
KRYMINAŁ I SENSACJA – REMIGIUSZ MRÓZ SERIA Z JOANNĄ CHYŁKĄ 

T. 1 Kasacja:  Manipulacje, intrygi i bezwzględny, ale też fascynujący prawniczy świat… Syn biznesmena zostaje oskarżony o zabicie 
dwóch osób. Sprawa wydaje się oczywista. Potencjalny winowajca spędza bowiem 10 dni zamknięty w swoim mieszkaniu z ciałami ofiar. 
Sprawę prowadzi Joanna Chyłka, pracująca dla bezwzględnej, warszawskiej korporacji. Nieprzebierająca w środkach prawniczka, która zrobi 
wszystko, by odnieść zwycięstwo w batalii sądowej. Pomaga jej młody, zafascynowany przełożoną, aplikant Kordian Oryński. Czy jednak 
wspólnie zdołają doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału? Tymczasem ich klient zdaje się prowadzić własną grę, której reguły zna tylko 
on sam. Nie przyznaje się do winy, ale też nie zaprzecza, że jest mordercą. 

T. 2 Zaginięcie:  Szybciej. Mocniej. Bardziej zdecydowanie. Brawurowy powrót Chyłki i Zordona. Trzyletnia dziewczynka znika bez śladu  
z domku letniskowego bogatych rodziców. Alarm przez całą noc był włączony, a okna i drzwi zamknięte. Śledczy nie odnajdują żadnych 
poszlak świadczących o porwaniu i podejrzewają, że dziecko nie żyje. Doświadczona prawniczka, Joanna Chyłka, i jej początkujący 
podopieczny, Kordian Oryński, podejmują się obrony małżeństwa, któremu prokuratura stawia zarzut zabójstwa. Proces ma charakter 
poszlakowy, mimo to wszystko zdaje się wskazywać na winę rodziców - wszak gdy wyeliminuje się wszystko, co niemożliwe, to, co 
pozostanie, musi być prawdą… 

T. 3 Rewizja:  Szary człowiek kontra wielka korporacja. Dyskryminacja kontra tolerancja. Chyłka kontra Oryński. Żona i córka robotnika 
z Ursynowa giną tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach. Ich polisa na życie jest tak duża, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie 
spieszy się z jej wypłaceniem. Pogrążony w żałobie mężczyzna spodziewa się problemów, ale to, co go spotyka, przechodzi jego najśmielsze 
obawy... Ubezpieczyciel odmawia wypłaty, twierdząc, że to robotnik zamordował rodzinę. Zaraz potem prokuratura stawia mu zarzuty, a on 
rozpoczyna walkę o uniewinnienie i własny honor. Pomaga mu prawniczka, która niedawno pogrzebała całą swoją karierę. 

T. 4 Immunitet: Spisek na szczytach władzy? Polityczna zemsta? A może sędzia jest winny? Najmłodszy w historii sędzia Trybunału 
Konstytucyjnego zostaje publicznie oskarżony o zabójstwo człowieka, z którym nic go nie łączy. Ofiara pochodzi z innego miasta i nigdy nie 
spotkała swojego rzekomego oprawcy, mimo to prokuratura zaczyna zabiegać o uchylenie immunitetu. Oskarżony zwraca się o pomoc do 
znajomej ze studiów, Joanny Chyłki. Nie wie, że prawniczka, która niegdyś brylowała w salach sądowych, teraz zmaga się z chorobą 
alkoholową i upiorami z czasów młodości. Razem zaczynają odkrywać tropy prowadzące do miejsc, gdzie zasady prawa nie sięgają… 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  



KATARZYNA   BONDA 

mistrzyni polskich kryminałów 

Okularnik, Pochłaniacz, Lampiony,  
Sprawa Niny Frank, Florystka 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Stacja Jagodno to saga, którą pokochały tysiące Polek! 

Książki Karoliny Wilczyńskiej to seria ciepłych, mądrych opowieści osadzonych w przepięknej scenerii Gór Świętokrzyskich. To porywające 
historie o miłości, trudnych relacjach rodzinnych i poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi. Stacja Jagodno łączy pokolenia, a każda  
z czytelniczek odnajdzie w bohaterkach cząstkę siebie. 

Zaplątana miłość. Tamara, 40-letnia rozwódka i specjalistka od PR-u, dostaje polecenie zorganizowania kampanii wyborczej kandydatowi na 
wójta gminy Jagodno. Podczas spotkania przedwyborczego jeden z oponentów zarzuca Tamarze, że promuje politykę prospołeczną, a sama 
zaniedbuje swoją rodzinę. Czy tak rzeczywiście jest? Jak córka Tamary, Marysia, poradzi sobie w nowej szkole? Czy nowy partner Tamary 
okaże się "tym jedynym"? 

Marzenia szyte na miarę. Powracają bohaterki znane z Zaplątanej miłości, ale na ich drodze pojawią się nowe, intrygujące postaci. Co ma 
wspólnego babcia Róża z doktor Ewą? I kto kryje się w tajemniczym dworku? Jagodno skrywa wiele sekretów, sięgających nawet czasów II 
wojny światowej… 

Po nitce do szczęścia. Do Jagodna przyjeżdża angielski kuzyn hrabianek, który musi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości… Czy istnieją 
jeszcze jakieś tajemnice dworku, które nie zostały odkryte? I co może łączyć doktor Ewę z ojcem Łukasza? Prawdziwa przyjaźń i miłość są  
w stanie pokonać wszelkie przeciwności losu. 



John Green 

  Gwiazd naszych wina    

Szesnastoletnia Hazel choruje na raka i tylko dzięki cudownej terapii jej życie zostało przedłużone o kilka lat. Jednak 
nie chodzi do szkoły, nie ma przyjaciół, nie funkcjonuje jak inne dziewczyny w jej wieku, zmuszona do taszczenia ze 
sobą butli z tlenem i poddawania się ciężkim kuracjom. Nagły zwrot w jej życiu następuje, gdy na spotkaniu grupy 
wsparcia dla chorej młodzieży poznaje niezwykłego chłopaka. Augustus jest nie tylko wspaniały, ale również, co 
zaskakuje Hazel, bardzo nią zainteresowany. Tak zaczyna się dla niej podróż, nieoczekiwana i wytęskniona zarazem, 
w poszukiwaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania: czym są choroba i zdrowie, co znaczy życie i śmierć, jaki ślad 
człowiek może po sobie zostawić na świecie. 

Wnikliwa, odważna, pełna humoru i ostra Gwiazd naszych wina to najambitniejsza i najbardziej wzruszająca 
powieść Johna Greena. Autor, pisząc o nastolatkach, ale nie tylko dla nich, w błyskotliwy sposób zgłębia w niej 

tragiczną kwestię życia i miłości. 

  Papierowe miasta 

Quentin Jacobsen od zawsze zakochany jest we wspaniałej koleżance, zbuntowanej Margo Roth Spiegelman.  
W dzieciństwie przeżyli razem coś niesamowitego, teraz chodzą do tego samego liceum. Pewnego wieczoru  
w przewidywalne, nudne życie chłopaka wkracza Margo w stroju nindży i wciąga go w niezły bałagan. Po czym 
znika. Quentin wyrusza na poszukiwanie dziewczyny, która go fascynuje, idąc tropem skomplikowanych wskazówek, 
jakie zostawiła tylko dla niego. Żeby ją odnaleźć, musi pokonać setki kilometrów. Po drodze przekonuje się na 
własnej skórze, że ludzie są w rzeczywistości zupełnie inni, niż sądzimy. Czy dowie się, kogo szuka i kim naprawdę 
jest Margo? 

Błyskotliwa, zabawna i poruszająca powieść drogi o dojrzewaniu, prawdziwej przyjaźni i miłości 



  Will Grayson Will Grayson     

-  powieść Johna Greena napisana w duecie z Davidem Levithanem 

Pewnego zimnego wieczoru w Chicago przecinają się ścieżki dwóch Willów 

Graysonów. Nazywają się tak samo, ale do tej chwili żyli w zupełnie różnych 

światach. Teraz ich życie rusza w całkiem nowym i nieoczekiwanym kierunku.  

Po drodze jest miejsce na przyjaźń i miłość, muzykę i futbol, a emocjonalna 

plątanina znajduje kulminację w najbardziej szalonym i spektakularnym musicalu, 

jaki kiedykolwiek wystawiono na deskach licealnych scen. 

Mocna, prowokująca do myślenia, zabawna, poruszająca i wyjątkowa!  

--------------------------------------------------------- 

,,Dziewczyna z pociągu”  Paula Hawkins 
Rachel każdego ranka dojeżdża do pracy tym samym pociągiem. Wie, że pociąg zawsze zatrzymuje się przed tym samym semaforem, 
dokładnie naprzeciwko szeregu domów. Zaczyna się jej nawet wydawać, że zna ludzi, którzy mieszkają w jednym z nich. Uważa, że 
prowadzą doskonałe życie. Gdyby tylko mogła być tak szczęśliwa jak oni. I nagle widzi coś wstrząsającego. Widzi tylko przez chwilę, 
bo pociąg rusza, ale to wystarcza. Wszystko się zmienia. Rachel ma teraz okazję stać się częścią życia ludzi, których widywała jedynie 
z daleka. Teraz się przekonają, że jest kimś więcej niż tylko dziewczyną z pociągu.  

Znakomity thriller. Nie mogłem się oderwać przez całą noc. Stephen King  

Pasjonująca, pełna napięcia i nieprzewidywalna. Po prostu nie mogłam jej odłożyć. Nie do przegapienia! Tess Gerritsen 

 



     "Bez skazy”  Jonathan Franzen 

Jonathan Franzen pisze o najmroczniejszych i najgłębiej skrywanych uczuciach, skłaniając do refleksji nad 
problemami naszych czasów. 

    Purity "Pip" jest młodą kobietą, która pragnie poznać swojego ojca. Dziewczyna właśnie skończyła studia  
i chciałaby spłacić kredyt studencki. Liczy na to, że gdyby odnalazła swojego ojca, mógłby jej w tym pomóc, jednak 
nieco oderwana od rzeczywistości matka nie chce zdradzić córce jakichkolwiek szczegółów na jego temat. 

    Wkrótce Pip otrzymuje propozycję odbycia stażu w Ameryce Południowej. Zaczyna pracę dla podejrzanego 
portalu ujawniającego oszustwa i wykroczenia popełniane przez światowe rządy i korporacje. Wdaje się w romans 
z jego właścicielem, wikłając tym samym w sieć intryg i tajemnic... 

"Bez skazy” to przykład literatury zaangażowanej. Daje nam to, czego oczekujemy od fikcji, zmusza do poruszania 
się po różnych warstwach, by zobaczyć, jak miłość prowadzi do samotności, jak zdradza nas to, w co wierzymy. To 
fascynujące spotkanie z demonami, które nie są tylko demonami Franzena, ale każdego z nas."   Los Angeles Times 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        ,,Złodziejka książek” Markus Zusak 

 

Liesel Meminger swoją pierwszą książkę kradnie podczas pogrzebu młodszego brata. To dzięki "Podręcznikowi 
grabarza" uczy się czytać i odkrywa moc słów. Później przyjdzie czas na kolejne książki: płonące na stosach 
nazistów, ukryte w biblioteczce żony burmistrza i wreszcie te własnoręcznie napisane... Ale Liesel żyje  
w niebezpiecznych czasach. Kiedy jej przybrana rodzina udziela schronienia Żydowi, świat dziewczynki zmienia się 
na zawsze... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

,,A potem przyszła wiosna” Agnieszka Olejnik   

Pola Gajda jest znaną aktorką. Jak przystało na prawdziwą gwiazdę, żyje w zawrotnym tempie: praca na planie, 
wywiady, imprezy u producentów i związek z celebrytą. Jej życie nie jest jednak wyłącznie pasmem sukcesów  
i radości, bowiem prześladuje ją wścibski paparazzo. Pewnego dnia Pola znajduje w Internecie zdjęcie swojego 
ukochanego z inną kobietą. W jednej chwili cały jej świat rozsypuje się niczym zamek z piasku. Zdrada ukochanego 
tylko uwidacznia pustkę, w którą zamieniło się jej życie w blasku fleszy. 

Agnieszka Olejnik w sposób niezwykle przekonujący ukazuje zarówno najczarniejszy smutek, jak i budzącą się na 
nowo nadzieję i radość życia. „A potem przyszła wiosna” to przepiękna opowieść o tym, co w życiu naprawdę ważne. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Brooke Davis ,,Zgubiono znaleziono” 

Historia, która was rozśmieszy i zasmuci, a nawet czegoś nauczy.  

Wzruszająca powieść o tym, czym naprawdę są miłość i życie. 

Siedmioletnia Millie uświadamia sobie, że wszystko dokoła niej umiera. W swojej Księdze Nieżyłków odnotowała już śmierć 
dwudziestu siedmiu różnych stworzeń. Teraz musi do niej wpisać swojego ojca. Agatha Pantha ma osiemdziesiąt dwa lata i od śmierci 
męża nie wychodzi z domu. Siedzi przy oknie, ukryta za zasłonami i bluszczem, i wrzeszczy na przechodniów, wyładowując swój 
gniew na obcych ludziach. Aż do dnia, gdy po drugiej stronie ulicy dostrzega dziewczynkę. Karl Maszynopiszący ma osiemdziesiąt 
siedem lat, kiedy jego syn przywozi go do domu starców, całuje go w policzek na pożegnanie i znika. Wtedy właśnie Karl przeżywa 
chwilę umysłowej klarowności. Ucieka z domu starców i wyrusza na poszukiwania czegoś innego. 

Troje zagubionych ludzi, którzy muszą się odnaleźć. Millie, Agatha i Karl łamią zasady i dzięki temu odkrywają sens życia. 

Poznaj historię, w której zakochał się świat. 



 

TRYLOGIA   ZATRACENI 

RACHEL VAN DYKEN 

                 UTRATA 
Kiersten nie jest zwykłą dziewczyną. Ścigają ją koszmarne echa wydarzeń sprzed dwóch lat. Od tamtej pory woli unikać zobowiązań,  

a smutek jest jedynym znanym jej – i dlatego bezpiecznym – uczuciem. Gdy poznaje Westona, wydaje się, że dzięki niemu wyjdzie  

z ciemności na słońce. Ale nie wie, że czas nie jest jej sprzymierzeńcem. Choć Wes sądzi, że potrafi ją ocalić, to dając jej wszystko, 

jednocześnie wszystko zniszczył. Próbował ją ostrzec, ale jak można przygotować się na coś takiego? Czasami musisz się śmiać, by nie 

wybuchnąć płaczem. A czasami, gdy myślisz, że to już koniec – to jest dopiero początek… 

     TOXIC 

Każdy kryje jakąś tajemnicę ... Gabe Hyde żyje na kredyt. Od czterech lat ukrywa swoją prawdziwą tożsamość przed światem, który 

niegdyś obsesyjnie go uwielbiał. Jeden niewłaściwy krok doprowadził go na skraj szaleństwa. Krok, który na zawsze zmienił ścieżkę jego 

życia. Udawanie nie prowadzi do niczego dobrego, zwłaszcza, gdy grasz kogoś innego przed tymi, którym najbardziej na tobie zależy. Ale 

gdyby ktoś kiedyś odkrył prawdę, to nie jego życie stanęłoby pod znakiem zapytania – ale jej. Saylor nie nienawidzi mężczyzn. Tylko 

Gabe’a. Ten lekkomyślny, beztroski, w czepku urodzony gość to prawdziwa sól w jej oku. Który sprawia tylko, że wszystko coraz bardziej 

się gmatwa. Niestety, jest takie miejsce, w którym ich spotkania są nieuniknione. Dom opieki. Gdyby tylko tak się nawzajem nie 

pociągali… Im bliżej są ze sobą, tym więcej pytań powstaje w Saylor. Bo Gabe coś ukrywa. Co się stanie, gdy te dwa światy na 

siebiewpadną? Dwa światy, które nigdy nie powinny się spotkać? Czy on zniszczy wszystkich, których kocha? Czy w końcu uzyska 

odkupienie, o którym marzy od czterech lat?  

 



 

                                      WSTYD                    

Lisa stara się grać wesołą, bezproblemową studentkę z college’u, za jaką ją wszyscy uważają. Ale mroczna przeszłość nie pozwala o sobie 

zapomnieć. Przepełniają ją lęk, wstyd i przeświadczenie, że jest zła i niewarta miłości. Tristan jest profesorem psychologii. Jest wyjątkowo 

poważny i zasadniczy, ceni dyscyplinę, a przy tym kryje wiele tajemnic. Między nimi jest mnóstwo ciemności… i to ona ich do siebie 

przyciąga. Łączy ich więcej, niż mogliby przypuszczać… Ostatni, najmroczniejszy tom trylogii Zatraceni. Tom, w którym wiele dziewczyn po 

trudnych przeżyciach odnajdzie siebie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GAYLE FORMAN    ,,Ten jeden dzień” 

Życie Allyson jest poukładane, zaplanowane, uporządkowane. Ale wystarczy jeden dzień, by wszystko się zmieniło... Pod koniec 
swoich europejskich wakacji Allyson poznaje Willema, obiecującego młodego aktora i wolnego ducha. Chłopak różni się od Allyson 
pod każdym względem. Kiedy jednak namawia ją, aby zmieniła plany i pojechała z nim do Paryża, dziewczyna się zgadza...  
Ta spontaniczna, nietypowa dla niej decyzja rozpocznie dzień pełen ryzyka i emocji, wyzwolenia i intymności. Nadchodzące  
24 godziny mogą zmienić życie Allyson na dobre... "Ten jeden dzień" to romantyczna i wciągająca opowieść o miłości, podróży  
i niezwykłych przypadkach losu.  

  ,,Coś mojego” Marci Lyn Curtis 

Maggie ma siedemnaście lat. Pół roku temu jej świat zniknął. Straciła wzrok. Ale pewnego dnia widzi 
dziesięcioletniego kalekiego Bena. I tylko jego. Przyjaźń z nim i uczucie do jego starszego brata uczą ją żyć na nowo 
i widzieć rzeczy i ludzi, jakimi naprawdę są. 

Ben trenuje pływanie. To jest Coś, co jest Jego, czyli Coś, co daje mu radość. Maggie też będzie musiała znaleźć swoje 
to Coś… Żeby żyć normalnie, czuć radość i nie pogrążyć się w smutku. Co to będzie, kto jej pomoże? Czy wesprze ją 
przyjaźń, a może miłość? Ben czy jego brat Mason, a może ktoś inny… 



Leszek Herman    Sedinum   

W spokojny, piątkowy wieczór, w samym centrum miasta zapada się parking podziemny niedawno wzniesionego biurowca. 
Katastrofa budowlana odsłania nieznane podziemia, w których od końca wojny stoi wrak niemieckiej, wojskowej ciężarówki.  
Za, podziurawioną kulami szybą szoferki tkwi trup kierowcy, a na pace znajduje się ładunek, który wywraca do góry nogami 
spokojne życie kilku osób - architekta, który musiał się tutaj znaleźć z racji pełnionej funkcji, dziennikarki, która, zostając po 
godzinach w redakcji, mimowolnie stała się uczestniczką wydarzeń oraz potomka starej, pomorskiej rodziny, który na wieść  
o katastrofie przybywa do miasta swoich przodków. Ścieżki trojga nieznajomych łączy, niewinna początkowo, misja odkrycia 
tożsamości nieboszczyka. Okoliczności zaczynają się jednak coraz bardziej komplikować, a pojawiające się nowe pytania zmuszają 
ich do zagłębienia się w trudnej i pogmatwanej historii miasta i poszukiwania okruchów wydarzeń sprzed wielu wieków. Dopóki 
jedynymi problemami, które mają na głowie są demoniczna była żona, nadopiekuńcza matka czy wścibski szef nie jest tak źle. Gdy  
w lochach znajduje się jednak kolejny nieboszczyk, sprawy przybierają poważniejszy obrót. Na scenę wchodzą tajemniczy 
prześladowcy, a w tle pojawia się nazistowska tajemnica, w którą zamieszany był Werwolf. 

Tymczasem, na krystalicznie czyste od tygodni niebo zaczynają ściągać coraz ciemniejsze chmury. Do miasta zbliża się burza, jakiej 
bardzo dawno tutaj nie było... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   

  



   ,,Tego drzewa nie zetniesz” Krzysztof  Błażyca 

Kilkanaście opowieści o zwykłych miejscach i niezwykłych ludziach 

 

Ciarki przechodzą. Śmierć jak splunięcie, kanibalizm i wojna religii, Jezus o kulach i kapitalni faceci zwani misjonarzami, terroryści i seks, politycy, zbrodniarze  

i polscy Sybiracy. Tygiel, który wrze i wybucha. Kto nie zaplanował bezsennej nocy nie powinien otwierać tej książki.  

Autor pokazuje nam Afrykę jak dzikie zwierzę, które pokochane da się oswoić. Jest przybyszem z wielkich przestrzeni. Wie, jak sprawić, byśmy podeszli do Afryki 

jak najbliżej i chłonęli ją wszystkimi zmysłami. Teraz i my możemy znaleźć się pod świętym drzewem Kikujów; bać się panicznie dżu dżu, odwiedzić społeczność 

Wazanaki i poczuć zapach gotowanych bananów matoke. Pasja autora w docieraniu do miejsc leżących daleko od utartych szlaków sprawia, że podążając 

tropem jego opowieści o Afryce poznajemy jej bardzo osobiste: raz piękne, a raz przygnębiające oblicze. Zdaje relacje o wyganianiu demonów w Bukalango,  

o ludziach wymiotujących gwoździami i tych, co syczą jak węże wijąc się po ziemi. Wspomina też o drzewie, które, jak kobieta, przechodzi swe okresy, a na jego 

gałęziach czarownicy zawiązują kolorowe szmaty.  

Rebelia rozpoczęła się wśród Kikujów. Liderem był Wayiaki. Przysiędze lojalności towarzyszyło picie krwi i spożywanie wnętrzności kozła. Zjadano też ziemię, 

mówiąc „to jest moja ziemia której będę bronić”. Jeremiah Kinuthia Mahugu, były bojownik mau-mau 

 

Dziewczynka mówiła, że to babcia przychodzi w nocy i zabiera ją, by kopać grób. Zgodziłem się spędzić noc w ich domu. Wyczuwałem lęk. Nagle, w czasie snu, 

ciało dziewczynki całkowicie zesztywniało. Bernhard Udelhofen, misjonarz z Lusaki 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naga Góra      Reinhold Messner 

Nanga Parbat od lat przyciągała ludzi gór, stając się dla wielu z nich miejscem triumfu,  

ale i śmierci. Wejście na Nagą Górę do dziś jest sprawdzianem nie tylko umiejętności 

wspinaczkowych, ale także odporności psychicznej i sił duchowych. 

 

 



WSPINACZKA  A. BURKIEJEW, G. WESTON DEWALT 

W maju 1996 roku uczestników dwóch komercyjnych wypraw na Mount Everest zaskoczyła niezwykle gwałtowna 
burza śnieżna. Jedną wyprawą kierował Scott Fischer, a drugą Rob Hall. Zatrudniony przez Fischera przewodnik – 
rosyjski himalaista Anatolij Bukriejew dokonał rzeczy niemożliwej. Podjął samotną akcję ratunkową i wyprowadził 
ze strefy śmierci swoich podopiecznych. Żywioł pochłonął jednak Fischera oraz Halla i trzech członków jego ekipy. 
Niektórzy uczestnicy wyprawy Halla winą za śmierć współtowarzyszy obciążyli Rosjanina. Jeden z nich, Jon 
Krakauer, dał temu wyraz w swojej książce. Wspinaczka to osobista odpowiedź Bukriejewa na postawione mu 
zarzuty. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Śmierć przeżywa się wszędzie jednakowo mocno, tylko reakcja na nią w górach jest nietypowa, bo takie są 

warunki. Ginie mój partner, a ja nie mogę się rozkleić. Nie mogę usiąść i rozmyślać. Nikt przecież po mnie 

nie przyjdzie, nie pomoże mi. Muszę iść dalej, bo inaczej i ja zginę.         Jerzy Kukuczka 

"Kukuczka" - ten portret legendarnego himalaisty to coś więcej niż rzecz o determinacji i górach. To zapierająca dech opowieść  
o granicach ryzyka, które bywają granicami człowieczeństwa. 

- Logicznie rzecz biorąc, nie powinienem z tobą jechać, bo wszyscy ludzie koło ciebie giną - powiedział Jerzemu Kukuczce w oczy jeden  
z kolegów alpinistów. Upiorne fatum czy faktycznie był odpowiedzialny za śmierć, która niemal zawsze podczas jego wypraw zbierała 
żniwo? Czy skoro już komuś nie możesz pomóc, bo odpadł od ściany lub umarł na obrzęk płuc, nie powinieneś już wchodzić na szczyt, 
po wielu miesiącach przygotowań będący w zasięgu ręki, spełniając swe marzenia? 

Jak to się stało, że niewysoki, małomówny chłopak ze Śląska, elektromonter po szkole zawodowej, stał się "wielki"? Autorzy, 
dysponując ogromnym materiałem - pamiętnikarskimi zapiskami Kukuczki i jego książkami, rozmowami  
z żoną Cecylią, wywiadami z członkami wypraw, w jakich Kukuczka uczestniczył itd. - stworzyli fascynujący portret człowieka 
uparcie dążącego do celu, pełnego sprzeczności i zdającego sobie sprawę, że wszystkiego i wszystkich nie da się w życiu pogodzić, od 
młodości naznaczonego czyhającą w pobliżu śmiercią. Miał dwadzieścia trzy lata, gdy po raz pierwszy stracił w górach swego 
przyjaciela, rówieśnika. I czterdzieści, odpadając w 1989 roku od południowej ściany Lhotse stanowiącej bodaj najtrudniejszą próbę 
dla alpinisty. Tego ostatniego dnia zapisał w pamiętniku dwa zagadkowe słowa: Paradise - Raj... Ciała nie odnaleziono, grób jest... 
pusty! 



      

Ks. Jan Kaczkowski         

                    ,,Życie na pełnej petardzie.”                

            ,,Dasz radę. Ostatnia rozmowa.”   

 

Najbardziej lubiany polski ksiądz w rozmowie życia.  

Ceniony za swój autentyzm, odwagę i szczerość. Podziwiany zarówno przez katolików, jak  
i niewierzących. Sam o sobie mówi, że jest onkocelebrytą, czyli człowiekiem znanym głównie z tego, że 
ma raka. Zanim się o tym dowiedział, wybudował hospicjum w Pucku.  
W szkole nie chodził na religię. Gdy już zyskał pewność do swojego powołania - odrzucili go jezuici 
(Niech żałują!). Kłopoty ze wzrokiem prawie uniemożliwiły mu święcenia (- A pieniądze widzi?; - 
Widzi!; -To święcić!) W inspirującej rozmowie z Piotrem Żyłką ks. Jan zdradza źródła swojej 
niesamowitej energii i nieskończonych pokładów optymizmu. O swoim życiu i polskim Kościele mówi  
z odwagą i dystansem osoby, która pokonała własny strach. Wzruszające do łez świadectwo człowieka, 
który wie, że być może nie zostało mu wiele czasu. 

 

 



SAMOTNA GWIAZDA  
Paullina Simons wie, jak sprawić, by czytelnik nie mógł oderwać się od lektury.  

Autorka zaczęła pisać tę powieść w polskim pociągu! 

Zakochać się było najłatwiej… Kilka tygodni przed wyjazdem do college’u Chloe z chłopakiem i dwójką 
przyjaciół wyrusza na wielką europejską wyprawę. Ich celem jest Barcelona, która obiecuje romans  
i tajemnicę. Jednak wcześniej muszą przejechać przez kilka miast Europy Wschodniej, by uregulować 
stary rodzinny dług. Podróżując pociągiem przez obcy krajobraz postkomunistycznego świata, Chloe 
poznaje chłopaka, który jedzie na wojnę. Johnny wiezie ze sobą gitarę, ma urzekający uśmiech, a jego 
życie jest pełne sekretów. Wyprawa staje się zdradliwą podróżą do najmroczniejszej historii Europy  
i przeszłości Johnny’ego – podróżą, która może rozerwać więzi łączące przyjaciół od lat. W drodze  
z Rygi przez Treblinkę do Triestu, Chloe musi stawić czoło najgłębszym pragnieniom, które nie 
przystają do przyszłości, o jakiej do niedawna marzyła. Dla Chloe i Johnny’ego jedno jest pewne. Bez 
względu na cel podróży, ich życie już nigdy nie będzie takie samo. 

Przygotujcie się na wielkie emocje. W jednej chwili będziecie zanosić się płaczem,  

a w następnej śmiać przez łzy. Znakomity styl, wciągająca fabuła.  

 

  



  Joanna Opiat-Bojarska Bestseller  

Poznaj ciemną stronę sukcesu. 

Emilia Sienkiewicz, 35-letnia niepozorna księgowa, wygrywa telewizyjny literacki talent show. Z dnia na 
dzień zyskuje ogromną sławę i popularność. Kilkanaście dni przed premierą swojej książki zostaje 
odnaleziona martwa we własnym mieszkaniu. Podczas śledztwa, które ma ustalić przyczynę śmierci 
pisarki, policyjny duet – Burzyński i Majewski – zagląda za kulisy telewizyjnego talent show i odkrywa 
pełen cynizmu, intryg i nieczystych gier świat popkultury. Tymczasem tajemnicza kobieta, która wie 
zbyt dużo, zaczyna bać się o swoje życie. Pracę policjantom utrudniają zainteresowanie opinii 
publicznej oraz obecność drobiazgowej antropolog sądowej Anity Broll. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRZEKROCZYĆ  GRANICE    Katie McGarry 

Nikt nie wie, co zdarzyło się tamtego wieczoru, kiedy Echo Emerson z popularnej dziewczyny stała się 
outsiderką z dziwnymi bliznami na rękach. Nawet Echo nie pamięta całej prawdy o tym strasznym 
wieczorze. Jedyne, czego pragnie, to aby jej życie wróciło do normalności. 

Kiedy pojawia się Noah Hutchins, zabójczo przystojny i wykorzystujący dziewczyny samotnik w czarnej 
skórzanej kurtce, świat Echo zmienia się w niewyobrażalny sposób. Pozornie nic ich nie łączy.  
Z tajemnicami, które oboje skrywają, bycie razem jest w zasadzie niemożliwe. 

Jednak niezwykłe przyciąganie między nimi nie chce zniknąć. W takiej sytuacji Echo musi zadać sobie 
pytanie, jak daleko mogą przesunąć granice i co zaryzykuje dla chłopaka, który może nauczyć ją znowu 
kochać. 

  



  KOLEJNOŚĆ  Hubert Hender 

W mrokach Dolnego Śląska komisarz Iwanowicz szuka sprawcy krwawych morderstw. Jedyną wskazówką  
są ponumerowane ciała. Kto będzie następny? 

Gęsty mrok dolnośląskich kopalń. Jeden z górników pracujący w Kowarach zostaje bestialsko zamordowany  
w zupełnych ciemnościach. Mężczyzna nie potrafi zidentyfikować oprawcy, nie jest w stanie uciec, a jego ostatnim 
uczuciem jest obezwładniający strach. Wkrótce pojawiają się następne ciała, wszystkie ponumerowane w osobliwy 
sposób. 

Do śledztwa zostają przydzieleni komisarz Iwanowicz z jeleniogórskiej komendy i jego młodszy kolega, podkomisarz 
Gawłowski. Próbują ustalić, kto brutalnie zabija kolejnych mężczyzn i desperacko starają się przerwać ponury cykl. 

Iwanowicz, dręczony wspomnieniami, od których nie jest w stanie uciec, prowadzi śledztwo po omacku.  
We wszechobecnym mroku pobłyskują jedynie niewyraźne światła okolicznych miast. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BALLADA O PRZESTĘPCACH  Marcin Hybel  

Średniowieczna Anglia i dwóch chłopców, którzy będą musieli stoczyć walkę o przeżycie.  
W drodze do Londynu wędrowna trupa zostaje napadnięta przez szajkę bezwzględnych łotrów. Dochodzi do 
masakry, z której uchodzi z życiem dwóch chłopców: ośmioletni Gilbert i dwunastoletni William. Bandyci zabierają 
dzieci do podlondyńskiej mieściny, gdzie chłopcy przechodzą szkolenie żebracze, poznają czym jest gniew  
i cierpienie. Wkrótce bracia zostają rozdzieleni. Gilbert jest szkolony na mordercę, William zaś uczy się złodziejskiej 
sztuki.  
Na ich drodze czai się wiele niebezpieczeństw, a poczucie spokoju jest tylko złudzeniem… 

Pełna zwrotów akcji opowieść o walce i miłości w bezwzględnym świecie łotrzykowskich porachunków. 

  



  Wojciech  Chmielarz   PODPALACZ 

Warszawa, środek mroźnej zimy. W spalonym domu leży ciało zamordowanego biznesmena, a jego 
ciężko poparzona żona walczy o życie w szpitalu. Komisarz Jakub Mortka ma nadzieję, 
że to gangsterskie porachunki albo przypadkowe zaprószenie ognia. Niestety wkrótce wie już, że trafił 
na seryjnego podpalacza, który krąży po mieście z koktajlami Mołotowa. Mortka musi odłożyć na bok 
osobiste problemy i z całą energią poświęcić się śledztwu. Trzeba powstrzymać szaleńca, zanim zginą 
następni ludzie... Świetny policyjny kryminał ze współczesną Warszawą w tle. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   GLORIA      Monika Błądek 

Mroczna, wizjonerska, niepokojąca dystopia dla młodych czytelników, z bohaterami, którzy zapadają  
w pamięć równie mocno jak postaci z "Igrzysk śmierci" i "Niezgodnej". Rok 2025. Unia Europejska się 
rozpadła, każdy kraj dba wyłącznie o swoje interesy. Polskę oddziela od Rosji pas spalonej ziemi - 
Ukraina. Siedmioletnia Gloria trafia pod opiekę mieszkającej w Paryżu ciotki. Kilka lat później poznaje 
tam starszego od siebie Asłana Zuradowa. Młody mężczyzna pomaga dziewczynie przetrwać we 
wstrząsanym etnicznymi konfliktami mieście, przy okazji wciągając ją w krąg konspiratorów, 
walczących o władzę i wpływy w formującym się praktycznie od nowa społeczeństwie. W tym samym 
czasie na planecie Trion spat Drakin informuje Trojlo Orila, że został skazany na likwidację. Więzień 
uniknie śmierci, jeśli zgodzi się poddać resocjalizacji na odległej Ziemi. Trojlo zobowiązuje się 
wystrzegać przemocy i posługiwać się wyłącznie pokojowymi metodami, ale okazuje się to trudniejsze, 
niż przypuszczał. Jak Obcy poradzi sobie w zdewastowanej Europie, na gruzach cywilizacji, która 
jeszcze niedawno rościła sobie pretensje do tego, by dominować nad całą Ziemią? 



 

BARBARA  ROSIEK 

PROBLEMY MŁODZIEŻY, NAŁOGI, 
CIERPIENIE 

Ćpunka, Skazana, Anka Pióro, Obsesja Baśki R 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MARTA  FOX 

życie nastolatków, problemy licealistów 

Iza Buntowniczka, Café Plotka, Plotkarski SMS, Idol 
 


