciąż przytłoczony śmiercią Wulfgara, Drizzt nie ma czasu opłakać przyjaciela, bowiem mroczne elfy 

zbierają się już w pieczarach głęboko pod Mithrilową Halą. Aby ocalić swój przybrany dom, będzie 

musiał wrócić do miasta, w którym się urodził, nikczemnego Miasta Pająków. Menzoberranzan jest 

jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w groźnym Podmroku, ale dla Drizzta, renegata, za 

którego głowę wyznaczono nagrodę, pojawienie się tam to pewna śmierć. Jednak Drizzt Do’Urden i 

jego towarzysze nie raz stawali oko w oko ze śmiercią i chętnie oddadzą życie, aby ocalić krasnoludy 

z Mithrilowej Hali.

Chustka
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Bolał ją brzuch. W biegu, między licznymi zajęciami wpadła do lekarza. To miało być rutynowe 

badanie. Diagnoza przeraziła wszystkich. Rak złośliwy, z licznymi przerzutami. Walczyła z nim przez 

ponad dwa lata. Chustka to nie tylko zapis zmagania się z chorobą, ale przede wszystkim opowieść o 

wielkiej miłości do synka, Niemęża i życia. To także opowieść o niezwykłym spotkaniu: Joanna, 

skupiona na pracy bizneswoman, i Niemąż, mężczyzna z przeszłością, skazany i wciąż walczący o swą 

niewinność. O tym uczuciu i życiowej przemianie on sam napisze w książce "Nieżona".

Gdańskie dwory i pałace

Autor tworzy opowieść o czasach i okolicznościach powstania tych obiektów. O zmieniających się w 

ciągu stuleci właścicielach, o walorach artystycznych owych dworsko-ogrodowych założeń, 

najcenniejszych elementach ich artystycznego wyposażenia. Zamieszcza także liczne zdjęcia, tak 

archiwalne, jak i współczesne.

Północ-południe

Przeciwstawienie krain Północy i Południa jest jednym z głównych motywów historii Europy; 

fascynowało myślicieli Renesansu i Oświecenia. Henryk Samsonowicz ujmuje to zagadnienie 

wielostronnie. Pokazuje mianowicie, że w każdej epoce - od starożytności poczynając - 

współdziałanie więzi, a także kontrasty i konflikty regionów Europy miały odmienny charakter i 

znaczenie w zakresie gospodarki, władzy i kultury. Północ i Południe nie są ściśle określonymi 

regionami; oznaczają raczej odmienne style życia i organizacji społecznej, nie mniej ważne niż 

częściej dostrzegany podział na Wschód i Zachód Europy.

Zabrania się miłosnych ekscesów na progu stancji

Dla Cecilii Dueñas, głównej bohaterki ksiązki, nie jest to najlepszy okres. Czeka ją pozbieranie się po 

rozwodzie, remont domu i znalezienie współlokatorów. A ponieważ stara się dalej zachować zdrowy 

rozsądek, postanawia ustalić w domu zasady, które mogą ułatwić wspólne mieszkanie.  Ale czy 

mieszkańcy będą chcieli się ich trzymać to już zupełnie inna sprawa... Powieść wciąga od pierwszej 

strony, jest nafaszerowana dowcipem, roi się w niej od niespodzianek, a przede wszystkim opowiada 

o niemożliwej miłości, która w końcu okazuje się możliwa. 

Saga o ludziach lodu. Zauroczenie

Silje, córka Arngrima, miała zaledwie 17 lat, gdy zaraza w 1581 roku zabrała wszystkich jej bliskich. 

Wygłodniała, zziębnięta, z dwójką osieroconych, przygarniętych dzieci podążała ku miejscu za 

miastem, gdzie palono zwłoki zmarłych: tak bardzo pragnęła rozgrzać się przy ognisku. W tej 

dramatycznej chwili zaopiekował się nią tajemniczy mężczyzna - człowiek z rodu Ludzi Lodu...

Chłopcy

Chłopcy to pikantna komedia obyczajowa, pełna sarkazmu, ciętych ripost i celnych obserwacji 

społecznych. Wyraziste pióro „Saramonowicza Codziennego” sprawia, że Chłopcy są nie tylko 

inteligentną rozrywką, którą czyta się jednym tchem, a kolejne zdania chce się głośno cytować. W 

lekkiej formie Saramonowicz przemyca bowiem treści zupełnie niebłahe. Pokazuje do czego 

prowadzi pogoń za sytym życiem, pełnym sukcesów zawodowych, w którym dorosłość to wiecznie 

odnawialna nisko oprocentowana karta kredytowa.

Pocałunki na Manhattanie

Spadkobierczyni wytwórni uwodzicielskich perfum, księgowy rozmawiający ze staroświecką windą, 

makler, który tłumi poczucie absurdalności życia, co noc zniewalając kobiety, reporterka 

podróżująca po świecie w poszukiwaniu "pokrewnej duszy" - i wiele innych postaci - tworzą barwną 

galerię ludzi spragnionych miłości. W tej zabawnej, a zarazem refleksyjnej książce mężczyźni i 

kobiety, dobro i zło, miłość i erotyzm stykają się, walczą ze sobą i jednają. A wszystko to na tle 

Manahattanu - miejsca magicznego Schicklera opisanego na poły romantycznie, na poły 

surrealistycznie.

Pocałunki na Manhattanie
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Spadkobierczyni wytwórni uwodzicielskich perfum, księgowy rozmawiający ze staroświecką windą, 

makler, który tłumi poczucie absurdalności życia, co noc zniewalając kobiety, reporterka 

podróżująca po świecie w poszukiwaniu "pokrewnej duszy" - i wiele innych postaci - tworzą barwną 

galerię ludzi spragnionych miłości. W tej zabawnej, a zarazem refleksyjnej książce mężczyźni i 

kobiety, dobro i zło, miłość i erotyzm stykają się, walczą ze sobą i jednają. A wszystko to na tle 

Manahattanu - miejsca magicznego Schicklera opisanego na poły romantycznie, na poły 

surrealistycznie.

Lodowe kowadło

Jest to pierwsza część sagi Zima świata, opowiadającej o życiu i bohaterskich czynach młodego Alva-

Elofa, nawiązującej do mitologii staroskandynawskiej.

Młot Słońca 

Jest to trzecia część sagi Zima świata, opowiadającej o życiu i bohaterskich czynach młodego Alva-

Elofa, nawiązującej do mitologii staroskandynawskiej.

Dieta oczyszczająca. Sposób na zdrowie 

Autorka proponuje proste i sprawdzone programy, przywracające zdrowie i poprawiające 

samopoczucie. Stosując się do zawartych w książce wskazówek, można pokonać bóle głowy, 

zmęczenie, stres, a nawet alergie. Dzięki odtruciu organizmu człowiek ma więcej energii, czuje się 

lepiej i młodziej wygląda.

Sieć rozkwitającego kwiatu 

W Pekinie znaleziono zwłoki syna ambasadora USA. Kilka dni później w Los Angeles na statku 

przewożącym nielegalnych imigrantów odkryto ciało syna chińskiego magnata finansowego. Oba 

zgony najwyraźniej coś łączy - obrażenia, jakich doznali chłopcy, są takie same, a jednocześnie nikt 

nie potrafi podać przyczyny ich śmierci. W tej sytuacji Chiny i USA, pomimo napiętej sytuacji 

politycznej między tymi krajami, decydują się na wspólne śledztwo. Od pierwszej strony powieści 

trafiamy do zupełnie obcego nam świata handlu produktami z zagrożonych gatunków zwierząt, a 

doświadczenie to jest tak rzeczywiste i fascynujące, jakbyśmy byli naocznymi świadkami opisanych 

wydarzeń… 

Jeden z nas. Opowieść o Norwegii

Jeden z nas to opowieść o sprawcy masakry na wyspie Utøya i jego ofiarach: dwóch siostrach, 

Irakijkach spod Oslo, które nie mogły się doczekać wyjazdu na letni obóz AUF, młodzieżówki Partii 

Pracy, i o grupce chłopaków z Tromsø na północy Norwegii. Nie wszyscy wrócili do domów. Autorka 

szuka odpowiedzi na pytania, które wszyscy sobie zadajemy: jak mogło dojść do tak okrutnej 

zbrodni?

Nielegalni

"Nielegalni” to powieść szpiegowska, rozgrywająca się współcześnie w Polsce, Szwecji, Rosji na 

Białorusi i Ukrainie, z wplecionymi epizodami historycznymi z czasów II wojny światowej oraz 

wieloma współczesnymi wątkami politycznymi i osobami z życia publicznego. Autor odkrywa 

tajemnice stosunków polsko-rosyjskich, sięgając do lat 40. ubiegłego wieku i nieznanych dotąd 

wątków katyńskich oraz dokumentów IPN. Nawiązuje do współczesności, odsłaniając kulisy 

obejmowania władzy w Polsce przez prawicę. Tropi polskiego łącznika Al-Kaidy oraz pokazuje 

metody działania szwedzkich służb specjalnych.
Nieśmiertelni 
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Ekipa Konrada Wolskiego dociera do ściśle tajnej informacji – na terenie Korei Północnej dokonano 

próbnych eksplozji ładunków jądrowych wyprodukowanych w Iranie. Przed nimi wyjątkowo trudna 

misja. Wyruszają do Teheranu, by zapobiec konfliktowi zbrojnemu na skalę światową. Niestety 

nieoczekiwanie wszystko się komplikuje. Ich życiu zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo. Czy 

ludziom Wolskiego uda się wygrać wyścig z czasem? Tymczasem na politechnice w Sztokholmie 

zostają brutalnie zamordowane cztery osoby, które miały dostęp do tajnych programów 

informatycznych. Śledztwo prowadzą komisarz Gunnar Selander, Linda Lund i genialna hakerka 

Harriet Berghen. Rozpoczynają ryzykowną rozgrywkę ze światem szpiegów i zdrajców. W Moskwie 

dochodzi do cichego zamachu stanu. Michaił Popowski, chcąc wspomóc spiskowców, wyrusza do 

Sztokholmu na ostatnią misję...

Niewierni

Kiedy agenci polskiego wywiadu z zespołu Konrada Wolskiego namierzają przez przypadek dziwne 

spotkanie w hotelu Marriot, nie przypuszczają nawet, że postawi ono na nogi również brytyjskie i 

rosyjskie służby. Nowe tajemnicze zagrożenie terrorystyczne uruchamia lawinę wydarzeń od 

szczytów Kaukazu po Irlandię. Nieuchwytny as-Salam, Polak w szeregach Al Kaidy jest gotowy do 

decydującej misji. Wszystkie tropy prowadzą do Szwecji, gdzie uwagę służb przykuwa genialny haker-

antyglobalista...

Ostatnie lato

Makbet 

Sztuka jest archetypiczną opowieścią o niebezpieczeństwach związanych z żądzą władzy i zdradą 

przyjaciół. Obecny jest w niej wątek charakterystyczny dla średniowiecznego moralitetu: główny 

bohater ulega pokusie władzy, następuje jego stopniowy upadek moralny, aż do zbrodni, która 

pociąga za sobą kolejne, nie mija go jednak kara – traci wewnętrzny spokój i poczucie sensu życia.

Pogoda dla bogaczy

Ambicje Aksela Jordacha zaspokoiło dorobienie się piekarni, lecz jego dzieci pragną czegoś więcej. 

Aby swe cele zrealizować, muszą się wyrwać z domu. Rodzina się rozprasza, każdy z Jordachów po 

swojemu szuka miejsca w życiu : Rudolf w interesach i polityce, Gretchen w świecie teatru i filmu, 

Tom, niespokojny duch, popada wciąż w kłopoty. Musi dorosnąć następne pokolenie, by rodzina 

zwarła szeregi i wspólnie stawiła czoło przeciwnościom losu.

Pogoda dla bogaczy

Ambicje Aksela Jordacha zaspokoiło dorobienie się piekarni, lecz jego dzieci pragną czegoś więcej. 

Aby swe cele zrealizować, muszą się wyrwać z domu. Rodzina się rozprasza, każdy z Jordachów po 

swojemu szuka miejsca w życiu : Rudolf w interesach i polityce, Gretchen w świecie teatru i filmu, 

Tom, niespokojny duch, popada wciąż w kłopoty. Musi dorosnąć następne pokolenie, by rodzina 

zwarła szeregi i wspólnie stawiła czoło przeciwnościom losu.

Pogoda dla bogaczy

Ambicje Aksela Jordacha zaspokoiło dorobienie się piekarni, lecz jego dzieci pragną czegoś więcej. 

Aby swe cele zrealizować, muszą się wyrwać z domu. Rodzina się rozprasza, każdy z Jordachów po 

swojemu szuka miejsca w życiu : Rudolf w interesach i polityce, Gretchen w świecie teatru i filmu, 

Tom, niespokojny duch, popada wciąż w kłopoty. Musi dorosnąć następne pokolenie, by rodzina 

zwarła szeregi i wspólnie stawiła czoło przeciwnościom losu.

Spadające gwiazdy

Piękna miliarderka i sekret, który może ją zniszczyć, w głośnym bestsellerze jednego z najbardziej 

lubianych pisarzy świata. Lara Cameron sama zbudowała swoje finansowe imperium i  swoje 

osobiste szczęście u boku słynnego pianisty. Niespodziewanie jednak firma Lary staje na skraju 

bankructwa.
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Perska miłość 

Studiująca turystykę Lidka dostaje nieoczekiwaną propozycję wyjazdu na roczne stypendium 

językowe do Kuwejtu. Tam poznaje Hassana, któremu bardzo szybko wpada w oko. Aby oczarować 

dziewczynę wschodni przystojniak zabiera ją w kilkudniową podróż po bogatym Emiracie. Pod 

koniec prosi ją o rękę i obiecuje, że może żyć jak arabska  księżniczka. Polka zaczyna się wahać. 

Rodzina w kraju nie kryje rozczarowania, ale Lidka ostatecznie decyduje się na ślub i bardzo szybko 

zachodzi w ciążę. Czułe pieszczoty i namiętny seks stają się napastowaniem ze strony męża. Za jego 

namową przerywa dotychczasowe studia i traci kontakt z rodziną. Jej życie zmieni się zupełnie, gdy 

do ich domu sprowadza się teściowa i siostra Hassana. Tylko czy mogła przypuszczać, że właśnie 

najbliżsi ludzie zgotują jej piekło?

Perska zazdrość

Znana z kart „Perskiej miłości” Joanna, żona bogatego, kuwejckiego biznesmena Alego, wiedzie 

ekskluzywne, przepełnione przyjemnościami życie. Razem ze swoją amerykańską przyjaciółką, 

Angeliką, świetnie bawi się w Dubaju, w którym odwiedza najdroższe sklepy, restauracje i hotele. Ale 

co się dzieje, gdy luksus przez duże "L " przysłoni inne wartości? A ukochany, dbający o rodzinę mąż 

nagle zainteresuje się inną kobietą? Joanna niespodziewanie musi stawić czoła pełnej dramatyzmu 

sytuacji, która może doprowadzić do tragedii jej małżeństwo i trójkę dorastających dzieci. Czy potrafi 

uchronić siebie i swoją rodzinę przed katastrofą? Czy zdradę można wybaczyć? I jak potoczyły się 

dalsze losy Lidki, bohaterki „Perskiej miłości”? Laila Shukri po raz kolejny z właściwą sobie 

dokładnością i barwnością odsłania najbardziej strzeżone tajemnice Orientu, w tym również 

dawnych i współczesnych haremów. 

Requiem dla dziewczyny 

"Requiem dla dziewczyny", jedna z najbardziej fascynujących książek Nevila Shute, to historia 

wielkiej miłości córki wykładowcy uniwersytetu w Oxfordzie i syna właścicieli posiadłości ziemskiej w 

Australii. Ich losy połączyła wojna; niestety, na krótko. Po stracie ukochanego jedynym dla Janet 

miejscem na świecie jest jego rodzinny dom w Australii. Przebywa tam incognito i przyjmuje posadę 

pokojówki, stając się wkrótce ulubienicą wszystkich, niemal członkiem rodziny. Dlaczego zatem 

popełnia samobójstwo? Powracający po kilkuletniej nieobecności brat nieżyjącego Billa usiłuje 

rozwiązać tajemniczą zagadkę.

Kuźnia na rozdrożu. Wojna rozsądku z namiętnością

Powieść obyczajowa, pełna humoru i prawdy o życiu współczesnych Polek, świetnie osadzona w 

naszych realiach. Jak być szczęśliwą i umieć zawalczyć o swoje? Adela, trzydziestoletnia dziennikarka 

nie umie. Co tydzień od pięciu lat przygotowuje kolacje dla teściów i jest wyłącznie "dodatkiem" do 

zajętego karierą męża. Splot wyjątkowych zdarzeń - kłopoty siostry, przyjaciółki i... pojawienie się 

pewnego nieznajomego mężczyzny sprawia, że ta zatwardziała racjonalistka trafia przed oblicze 

wróżki. I przestaje myśleć, że "lepszy znany diabeł niż nieznana przyszłość"?

Między Gdańskiem a Santiago. 600-lecie Kościoła św. Jakuba Fundacji Szyprów w Gdańsku

Co i jak. Zwierzęta domowe

Moja droga Aleksandro!
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Co za pomysły! Może jeszcze za mąż ma Olka wychodzić na wasze polecenie!" "- Byłaby szczęśliwa" - 

powiedziała Luiza "- Nareszcie byłaby szczęśliwa" - szepnęła Karolina jednocześnie. "- Myślę, ze 

byłaby szczęśliwa" - odezwałam się w tej samej chwili. "- To może któraś z was wyjdzie za niego? 

Proszę bardzo! No, co się tak na mnie patrzycie?" - wrzeszczał Twój Brat tym razem jak kocur, 

któremu ktoś nadepnął na nogę. "- My się nie nadajemy" - odparła Luiza. "- Dla nas on jest 

nieodpowiedni" - poparła ją Karolina. "- A skąd możecie wiedzieć, kto jest, a kto nie jest odpowiedni 

dla Olki? Ma swój rozum i wie, co robi. Ciekawe, Luizo, czy ty wyjdziesz za mąż tylko dlatego, ze jakiś 

chłopak będzie się podobał nam

Żywe numery 

Czesław [Bereza] Skoraczyński (1911 - 1982) jako uczeń gimnazjum i student, był zawodnikiem - 

piłkarzem i hokeistą - lwowskiej "Pogoni". Aresztowany 2 września 1942r. za działalność w ruchu 

oporu, przeszedł więzienie Gestapo we Lwowie i trzy obozy koncentracyjne: Majdanek, Gross-Rosen, 

Flossenburg-Hersbruck. "Sport - twierdził - pomógł mi przeżyć". Po wojnie, przez dwadzieścia lat 

pracował jako trener piłki nożnej I kategorii, w takich klubach jak "Wisła", "Siersza", "Bolesław" i 

"Garbarnia". Zmarł 10 listopada 1982 roku nie doczekawszy publikacji swoich obozowych 

wspomnień: wstrząsającego, tchnącego surowym autentyzmem, zapisu koszmarnej rzeczywistości - 

prawie niewyobrażalnej dla powojennego pokolenia czytelników. 

Nowy Jork. Przewodnik niepraktyczny

Nowy Jork jest częstym celem, może nawet jednym z najczęstszych, realnych i wymarzonych podróży 

młodych Polaków. Kiedy pod koniec lat dziewięćdziediątych autorka z jedną walizką znalazła się w 

tym niezwykłym mieście, miała o nim mgliste wyobrażenie. Dziś po dziesięciu latach intensywnych 

wycieczek po Manhattanie, spokojnych spacerów po Central Parku, całodniowych wypraw do Soho, 

mówi że chyba rozumie swoje miasto. Opisuje miejsca, które tworzą nastrój Nowego Jorku i etniczne 

enklawy emigrantów, opowiada o doświadczeniach emigrantki z prowincji Europy w wielkim mieście 

i powolnym stawaniu się nowojorczykiem. Udaje jej się to, co jest niemożliwe: całościowy opis 

nowojorskiego klimatu. 

Pamiętniki Wampirów. Pamiętnik Stefano. Początek

Pamiętnik Stefano przenosi akcję o sto lat wcześniej i odkrywa początek historii miłosnego trójkąta 

dwóch braci wampirów i pięknej dziewczyny, której obaj pragną.  Jest rok 1864. Echa wojny Północy 

z Południem docierają do plantacji w Wirginii, rodzinnego domu Stefano i Damona Salvatore. Braci, 

którzy byli nierozłączni, dopóki w Mystic Falls nie pojawiła się Katherine - olśniewająca i tajemnicza.  

To przez jej uwodzicielski uśmiech najlepsi przyjaciele stali się rywalami w wyścigu o jej względy. I 

odkryli, że jej przepyszne suknie i połyskujące diamenty skrywają straszliwy sekret. I że jej jeden 

pocałunek zmieni ich życie - na wieczność… 

Siódmy papirus

Angielski arystokrata i poszukiwacz przygód Nicoloas Queston-Harper i piękna archeolog Royan Al. 

Simmu, pól angielka, pół egipcjanka, na terenie współczesnej Etiopii poszukują grobowca faraona 

Mamose sprzed czterech tysięcy lat. Kluczem do lokalizacji grobowca i znajdujących się w nim 

skarbów jest jeden z siedmiu papirusów spisanych przez nadwornego skrybę Taitę, odnaleziony prze 

Royan i jej męża w grobowcu królowej Lostris. Tymczasem papirus zostaje skradziony, a mąż Royan 

ginie z rąk wynajętych zabójców. W dramatycznym wyścigu do skarbu przeciwnikiem Royan i 

Nicholasa jest bogaty i pozbawiony skrupułów niemiecki kolekcjoner antyków, gotowy zlikwidować 

każdego, kto stanie na jego drodze. Zanim bohaterowie odnajdą grobowiec, muszą uporać się z całą 

masą fałszywych śladów i śmiertelnych pułapek zastawionych przez Taitę...

Tajemnice Jana Pawła II
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Wieloletni przyjaciel Karola Wojtyły, kardynał Andrzej Deskur, wyjawia autorowi niezwykłą 

informację. Okazuje się, że osoba Jana Pawła II ma jeszcze jeden, dotąd nieodkryty przez biografów 

wymiar: Karolowi Wojtyle od 26. roku życia towarzyszyły niezwykłe doświadczenia mistyczne! 

„Jakich tajemnic strzegł Karol Wojtyła? O czym wiedział?” - pyta autor i by potwierdzić te informacje, 

podąża tropami tajemnic z Fatimy, związków z Ojcem Pio, przepowiedni i objawień maryjnych, 

wydarzeń z Medjugorje i wielu nadprzyrodzonych znaków towarzyszących posłudze – jak określa 

sam autor – Jana Pawła Wielkiego. Konfrontuje je z relacjami światków, watykańskimi 

dokumentami, opiniami bliskich Papieżowi osób. Wyniki tego śledztwa są absolutnie zaskakujące!

Saladyn i krucjaty

Spisana z wykorzystaniem źródeł łacińskich i arabskich niezwykła historia człowieka, który wyrósł na 

najpotężniejszego władcę świata islamu - imperium rozciągającego się od Sudanu po Syrię, od 

Jemenu przez Półwysep Arabski i północny Irak do wschodniej Turcji. Ten "syn rodziców, którzy nie 

należeli do szlachty, ale nie mieli też korzeni plebejskich, pośledniego urodzenia", jako władca 

obdarzony w równej mierze talentem, jak i szczęściem, stał się legendą.

Jeden dzień Iwana Denisowicza

Książka opisuje jeden dzień więźnia sowieckiego łagru, Iwana Denisowicza Szuchowa i jest 

pierwszym utworem laureata literackiej Nagrody Nobla. Po opublikowaniu tytuł ten przyniósł 

autorowi międzynarodowy rozgłos. Przez 25 lat obowiązywał w Polsce zakaz jego drukowania. 

Oparta na wątkach autobiograficznych opowieść w realistyczny sposób odtwarza losy zwykłego 

człowieka zesłanego do gułagu.

Jeden dzień Iwana Denisowicza

Książka opisuje jeden dzień więźnia sowieckiego łagru, Iwana Denisowicza Szuchowa i jest 

pierwszym utworem laureata literackiej Nagrody Nobla. Po opublikowaniu tytuł ten przyniósł 

autorowi międzynarodowy rozgłos. Przez 25 lat obowiązywał w Polsce zakaz jego drukowania. 

Oparta na wątkach autobiograficznych opowieść w realistyczny sposób odtwarza losy zwykłego 

człowieka zesłanego do gułagu.

Bro

Bro, druga część trylogii Władimira Sorokina, zapoczątkowanej głośnym Lodem , obejmuje czasy 

poprzedzające akcję części pierwszej. Rosja, pierwsza połowa dwudziestego wieku. Bohater 

powieści, Aleksander Sniegiriow, przychodzi na świat w momencie upadku na ziemię meteorytu 

tunguskiego. Dalsze losy Aleksandra są nieodmiennie związane z wydarzeniami historycznymi.

Głos serca

Allison i Lee mają za sobą nieudane związki z mężczyznami. Obydwie po rozstaniu z partnerem 

znalazły sposób na życie: pracę zawodową, w której się realizują i znajdują potwierdzenie własnej 

wartości. W obawie przed utratą drogo okupionego spokoju i niezależności bronią się przed 

uczuciem, jednakże spotkanie mężczyzny, który mógłby być tym jedynym, zmusza je do 

zastanowienia, czy istotnie podjęły właściwą decyzję.

Sopot

Album prezentuje najciekawsze atrakcje turystyczne i historię Sopotu 

Opowiedz mi bajkę

Zbiór zanany bajek dla dzieci. 

Nalewki i wódki

Ponad 180 przepisów na wódki, nalewki i miody pitne. Proste, sprawdzone receptury. Udane 

produkty na specjalne okazje....

Francuska grafika rokokowa

Bohaterami książki nie będą sławni twórcy artystycznej grafiki ani też słynni ilustratorzy wielkich 

dzieł literackich, a właśnie rytownicy - pomniejsi twórcy, dzięku którym po całej Europie krążyły 

reprodukcje wielu najpopularniejszych w XVIII wieku obrazów olejnych i rysunków.
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Basia i biwak

Zbliża się lato. Dzieci w przedszkolu rozmawiają o wakacjach. Basia jest zła, bo tylko ona nie wie 

jeszcze, gdzie pojedzie…

Basia i telefon

Basia to współczesna, zabawna i mądra przyjaciółka dla Twojego dziecka. Przygody Basi pomagają 

dziecku zrozumieć świat, pokazują, jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Swym humorem 

rozśmieszają dzieci i dorosłych. Basia i telefon. Kuzynka Lula dostała na urodziny prawdziwy telefon 

komórkowy. Basia jej zazdrości.

Basia i kolega z Haiti

W przedszkolu Basi pojawia się nowy chłopiec. Ma na imię Titi, brązową skórę i mało mówi... 

Wzruszajaca historia o polubieniu odmienności.

Basia i urodzny w muzeum

Basia wybiera się na urodziny Anielki – do Muzeum Narodowego! Wydaje jej się, że wie, gdzie idzie 

ale czeka ją niezła dawka niespodzianek…

Czarownica z Radosnej

Między codzienną radością wychowywania dwójki dzieci, pracą szkolnej bibliotekarki i galopem na 

Eponie, Jagoda odkrywa uroki życia w Radosnej... Wraz z ekscentrycznym malarzem tropi gang, 

wsłuchuje się nocą w czarcią skałę, toczy z siostrą przezabawne dyskusje o wirtualnych romansach. 

W codziennej prozie życie znajdzie czas na chwilę magii i uwije wianek, który puści na wody 

Dziwożony w Noc Kupały, spojrzy w gwiazdy i być może rzuci kilka dobrych uroków... bez 

rozgrzeszenia... Wszak każda kobieta jest boginią, a każda bogini ma szczególną moc

Ranczo

Trzy przyjaciółki ze studiów spotykają się po 20 latach na należącym do jedej z nich ranczo w 

Wyoming. Tania jest sławna piosenkarką ale sukces zawodowy opłaciła klęską w życiu osobistym. 

Małżeństwo Mary Stuart, żony wziętego prawnika, przeżywa kryzys. Zoe , lekarka samotnie 

wychowuje adoptowaną córeczkę. Pobyt na ranczo całkowicie odmienia życie trzech kobiet, które 

odnajduja dawna przyjaźń i niespodziewianie spotykają miłość...

Nieznanemu bogu

Początek XX wieku. Młody syn farmera wyrusza na zachód, do Kalifornii w poszukiwaniu swojego 

miejsca i własnego kawałka ziemi. Nie wie, jaką walkę będzie musiał stoczyć o tę ziemię.

Krótkie panowanie Pepina IV

Zaiste, gdyby w lutym 19.. spytać Pepina Héristala o jego wymarzony tryb życia, z kilku zaledwie 

zmianami opisałby życie, które wówczas prowadził. Miał pięćdziesiąt cztery lata, był szczupły, 

przystojny i, o ile wiedział, cieszył się dobrym zdrowiem, co oznaczało, że w ogóle nie musiał 

zaprzątać tym sobie głowy.

40 573⁄2017 Literatura amerykańska Powieść

Jego małżonka, Marie, znała swoje miejsce i dobrze wywiązywała z obowiązków żony i pani domu. 

Była pulchna, miła i pogodna; równie dobrze mogłaby stać za barem wykwintnej restauracyjki. […] 

Podziwiała męża, nie próbując go zrozumieć, i udało jej się znaleźć w nim przyjaciela, co nie zdarza 

się w małżeństwach, gdzie na pierwszym miejscu stawia się namiętność, a nie spokój. […] Państwo 

Héristalowie mieli jedną pociechę – dwudziestoletnią Clotilde – obdarzoną bujnym 

temperamentem, ładną dziewczynę o obfitych kształtach. […]

Steinbeck John

Kasztanek. Perła

Kolejne wznowienie dwóch słynnych nowel Johna Steinbecka (1902-1968) - Kasztanka (1937) i 

powstałej już po wojnie Perły (1948), przypowieści o istocie zła, które symbolizuje znaleziona przez 

biednego rybaka perła, ściągająca nieszczęście na jego rodzinę.

Autobus do San Juan

Bohaterami są pasażerowie autobusu jadącego bocznymi drogami Kalifornii z Rebel Corners do San 

Juan de la Cruz.

Cudowny czwartek
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Widzisz, jeśli mężczyzna podrywa jakąś dziewczynę i zakochuje się w niej, to jednocześnie zakochuje 

się w czymś, co tkwi w nim samym, a z nią ma to bardzo niewiele wspólnego. Przypomina mu matkę 

albo jest blondynką, a on śmiertelnie boi się brunetek. A może chce po prostu spłacić stare 

zobowiązania. Bywa i tak, że nie jest całkiem pewny swej męskości i musi to sobie udowodnić.

Zima naszej goryczy

Wielu z mieszkańców miasteczka New Baytown zostało ciężko doświadczonych przez los, noszą oni 

w sercach gorycz i rozczarowanie. Ethan Hawley, kiedyś jeden z najbogatszych ludzi w mieście, a 

teraz sprzedawca w sklepie, stara się zapomnieć o starych dobrych czasach. Żona Ethana tęskni za 

dawnym życiem. Margie, rozwódka, boi się samotności i braku środków do życia. Danny Taylor, z 

dobrej rodziny, żebrze o dolara na wódkę. Pewnego dnia z kart tarota wyłania się zapowiedź zmiany 

smutnego losu mieszkańców New Baytown…

Kroniki Archeo. Tajemnica klejnotu Nefretiti

„Klejnot Nefertiti” to nie tylko zapierające dech w piersiach przygody piątki przyjaciół. To 

odkrywanie tajemnic, legend i zapomnianych historii, zaglądanie do zakurzonych ksiąg, tajemniczych 

komnat i nikomu nieznanych grobowców…

Dzieła wybrane: Czerwone i czarne

Dzieła wybrane Stendhala

Dzieła wybrane: O miłłości kroniki włoskie

Dzieła wybrane Stendhala

Dzieła wybrane: Pamiętnik egzorcysty. Życie Henryka Brulard

Dzieła wybrane Stendhala

Dzieła wybrane: Lucjan Leuwen

Dzieła wybrane Stendhala

Żona astronoma. Historia Elżbiety Katarzyny Heweliusz

Opowieść o astronomii i miłości na tle XVII-wiecznego Gdańska, w którym zamieszkuje po ślubie 

młodziutka Elżbieta, córka bogatego kupca wydana za 36 lat starszego od niej astronoma Jana 

Heweliusza. Piękna i inteligentna, ma ambicje, które wykraczają poza marzenia kobiet w jej epoce. 

Małżeństwo otworzy przed nią drzwi do nauki, ale czy również do szczęścia?

Porwany za młodu

Główny bohater powieści, młodzieniec Dawid Balfour, po śmierci ojca udaje się zgodnie z wolą 

zmarłego do Shaws, gdzie mieszka jego stryj Ebenezer. Po drodze ma okazję dowiedzieć się od 

napotkanych ludzi, że stryj nie cieszy się dobrą opinią w okolicy. Na miejscu przekonuje się, że stryj 

jest podejrzliwą i mało sympatyczną osobą. Następnego dnia stryj prosi go o przyniesienie mu 

skrzyni z wieży. Kiedy Dawid udaje się tam po schodach (stryj nie pozwolił mu wziąć światła), 

spostrzega, że schody kończą się w połowie drogi i o mały włos spadłby i zabił się na miejscu. Dawid 

jest wstrząśnięty faktem, że stryj chciał go zamordować i żąda wyjaśnień. Przerażony Ebenezer, 

tłumacząc się chorobą serca, obiecuje wyjaśnić wszystko następnego dnia. Następnego dnia stryj 

przez posłańca otrzymuje list od kapitana Hoseasona z żądaniem, by udał się do przystani, gdzie stoi 

zacumowany jego okręt. Stryj prosi wówczas Dawida, by udał się tam z nim, a przy okazji wstąpią do 

miejscowego prawnika Rankeillora, by wyjaśnić stosunki łączące go z jego ojcem. Dawid wyraża 

zgodę, nie wiedząc, że stryj knuje nową intrygę.

Trzy Armie. Porucznicy 1939 

Tomasz Stężała w swojej nowej powieści przedstawia splatające się losy polskich, niemieckich i 

rosyjskich młodych oficerów wciągniętych w wojenny koszmar.

Krypta Grozy
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Kaerion Whitehart był niegdyś potężnym paladynem, lecz ciężko zgrzeszył. Teraz żyje ze swego 

miecza, za jedynego towarzysza mając elfiego najemnika. W zamian za sowitą zapłatę dwaj 

przyjaciele zgadzają się towarzyszyć drużynie patriotów do legendarnego grobowca. Zadanie nie jest 

łatwe. Skłócone potęgi walczą ze sobą o skarb martwego od dawna czarnoksiężnika, a Kaerion 

zostaje uwięziony między śmiercią, a odkupieniem.

Cuda natury

Ta książka oferuje Czytelnikowi niezwykłą podróż po najpiękniejszych miejscach świata, jakie 

stworzyła natura. Dzięki sugestywnym opisom i fotografiom, siedząc w wygodnym fotelu będziesz 

mógł przenieść się umysłem wszędzie tam, gdzie lód, ziemia i woda stworzyły niezwykłe zjawiska.

Rosjoznawstwo

Książka zawiera: Czym jest rosjoznawstwo, 1. Geografia Rosji, 2. Historia Rosji, 3. Język rosyjski i 

języki innych narodowości Rosji, 5. Inne wyznania w Rosji, 6. Kultura rosyjska, 7. Literatura rosyjska, 

8. Sztuka rosyjska, 9. Teatr rosyjski, 10. Film rosyjski, 11. Muzyka rosyjska, 12. Rosyjska myśl 

filozoficzno-polityczna, 13. Nauka rosyjska, 14. Szkolnictwo rosyjskie, 15. Emigracja rosyjska XX 

wieku, 16. Rosja współczesna – polityka i społeczeństwo.

Bez zobowiazań

Bohaterem powieści jest gwiazdor telewizyjny, błyskotliwy dziennikarz i kobieciarz, idealnie 

przystosowany do zasad gry w tym świecie. Czy Robin Stone na zawsze pozostanie tylko "maszyną 

do miłości"? Czy szokujące peregrynacje erotyczne pozwolą mu rozwikłać zagadkę ciążącą nad jego 

życiem? Czy którakolwiek z trzech kochających go kobiet potrafi mu w tym pomóc?

Pachnidło

XVIII-wieczny Paryż, światowe centrum mody i elegancji, jest miejscem, gdzie żyje bohater tej 

niezwykłej opowieści – osobliwy karzeł obdarzony niepospolicie wrażliwym zmysłem powonienia. 

Jan Baptysta Grenouille tworzy eliksiry do produkcji perfum, które są powszechnie uznawane za 

niedoścignione w swej wyszukanej wytworności. Jednak żadne go nie satysfakcjonują, geniusz 

zapachów marzy bowiem o wydestylowaniu wonności nad wonnościami z dziewiczego ciała 

kobiecego. Ta myśl każe mu szukać dziewczyny o idealnym zapachu...

Pachnidło

XVIII-wieczny Paryż, światowe centrum mody i elegancji, jest miejscem, gdzie żyje bohater tej 

niezwykłej opowieści – osobliwy karzeł obdarzony niepospolicie wrażliwym zmysłem powonienia. 

Jan Baptysta Grenouille tworzy eliksiry do produkcji perfum, które są powszechnie uznawane za 

niedoścignione w swej wyszukanej wytworności. Jednak żadne go nie satysfakcjonują, geniusz 

zapachów marzy bowiem o wydestylowaniu wonności nad wonnościami z dziewiczego ciała 

kobiecego. Ta myśl każe mu szukać dziewczyny o idealnym zapachu...

Pachnidło

XVIII-wieczny Paryż, światowe centrum mody i elegancji, jest miejscem, gdzie żyje bohater tej 

niezwykłej opowieści – osobliwy karzeł obdarzony niepospolicie wrażliwym zmysłem powonienia. 

Jan Baptysta Grenouille tworzy eliksiry do produkcji perfum, które są powszechnie uznawane za 

niedoścignione w swej wyszukanej wytworności. Jednak żadne go nie satysfakcjonują, geniusz 

zapachów marzy bowiem o wydestylowaniu wonności nad wonnościami z dziewiczego ciała 

kobiecego. Ta myśl każe mu szukać dziewczyny o idealnym zapachu...

Bałtyk

Album przestawiający atrakcyjnośc Morza Bałtyckiego 

O filozofii sprzeciwu czyli o antropocentryzmie w dziejach filozofii
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O filozofii sprzeciwu czyli o antropocentryzmie w dziejach filozofii

Na oceanie nie ma ciszy. Biografia Aleksandra Doby

"Na oceanie nie ma ciszy" to historia Aleksandra Doby, emerytowanego inżyniera mechanika, który 

został podróżnikiem roku 2015 "National Geographic". W ciągu 166 dni pokonał ponad 12 tysięcy 

kilometrów kajakiem z Lizbony do New Smyrna Beach na Florydzie. Walczył z awariami, przeciwnymi 

wiatrami i 9-metrowymi falami. Przez 48 dni stracił łączność telefoniczną ze światem. O czym się 

myśli przez tyle samotnych dni?

Fantazja na temat czasu

W fizyce czas jest swoistą wielkością występującą w równaniach, w biologii miarą zmian w rozwoju 

organizmów, w medycynie miarą prawidłowości w rozwoju zjawisk chorobowych, w historii 

czynnikiem porządkującym przebieg zdarzeń dziejowych, a w innych naukach o człowieku, 

społeczeństwie i kulturze czas jest miarą wartości i trwania społeczeństw, w literaturze pięknej i 

poezji czas jest siłą porządkującą wartości estetyczne. O jaki obraz czasu chodzi w tej książce? O 

obraz fantastyczny, który nie jest ani teorią naukową, ani opisem rejestrującym, ani protokółem 

obserwacji, ani obrazem ideologicznym, ani wizją.

Tomek w krainie kangurów

Pierwszy tom przygód Tomka Wilmowskiego. z Warszawy pozostającej pod carskim panowaniem 

Tomek wyrusza do Australii, by wraz z ojcem przeżyć mnóstwo niebezpiecznych, ale też wspaniałych 

przygód.

 Tomk na Czarnym Lądzie

Seria powieści Alfreda Szklarskiego o przygodach Tomka wilmowskiego na różnych kontynentach. 

Między innymi chłopiec bierze udział w wyprawie łowieckiej na kangury w Australii i przeżywa 

niebezpieczne przygody w Afryce, żyje wśród czarnoskórych Nawajów i Apaczów. W te niezwykłe 

przygody wlepiona jest historia odkryć dokonywanych przez polskich podróżników. Książki są lekturą 

łatwą i atrakcyjną dla chłopców od wielu pokoleń.

Tomek na wojennej ścieżce

Przygody Tomka Wilmowskiego w krainie Indian. Tomek włącza się w ich walkę o zachowanie 

godności i prawa do swobodnego przemierzania amerykańskiej prerii.

Tomek na tropach Yeti

W książce opisane są losy Tomka Wilmowskiego, który uczestniczy w niesamowitych wyprawach, 

często stając twarzą w twarz z wieloma niebezpieczeństwami. W te niezwykłe przygody wplecione 

jest historia odkryć dokonywanych przez polskich podróżników. Dzięki wspaniałemu stylowi 

pisarskiemu Alfreda Szklarskiego książka jest bardzo atrakcyjną i łatwą lekturą dla młodych 

Czytelników już od wielu lat, zyskując wciąż zainteresowanie nowych pokoleń.

Tajemnicza wyprawa Tomka

Kolejny tom poświęcony fascynującym przygodom Tomka. Cechą charakterystyczną prozy autora 

jest interesująca narracja, pokazująca życie mieszkańców na oddalonych od Polski terytoriach. 

Tomek wśród łowców głów

Seria powieści Alfreda Szklarskiego o przygodach Tomka Wilmowskiego na różnych kontynentach. 

Między innymi chłopiec bierze udział w wyprawie łowieckiej na kangury w Australii i przeżywa 

niebezpieczne przygody w Afryce, żyje wśród czerwonoskórych Nawajów i Apaczów. W te niezwykłe 

przygody wpleciona jest historia odkryć dokonywanych przez polskich podróżników. Książki są 

lekturą łatwą i atrakcyjną dla chłopców od wielu pokoleń.

Tomek u źródeł Amazonki 

Kolejna porcja przygód kultowego bohatera literatury młodzieżowej. Tym razem Tomek będzie 

musiał zmierzyć się z amazońską dżunglą i plemieniem łowców głów. Dotrze też do tajemniczych 

ruin starożytnego miasta.

Tomek w Gran Chaco 
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Nie warto tracić czasu na domysły. Musimy jak najprędzej wyruszyć z bronią i ekwipunkiem. Próbuję 

zorganizować wyprawę. Kampowie wprawdzie nie przetrząsali nam kieszeni, ale to, co posiadamy, 

nie wystarczy... Tomek Wilmowski spieszy na ratunek uwięzionym przyjaciołom, napotykając po 

drodze mnóstwo niecodziennych zdarzeń i niezwykłych ludzi.

Zapowiada się piękny dzień

Ta książka jest przesiąknięta optymizmem. Pokazuje człowieka, który po latach Oświęcimia ma siłę 

do walki o swoją wolność, o swe życie.

Pianista

Pisane na gorąco wspomnienia młodego pianisty z warszawskiego getta są fascynującym, choć 

straszliwym zapisem sześciu lat zwycięskiej walki ze stałym zagrożeniem śmiercią. Autor plastycznie 

odmalowuje pierwsze, stosunkowo „normalne” miesiące wojny, i rosnącą grozę osaczenia, 

zamknięcia, głodu i strachu. Pokazuje zwykłe ludzkie pragnienie spokoju i bestialstwo, tchórzliwość i 

odważną wielkoduszność. Wbrew obowiązującym stereotypom, poszczególne cechy nie są 

przypisane do narodowości: są i dobrzy Niemcy, i gotowi nieść Żydom pomoc Polacy, i 

współpracujący z nazistami Żydzi. Ponad podziałami jest również umiłowanie muzyki, która - w 

sensie dosłownym - kilkakrotnie uratowała Szpilmanowi życie.

Nie dla mięczaków

Bohater minipowieści "Nie dla mięczaków" - tym razem mężczyzna! - znalazł się w pewnym 

zawieszeniu, zakończywszy ważny etap w swoim życiu. Rozwiódł się i praktycznie zerwał ze swą 

dawną rodziną (swoją drogą - trochę trudno mu się dziwić). W momencie kiedy wychodzi z sądu i 

cieszy się świeżo odzyskaną wolnością, przypadek, potężne bóstwo, stawia na jego drodze kobietę. 

Niby wiadomo, jak sprawy się potoczą - ale oto wkraczają na scenę tak zwane cienie przeszłości. 

Bohater sam czuje, że musi coś zrobić, podjąć jakąś decyzję.

Nie dla mięczaków

Bohater minipowieści "Nie dla mięczaków" - tym razem mężczyzna! - znalazł się w pewnym 

zawieszeniu, zakończywszy ważny etap w swoim życiu. Rozwiódł się i praktycznie zerwał ze swą 

dawną rodziną (swoją drogą - trochę trudno mu się dziwić). W momencie kiedy wychodzi z sądu i 

cieszy się świeżo odzyskaną wolnością, przypadek, potężne bóstwo, stawia na jego drodze kobietę. 

Niby wiadomo, jak sprawy się potoczą - ale oto wkraczają na scenę tak zwane cienie przeszłości. 

Bohater sam czuje, że musi coś zrobić, podjąć jakąś decyzję.

Wilczy szaniec. Informacje ogólne. Trasa zwiedzania. Zamach na Hitlera

Niniejszy przewodnik opisuje funkcję, budowę, lokalizację oraz maskowanie Wilczego Szańca,a także 

atmosferę, panującą tu w czasie pobytu Hitlera. Szczególnie dużo miejsca poświęca się zamachowi 

na Fuhrera, dokonanego w tej kwaterze przez pułkownika Stauffenberga 20 lipca 1944 roku. Liczne 

odwołania do najnowszej literatury polskiej i obcojęzycznej, a także bogaty i trafnie dobrany 

materiał fotograficzny stanowią o wyjątkowej atrakcyjności tej publikacji.

Edukacja w wolności

Stół pięknie nakryty

Porady dotyczące zasad nakrywania do stołu 

Historia filozofii

Tom pierwszy poświęcony jest filozofii starożytnej i średniowiecznej, tom drugi - filozofii nowożytnej 

do roku 1830, tom trzeci zaś - filozofii XIX wieku i współczesnej. Każdy z tomów zawiera bibliografię 

(opracowań ogólnych i szczegółowych, tekstów filozoficznych polskich i obcojęzycznych oraz 

przekładów polskich). W tomie trzecim zamieszczono indeks nazwisk filozofów, indeks nazwisk 

autorów prac o filozofach oraz indeks rzeczowy (indeksy odnoszą się do całości).

Spadkobiercy Emmy Harte
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Powieść przedstawiająca dalsze losy Emmy i zbudowanego przez nią imperium. Wiekowa już pani 

Harte sieć swoich domów towarowych przepisuje wnuczce Pauli, choć reszta rodziny czyni próby 

podstępnego zagarnięcia jak największej części majątku. Spadkobierczyni imperium w świecie 

wielkiej finansjery stara się ocalić marzenia i znaleźć miłość. Czy Pauli starczy determinacji i sił do 

walki o swoje szczęście? Czy jako wnuczka Emmy także musi przejść trudną i wyboistą drogę, by 

odnaleźć swoje miejsce w świecie?

Spadkobiercy Emmy Harte

Powieść przedstawiająca dalsze losy Emmy i zbudowanego przez nią imperium. Wiekowa już pani 

Harte sieć swoich domów towarowych przepisuje wnuczce Pauli, choć reszta rodziny czyni próby 

podstępnego zagarnięcia jak największej części majątku. Spadkobierczyni imperium w świecie 

wielkiej finansjery stara się ocalić marzenia i znaleźć miłość. Czy Pauli starczy determinacji i sił do 

walki o swoje szczęście? Czy jako wnuczka Emmy także musi przejść trudną i wyboistą drogę, by 

odnaleźć swoje miejsce w świecie?

Głos serca

"Głos serca", Barbary Taylor Bradford, to pełna emocji opowieść o dwudziestu trzech latach 

miłosnych wydarzeń z życia dwóch pięknych i bogatych kobiet.

Moje lata na Downing Street

Brutalnie szczera w ocenie współpracowników; frapująca jako niewyczerpane źródło wiedzy o 

najdramatyczniejszych momentach swoich rządów – wojnie o Falklandy, strajkach górniczych, 

zamachu w Brighton, aferze Westland czy wreszcie trzech kolejnych zwycięstwach wyborczych. 

Margaret Thatcher daje w tej książce fascynujące świadectwo determinacji i namiętności 

przeplatających się w cieniu polityki.

Niezwykłe podróże po świecie Miki Geo. Północno-wschodnie Stany USA

Przewodnik po Północno - wschodnich Stanach USA 

Niezwykłe podróże po świecie Miki Geo. Północno-wschodnie Stany USA

Przewodnik po Północno - wschodnich Stanach USA 

Niezwykłe podróże po świecie Miki Geo. Indie, Sri Lanka, Malediwy 

Przewodnik po Sri Lance i Malediwach 

Niezwykłe podróże po świecie Miki Geo. Północne Włochy

Przewodnik po Północnych Włoszech 

Niezwykłe podróże po świecie Miki Geo. Meksyk

Przewodnik turystyczny po Meksyku 

Niezwyłke podróże po świecie Miki Geo. Północno-zachodnie Stany USA

Przewodnik po Północno-zachodnich Stanach USA 

Fatima, Rosja i Jan Paweł II

Schyłek Imperium

W swej książce dowodzi, że wojna z terroryzmem, „osią zła”, a zwłaszcza z afgańskimi talibami i 

reżimem irackim, jest dla Stanów Zjednoczonych tylko pretekstem do potwierdzenia swojej 

wielkomocarstwowej pozycji. Wygląda bowiem na to, że Ameryka nie jest już w stanie sprawować 

kontroli strategicznej i ekonomicznej nad takimi potęgami, jak: zjednoczona Europa, Rosja, Japonia 

lub Chiny. Takie wnioski nie wynikają z określonych poglądów politycznych autora lub z tak 

modnego obecnie antyamerykanizmu, lecz wypływają z analizy danych statystycznych w dziedzinie 

demografii i gospodarki oraz z analogii historycznych.

Współczesne doktryny polityczne

Jest to ambitna próba analizy wielu doktryn politycznych, różnych tak pod względem treści, filiacji 

filozoficznych, jak i związku z praktyką. Stanowi uzupełnienie skromnej bazy podręcznikowej do 

wykładanych w wyższych uczelniach podstaw nauk politycznych, a jednocześnie historii doktryn 

politycznych i prawnych jako dyscypliny naukowej najnowszymi poglądami na instytucje państwa i 

prawa.

Współczesne doktryny polityczne
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Jest to ambitna próba analizy wielu doktryn politycznych, różnych tak pod względem treści, filiacji 

filozoficznych, jak i związku z praktyką. Stanowi uzupełnienie skromnej bazy podręcznikowej do 

wykładanych w wyższych uczelniach podstaw nauk politycznych, a jednocześnie historii doktryn 

politycznych i prawnych jako dyscypliny naukowej najnowszymi poglądami na instytucje państwa i 

prawa.

Władca Pierścieni. Bractwo Pierścienia

W spokojnej wiosce w Shire młody hobbit Frodo zostaje obarczony niezwykle odpowiedzialnym 

zadaniem. Ma on podjąć niebezpieczną podróż przez Śródziemie do Szczeliny Zagłady, by tam 

zniszczyć Pierścień Jedyny. Musi bowiem udaremnić niecne plany Władcy Ciemności...

Piotr Pierwszy

Powieść Aleksego Tołstoja prowadzi nas przez życie Piotra Pierwszego od samych jego narodzin. 

Mamy okazję dowiedzieć się, jak wyglądało jego dzieciństwo, spędzone w cieniu ciągłego zagrożenia 

życia ze strony zamachowców; jak wyglądała szalejąca młodość spędzona na ciągłych hulankach (z 

których co ciekawsze kończyły się np. napompowaniem szlachcica jak żaby przy użyciu miecha 

kowalskiego) i jak później zamieniła się w mądrość i zuchwałość człowieka dojrzałego, który walczył i 

zwyciężał w największych bitwach tamtej epoki, a swój kraj przekształcił według najlepszych 

światowych wzorców.
Droga przez mękę

Za najwybitniejsze dzieło Tołstoja uznaje się trylogię Droga przez mękę (1922-1941), na którą 

składają się tomy: tom 1 "Siostry", tom 2 "Rok osiemnasty", tom 3 "Pochmurny ranek". Trylogia 

ukazuje drogę rosyjskiej inteligencji do rewolucji, a jej swoistą kontynuacją jest wydana w 1937 

powieść "Chleb. Obrona Carycyna". Utwór ten, napisany pod wpływem aktualnych wydarzeń, to 

pochwała zasług Stalina.

Droga przez mękę

Za najwybitniejsze dzieło Tołstoja uznaje się trylogię Droga przez mękę (1922-1941), na którą 

składają się tomy: tom 1 "Siostry", tom 2 "Rok osiemnasty", tom 3 "Pochmurny ranek". Trylogia 

ukazuje drogę rosyjskiej inteligencji do rewolucji, a jej swoistą kontynuacją jest wydana w 1937 

powieść "Chleb. Obrona Carycyna". Utwór ten, napisany pod wpływem aktualnych wydarzeń, to 

pochwała zasług Stalina.

Droga przez mękę

Za najwybitniejsze dzieło Tołstoja uznaje się trylogię Droga przez mękę (1922-1941), na którą 

składają się tomy: tom 1 "Siostry", tom 2 "Rok osiemnasty", tom 3 "Pochmurny ranek". Trylogia 

ukazuje drogę rosyjskiej inteligencji do rewolucji, a jej swoistą kontynuacją jest wydana w 1937 

powieść "Chleb. Obrona Carycyna". Utwór ten, napisany pod wpływem aktualnych wydarzeń, to 

pochwała zasług Stalina.

Anna Karenina

Anna Karenina wiedzie dostatnie, stabilne i nieco nudne życie u boku dużo starszego męża. Piękna 

młoda kobieta spełnia się jako matka, ale nie stroni też od przyjęć, jest uwielbiana na petersburskich 

salonach. Spokój znika wraz z pojawieniem się hrabiego Wrońskiego, który wprowadza w życie Anny 

namiętność, jakiej nigdy nie zaznała. I zniszczenie, którego nie da się cofnąć. To ponadczasowa 

powieść o uczuciu, które od początku było skazane na potępienie. Uczuciu, dla którego Anna 

poświęciła wszystko.

Wojna i pokój

Wojna i pokój przedstawia panoramę życia w Rosji w burzliwym okresie wojen napoleońskich. Ta 

epopeja charakteryzuje się mnogością portretów psychologicznych i barwnych postaci – występuje 

ich w powieści kilkaset, a teren akcji stanowi niemal cała Europa: gabinety dyplomatyczne, salony 

arystokratyczne, loże masońskie, więzienie, chłopska zagroda, pole bitwy, kluby itp. Obraz Rosji, jaki 

zawarł Tołstoj w Wojnie i pokoju, jest niezwykle sugestywny – trwają tu nieustanne spory o wybór 

drogi politycznej, intrygi, zabiegi o pozycję społeczną i ekonomiczną, a równocześnie tuż obok toczy 

się zwykłe życie: ludzie kochają się, nienawidzą, rozdzielają i łączą. Wydarzenia historyczne stają się 

tłem dla ludzkich namiętności i perypetii życiowych
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Wojna i pokój
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Wojna i pokój przedstawia panoramę życia w Rosji w burzliwym okresie wojen napoleońskich. Ta 
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arystokratyczne, loże masońskie, więzienie, chłopska zagroda, pole bitwy, kluby itp. Obraz Rosji, jaki 

zawarł Tołstoj w Wojnie i pokoju, jest niezwykle sugestywny – trwają tu nieustanne spory o wybór 

drogi politycznej, intrygi, zabiegi o pozycję społeczną i ekonomiczną, a równocześnie tuż obok toczy 

się zwykłe życie: ludzie kochają się, nienawidzą, rozdzielają i łączą. Wydarzenia historyczne stają się 

tłem dla ludzkich namiętności i perypetii życiowych

Mary Poppins
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Jak wygląda wymarzona niania? Dla Michasia, Janeczki i Bliźniąt nie ma to wielkiego znaczenia. O 

wiele istotniejsze jest to, by miała w sobie to coś, coś, co zamienia każdy szary dzień w wizytę w 

wesołym miasteczku. W pewne wietrzne popołudnie do domu państwa Banks przybywa niezwykły 

gość. Przez okno jadalni dzieci widzą postać w wielkim kapeluszu, z dywanikową torbą i parasolem o 

rączce w kształcie papuziej głowy – to Mary Poppins, nowa guwernantka. Nie jest specjalnie miła, 

wręcz przeciwnie. Jest oschła, niesympatyczna, apodyktyczna i nie znosi sprzeciwu, a na domiar 

złego jej próżność jest wprost niewyobrażalna. Ale jedynie ona potrafi jednym gestem otworzyć 

drzwi do krainy wyobraźni, zamienić rzeczywistość w wielobarwne przedstawienie. W jej torbie 

mieści się niemalże cały świat, potrafi ślizgać się po poręczy – w górę i ma przy sobie syrop, który 

każdego wieczoru wygląda inaczej, jednak zawsze wspaniale smakuje... Dzięki niej Michaś, Janeczka i 

Bliźnięta przeżyją mnóstwo fantastycznych przygód, z których zaczynający się od tortu podwieczorek 

pod sufitem wcale nie jest najbardziej zaskakujący!

Morskie Gracje, czyli historia trzech szkolnych żaglowców w fotografii 

Pozycja przygotowana z okazji 25-tej rocznicy zbudowania i przekazania do eksploatacji „Daru 

Młodzieży”. "Morskie gracje" przedstawiają losy o trzech szkolnych polskich żaglowców: „Lwowa”, 

„Daru Pomorza” i „Daru Młodzieży”. Jest on swoistą historią tych statków, ich załóg i studentów 

szkół morskich, którzy na nich zdobywali pierwsze doświadczenia jako przyszli oficerowie polskiej 

marynarki handlowej; historią opowiedzianą poprzez archiwalne już fotografie. Album zawiera 230 

fotografii czarno-białych i kolorowych. Wszelkie teksty zostały przygotowane w dwóch wersjach 

językowych: polskiej i angielskiej.

Sztuka wojny

Chińskie traktaty zawierające zasady taktyki i strategii skuteczne nie tylko w wojsku, ale również w 

interesach i życiu osobistym. Niewiarygodne, że zasady i metody konfrontacji z przeciwnikiem znane 

w odległej epoce i zupełnie innej cywilizacji z powodzeniem znajdują zastosowanie również dzisiaj. 

Sztuka wojny Sun Tzu i metody wojskowe Sun Pina przedstawiają zbiór zaleceń i rad dla każdego, kto 

dowodzi ludźmi, stawia czoła wyzwaniom i walczy o pozycję dla siebie i swoich podwładnych. 

Zawarta w tej książce wiedza nie wymaga naukowego przygotowania i jest przystępna dla każdego 

czytelnika. Słowa chińskich mędrców opatrzone zostały komentarzami zawierającymi wyjaśnienia 

trudniejszych fragmentów, opisami kontekstu sytuacyjnego i propozycjami zastosowania ich 

interpretacji w sytuacjach życia codziennego.

Uciekaj, Króliku 

Bohater powieści Hary (Królik) Angstorm młody mężczyzna, niegdyś mistrz drużyny koszykówki w 

college'u obecnie pracownik domu towarowego w jednym z miast Pensylwanii zajmujący się 

reklamą "cudownej" maszynki do obierania jarzyn, czuje się zagubiony w otaczającym go świecie. 

Należy do tej części amerykańskiej klasy średniej lat pięćdziesiątych, która na ogół biernie akceptuje 

"amerykański styl życia". Królik jednak pod wpływem impulsu, porzuca żone, córkę, bogatego 

pośrednika handlu samochodami, i ucieka przed jałową egzystencją typu konsumpcyjnego... 

Przypomnij się, Króliku 

Irytujący Harry Angstrom powraca - dziesięć lat starszy, grubszy, spokojniejszy. Jakby sflaczały. Już 

nie ucieka, nie goni za marzeniami, nie szuka przygód.

Jesteś bogaty, Króliku 

Travers Pamela Lyndon Powieść dziecięcaLiteratura australijska638⁄2017188

Twardowski Marek AlbumLiteratura polska639⁄2017641

Tzu Sun , Sun PinNaukaLiteratura chińska640⁄2017670

IUpdike JohnPowieść obyczajowaLiteratura amerykańska641⁄2017144

IIUpdike JohnPowieść obyczajowaLiteratura amerykańska642⁄2017145

IIIUpdike JohnPowieść obyczajowaLiteratura amerykańska643⁄2017146



Załącznik nr 1

Mija kilka lat. Życie Królika stabilizuje się. Po śmierci teścia obejmuje on dobrze prosperujący salon 

sprzedaży samochodów i zarabia dużo pieniędzy. Marzenia Królika spełniają się: jest bogaty, 

szczęśliwy z żoną, ma piękny dom, dobry samochód, a syn Nelson uczy się w college'u. I kiedy 

wydaje się, że osiągnął już niemal wszystko, jego spokój zostaje zburzony przez niespodziewany 

powrót Nelsona. Ostry konflikt z synem powoduje, że Królik po raz kolejny rewiduje swoje poglądy 

na temat tego, co w życiu najważniejsze.

Nowe kosmiczne ślady

Niezwykła popularność Dänikena to efekt łączenia pasji odkrywcy z wielkim talentem 

popularyzatorskim. W kolejnej książce autor ten przedstawia najnowsze rewelacje zarówno własne, 

jak i innych badaczy, zajmujących się poszukiwaniem znaków pozostawionych przez przedstawicieli 

pozaziemskiego rozumu. Podstawą tych rewelacji są odkrycia współczesnej nauki, ukazane w 

szerszej perspektywie, bez ograniczeń spowodowanych rutyną i asekuranctwem. Wynikają z nich 

możliwości, szanse i perspektywy kontaktu z pozaziemską inteligencją.

Sędzia Di i morderstwo w Kantonie

Oto historia z późnego okresu życia sędziego Di, kiedy to pełni wysoka funkcję przewodniczącego 

Sądu Stołecznego. Udaje się do Kantonu, miasta portowego, w którym przenikają się światy chiński i 

arabski, aby zbadać sprawę zniknięcia cesarskiego cenzora. Dzięki pomocy swych niezawodnyvch 

przybocznych, Di powoli układa puzzle politycznej intrygi. Zanim jednak rozwikła zagadkę, będzie 

musiał odpowiedzieć na kilka pytań. Jaki jest sekret ponętnej tancerki Zummurund? Kim jest 

tajemnicza niewidoma dziewczyna sprzedająca świerszcze? Jakie plany ma przywódca arabskiej 

społeczności Mansur? Pytania te poprowadzą sędziego przez luksusowe korytarze rezydencji 

wysokich urzędników, ale i niebezpieczne zaułki miasta, gdzie roi się od złoczyńców i Tanków 

dusicieli... 

Pochwała macochy

Mario Vargas Llosa musiał pisać tę książkę z uśmieszkiem wyrafinowanego oszusta, którego nic tak 

nie cieszy, jak naciąganie czytelnika. W samym środku gęstego od namiętnych uniesień 

małżeńskiego życia don Rigoberta i doňi Lukrecji, tkwi niewinne pacholę. Mały Fonsito, syn z 

pierwszego małżeństwa don Rigoberta, nie ma co konkurować o względy ojca z piękną kobietą o 

ponętnych kształtach, jakimi natura hojnie obdarzyła szczęśliwą pannę młodą. Niewinność dziecka 

tłamszona jest przez moralną rozwiązłość rodziców.

Złe psy. W imię zasad

To książka o świecie twardych facetów, w którym granica między zbrodnią, a prawem jest cienka, ale 

wyraźna.

Michał Strogow

"Michał Strogow" to powieść przygodowa osadzona w realiach dziewiętnastowiecznej Rosji carskiej. 

Opowiada o przygodach niezwykle odważnego, inteligentnego i silnego kuriera carskiego, który musi 

przebyć całą Rosję, aby ostrzec brata cara przed zemstą buntownika Michała Ogarewa. Nie będzie to 

jednak zadanie łatwe, ponieważ Syberia jest opanowana przez Tatarów, co wywoła wiele 

komplikacji w podróży. Jednak kurier nie będzie sam. W drodze będzie mu pomagać życzliwa 

ludność, a także piękna Nadia

Od Adenauera do Brandta

Wspomnienia niemieckiego dyplomaty z lat 1945 - 1977

W  pogoni za Harrym Winstonem

Nowa powieść Weisberger opowiada o trzech dobiegających trzydziestki przyjaciółkach, które 

zawierają nieformalny pakt - w ciągu najbliższego roku każda z nich ma dokonać jednej znaczącej 

zmiany w swoim życiu.

Rock Encyklopedia 
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Kompendium wiedzy o rocku i jego wykonawcach. Niezastąpione źródło wiedzy zarówno dla tych, co 

chcieliby zrozumieć ów łomot, którego całymi dniami słuchają wnuki, jak i dla tych, co się założyli o 

tytuł płyty The Animals w swej pierwszej prywatki; również dla tych zakochanych w którymś z New 

Kids On The Block i pragnących sprawdzić, ile lat ma... Wszystko, co zawsze chcieliście wiedzieć o 

rocku, lecz wstydziliście się zapytać!

Rock Encyklopedia 

Encyklopedia Weissa nie jest uporządkowanym zbiorem suchych faktów - autor, poza cierpliwością 

kronikarza, dysponuje dobrym piórem, wyczulonym uchem i - co najważniejsze - kocha przedmiot 

swoich studiów...

Diablica

Powieść zarazem przewrotna, jadowicie dowcipna i na swój sposób brutalna: opowiada o 

przeistoczeniu i zemście. Jej bohaterka, brzydka, nieefektowna, ale poczciwa żona przystojnego 

finansisty, na pozór niczego dobrego od życia ani żadnej w nim odmiany nie może się spodziewać. 

Jednakże pewnego dnia anioła w jej duszy zastępuje diabeł...

Zbiór przykładów z rachunkowości zarządczej

Zbiór przykładów stanowi uzupełnienie do książki Janiny Wermut "Rachunkowość zarządcza". 

Przykłady w dotyczą rachunku decyzyjnego krótko- i średnoterminowego. Zasadniczą rolę w 

zastosowanych procedurach obliczeniowych odgrywa rachunek kosztów i wyników finansowych

Rachunkowość zarządcza. Rachunek kosztów i wyników w podejmowaniu decyzji 

Dzieło składa się z dwóch części: Rachunkowość zarządcza (rachunek kosztów i wyników w 

podejmowaniu decyzji). Zbiór przykładów z rachunkowości zarządczej z rozwiązaniami. Opracowanie 

dotyczy wykorzystania informacji o kosztach, przychodach i wynikach w efektywnym zarządzaniu 

jednostką gospodarczą. Zostało napisane z myślą o procesie nauczania rachunkowości zarządczej, 

jak też o praktyce gospodarczej. Opiera się głównie na literaturze anglojęzycznej (zakres tematyczny, 

prezentowane modele) oraz badań własnych autorki książki. Zbiór przykładów stanowi uzupełnienie 

pierwszej części publikacji. Zawartość dotyczy rachunku decyzyjnego krótko- i średnioterminowego. 

Stanowi pomoc w samodzielnym toku rozumowania i postępowania obliczeniowego.

Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej

Stanowi uzupełnienie książki Rachunkowść zarządcza 

Dzień szarańczy 

To połowa spuścizny pisarskiej, jaką pozostawił po sobie trzydziestosiedmioletni pisarz amerykański 

Nathanael West, gdy w roku 1940 zginął wraz z żoną w wypadku samochodowym.

Rubio

Trzydziestotrzyletni Amerykanin, porzucony przez żonę, by odzyskać równowagę emocjonalną, 

udaje się do Hiszpanii. Przemierza cały kraj i w końcu znajduje samotnię, w której ma nadzieję dojść z 

sobą do ładu. Z pasją remontuje zrujnowany dom na wzgórzu, co przynosi mu ukojenie. Z czasem 

zżywa się z hiszpańską rodziną, która nazywa go Rubio, blondyn, i traktuje jak swego. Rubio - choć 

wydawało mu się, że nie jest zdolny do miłości - namiętnie i z wzajemnością zakochuje się w 

siedemnastoletniej Hiszpance. Gwałtowne uczucie wybucha z siłą, jakiej Rubio nie zaznał nigdy w 

życiu. Wydaje mu się, że w końcu poznał, co to szczęście. Ale zapomniał o jednym - jest w Hiszpanii, 

a nie w Ameryce. Tu sprawy nie układają się tak prosto, jak by chciał.

Życie po śmierci
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Ian Wilson, autor światowego bestselleru o Całunie Turyńskim, przedstawia w swej najnowszej 

książce różnorodne świadectwa dotyczące wiary w życie po śmierci, poddając je sceptycznej, 

krytycznej analizie z punktu widzenia wiarygodności, logiki, krytyki źródeł historycznych, psychologii, 

medycyny. Analizuje starożytne wierzenia na temat życia pozagrobowego, wiarę ludów 

prymitywnych w stały kontakt żyjących ze zmarłymi, wiarę w reinkarnację, mistyczne przeżycia tak 

wielkich wizjonerów, jak Swedenborg czy W. James. Dużą część książki poświęca doświadczeniom z 

cofaniem się w czasie pod hipnozą, a także doświadczeniom parapsychologicznym i badaniom 

psychologicznym wielu uczonych, którzy już po Moodym zajmowali się naukowo relacjami osób 

reanimowanych. Obnażając wątpliwe strony wielu świadectw, autor dochodzi jednak do wniosku, że 

patrząc na to wyłącznie z naukowego punktu widzenia, "coś" w człowieku wydaje się rzeczywiście 

"przeżywać" śmierć biologiczną. 

Oko i błękit

Jest to niezwykła opowieść o świecie widzianym oczyma australijskiego chłopca, świecie, w którym 

rzeczywistość i fantazja nie zawsze dają się rozdzielić. Pewnego dnia cały świat Orta rozsypuje się w 

proch - ojciec chłopca ulega wypadkowi i zapada w śpiączkę. Ort, choć niezbyt sobie radzi w nowej 

sytuacji, czuje, że powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za rodzinę. Nieoczekiwanie w domu 

pojawia się tajemniczy mężczyzna, który staje się źródłem sporego zamieszania, po czym - równie 

nagle, jak się pojawił - znika...

Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń organizacji Pomorza

Samotność w sieci. Tryptyk

Samotność w Sieci” - powieść tak współczesna, że bardziej nie można: z Internetem, pagerem, 

elektronicznymi biletami lotniczymi, dekodowaniem genomu i SMS-ami. A przy tym tak tradycyjna 

jak klasyczna historia miłosna. Powieść o miłości w Internecie. Tej ostatecznej, tej, o której się marzy, 

takiej, aby „się popłakać i aby dech zaparło”. Wiśniewski analitycznie i urzekająco zarazem 

relacjonuje tę miłość, wprowadzając na przemian nastrój nieomal uroczystej czułości, aby kilka 

linijek dalej zadziwić odważnym erotyzmem. „Samotność w Sieci” to także hołd składany mądrości i 

wiedzy. Splecione kunsztownie z wątkiem miłosnym fascynujące historie o molekułach emocji, o 

tym, kto tak naprawdę odkrył DNA, i o tym, co po śmierci stało się z mózgiem Einsteina. Po 

przeczytaniu „Samotność w Sieci”, wie się, że wirtualność Internetu to tylko umowa i że e-mail - tak 

naprawdę - nie musi się różnić od listu przysłanego zaprzęgiem przez posłańca.

Samotność w sieci. Tryptyk

"Samotność w Sieci” - powieść tak współczesna, że bardziej nie można: z Internetem, pagerem, 

elektronicznymi biletami lotniczymi, dekodowaniem genomu i SMS-ami. A przy tym tak tradycyjna 

jak klasyczna historia miłosna. Powieść o miłości w Internecie. Tej ostatecznej, tej, o której się marzy, 

takiej, aby „się popłakać i aby dech zaparło”. Wiśniewski analitycznie i urzekająco zarazem 

relacjonuje tę miłość, wprowadzając na przemian nastrój nieomal uroczystej czułości, aby kilka 

linijek dalej zadziwić odważnym erotyzmem. „Samotność w Sieci” to także hołd składany mądrości i 

wiedzy. Splecione kunsztownie z wątkiem miłosnym fascynujące historie o molekułach emocji, o 

tym, kto tak naprawdę odkrył DNA, i o tym, co po śmierci stało się z mózgiem Einsteina. Po 

przeczytaniu „Samotność w Sieci”, wie się, że wirtualność Internetu to tylko umowa i że e-mail - tak 

naprawdę - nie musi się różnić od listu przysłanego zaprzęgiem przez posłańca.

Los powtórzony

Opowiedziana z wielką wrażliwością niezwykła historia dwojga ludzi. Opowieść o poświęceniu i jego 

granicach w obliczu wyboru między miłością i samotnością. Tworząc współczesną sagę rodzinną, 

autor pozostaje wierny fascynacji wiedzą i mądrością – podgląda i analizuje świat z różnych 

perspektyw w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytanie: Jak dobrze przeżyć raz dane nam 

życie?
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Ślady

Janusz Leon Wiśniewski obdarowuje nas kolejną porcją opowieści o losach przypadkowo —albo i nie 

przypadkowo — poznanych ludzi. Zwykłych i zarazem wyjątkowych. Zamieszkujących wielkie 

metropolie i mniejsze, niemieckie miasteczka. Wbrew pozorom, postaci te łączy bardzo wiele: 

pragnienie miłości i kontaktu z drugim człowiekiem. Janusz L. Wiśniewski opowiada niezwykłe 

historie ludzi, którzy mimo bolesnych doświadczeń nie tracą nadziei na udane życie. Autor, 

mistrzowsko łączący w swoich opowieściach emocje, erotykę i naukę, po raz kolejny daje się poznać 

jako niezrównany znawca ludzkich dusz: męskich i żeńskich.

Bikini

Od zbombardowanego Drezna, przez tętniący życiem Nowy Jork, po bajeczny atol Bikini wiedzie 

niezwykła odyseja Anny - młodej Niemki z antyfaszystowskiej rodziny. Z wojennego piekła wyrywa ją 

Stanley, amerykański reporter, wysłany do Europy, by sfotografować nieludzką katastrofę. Wspólna 

pasja robienia zdjęć postawi ich w centrum wielu ważnych wydarzeń, w różnych miejscach świata.

Kot Syjonu

W tej książce każdy ma swoją trudną przeszłość, z którą musi się zmierzyć, o ile wystarczy mu 

odwagi. Nawet ośmioletni chłopiec, którego wychowała ulica nie jest tym, kim się wydaje. 

Rozwiązanie jednej zagadki stawia kolejne pytania, a każda następna odpowiedź, wbrew woli 

bohaterów, powoduje, że historia zatacza coraz szersze kręgi, aż po komandorię tajemniczego 

zakonu Prieuré de Sion, w której snują się zblazowane duchy sprzed wieków.

Cień Kata

Severian przygotowywał się do fachu kata, lecz zakochał się w uwięzionej kobiecie i złamał dla niej 

obowiązujące katów zasady. Został za to wygnany z konfraterni i wysłany do odległej prowincji. 

Zabrał tylko katowski miecz, maskę i czarny płaszcz przynależny znienawidzonej profesji. Droga, 

którą ma pokonać, okazuje się trudniejsza i bardziej zawikłana, niż sobie wyobrażał. Młody czeladnik 

błądzi jak w labiryncie w ponurym, pełnym okrucieństwa świecie, ale nieuchronnie zmierza ku 

przeznaczeniu.

Wenus gwiazda zaranna

Uwaga! Uwaga! Ekspedycja na Wenus wyruszyła punktualnie w wyznaczonym terminie. W tej chwili 

rakieta pędzi na południowy wschód i znajduje się już w stratosferze. Proszę nie spuszczać oczu z 

ekranu telewizora! Na ekranach zjawił się obraz nieba, widocznego poza granicami atmosfery, i 

wśród tej absolutnej czerni przemknęła błyszcząca rakieta. Wydawać się mogło, że gdzieś na niebie 

zapłonęła nowa gwiazda. Rakieta pomknęła w nieskończone przestrzenie Kosmosu. Podróżnicy 

jednak nie przesyłali żadnych sygnałów.

Ten okrutny wiek

Zbiór 24 wydarzeń mających ogromny wpływ na losy świata w dwudziestym wieku. Jednym z 

pierwszych, bardzo ważnych zdarzeń był zamach w Sarajewie. Plan zamachu został opracowany 

przez szefa tajnej organizacji, w Serbii.

Macierzyństwo non-fiction. Relacja z przewrotu domowego 

Znam piękne i dalekie od cukierkowej wizji zdjęcia robione przez matkę własnym dzieciom. Znam 

fotoreportaże z ciąży i z rodzinnego porodu. Znam nawet fotografie dokumentujące wygląd brzucha 

po ciąży. Ale nie znam takiego cyklu zdjęć, w którym na jednym potargana matka gotuje, a niemowlę 

na niezbyt czystej podłodze bawi się pokrywką słoika; na innym matka ziewa czytając pięćdziesiąty 

raz tę samą książeczkę; na jeszcze innym podczas spaceru gapi się tępo przed siebie. Czy coś w tym 

stylu. Rozmyślając o tych fotografiach uświadomiłam sobie, że to właśnie próbuję zrobić. Opisać 

macierzyństwo bez fikcji. Prawdziwe"

Wierszyki na pogodę i niepogodę

Morderstwo pod cenzurą
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Lublin, początek lat 30. Dwa brutalne morderstwa, które następują jedno po drugim: redaktora 

naczelnego prawicowej gazety i cenzora prasowego. Śledztwo prowadzi komisarz Zyga Maciejewski, 

młody atletyczny twardziel z pogmatwanym życiem osobistym, który nie wylewa za kołnierz. 

Wkrótce nabiera pewności, że rozwiązania zagadki szukać należy wśród osób zainteresowanych 

nieupublicznieniem pewnych kompromitujących faktów.

Planeta Rosja

Od dwudziestu lat Rosja przyciąga mnie i odpycha. W polityce jest bezwzględna. Pogardza słabszymi, 

chciałaby w porozumieniu z silniejszymi rostrzygać o ich losie. W interesach nie zna litości. Ale Rosja 

nie jest też pozbawiona ciepła. Jej emocje wzruszają, jej marzenia o piękniejszym i uczciwszym życiu 

wzbudzają szacunek i podziw. Przemierzyłem ją wzdłuż i wszerz. Byłem na Czukotce i nad Wołgą. W 

Sankt Petersburgu i Władywostoku. Przepłynąłem Amur i pokonałem Bajkało- Amurską Magistralę 

Kolejową. Poznałem rosyjskich miliarderów, wybitnych artystów, wpływowych polityków. Piłem z 

nimi i prowadziłem niekończące się rozmowy. Zapraszam Państwa na Daleki Wschód, do 

moskiewskich Sandunowskich Bań, do kopalni złota na Zabajkalu, do Kristałłu, największej w Rosji 

fabryki wódki; zapraszam na spotkanie z krajem i ludźmi.

Odpowiedzialność  za mur

Problem rozrachunku z komunistyczną przeszłością wzbudził w zjednoczonych Niemczech 

gwałtowne kontrowersje. Publiczną debatę zdominowała zwłaszcza kwestia wymierzenia kary 

osobom odpowiedzialnym za powstanie i funkcjonowanie szczególnego reżimu panującego na 

granicach NRD.

Przerwany rejs Czarnych Piratów

Powieść przygodowa dla młodzieży 

Szerokiej drogi  Doskonalenie techniki jazdy

Podręcznik doskonalenia techniki jazdy 

Z pamiętnika samotnej wróżki

"Pamiętnik samotnej wróżki" to zapis prowadzony w postaci dziennika przez osobę, która wykonuje 

pracę wróżki. Zarazem jest to samotna kobieta, która bardzo pragnie poznać kogoś na stałe. W tym 

celu rejestruje się na różnych portalach randkowych i odpowiada na ogłoszenia towarzyskie. W 

swoich zapiskach wróżka dzieli się spostrzeżeniami na temat swojej pracy, spostrzeżeniami, co do 

kolejnych kandydatów na partnera, przeżywa różne perypetie.

Ukryte terapie. Czego Ci  lekarz nie powie 

Ukryte terapie to przede wszystkim bogate i solidne udokumentowanie śmiałych, popartych  

badaniami teorii. Nie ma tu miejsca na domysły, domniemania czy myślenie życzeniowe, a całość 

podana jest czytelnikowi w sposób zrozumiały i intrygujący już od pierwszej strony. Pomaga 

wszystkim bez wyjątku, a najbardziej tym, wobec których farmakologiczne leczenie wyczerpało już 

swoje możliwości. 

W drodze na ołtarze. 40 spotkań z Janem Pawłem II

Spotkania autora z Karolem Wojtyłłą, później Janem Pawłem II. Od roku 1958, aż po ostatnie lata 

pontyfikatu i po śmierci Papieża. Różne czasy, różne miejsca i zmieniająca się rzeczywistość świata. 

Osobiste refleksje, ale na tle całego Kościoła.

Rosja XX wiek. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalnej

Cywilizacyjna specyfika Rosji polega na sprzecznym połączeniu przywiązania do tradycji z 

poszukiwaniami innowacyjnych sposobów rozwoju. W ciągu ostatnich dziesięcioleci w 

społeczeństwie rosyjskim stopniowo kumulowało się napięcie między partyjno-kierowniczą 

nomenklaturą a narodem.

Gdańsk 1939 
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Książka podaje w dużym wyborze autoryzowane, oryginalne relacje z przeżyć polskich mieszkańców 

Gdańska w chwili wybuchu drugiej wojny światowej i w dniach bezpośrednio poprzedzających 

rozpoczęcie działań wojennych. Wspomnienia te stanowią dużą wartość naukowo-historyczną jako 

zbiór autentycznych relacji. Osobiste odczucia gdańszczan znakomicie uzupełniają bogatą faktografię 

publikacji.

Umilkły działa

Czasami wołam w niebo

Wstrząsające świadectwo umierającej na raka kobiety. Książka zawiera fragmenty pamiętnika 

Tamary, jej korespondencję z czasów choroby z przyjaciółmi i rodziną oraz wspomnienia męża. 

Wszystko to składa się na obraz godnej podziwu walki i braku rezygnacji wobec nieuchronności 

śmierci.

Ludzie. Pasje. Innowacje. Histora grupy kapitałoowej LOTOS

Historia grupy kapitałowej LOTOS

Pakt Ribbentrop-Beck czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy pokonać Związek Sowiecki

Zamiast porywać się z motyką na słońce, twierdzi autor, powinniśmy byli prowadzić Realpolitik. 

Ustąpić Hitlerowi i zgodzić się na włączenie Gdańska do Rzeszy oraz wytyczenie eksterytorialnej 

autostrady przez Pomorze. A następnie razem z Niemcami wziąć udział w ataku na Związek Sowiecki. 

40 bitnych polskich dywizji na froncie wschodnim przypieczętowałoby los imperium Stalina.

Lotna

Akcja rozgrywa się podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. Tytułowym bohaterem utworu jest 

klacz arabska, która trafia w ręce Rotmistrza i od tego momentu staje się przedmiotem pożądania 

jego towarzyszy. Lotna przynosi nieszczęście właścicielowi, ale siła pożądania jest silniejsza, niż 

strach.

Okruchy weselnego tortu

Książka przedstawia rzeczywistość rozpiętą między dokumentaryzmem i swobodą fantazji. Żurkowski 

w tej publikacji wraca do swego dzieciństwa, z którym jest związany pamięcią i sposobem patrzenia 

na życie oraz jego filozofią.
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