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Literatura piękna 

 

 
1. Agonia dźwięków / Jaume Cabré ; przełożyła z języka katalońskiego Anna Sawicka.- 

Warszawa : Marginesy, 2017. 
 

 

Hasła przedmiotowe: Zakony , Katalonia (Hiszpania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-katal. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Początek XX wieku. Na obrzeżach Katalonii dogorywa w ciszy zapomniany przez Boga i ludzi warowny klasztor 

La Ràpita, siedziba mniszek klauzurowych. Przewodzi im wielebna matka Dorotea, kobieta surowa i pozbawiona 

poczucia humoru. Brat Junoy, utalentowany muzyk, zostaje tam zesłany w charakterze spowiednika. Martwa cisza 

odbiera mu radość życia, lecz dzięki sile wyobraźni przenosi się do abstrakcyjnego raju muzyki. W imię zdrowego 

rozsądku prowadzi także ambicjonalną wojnę ze zgorzkniałą matką Doroteą. Jest bowiem zdania, że umartwianie 

się nie przybliża nikogo do Boga, a niedożywienie wywołuje halucynacje. Po proteście przeciw surowej karze 

nałożonej na dwie nowicjuszki trafia do aresztu i staje przed sądem diecezjalnym oskarżony o herezję, nadużycia   

i samowolę. Rozpoczyna się proces, podczas którego wszystko przemawia przeciw bratu Junoyowi… W świecie, 

który nie podziela jego pasji, pada ofiarą nietolerancji. 
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2. Anhusz / Martine Madden ; przełożył Jakub Kowalczyk.- Białystok : Wydawnictwo 

Kobiece - Illuminatio Łukasz Kierus, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Ormianie , Turcja , Powieść , Romans 

Sygnatura: WG-irl. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Imperium Osmańskie, 1915 rok. W małej wiosce na wybrzeżu Morza Czarnego młoda dziewczyna Anhusz tańczy 

beztrosko na ślubie przyjaciela, marząc o życiu poza granicami ormiańskiej prowincji. Na przekór tradycji wdaje 

sie w niebezpieczny romans z tureckim oficerem Dżahanem. Wybucha I wojna światowa, a naród ormiański staje 

się śmiertelnym wrogiem Turków. Zakochani znajdują się w fatalnym położeniu, rozdarci pomiędzy miłością                   

i przywiązaniem do własnego narodu. Anhusz i Dżahan stają do walki o przetrwanie w obliczu prześladowań                   

i nienawiści, usiłując rozpaczliwie ocalić swoja miłość. 

 

 

3. Apetyt na więcej / Agnieszka Olejnik.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2017. 

(Wszystkie smaki życia / Agnieszka Olejnik) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Uczucia , Samoakceptacja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Życie nie zawsze układa się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, a szczęście kryje się w najmniej spodziewanych 

miejscach. Jak rozpoznać drogę, która do niego prowadzi? Ewa czuje, że oszukuje siebie i swojego partnera, 

trwając w pozornie tylko idealnym związku. Kobieta uświadamia sobie, że jedynym mężczyzną, którego 

naprawdę kocha jest Andrzej. Jednak na przeszkodzie ich miłości staje ciąg nieporozumień i niedomówień. 

Tymczasem Klaudia, borykająca się z problemem samoakceptacji, wyrusza na poszukiwania samej siebie                      

i znajduje szczęście w najmniej spodziewanym miejscu. W trzeciej części bestsellerowego cyklu Agnieszki 

Olejnik bohaterowie muszą zadać sobie pytanie, kim są i czego pragną oraz zawalczyć o własne szczęście. Bo 

życie ma różne smaki, a sztuką jest znaleźć ten, który pokocha się najbardziej. 

 

 

4. Biały Szanghaj / Elvira Baryakina ; przełożył Rafał Dębski.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2017. 

(Burzliwa epoka / Elvira Baryakina ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Uchodźcy , Relacje międzyludzkie , Rosjanie za granicą , 

Szanghaj (Chiny) , Pekin (Chiny) , Powieść obyczajowa , Powieść historyczna 

Sygnatura: WG-ros. 

Nowości: 2017-07 

 

 

W kolejnej części cyklu „Burzliwa epoka” Elwira Baryakina zabiera nas do Szanghaju. To metropolia, w której 

przedstawiciele wielkich mocarstw oraz ogólnie pojętej białej rasy mają o wiele większe prawa niż miejscowa 

ludność. Wszystko tu jest wielkie - budynki, interesy, przygody, a także… nieprawdopodobnie wielkie jest 
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bogactwo we wspaniałych „białych” dzielnicach i niewyobrażalnie wielkie ubóstwo w nędznych chińskich 

slumsach. W to nieprzebrane ludzkie mrowisko przybywają na przerdzewiałych okrętach tysiące rosyjskich 

uchodźców. Dla nich Szanghaj nie jest bynajmniej ziemią obiecaną - jest jedyną ziemią, która - z niechęcią 

wprawdzie - zgodziła się ich gościć. Cóż to jednak za gościna… Grupy narodowościowe, klasowe i ekonomiczne 

są szczelnie zamknięte, nie akceptują nowych. Bez sprytu, determinacji i mnóstwa szczęścia nie sposób się 

utrzymać na powierzchni. Klima i Ninę, naszych głównych bohaterów, zastajemy w chwili, kiedy kobieta podjęła 

już decyzję o rozstaniu z mężem. Przeszli razem piekło Sowdepii, poradzili sobie na Dalekim Wschodzie Rosji, 

lecz na chiński ląd schodzą osobno. Ona z innym mężczyzną, on z nastolatką, którą się zaopiekował. Co z tego 

wyniknie? Co zrobi Klim, który zna Szanghaj i ma znajomych sprzed lat? Czy Nina, nieznająca miejscowych 

stosunków, za to mająca przysłowiowy łut szczęścia poradzi sobie? Jak los potraktuje naszych bohaterów? 

 

 

5. Black water / Louise Doughty ; z języka angielskiego przełożył Mariusz Gądek.- 

Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Ludobójstwo , Zimna wojna , Europa , Indonezja , Powieść 

szpiegowska , Thriller 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

John Harper ukrywa sie w odosobnionej chacie na tropikalnej wyspie. Nocą, gdy nie może zasnąć, leży wsłuchany 

w deszcz bębniący o dach i rozmyśla o mogącym mu grozić niebezpieczeństwie. Ale bardziej niż to, co może się   

z nim stać, przeraża go to, co sam kiedyś zrobił. W pobliskim miasteczku spotyka Ritę, kobietę naznaczoną przez 

własną trudną historię. To przy niej czuje się bezpiecznie i przed nią wyznaje prawdę o sobie. ma nadzieję, że               

w nowej relacji wreszcie osiągnie odkupienie. Nie wie jednak, że upiory przeszłości nie pozwolą tak łatwo o sobie 

zapomnieć. Na tle Indonezji z lat sześćdziesiątych, gdy rozpoczynały się zbrodnie ludobójstwa, i końca lat 

dziewięćdziesiątych, zimnowojennej Europy oraz Kalifornii z czasów walki o prawa obywatelskie Louise 

Doughty z rozmachem rysuje historię człowieka zmagającego się z mroczną tajemnicą i pogrążonego w głębokim 

kryzysie. Mężczyzny, którego można nienawidzić za to, co zrobił, ale jednocześnie kibicować mu w drodze do 

rozwiązania zagadki o sobie samym. 

 

 

6. Bliskość / Kristen Proby ; przekład Olga Gałek.- Warszawa : Amber, 2017. 

(Pokusa / Kristen Proby ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Restauracje , Portland (Stany Zjednoczone, Oregon) , Powieść 

erotyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Camilla LaRue miała pięć lat, gdy zakochała się w Landonie. Wszyscy mówili, że szczenięca miłość nie trwa 

długo - najwyraźniej nigdy nie spotkali Landona. Cami z każdym rokiem kochała go bardziej. Kiedy wyjechał po 

maturze, żeby zostać pilotem, złamał jej serce... Dwanaście lat i jedno nieudane małżeństwo później Cami jest 

współwłaścicielką "Pokusy" - najpopularniejszej restauracji w Portland. Ma wszystko, a przynajmniej tak jej się 

wydaje. Dopóki do miasta nie wraca Landon… Landon zawsze kochał Cami, ale nigdy tego nie wyznał. Była 

przyjaciółką jego młodszej siostry. Teraz Cami nie jest już dziewczynką. Jest kobietą - cudowną i seksowną. Czy 

tym razem to ona złamie jego serce? 
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7. Brytania / Simon Scarrow ; przełożył z angielskiego Tomasz Szlagor.- Katowice : 

Książnica, copyright 2017. 

(Orły imperium / Simon Scarrow ; 14) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Katon, Kwintus Licyniusz (postać fikcyjna) , Macro, Lucjusz 

Korneliusz (postać fikcyjna) , Druidzi , Brytania , Starożytny Rzym , Powieść 

historyczna 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

Brytania, 52 rok n.e. Plemiona z zachodniej części wyspy nie chcą się podporządkować władzy Rzymu, a ich opór 

narasta po śmierci gubernatora Ostoriusza. Legat Kwintatus zastępujący gubernatora chce się wykazać przez 

spektakularne zwycięstwo nad druidami. Wysyła prefekta Katona i jego oddziały w głąb terytorium wroga                     

z wyraźnym rozkazem - mają zmiażdżyć bastion druidów i przypieczętować zwycięstwo nad tubylcami. Nadciąga 

jednak zima, przez co górzysty teren staje się coraz bardziej nieprzystępny. Tymczasem zwiadowcy donoszą, że 

tubylcy opuścili okolice wokół rzymskiego garnizonu dowodzonego przez centuriona Macro. To budzi                           

w zaprawionym w bojach dowódcy niepokój i straszne podejrzenie: czyżby Kwintatus, zaślepiony ambicją, nie 

docenił przeciwnika? Jeśli wróg uknuł podstępny plan, za tę nierozwagę Katon i jego oddział zapłacą krwią. 

 

 

8. Był sobie pies : ten świat jest naprawdę pomerdany! / W. Bruce Cameron ; 

przełożyła Edyta Świerczyńska.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece - Illuminatio 

Łukasz Kierus, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Dog's Purpose (film) , Ludzie a zwierzęta , Przyjaźń , Psy , 

Reinkarnacja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Książka, która doczekała się ekranizacji - przedstawia losy najbardziej wyszczekanego bohatera wszech czasów. 

Oto pełna głębokich uczuć i zdumiewająca opowieść o oddanym psie, który życiową misją czyni wpajanie swoim 

właścicielom znaczenia miłości i pogody ducha. To powołanie wypełnia na przestrzeni... kilku żyć. Bailey jest 

zszokowany - po krótkim i smętnym życiu, jakiego doświadczył w postaci bezpańskiego kundla odradza się                  

w ciele niesfornego szczeniaka. Kiedy trafia pod opiekę ośmiolatka Ethana, który kocha go całym sercem, 

odkrywa nowe oblicze - dobrego, poczciwego psiaka. Jednak życie u uwielbianej rodziny to nie koniec przygód 

Baileya. Ponownie odradza się w postaci kolejnego psa! Był sobie pies to pokrzepiająca i pomysłowa historia. 

Doprowadza czytelnika do skrajnych emocji - jest jednocześnie uroczo zabawna i dotkliwie przejmująca. Ta 

książka w piękny sposób pokazuje, że miłość nie zna granic oraz że nasi najbliżsi zawsze są przy nas. 

Najważniejsze przesłanie powieści głosi, że każda istota na ziemi urodziła się z misją. WSZYSTKIE PSY IDĄ 

DO NIEBA... CHYBA ŻE MAJĄ NIEDOKOŃCZONE SPRAWY NA ZIEMI 

 

 

9. Ciemna rzeka / Arnaldur Indridason ; przełożył Jacek Godek.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2017. 

(Mroczna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Seryjni zabójcy , Tabletka gwałtu , Zgwałcenie , Rejkjavik 

(Islandia) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-isl. 

Nowości: 2017-07 
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Trzydziestoletni mężczyzna zostaje znaleziony martwy we własnym mieszkaniu. Ktoś ranił go wielokrotnie 

nożem i poderżnął mu gardło. Na miejscu brak śladów włamania. Denat jest ubrany w kobiecą koszulkę,                          

a technicy odkrywają w mieszkaniu ślady rohypnolu, środka zwanego pigułką gwałtu. Dochodzenie w sprawie 

morderstwa prowadzi Elinborg, współpracowniczka Erlendura. Sprawa jest tajemnicza i zawikłana, podobnie jak 

przeszłość ofiary, choć zdaje się, że wystarczy przesłuchać głównych podejrzanych, a prawda wyjdzie na jaw. 

 

 

10. Cień burzowych chmur / Edyta Świętek.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2017. 

(Spacer Aleją Róż / Edyta Świętek ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe: PRL , Nowa Huta (Kraków ; część miasta) , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Jest rok 1949. W małopolskiej wsi Pawlice zamieszkują zamożni gospodarze, którzy od dawna byli solą w oku 

najpierw okolicznego ziemiaństwa - Pawłowskich, a po II wojnie światowej przedstawicieli nowej władzy. 

Pomiędzy głową rodziny, Bronisławem, a Bartłomiejem Marczykiem, bratem wysoko postawionego 

funkcjonariusza UB, dochodzi do konfliktu. Marczyk poprzysięga zemstę. Na skutek reformy rolnej 

Szymczakowie tracą gospodarstwo będące owocem pracy kilku pokoleń. We wsi zostaje utworzona spółdzielnia 

rolnicza, której zarząd obejmuje Bartek. Mężczyzna zaprowadza własne porządki, uprzykrzając życie ograbionej  

z majątku rodzinie. Z braku perspektyw Bronek postanawia szukać szczęścia w świecie. Porzuca dotychczasowe 

życie rolnika i podejmuje pracę przy budowie Nowej Huty. Po pewnym czasie dołącza do niego młodsza siostra 

Julia, uciekająca przed nienawiścią Marczyka. 

 

 

11. Córka doskonała / Amanda Prowse ; przełożyła Anna Sauvignon.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece - Illuminatio Łukasz Kierus, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Żona. Matka. Córka. Tylko, co zrobić, kiedy ma się tego wszystkiego serdecznie dosyć? Dawno, dawno temu 

Jacks Morgan miała marzenia. Chciała zostać spełnioną kobietą sukcesu i podróżować po świecie. Marzyła też               

o domu z widokiem na morze, w którym spędzałaby długie noce z ukochanym, wpatrując się w rozgwieżdżone 

niebo. Jednak życie przyniosło coś zupełnie innego. Najpierw pojawiła się Martha, później na świat przyszedł 

Jonty. Następnie u matki Jacks zdiagnozowano chorobę Alzheimera i starsza kobieta musiała przenieść się do 

córki. Wszyscy mieszkają w ciasnej, acz urokliwej posiadłości z widokiem na morze i choć taras małego domu 

pęka w szwach, to Jackie sprawiła, że to miejsce jest azylem bezpieczeństwa i miłości. Ceną, jaką przyszło jej 

ponieść, było porzucenie młodzieńczych marzeń. Obecnie największym pragnieniem Jacks jest pomoc dzieciom, 

aby nie zmarnowały swojej szansy na lepszą przyszłość. Skoro Martha, jej idealna córka, dostała się na studia                  

i spełnia marzenia, to chyba jej wyrzeczenia były czegoś warte, prawda? 
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12. Córka wiatrów / Magdalena Kordel.- Kraków : Znak, 2017. 

(Wilczy Dwór / Magdalena Kordel ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Ziemiaństwo , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Życie Konstancji już raz legło w gruzach. Dzięki własnej sile i determinacji stanęła na nogach. Jest panią dużego 

majątku, ale trzyma się na uboczu, wiedzie spokojne, choć samotne życie. Jej powiernicą jest stara ochmistrzyni 

Pelasia. Kiedy po wielu latach do jej dworu przyjeżdża Jan, Konstancja jest przekonana, że stoi za tym coś więcej 

niż chęć spotkania się z dawną miłością. Z niezwykłą siłą wracają wspomnienia i uśpione uczucia: rozpacz po 

śmierci męża, powstanie listopadowe, rozstanie z najlepszą przyjaciółką. Wizyta Jana sprawia, że Konstancja 

zaczyna inaczej patrzeć na otaczający ją świat i ludzi, dostrzega sprawy, które dotąd umykały jej uwadze. A to 

dopiero początek zmian. Co musi się stać, by jej życie wróciło do dawnego rytmu? 

 

 

13. Cyngiel / Artur Górski.- Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Przestępczość zorganizowana , Zabójstwo , Powieść , Sensacja 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

 

Czerwony, początkujący egzekutor działający na zlecenie mafijnego podziemia, ma zdjąć publicznie rezydenta 

rosyjskiej mafii. Tyle tylko, że to jego pierwsza fucha, nigdy wcześniej nie zabił człowieka... Jakim cudem został 

więc cynglem mafii, kto go zwerbował do wykonania egzekucji i zaplanował morderstwo? I czy jedyna osobą, 

która może mu pomóc, wesprzeć go bądź ocalić, jest Jowita - niepozorna, zniewalająco piękna i niesamowicie 

sprytna dziewczyna? 

 

 

14. Czarna Madonna / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Katastrofy lotnicze , Powieść , Horror , Sensacja 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

 

Boeing 747 irlandzkich linii lotniczych miał wylądować w Tel Awiwie o trzeciej w nocy. Nigdy nie dotarł na 

miejsce, a kontakt z maszyną utracono gdzieś nad Morzem Śródziemnym. Na pokładzie znajdowało się 520 osób, 

w tym narzeczona Filipa, która miała odbyć pielgrzymkę do Bazyliki Grobu Świętego. Przez pierwsze godziny 

Filip wierzy, że samolot się odnajdzie. Nic nie wskazuje na zamach, straż przybrzeżna nie odnajduje wraku, a co 

jakiś czas do kontroli lotów dociera sygnał z transpondera. Co stało się z boeingiem? Jaki związek ma jego 
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zniknięcie z podobnymi zdarzeniami? I jakie znaczenie ma obraz Matki Bożej, nazywany Czarną Madonną? 

Pierwsze odpowiedzi każą Filipowi sądzić, że niewiedza naprawdę jest błogosławieństwem. 

 

 

15. Czarna rzeka / Tom Harper ; z języka angielskiego przełożył Radosław Madejski.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Inkowie , Poszukiwanie skarbów , Amazonka (dorzecze) , 

Powieść przygodowa , Sensacja 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Kel MacDonald ma wszystko - duży dom, świetną pracę i szczęśliwą rodzinę. Pragnie jednak czegoś więcej. 

Podczas wakacji w Meksyku poznaje Antona, zawodowego poszukiwacza skarbów, i postanawia przyłączyć się 

do jego wyprawy. Anton zamierza odnaleźć Paititi, ostatni przyczółek imperium Inków i miejsce ukrycia 

najwspanialszych klejnotów koronnych. Od pięciu wieków wielu śmiałków zapuszczało się w głąb peruwiańskiej 

dżungli, poszukując zaginionego miasta. Wracali tylko nieliczni. Gdy ekipa Antona gubi się w amazońskiej 

dziczy, a wszystkich ogarnia paranoja, Kel uświadamia sobie, że Anton nie powiedział mu wszystkiego. Okazuje 

się, że w dżungli czyhają niebezpieczeństwa, z których nawet nie zdawał sobie sprawy. Komunistyczna 

partyzantka, kartele narkotykowe, spółki naftowe i plemiona dzikich Indian walczą między sobą o kontrolę nad 

tym skrawkiem ziemi. Co więcej, pozostaje tajemnicą, co się stało z poprzednią ekspedycją, która pół roku 

wcześniej przybyła tam w ramach rządowego programu szczepień. Wkrótce poszukiwanie skarbów staje się 

najmniejszym ze zmartwień Kela… 

 

 

16. Czarna wdowa / Daniel Silva ; tłumaczenie: Barbara Budzianowska-Budrecka.- 

Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Gabriel Allon (postać fikcyjna) , Państwo Islamskie (ISIS) , 

Oficerowie , Terroryzm , Wywiad , Paryż (Francja) , Wielka Brytania , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Potężna siła eksplozji wyrwała na paryskiej rue de Rosiers krater głębokości sześciu metrów. W całej dzielnicy 

pękły gazociągi, wagony rozpędzonego metra wykoleiły się tuż przed stacją. Zamach był wymierzony                             

w uczestników międzynarodowej konferencji, ale zginęli też przypadkowi przechodnie. Życie w mieście zamarło 

na wiele godzin. Komórka ISIS, dowodzona przez Saladyna, zapowiada kolejne zamachy. Nikt nie wie, kim 

naprawdę jest Saladyn ani skąd pochodzi. Werbuje ochotników przez strony internetowe, na które nie udało się 

włamać żadnemu wywiadowi. Francuskie służby proszą o pomoc Gabriela Allona, agenta, który od wielu lat tropi 

terrorystów na wszystkich kontynentach. Gabriel postanawia umieścić w otoczeniu wroga wtyczkę. Wybiera do 

współpracy kobietę, która nie ma pojęcia o pracy wywiadowczej. Może właśnie dlatego będzie bardziej 

wiarygodna, ale możliwe też, że tym razem Gabriel popełnił błąd, za który wszyscy drogo zapłacimy. 
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17. Czarne narcyzy / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Policjanci , Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie ; okolice) , 

Kryminał , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Brodnica przygotowuje się do obchodów lipcowego Święta Policji. Daniel Podgórski nie ma jednak powodów do 

radości. Niektórym ludziom bardzo zależy, żeby jak najszybciej zapomniał o zamkniętej już sprawie śmierci trójki 

bezdomnych. Przy każdym z ciał z jakiegoś powodu pozostawiono niewielkie wahadełko. Pewna dziennikarka 

sugeruje policjantowi, żeby szukał odpowiedzi w opuszczonym domu ukrytym w leśnej gęstwinie. Miejscowi 

wierzą, że to miejsce nawiedzane przez diabła. Kobieta wkrótce znika bez śladu, a Podgórski wraz z byłą komisarz 

Kopp odnajduje kolejne ciało. Co ma z tym wspólnego niepokojąca wiadomość, którą Weronika Nowakowska 

otrzymuje od nieznanego nadawcy? Dlaczego drobny złodziejaszek ginie tego samego dnia, kiedy wychodzi                   

z więzienia? I jakie znaczenie dla sprawy mają czarne narcyzy? 

 

 

18. Czarny klucz / Amy Ewing ; przełożyła Iwona Wasilewska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Jaguar, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Violet Lasting (postać fikcyjna) , Magia , Klejnot (kraina 

fikcyjna) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Od niepamiętnych czasów mieszkańcy zewnętrznych Kręgów samotnego miasta służyli rządzącym w Klejnocie 

arystokratom. Ale oto nadchodzi czas pomsty i wyrównania rachunków. Sprzysiężenie Czarnego Klucza 

przygotowuje się do przejęcia władzy. Violet znajduje się w samym środku rebelii, ale konflikt z arystokracją ma 

dla niej również wymiar osobisty. Jej młodsza siostra, Hazel, została porwana przez Diuszesę Jeziora. Teraz 

Violet, która tak wiele ryzykowała, by umknąć z Klejnotu, będzie musiała użyć całej swej mocy, by tam powrócić 

i ocalić nie tylko swoją siostrę, ale również całe Samotne Miasto. 

 

 

19. Czas burzy / Adrian Grzegorzewski.- Kraków : [Znak], 2017. 

(Między Słowami) 

 

 

Hasła przedmiotowe: II wojna światowa (1939-1945) , Londyn (Wielka Brytania) , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść historyczna , Romans 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Piotr i Swieta - kochankowie, których uczucie skazane było na zagładę. Upalnego lata 1939 roku nikt nie chciał 

zaakceptować związku Polaka i Ukrainki, ale oni nie mieli zamiaru się poddać. Na długi czas rozdzieliła ich 

wojenna zawierucha, a teraz, na początku 1944 roku, odnajdują się w Warszawie. Piotr działa w konspiracji, co 
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oznacza nie tylko zbrojne akcje, ale i konieczność niebezpiecznego flirtu z Niemką Eriką. Czy uczucie Piotra                    

i Swiety przetrwa w obliczu okupacyjnej grozy? Czy dłonie, które pociągają za spust, wykonując wyroki 

podziemnych sądów, mogą dać czułość i bezpieczeństwo? Czy miłość może wygrać z okrucieństwem wojny? 

Wkrótce losy zakochanych jeszcze bardziej się skomplikują. Wraz z nadchodzącą Armią Czerwoną nad Warszawą 

i Polską zbierają się ciemne chmury. Nadciąga czas burzy… 

 

 

20. Czas tęsknoty / Adrian Grzegorzewski.- Kraków : [Znak], 2014. 

(Między Słowami) 

 

 

Hasła przedmiotowe: II wojna światowa (1939-1945) , Kresy wschodnie 

Rzeczypospolitej , Powieść historyczna , Romans 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Jest upalne lato 1939 r. Młody warszawiak Piotr Ochocki przyjeżdża do Bedryczan, małej wioski na Kresach, żeby 

poznać rodzinne strony swojej matki. Ale nie będą to zwykłe beztroskie wakacje. Znad obu granic nadciąga 

widmo wojny - nawet w malutkich Bedryczanach, gdzie wszyscy się znają, narasta wrogość miedzy sąsiadami: 

Polakami i Ukraińcami. Piotr wie, że zapuszczanie się na ukraińską stronę wsi naraża go na wielkie 

niebezpieczeństwo. A jednak to wszystko przestaje mieć znaczenie w dniu, kiedy po raz pierwszy spotyka piękną 

Ukrainkę Swietę. Już wie, że teraz nic nie będzie takie samo, wszelkie zakazy przestają się liczyć... Ale co się 

wydarzy, kiedy rozdzieli ich wojna? Czy czas tęsknoty się skończy? 

 

 

21. Czereśnie zawsze muszą być dwie / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Szczęście , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Zosia Krasnopolska otrzymuje w spadku od pani Stefanii zrujnowaną willę w Rudzie Pabianickiej. Rudera okazuje 

się domem z duszą uwięzioną w dalekiej przeszłości. Stary dom otoczony sadem - niegdyś bardzo piękny - kryje 

sekrety swoich mieszkańców. Zosia powoli zgłębia jego tajemnice. Kiedy na jej drodze pojawi się Szymon, 

odkryje najważniejszy sekret: dowie się, czym są prawdziwa przyjaźń oraz miłość. Zrozumie, że tak jak drzewa 

czereśni muszą rosnąć obok siebie, by wydać owoce, tak ludzie muszą się kochać, by ich wspólna droga przez 

życie miała sens. 

 

22. Czerwony namiot / Anita Diamant ; przełożyła Katarzyn Kaliska.- Wydanie 3.- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Dina (postać biblijna) , Powieść religijna 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 
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O Dinie, bohaterce jednego z epizodów Księgi Rodzaju, wiemy niewiele. Zaistniała krótko, bez prawa głosu, jako 

ta mało ważna córka Jakuba, która padła ofiarą gwałtu i stała się mimowolną przyczyną potwornej rzezi dokonanej 

przez jej braci. W lirycznej opowieści Anity Diamant garść szczegółów biblijnego przekazu przeradza się                     

w wielobarwną materię losu niezwykłej kobiety, która kochała i cierpiała, która dojrzewała, uczyła się                          

i realizowała swoje powołanie. Dina przenosi nas w świat pozornie odległy, a jednak jej szczery i zmysłowy głos 

nawiązuje intymną więź ze współczesnym odbiorcą, przekonując, że nie ma znaczących różnic między ludźmi 

różnych epok, gdy mowa o egzystencjalnej próbie i tragedii, szczęściu i miłości. A czerwony namiot, królestwo 

Lei, Racheli, Bilhy i Zilpy - czterech matek Diny - to hołd dla ponadczasowego rytmu życia, siostrzanej przyjaźni 

i mądrości kobiet. 

 

 

23. Damasceńska ruletka / Joel C. Rosenberg ; tłumaczenie Maciej Urczyński.- 

Wrocław : Nowe Media, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: David Shirazi (postać fikcyjna) , Konflikt , Muzułmanie , Iran 

, Izrael , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Spojrzenia całego świata kierują się na Bliski Wschód. Amerykański prezydent wywiera presję na izraelskiego 

premiera, starając się nie dopuścić do ataku na Iran. Izrael jednak ma swoje powody, by uderzyć. Iran i Syria 

formują przerażający sojusz i przygotowują się do ostatecznego zlikwidowania państwa Izrael. Dwunasty Imam 

przeprowadza swój plan niemal bez przeszkód. Czy to może się dobrze skończyć? David Shirazi stawia wszystko 

na jedna kartę. 

 

 

24. Dary życia / Martha Woodroof ; przełożyła Małgorzata Fabianowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2016. 

(Seria z Miotłą) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Nauczyciele akademiccy , Relacja romantyczna , Uznanie 

dziecka , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Tom Putnam przywykł do spokojnego i nudnawego życia, jakie od dawna wiedzie. Jest wykładowcą na 

prowincjonalnej uczelni sąsiadującej z sennym miasteczkiem. Prowadzi seminarium szekspirowskie i zgłębia 

dzieła swojego mistrza, znajdując w nich mądrości na każdą życiową okoliczność. Jednocześnie z pomocą 

ukochanej teściowej Agnes opiekuje się swoją żoną Marjory, która przeszła załamanie nerwowe. Studenci zdają 

się nie podzielać entuzjazmu Toma dla dzieł Szekspira, a jego małżeństwo od dawna opiera się nie na miłości, lecz 

na poczuciu obowiązku i odpowiedzialności. Pewnego dnia w miasteczku pojawia się Rose Callahan - mająca 

objąć posadę animatorki kultury w uniwersyteckiej kluboksięgarni. Putnam zaczyna wierzyć, że znajomość z Rose 

przyniesie długo oczekiwane zmiany. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że istnieje ktoś, kto może namieszać w jego 

życiu dużo bardziej. 
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25. Delikatna równowaga / Rohinton Mistry ; przełożył Krzysztof Umiński.- Warszawa 

: Drzewo Babel, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kasty , Indie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-kanad. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Indie, 1975 rok. Premier Indira Gandhi wprowadza stan wyjątkowy. Tego samego dnia w wielkim mieście 

przecinają się ścieżki czterdziestoletniej wdowy, dwóch krawców i zagubionego studenta z prowincji. Wkrótce 

czwórkę życiowych rozbitków połączy walka o to, by na przekór uprzedzeniom społecznym, bezduszności władz   

i okrucieństwu losu zachować delikatną równowagę między nadzieją i rozpaczą. Rohinton Mistry z talentem 

portretuje indyjskie realia, od smażenia ćapati i oględzin panny młodej po techniki żebrania i mord kastowy. 

 

 

26. Deskrypcje : almanach prozy autorów zrzeszonych w Oddziale ZLP w Rzeszowie 

/ [red. Anna Niewolak, Wiesław Hop].- Rzeszów : WBX Studio Drukarnia - 

Wydawnictwo, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Oddział Rzeszowski (Związek Literatów Polskich) , Antologia 

, Opowiadania i nowele , Księga pamiątkowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Regionalia: Cisowa - Ukraińska Powstańcza Armia - w opowiadaniu (s. 70-75) , 

Cisowa - w opowiadaniu (s. 70-75) , Podkarpackie - pisarze - 20-21 w , Rzeszów - 

pamiętniki - 1944-1989 r , Rzeszów (okolice) - pisarze - 20-21 w , Sianki (wieś 

dawna) - w eseju (s. 91-93) 

Nowości: 2017-07 

 

 

27. Długi Kosmos / Terry Pratchett, Stephen Baxter ; przełożył Piotr W. Cholewa.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Trolle , Sztuczna inteligencja , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Lata 2070-2071. Minęło prawie sześćdziesiąt lat od Dnia Przekroczenia, a na Długiej Ziemi rozwija się nowa, 

postludzka społeczność Następnych. Dla Joshuy Valienté, dobiegającego siedemdziesiątki, nadszedł czas, by 

wyruszyć na jeszcze jedną, ostatnią samotną wyprawę do Wysokich Meggerów: po przygodę, która zmienia się              

w katastrofę. Kiedy staje wobec bezpośredniej groźby śmierci, jedyną nadzieją ocalenia staje się stado trolli. 

Kiedy jednak Joshua musi się zmierzyć z własną śmiertelnością, Długa Ziemia odbiera sygnał z gwiazd - sygnał 

odebrany przez radioastronomów, a także - w sposób bardziej abstrakcyjny - przez trolle i przez wielkie 

trawersery. Wiadomość jest prosta, ale o porażających implikacjach: DOŁĄCZCIE DO NAS. Super inteligentni 

Następni odkrywają, że przekaz zawiera też instrukcje budowy ogromnej sztucznej inteligencji., By ją jednak 

skonstruować, muszą szukać pomocy w uprzemysłowionych światach ludzi. Część po części, bajt po bajcie, 
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montują komputer rozmiarów kontynentu - urządzenie, które zmieni miejsce Długiej Ziemi w kosmosie i ujawni 

ostateczny, afirmujący życie cel tych, którzy wysłali wiadomość. 

 

 

28. Do zobaczenia w Paryżu / Michelle Gable ; przełożyła Agnieszka Patrycja 

Wyszogrodzka-Gaik.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza 

Foksal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Książęta i księżne , Ojcowie i córki , Opiekunki osób starszych , 

Rodzina , Żołnierze , Anglia (Wielka Brytania) , Boston (Stany Zjednoczone) , Paryż 

(Francja) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

Jest rok 1972, wojna w Wietnamie powoli dobiega końca. Kiedy narzeczony młodziutkiej Pru ginie                                

w wietnamskiej dżungli, dziewczyna podejmuje pracę w dalekiej Anglii, w nadziei, że czas i odległość pomogą 

uleczyć jej złamane serce. Zostaje opiekunką ekscentrycznej bogatej staruszki, jednak nie ma pojęcia, kim tak 

naprawdę jest jej podopieczna. Niebawem los postawi przed Pru szansę na nową miłość... Trzydzieści lat później, 

po zamachu jedenastego września, Annie Haley zaręcza się z młodym amerykańskim żołnierzem. Wkrótce Eric 

zostaje wysłany na wojnę do Afganistanu. Tymczasem matka Annie pod pretekstem sprzedaży nieruchomości 

zabiera córkę w podróż do Anglii. Dla dziewczyny będzie to doskonała okazja, by znaleźć odpowiedź na pytanie, 

kim jest jej ojciec. Choć Annie i Pru dzieli pokolenie, ich losy wydają się podobne. Co tak naprawdę je łączy? I co 

kryją rodzinne sekrety? 

 

 

29. Dobry pies / Susan Wilson ; przekład Przemysław Bieliński.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Przyjaźń , Psy , Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Adam March zdobył wszystko. Ma pieniądze, pozycję, piękną żonę i córkę. Nigdy nie miał skrupułów ani 

wyrzutów sumienia. I w jednej chwili traci wszystko. Ale właśnie na samym dnie spotyka bratnią duszę… w ciele 

pozbawionego sentymentów czworonożnego wojownika. Razem odkrywają prawdziwe znaczenie słów miłość, 

dobroć, przyjaźń, szacunek i odkupienie. 

 

 

30. Dom dla lalek / Lisa Gardner ; z języka angielskiego przełożyła Daria Kuczyńska-

Szymala.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

(Kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Rodzina , Wypadki drogowe , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 



13 
 

"Nazywam się Nicky Frank. Choć… raczej się tak nie nazywam”. Nicole Frank nie powinna była przeżyć 

wypadku samochodowego, a co dopiero wspiąć się ranna nocą na stromy, błotnisty jar. Nie w ciemnościach, nie    

w deszczu, nie z odniesionymi obrażeniami. Ale jedna myśl pozwala jej zwalczyć wszelkie przeciwności i znaleźć 

pomoc: Vero. „Szukam małej dziewczynki. Muszę ją uratować. Tylko że… ona raczej nie istnieje”. Sierżant 

Wyatt Foster jest sfrustrowany, gdy nawet policyjny pies tropiący nie jest w stanie znaleźć śladów tajemniczego 

zaginionego dziecka - dopóki nie pojawia się ze swoimi szokującymi rewelacjami mąż Nicky, Thomas. Nicole 

Frank doznała kilku urazów mózgu, więc policjanci nie powinni ufać jej słowom. „Mój mąż twierdzi, że zrobi 

wszystko, żeby mnie ocalić. Ale… raczej mu się nie uda”. Kim jest Nicky Frank i co się stało tej nocy, gdy jej 

auto wypadło z drogi? Czy był to rzeczywiście wypadek? Kobieta nie ma rodziny ani żadnych przyjaciół. Im 

głębiej Wyatt kopie, tym bardziej się niepokoi. Bo okazuje się, że to nie pierwszy wypadek Nicky w ciągu 

ostatnich kilku miesięcy… Wygląda na to, że ktoś bardzo pragnie jej śmierci. 

 

 

31. Dom kamienia ; Garnet / Amy Ewing ; przełożyła Iwona Wasilewska.- Warszawa : 

Jaguar, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Violet Lasting (postać fikcyjna) , Klejnot (kraina fikcyjna) , 

Powieść , Fantastyka 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Dwie nowele uzupełniające historie bohaterów „Klejnotu”. W „Klejnocie”, poznaliśmy historię Violet jako 

surogatki Diuszesy Jeziora. Teraz czas na opowieść Raven służącej Hrabinie Kamienia oraz Garneta - syna 

Diuszesy Gdy Raven zostaje kupiona na aukcji, od razu wie, że nie wszystko będzie dobrze. A kiedy trafia do 

pałacu hrabiny, szybko odkrywa, że ta, bardziej niż posiadaniem dziecka, jest zainteresowana 

eksperymentowaniem z ciałem i umysłem dziewczyny… Garnet do tej pory był beztroskim chłopakiem. Coś się 

jednak zmienia i chłopak przestaje akceptować okropności, które dzieją się tuż przed jego oczami. Czy uda mu się 

coś z tym zrobić? 

 

 

32. Dygot / Jakub Małecki.- Kraków : Sine Qua Non, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Bielactwo wrodzone , Oparzenie , Rodzina , Prowincja , 

Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Uciekająca przed Armią Czerwoną Niemka przeklina Jana Łabendowicza, który odmówił jej pomocy. Wkrótce 

jego żona rodzi odmieńca - chłopca o skórze białej jak śnieg. A wiejska społeczność nie akceptuje wybryków 

natury… Córeczkę Bronka Geldy ściga klątwa Cyganki. W wieku kilku lat dziewczynka zostaje ciężko poparzona 

w wyniku wybuchu granatu. Na losy Geldów i Łabendowiczów wpływają nie tylko kolejne dziejowe zawirowania 

i przepowiednie, lecz przede wszystkim osobiste słabości i obsesje. Drogi obu rodzin przecinają się w zaskakujący 

i niespodziewany sposób. Na dobre zespaja je uczucie dwojga odmieńców, introwertycznego albinosa                              

i okaleczonej w płomieniach dziewczyny. Po kilkudziesięciu latach mroczną tajemnicę rodzinną mimowolnie 

rozwikła ich jedyny syn Sebastian - utracjusz i aferzysta, który postanawia wykorzystać możliwości, jakie daje 

Poznań, kipiąca życiem metropolia. 
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33. Dyktator / Robert Harris ; z angielskiego przełożył Andrzej Szulc.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2016. 

(Trylogia rzymska / Robert Harris ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Cyceron (106-43 p.n.e.) , Starożytny Rzym , Powieść 

historyczna , Thriller 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Marek Cycero musi uciekać z Rzymu, a jego dom zostaje podpalony przez motłoch. Na mocy dekretu wydanego 

przez bezwzględnego trybuna Klodiusza każdy, kto udzieli mu pomocy, odpowie za to gardłem. Załamany 

Cycero, od którego odwraca się większość możnych przyjaciół, udaje się na wygnanie do Tesalonik. W polityce 

jednak nic nie trwa wiecznie. Kiedy kończy się wszechwładza Klodiusza, wspieranego militarnie przez Juliusza 

Cezara, Cycero wraca do Rzymu, bez którego jako „zwierzę polityczne” nie może żyć. I znów jest w centrum 

wydarzeń… Czasem nimi steruje, czasem pada ich ofiarą. 

 

 

34. Dzieci cesarza / Claire Messud ; z języka angielskiego przełożyły Ewa Penksyk-

Kluczkowska, Dorota Kaczor.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r , Środki 

masowego przekazu , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Troje trzydziestolatków w przededniu wydarzeń z 11 września 2001 roku. Danielle, producentka telewizyjna, 

marzy o pracy przy ambitnych projektach, tymczasem zajmuje się takimi tematami jak liposukcja. Julius jest 

krytykiem literackim i choć kreuje się na znaną osobistość, w rzeczywistości dorabia jako pomoc biurowa. 

Marina, chociaż otrzymała lukratywny kontrakt na książkę, wraca na garnuszek rodziców, bez pracy i z 

niedokończonym maszynopisem. W tym momencie w ich życiu pojawiają się Ludovic Seeley, wydawca                             

i człowiek bezwzględny, oraz Bootie, kuzyn Mariny, naiwnie przekonany, że przybył do miasta, w którym 

wszyscy odnoszą sukces. Wykształceni, uważający się za elitę kulturalna bohaterowie, starają się sprostać 

rosnącym oczekiwaniom, które stawia przed nimi świat. 

 

 

35. Dziewczyna w lodzie / Robert Bryndza ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Poznań : 

Filia, 2016. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Seryjni zabójcy , Zabójstwo seryjne , Londyn (Wielka 

Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Kiedy młody chłopak odkrywa w londyńskim parku zamarznięte ciało kobiety, detektyw Erika Foster zostaje 

wezwana, by poprowadzić śledztwo w sprawie morderstwa. Ofiara, piękna dziewczyna z wyższych sfer, wiodła 

pozornie idealne życie. Z czasem Erice udaje się odkryć związek między tym, a kilkoma innymi zabójstwami. Jej 
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ostatnie dochodzenie zakończyło się tragedią. Kariera pani detektyw wisi na włosku, a ona sama mierzy się nie 

tylko ze swoimi demonami, ale też z zabójcą bardziej przerażającym niż wszystko, z czym do tej pory miała do 

czynienia. Czy uda jej się dotrzeć do seryjnego mordercy, zanim ten uderzy ponownie? 

 

 

36. Dziewczyna z piosenki : fascynująca opowieść oparta na faktach / Chrissy 

Cymbala Toledo ; tłumaczenie Laura Bigaj.- Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia 

Miś-Nowak, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Toledo, Chrissy Cymbala , Kłamstwo , Samoakceptacja , Wiara 

, Powieść autobiograficzna 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Chrissy, córka pastora z kościoła w obskurnej części Brooklynu, widziała codzienne dramaty ludzi żyjących na 

ulicy. Niemniej, jej rodzinny dom był prawdziwą oazą ciepła, spokoju i miłości. W pewnym momencie coś jednak 

burzy tę harmonię. Jak gdyby pod wpływem złego czaru, Chrissy coraz bardziej pogrąża się w iluzji, w której 

wszystko koncentruje się na jednym - zewnętrznej doskonałości. Pragnąc akceptacji, lansuje się na dziewczynę                

z piosenki i angażuje w toksyczny związek. Tajemnice i kłamstwa sprawiają, że nie poznaje już samej siebie. Co 

się stanie, gdy dosięgnie dna? Dziewczyna z piosenki to nie tylko autobiograficzna historia o losach zagubionej 

dziewczyny i doświadczeniu upadku. To przede wszystkim opowieść o nadziei, która może wyrwać nas                          

z największego zła i poprowadzić ku pełni szczęścia. 

 

 

37. Ekspozycja / Remigiusz Mróz.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 2017. 

(Śladami zbrodni / Remigiusz Mróz ; t. 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Wiktor Forst (postać fikcyjna) , Tatry (góry) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Termin "ekspozycja" ma przynajmniej pięć znaczeń. Podobnie wieloznaczny jest każdy krok mordercy. Pewnego 

ranka turyści odkrywają na Giewoncie makabryczny widok - na ramionach krzyża powieszono nagiego 

mężczyznę. Wszystko wskazuje na to, że zabójca nie zostawił żadnych śladów. Sprawę prowadzi niecieszący się 

dobrą opinią komisarz Wiktor Forst. Zanim tamtego ranka stanął na Giewoncie, wydawało mu się, że widział                   

w życiu wszystko. Tropy, jakie odkryje wraz z dziennikarką Olgą Szrebską, doprowadzą go do dawno 

zapomnianych tajemnic… Winy z przeszłości nie dadzą o sobie zapomnieć. Okrutne zbrodnie muszą zostać 

odkupione. 

 

38. Fak maj lajf / Marcin Kącki.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Celebryci , Dziennikarze , Tabloid , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 
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Młody jeszcze nigdy nie napisał prawdy, Papa robi zdjęcia, które mogą skompromitować pół Warszawy, Gambit 

sprzedałby własną żonę dla słupków oglądalności, a Nora - no cóż, potrafi wykorzystywać swoją urodę i jest 

zdeterminowana. Tylko Trzeźwy wie, jak funkcjonuje ten świat, i potrafi pociągać za odpowiednie sznurki.                   

W końcu przez lata robił w polityce. Różnią się od siebie wszystkim, a jednak ich ścieżki się przetną. Bo to działa 

na każdego. Władza, pieniądze, sława. Są ludzie gotowi zapłacić za nie każdą cenę. I zapłacą. 

 

 

39. Futra : perły i łzy jak piołun gorzkie / Danuta Noszczyńska.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Tajemnica , Więź rodzinna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Sandra wychowała się w małym miasteczku. Tam życie płynie zupełnie inaczej. Za czym innym się goni, o czym 

innym marzy. Jednak i tam życie potrafi zaskoczyć ? to, co oczywiste, może okazać się pozornym, proste 

skomplikowanym, dobre złym, a złe dobrym. Pewnego dnia w progu jej domu staje ojciec chrzestny razem z żoną, 

prosząc o krótką gościnę. Niestety ich pobyt wciąż się przedłuża, a oni stają się coraz bardziej uciążliwi. Sandra 

zaczyna baczniej przyglądać się wujostwu, wracając myślami do czasów dzieciństwa. Gdy krewni 

niespodziewanie znikają, przerażona kobieta zaczyna ich szukać i przy okazji poznaje szokującą przeszłość tego 

na pokaz wzorowego małżeństwa. Ile tak naprawdę wiemy o ludziach nam bliskich? Do czego zobowiązują więzy 

rodzinne? I dlaczego warto być dobrym? A czy w ogóle warto? 

 

 

40. Historia naturalna smoków : pamiętnik lady Trent / Marie Brennan ; tłumaczyła 

Dorota Żywno ; [ilustracje Todd Lockwood].- Poznań : Zysk i S-ka, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Smoki (stworzenia fantastyczne) , Uczeni , Powieść , 

Fantasy 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Cały świat, od Scirlandii do najdalszych krańców Erigi, zna lady Izabelę Trent jako najwybitniejszą specjalistkę 

od smoków. Ta niezwykła kobieta wyprowadziła naukę o smokach z mglistych cieni mitów i niejasności w krąg 

światła współczesnej nauki. Zanim jednak lady Trent stała się sławną osobą, jaką dziś znamy, była pogrążoną                  

w książkach młodą kobietą, dzięki swemu zamiłowaniu do nauki, historii naturalnej i tak, smoków, czym 

przeciwstawiła się sztywnym konwencjom swoich czasów. Oto wreszcie, spisana jej własnymi słowami, 

prawdziwa historia kobiety, która zaryzykowała swoją reputację i życiowe perspektywy, aby zaspokoić naukową 

ciekawość. Jest to opowieść o tym, jak pomimo swych dziwactw poszukiwała prawdziwej miłości i szczęścia, oraz 

o jej ekscytującej wyprawie w niebezpieczne góry Wystrany, gdzie dokonała pierwszego z wielu historycznych 

odkryć, które zmieniły świat na zawsze. 
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41. Identyfikacja / Michael Tsokos ; współpraca Andreas Gobling ; przekład Viktor 

Grotowicz.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Medycyna sądowa , Seryjni zabójcy , Spisek , Powieść , 

Sensacja , Thriller 

Sygnatura: WG-niem. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Doktor Fred Abel, wybitny ekspert medycyny sądowej z Federalnego Urzędu Kryminalnego, dobrze zna smak 

śmierci. Z najbardziej zmasakrowanych ciał potrafi odczytać, kim jest ofiara. I jak genialny detektyw rozwiązuje 

zagadki szokujących zbrodni. Ale teraz staje przed potrójnym wyzwaniem. Psychopata porywa młode kobiety, 

więzi je, a potem zabija... Ktoś morduje ciemnoskórych sprzątaczy w podziemiach berlińskiego parlamentu...                

W opuszczonej fabryce w nieuznanym przez świat Naddniestrzu, w kontenerze z wapnem, zostają znalezione dwa 

ciała w stanie niemal całkowitego rozkładu... Doktor Abel musi wykorzystać swoje umiejętności patologa                       

i śledczego, by rozwiązać trzy sprawy, zdawałoby się nie do rozwiązania. Nie przeczuwa, że zostanie 

wmanewrowany w polityczny spisek. I że będzie musiał walczyć o życie - swoje i kolejnej ofiary sadystycznego 

mordercy... 

 

 

42. Ironia losu / Katarzyna Misiołek.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Zdrada małżeńska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Marzena wierzy, że wciąż jeszcze ma kontrolę nad swoim sielankowym, od dawna poukładanym życiem. Mąż to 

jedno, kochanek to zupełnie inna bajka - tak sobie przynajmniej wmawia. Jednak uwikłana w romans z młodszym 

mężczyzną, który zajmuje coraz więcej miejsca w jej życiu, dzień po dniu traci dobre relacje z najbliższymi, 

kłamie, kręci, plączę się... Mąż długo niczego nie podejrzewa; kochanek robi się z kolei coraz bardziej nachalny, 

wręcz toksyczny. Twierdzi, że się w Marzenie zakochał, ale czy to na pewno jest miłość? Zakazany związek 

nabiera tempa, wciąga bohaterów w wir wydarzeń, nierozerwalnie splatając ich losy. Szarpanina emocjonalna 

Jacka i Marzeny przypomina szaloną jazdę górską kolejką; w tle Hubert - mąż, który coraz mniej wie o własnej 

ukochanej. Podgryzana wyrzutami sumienia wiarołomna żona codziennie obiecuje sobie, że niebawem to 

wszystko zakończy, ale z każdym dzwonkiem telefonu myśli tylko o dłoniach kochanka na swojej nagiej skórze. 

Jednak wraz ze słodko-gorzkim romansem pojawiają się dramatyczne wydarzenia, których bohaterka nie mogła 

przewidzieć. Łańcuszek zdarzeń doprowadza do nieodwracalnej tragedii, a życie kolejny raz pokazuje, że nie da 

się ranić innych bez żadnych konsekwencji… 
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43. Ja nie wybaczam / Mark Hill ; przekład Jacek Ratajski.- Warszawa : Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Drake, Ray (postać fikcyjna) , Wychowankowie domów dziecka 

, Zabójstwa seryjne , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Inspektor Ray Drake całe życie uciekał przed koszmarami dzieciństwa. I sądzi, że mu się udało. Jest szanowany              

w pracy, właśnie dostał pochwałę za schwytanie seryjnego mordercy. Ale przeszłość się mści i chce odebrać mu 

to, co kocha najbardziej na świecie... Tuż obok komisariatu zostaje zamordowana cała rodzina. Nazwisko ofiar 

uruchamia w Drake’u sygnał ostrzegawczy. Budzi pogrzebane wspomnienia. I strach... To pierwsza z serii 

okrutnych zbrodni, które wstrząsają Londynem. Łączy je jedno - wszystkie ofiary to wychowankowie domu 

dziecka, który spłonął trzydzieści lat temu. Śledztwo prowadzi młoda podwładna Drake’a, sierżant Felicity 

Crowley. I od początku ma wrażenie, że jej podziwiany szef usiłuje jej przeszkodzić. Nie wie, że inspektor Drake 

rozpoczyna własną grę. I zapłaci za to przerażającą cenę... 

 

 

44. Jak kamień w wodę / Hanna Greń.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 

2017. 

(Polowanie na pliszkę / Hanna Greń ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Groźba karalna , Ofiary przestępstw , Policja , Tajemnica , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Tylko ode mnie zależy twój los. Gdy w środku nocy usłyszysz szmer za oknami, to będę ja, i gdy w słońcu nagle 

pochłonie cię cień, to też będę ja. Nie uciekniesz przede mną. Kiedy Kornelia zaczyna otrzymywać tajemnicze 

listy z pogróżkami, uważa to za głupi dowcip. Żyje na uboczu, nie wchodząc nikomu w drogę i nie nawiązując 

żadnych bliższych relacji z innymi ludźmi, kto więc mógłby życzyć jej śmierci? Jednak sytuacja staje się coraz 

poważniejsza, dlatego kobieta podejmuje decyzję o zgłoszeniu się na policję. Nie jest to dla niej łatwe - jej 

dotychczasowe kontakty ze stróżami prawa nie należały do najprzyjemniejszych. Mężczyzna, którego przed laty 

oskarżyła o próbę gwałtu, sam był policjantem, a jego koledzy nie wierzyli, że mógł dopuścić się przestępstwa.               

W wyniku zbiegu okoliczności kobieta natrafia na posterunku na tego samego funkcjonariusza, który niegdyś 

próbował ją zdyskredytować, aby chronić swojego przyjaciela. Mimo wrogiego nastawienia, to właśnie ten 

mężczyzna może okazać się dla Kornelii jedyną nadzieją. 

 

 

45. Jak płatki śniegu... / Denise Hunter ; tłumaczenie Anna Rojkowska.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2017. 

(Summer Harbor / Denise Hunter ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Boże Narodzenie , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 
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Eden Martelli jest zbyt pochłonięta ucieczką z sideł śmierci, by uświadomić sobie, że zmierza prosto w ramiona 

miłości. Klucząc wiejskimi drogami, ona i jej oniemiały synek, zmuszeni są kryć się przed ludźmi. Zatrzymani 

przez awarię samochodu, bez grosza przy duszy i szans na nocleg - nie mają żadnego pomysłu na przetrwanie 

Bożego Narodzenia w Summer Harbor. Pomocny i zaradny Beau Callahan doskonale rozwiązuje problemy… 

innych ludzi. Odszedł z biura szeryfa, aby prowadzić rodzinną plantację choinek świątecznych, ale nadal nie 

pogodził się ze śmiercią rodziców i nie ma sił, by stawić czoła samotności podczas świąt. Kiedy na progu jego 

domu staje poszukująca pracy Eden, Beau widzi w niej odpowiedź na swoje modlitwy. Kobieta budzi zaufanie, 

jest bardzo sumienna i… ujmująco piękna. Z czasem okazuje się jednak, że skrywa wiele tajemnic. U progu 

Bożego Narodzenia Eden dopada przeszłość. Beau zrobiłby wszystko, by ją chronić, ale kto ochroni jego przed 

uczuciem do kobiety, która boi się zaufać komukolwiek? 

 

 

46. Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu / Dorota Masłowska ; 

ilustracje Maciej Chorąży, [Dorota Masłowska, Stanisław Łubieński].- Wydanie 1. 

dodruk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kultura masowa , Kultura popularna , Polska , Felieton 

Sygnatura: WG-821.162.1-92 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

"Pasożytniczą rakowatą naroślą na wyższej kulturze” nazywał Dwight Macdonald kulturę masową w 1962. Ponad 

pół wieku później możemy śmiało powiedzieć, że narośl ta nie tylko rozkwitła najdzikszymi kolorami, ale też 

całkowicie zdominowała nasze życie codzienne, środki przekazu, język potoczny i masową wyobraźnię. Seriale               

i paraseriale, szkoły podrywu i tanie loty, "Kuchenne Rewolucje", "Azja Express" i "Przyślij przepis" to zjawiska, 

które wpływają na nasze życie, nawet kiedy odsuwamy się od nich ze znużeniem i niesmakiem. I zazwyczaj 

mówią o naszym świecie dużo więcej, niż zamierzają. W książce "Jak przejąć kontrolę nad światem", nie 

wychodząc z domu, kompilującej teksty z lat 2014-2016 Dorota Masłowska w niepodrabialnym stylu przetrząsa 

lumpeks kultury współczesnej, wyciągając z niego zjawiska niekoniecznie chwalebne i atrakcyjne, ale 

nieodmiennie barwne i wielomówne. 

 

 

47. Już mnie nie oszukasz / Harlan Coben ; z angielskiego przełożył Robert Waliś.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

(Thriller) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Sen , Żołnierze , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Maya Stern, była oficer sił specjalnych, niedawno powróciła do domu z misji w Iraku. Pewnego dnia 

zamontowana w jej domu ukryta kamera, mająca śledzić zachowanie opiekunki dwuletniej Lily, ukochanej 

córeczki Mai, nagrywa filmik z udziałem bawiącej się dziewczynki i jej ojca. Wszystko byłoby w jak najlepszym 

porządku, gdyby nie fakt, że Joe został brutalnie zamordowany dwa tygodnie wcześniej. Wytrącona z równowagi 

kobieta zastanawia się nad tym, co przed chwilą zobaczyła. Czy może uwierzyć w to, co widziała? Ale to przecież 

by oznaczało, że Joe żyje. Czy to w ogóle możliwe? Była przecież naocznym świadkiem jego zabójstwa, a po 

wszystkim zorganizowała mu pogrzeb. Aby znaleźć odpowiedzi na nurtujące ją pytania, Maya musi uporać się              

z mrocznymi tajemnicami własnej przeszłości. Gdy tego dokona, będzie zmuszona stawić czoła 

nieprawdopodobnej i niekoniecznie przyjemnej prawdzie o swoim mężu… i o sobie. 
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48. Kamień / Małgorzata i Michał Kuźmińscy.- Wrocław : Wydawnictwo 

Dolnośląskie. Oddział Publicat, copyright 2017. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Anna Serafin (postać fikcyjna) , Sebastian Strzygoń (postać 

fikcyjna) , Cyganie , Ksenofobia , Dyskryminacja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

W romskiej osadzie na Sądecczyźnie znaleziono martwego chłopczyka o jasnej karnacji i włosach koloru 

pszenicy. Wkrótce policja odkrywa, że mieszka tam blondwłosa dziewczynka… Między Romami a ich sąsiadami 

od lat zbiera się na burzę. Teraz napięcie sięga zenitu. Anka Serafin na prośbę policji próbuje nawiązać kontakt               

z Romami. Mierzy się z murem milczenia i własnymi wyobrażeniami o roli antropologa. Tymczasem dziennikarz 

śledczy Sebastian Strzygoń jednym kamieniem porusza medialną lawinę. Narasta lęk, niezrozumienie i wrogość. 

Jakie jeszcze tajemnice kryje społeczność tej z pozoru sielskiej krainy? Co jest faktem, a co uprzedzeniem? I czy 

kogoś obchodzi jeszcze prawda, gdy rozkręca się spirala nienawiści? 

 

 

49. Kapitan Jamróz / Marcin Ciszewski.- Warszawa ; Ustroń : WarBook, copyright 

2016. 

(CyklWojna.pl / Marcin Ciszewski ; 4) 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe: II wojna światowa (1939-1945) , Podróże w czasie , Powieść , 

Historia alternatywna 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

Dysponują futurystycznym sprzętem, wyszkoleniem i doświadczeniem, ale to wiedza, patriotyzm oraz poczucie 

obowiązku będą ich najpotężniejszą bronią. Zwyciężyliśmy Niemców w bitwie o Okęcie... Być może wygramy 

powstanie warszawskie... Ale czy Polska będzie dzięki temu bezpieczna, czy poza Warszawą będzie wolna? Jak 

pokonać Sowietów, jak zmienić ponure powojenne losy Polski? Te pytania stawia sobie kapitan Leszek Jamróz, 

namaszczony przez majora Wojtyńskiego na dowódcę Pierwszego Samodzielnego Batalionu Rozpoznawczego 

Armii Krajowej, który przeniósł się z 2007 roku w czasy II wojny światowej. - O kurczę. - W głosie Wałeckiego 

brzmiał podziw. - To najbardziej pokręcony pomysł, o jakim słyszałem. - Nie będę się spierać. - Po raz pierwszy 

od wielu dni Jamróz się uśmiechnął. - Ale daje szansę. Zapadło milczenie. Każdy gryzł się z własnym sumieniem  

i strachem. - Wchodzę - odezwał się w końcu Stańczak. - To głupie, ale chyba nie wymyślimy niczego lepszego. 

Możemy naprawdę odwrócić kartę. - Wchodzę - zadeklarował Borek. - Nie będę czekał, aż mnie złapią i wywiozą 

na białe niedźwiedzie albo wpakują kulę w tył głowy. - Ja też - powiedział Wałecki. - Cholernie nie lubię mrozu. 

Spojrzeli na siebie. Choć nikt nie wykonał najmniejszego gestu, wstali w jednym momencie. Znowu byli razem. 

 

50. Kiedy byłyśmy siostrami / Marie Jansen ; przełożyła Barbara Tarnas.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Miłość , Rodzeństwo , II wojna światowa (1939-1945) 

, Francja , Niemcy , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-niem. 

Nowości: 2017-07  
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Miłość dwóch sióstr. Wojna, która je rozdziela. Dziecko, dla którego gotowe są zrobić wszystko. Hamburg. Rok 

tysiąc dziewięćset szesnasty. Viviane i Elisabeth dorastają pod troskliwą opieką w mieszczańskiej rodzinie. 

Niepokorna i kochająca wolność Viviane wymyka się często potajemnie do sąsiedniej stadniny, gdzie spotyka 

francuskiego jeźdźca Philippe’a, który występuje w Hamburgu gościnnie ze swoim cyrkiem. Młoda kobieta jest 

zauroczona nieznanym jej światem i wkrótce ucieka z Phillipe'em. Elisabeth żyje całe lata w nieszczęśliwym 

bezdzietnym małżeństwie - aż pewnego dnia pod drzwiami swojego domu znajduje niemowlę. Przyjmuje 

dziewczynkę pod swój dach i wie, że nie cofnie się przed niczym, aby ją przy sobie zatrzymać. 

 

 

51. Kluczowy świadek / Jorn Lier Horst ; przekład z języka norweskiego Milena 

Skoczko.- Sopot : Smak Słowa, 2017. 

(Mroczny Zaułek) 

 

 

Hasła przedmiotowe: William Wisting (postać fikcyjna) , Larvik (Norwegia) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-norw. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Preben Pramm leży martwy od tygodnia. Jest nagi, związany, a na jego ciele widać ślady wyszukanych tortur. 

Dom jest wywrócony do góry nogami, ale nie wygląda na to, żeby zabójcy znaleźli to, czego szukali. Pramm nie 

miał krewnych, przyjaciół i najwidoczniej żadnego kontaktu z ludźmi z zewnątrz. Jaka była tajemnica Pramma? 

Czemu musiał umrzeć w tak brutalny sposób? 

 

 

52. Kłamca / Nora Roberts ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Warszawa : Edipresse 

Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Oszuści , Stolarze , Tajemnica , Wypadki drogowe , Powieść , 

Romans , Sensacja 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Gdy mąż Shelby Pomeroy ginie w tajemniczym wypadku, kobieta jest zrozpaczona. Wkrótce jednak poznaje 

straszliwą prawdę - Richard był oszustem i zdrajcą, a ich wspólne życie - jednym wielkim kłamstwem. Po jego 

śmierci Shelby wraz z córką wraca do domu w Tennessee i tam na nowo cieszy się wolnością. Pojawia się też 

promyk nadziei w postaci przystojnego stolarza Griffina Lotta. Jednak nie wszystkich cieszy, że Shelby wróciła do 

miasteczka - wokół niej zaczynają ginąć ludzie. Trop prowadzi do Richarda i… jego wspólników. Co się stało               

z Richardem? Czy rzeczywiście nie żyje? Shelby uświadamia sobie, że wciąż nie może uchronić siebie i córki 

przed jego kłamstwami. Jak długo jeszcze nie mogą czuć się bezpieczne… 

 

53. Kod gorączki / James Dashner ; tłumaczenie Agnieszka Hałas.- Słupsk : 

Wydawnictwo Papierowy Księżyc, 2016. 

(Więzień labiryntu / James Dashner ; t. 0,6) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Labirynt , Młodzież , Sztuka przetrwania , Powieść , 

Fantastyka 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 
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Zanim powstał labirynt istniał kod gorączki... W jaki sposób DRESZCZ wyszukał Streferów? Kto należy do 

Grupy B? I po której stronie są tak naprawdę Thomas oraz Teresa? Kłamstwa wyjdą na jaw. Sekrety zostaną 

odkryte. Okaże się, kto z kim tak naprawdę współpracował. 

 

 

54. Kolej podziemna : czarna krew Ameryki / Colson Whitehead ; z angielskiego 

przełożył Rafał Lisowski.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Afroamerykanie , Niewolnictwo , Ucieczki , Stany Zjednoczone 

(USA) , Powieść historyczna 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Cora jest niewolnicą w trzecim pokoleniu na plantacji bawełny w stanie Georgia i należy do najniższej kasty. Jej 

życie nie jest łatwe, a będzie jeszcze gorzej, bo lada moment z dziecka stanie się kobietą. Kiedy Ceasar, przybyły    

z Wirginni najświeższy nabytek plantatorów, opowiada jej o podziemnej kolei, oboje decydują się zaryzykować 

ucieczkę. Po piętach depcze im pościg, a schwytanie oznacza los gorszy od śmierci... Tytułowa kolej podziemna to 

określenie stworzonej przez abolicjonistów sieci przerzutowej zbiegłych czarnych niewolników z południowych 

stanów Ameryki głównie na północ do Kanady, a także do Meksyku. Na ten skomplikowany system ucieczkowy 

składały się drogi, tunele, szlaki, bezpieczne kryjówki, ale też ludzie - przewodnicy, sponsorzy, zarówno 

organizacje, jak i społeczności. Nazewnictwo kolejowe tworzyło tajny kod, jakim posługiwali się uciekinierzy                  

i abolicjoniści. Do sekretnego języka dochodził też system tajnych znaków graficznych. Kolej podziemna 

jednoczyła czarnych i białych w walce o wolność, godność i prawa człowieka. Whitehead odsłania przed 

czytelnikami tajniki systemu przerzutowo-ratunkowego dla zbiegłych niewolników, odtwarzając jego misterną 

konstrukcję i ucieczkowe szlaki. Ale w jego powieści ten organizacyjny majstersztyk, pozwalający zbiegłym 

niewolnikom odnaleźć wolność na północy, zyskuje także metaforyczny wymiar. Cora, niczym mityczny 

Odyseusz lub swiftowski Guliwer, odwiedza w swojej podróży kolejne krainy, z których każda przeraża i zadziwia 

bardziej niż poprzednia. Poszukuje bezpiecznej przyszłości, ale też rozprawia się z przeszłością, która wciąż jest 

dla niej więzieniem. Poznając samą siebie, dowiaduje się sporo o ludzkości jako takiej. 

 

 

55. Koncert cudzych życzeń / Izabella Frączyk.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

(Stajnia w Pieńkach / Izabella Frączyk ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Spadek , Stadniny , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Sprawdzone przyjaciółki, dobrze płatna praca i kochający facet - czy może być coś ważniejszego? Magda była 

zadowolona ze swego życia… do czasu gdy w drzwiach jej mieszkania stanęła teściowa z walizkami. A to dopiero 

początek nieoczekiwanych zmian w jej życiu… W spadku po babci otrzymuje stadninę koni w Pieńkach, która 

okazuje się podupadającą i zadłużoną ruiną. Ale może to właśnie ten moment, gdy los daje szansę, by zacząć 

wszystko od nowa? Izabella Frączyk w niezwykłej historii o uśmiechach losu, przyjaźni i zaufaniu do ludzi. 
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56. Kongo requiem / Jean-Christophe Grangé ; z języka francuskiego przełożyła 

Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak.- Katowice : Sonia Draga, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Rodzina , Kongo , Paryż (Francja) , Powieść , Kryminał , 

Thriller 

Sygnatura: WG-fr. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Choć rodziny się nie wybiera, diabeł wybrał swój klan. U Morvanów wszystkie drogi wiodą do piekła… 

Tajemnice, których nie udało się rozwikłać, prowadzą Grégoire’a i Erwana do Lontano, mrocznego serca Afryki - 

brutalnej, wrogiej, wyniszczającej żarem i tonącej w błocie pory deszczowej. To tam, w miejscu, gdzie toczy się 

konflikt etniczny, gdzie dla ich rodziny wszystko się zaczęło i gdzie czary wciąż mają wielką moc, a duchy 

przeszłości nie pozwalają zmrużyć oka, poszukują prawdy. Tymczasem w Paryżu i Florencji Loïc i Gaëlle muszą 

zmierzyć się z kolejnym zabójcą. Nie zdają sobie sprawy, że zmagają się ciągle z tym samym wrogiem: 

Człowiekiem Gwoździem. Kto i dlaczego zabija, ożywiając po dziesiątkach lat Człowieka Gwoździa? Kto tak 

zaciekle mści się na Morvanach? I co ściągnęło na nich klątwę, która każe walczyć o przetrwanie wszystkim bez 

wyjątku? 

 

 

57. Konklawe / Robert Harris ; z angielskiego przełożył Andrzej Szulc.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Konklawe , Spisek , Powieść , Thriller 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

W Watykanie umiera propagujący ideę Kościoła ubogiego, znienawidzony przez Kurię papież. Misja 

przeprowadzenia konklawe przypada w udziale kardynałowi Lomeliemu, mającemu za sobą kryzys wiary 

dziekanowi Kolegium Kardynalskiego. Do wzięcia udziału w wyborach uprawnionych jest stu siedemnastu 

kardynałów, lecz tuż przed rozpoczęciem głosowań w Domu Świętej Marty pojawia się kolejny, nieznany nikomu 

kardynał Benitez z Filipin, którego zmarły papież podniósł do tej godności w tajemnicy przed watykańskimi 

urzędnikami. Zamknięci we wnętrzu Kaplicy Sykstyńskiej elektorzy modlą się o to, by Duch Święty oświecił ich     

i pomógł dokonać właściwego wyboru, bardzo szybko jednak obok toczącego się od dziesięcioleci sporu 

tradycjonalistów i liberałów zaczynają się między nimi całkiem ziemskie intrygi i knowania. Lomeli musi 

rozstrzygnąć w swoim sumieniu, czy jako dziekan kolegium ma się ograniczać wyłącznie do spraw 

organizacyjnych, czy też spróbować wpłynąć na przebieg głosowania poprzez ujawnienie mrocznej przeszłości 

głównych pretendentów. Ostateczny wynik konklawe okaże się jednak i tak nie całkiem zgodny z jego intencjami. 

 

58. Królewska klatka / Victoria Aveyard ; tłumaczenie Adriana Sokołowska-Ostapko, 

Joanna Dziubińska.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

(Moondrive) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Bunt , Księżniczki i królewny (postacie fikcyjne) , Władcy , 

Wojna , Fantastyka , Powieść 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 
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Mare jest pilnie strzeżonym więźniem zdanym na łaskę i niełaskę Mavena. Dręczą ją wspomnienia własnych 

błędów, a działanie Cichego Kamienia pozbawia ją mocy. Buntowniczka staje się dziewczyną bez błyskawic. 

Jednak i Maven otoczony jest wrogami. Z trudem utrzymuje kontrolę nad krajem oraz swoim więźniem. Mare 

czuje, że mimo nienawiści, którą żywi do Mavena, jest on prawdopodobnie jej jedyną szansą na przeżycie, 

zwłaszcza że Evangeline dąży do jak najszybszej egzekucji Czerwonej Królowej. Tymczasem Nowi i Czerwoni 

przygotowują się do wojny, bo nie chcą już dłużej pozostawać w ukryciu. Jest z nimi książę Cal, którego nic nie 

powstrzyma przed ratowaniem Mare. Kto rozświetli drogę buntowników, jeśli dziewczyna od błyskawic straci 

swoją moc? Już wkrótce ogień ogarnie wszystko i spali bezpowrotnie Nortę, jaką Mare znała. 

 

 

59. Księga ryb Williama Goulda / Richard Flanagan ; przełożył Maciej Świerkocki.- 

Wyd. 1 (nowy przekład).- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kolonie karne , Ryby , Wyspa Sary (Tasmania) , Powieść , 

Fantastyka 

Sygnatura: WG-austral. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Lata dwudzieste XIX wieku. Kolonią karną na jednej z wysepek Tasmanii rządzi na wpół obłąkany Komendant. 

Zmienia w piekło życie więźniów, usiłując stworzyć utopijne państwo z wszelkimi dobrodziejstwami postępu. 

Jeden ze skazańców, William Buelow Gould, rysując na polecenie miejscowego lekarza złowione ryby, spisuje 

przy okazji przejmującą historię swoją i całej kolonii, opowieść pełną okrucieństwa i brzydoty, ale mimo wszystko 

piękną i wzruszającą. Półtora wieku później tę niezwykłą kronikę znajduje w sklepie z tandetą pewien handlarz 

podrabianymi antykami. Nie wie jeszcze, że "Księga ryb Williama Goulda" zmieni całe jego życie... 

 

 

60. Księżniczka Watykanu : opowieść o Lukrecji Borgii / C. W. Gortner ; tłumaczenie 

Małgorzata Kafel.- Kraków : [Znak], 2017. 

(Między Słowami) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Borgia, Lucrezia (1480-1519) , Borgia (rodzina) , Renesans , 

Rody , Włochy , Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Borgiowie - najpotężniejsza rodzina świata. Bezwzględni i niebezpieczni, drapieżni i zepsuci do szpiku kości, nie 

cofną się przed niczym, aby sięgnąć po władzę. Kiedy Rodrigo Borgia zostaje papieżem, jego młodziutka córka 

Lukrecja staje się pionkiem w bezwzględnej politycznej grze. W wieku trzynastu lat zmuszona do pierwszego 

małżeństwa, stopniowo wchodzi w świat kłamstw i spisków. Aby w nim przetrwać, Lukrecja szybko uczy się 

knucia intryg, a obudzona w niej kobiecość sprawia, że poznaje smak zakazanych namiętności. Papieska córka 

doskonale opanowuje reguły okrutnej gry, lecz jej celem jest jedno - przetrwanie. I zemsta na tych, którzy ją 

skrzywdzili. 
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61. Księżyc jest kobietą / Joanna Gawrych-Skrzypczak.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta samotna , Trójkąt miłosny , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Mięty przed wojną należały do pradziadków Anny, lecz okupacja pozbawiła rodzinę majątku. Anna, mimo 

przeciwności losu, zrealizowała swoje marzenie - w odzyskanym dworku prowadzi pensjonat i stajnię. Niezależna, 

lecz samotna, musi dokonać wyboru między Łukaszem, który zatrudnia się w Miętach, by uciec przed 

przeszłością, a Geraldem - intrygującym i zakochanym w niej finansiście z Jersey. Anna niespodziewanie 

przekona się, że przeszłość skrywała przed nią wielką tajemnicę. Czy przewrotny los, który gnał bohaterów po 

świecie, może wpłynąć również na życie Anny? 

 

 

62. Kto sieje wiatr / Nele Neuhaus ; tłumaczyli Anna i Miłosz Urbanowie.- Poznań : 

Media Rodzina, copyright 2014. 

(Gorzka Czekolada) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Oliver Bodenstein (postać fikcyjna) , Pia Kirchhoff (postać 

fikcyjna) , Elektrownie wiatrowe , Globalne ocieplenie , Korupcja , Spisek , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura: WG-niem. 

Nowości: 2017-07 

 

Kto sieje wiatr, zbiera śmierć... Ginie stróż nocny, a pewna działka, nagle warta kilka milionów euro, będzie 

kosztować kogoś życie. Pia Kirchhoff i Oliver von Bodenstein prowadzą śledztwo wśród protestujących 

przeciwko farmie wiatrowej w górach Taunus. Spotykają się z korupcją i fałszywymi ekspertyzami. Każdy                        

z podejrzanych ma dobry motyw - od zemsty, przez chciwość, aż po czystą nienawiść. Im dłużej trwa śledztwo, 

tym szerszy jest krąg podejrzanych i nic nie jest takie, jakie się na początku wydawało. W dodatku Bodenstein ma 

na głowie ważniejsze sprawy niż prowadzenie dochodzenia. 

 

 

63. Kwietniowa burza / Iny Lorentz ; z języka niemieckiego przełożyła Barbara 

Niedźwiecka.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Miłość , Berlin (Niemcy) , Powieść obyczajowa , Romans 

historyczny 

Sygnatura: WG-niem. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Koniec XIX wieku. Lora i Fridolin von Trettinowie przenoszą się do Berlina, by spełnić marzenie o życiu                        

w wielkim mieście. Są szczęśliwi i pełni nadziei na pomyślną przyszłość. W stolicy Niemiec Fridolin zostaje 

wicedyrektorem Banku Grünfelder, a Lora spełnia swoje wielkie marzenie - wspólnie z przyjaciółką otwiera salon 

mody. Wkrótce okazuje się jednak, że damy z lepszych sfer stronią od towarzystwa Lory, a ktoś knuje przeciwko 
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niej intrygi. Co gorsza, gdy Fridolin spotyka swoją dawną znajomą, właścicielkę luksusowego domu publicznego 

Le Plaisir, ciemne chmury nadciągają również nad udane dotąd małżeństwo państwa von Trettinów… 

 

 

64. Lamentacje / C. J. Sansom ; z angielskiego przełożyła Magdalena Słysz.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2016. 

(Matthew Shardlake / C. J. Sansom ; [6]) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Matthew Shardlake (postać fikcyjna) , Katarzyna Parr 

(królowa Anglii ; ok. 1512-1548) , Prawnicy , Śledztwo , Londyn (Wielka Brytania) , 

Powieść historyczna , Sensacja 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

Zbliża się koniec długiego panowania króla Henryka VIII. Skromny prawnik, Natthew Shaedlake, otrzymuje 

wezwanie do prywatnych komnat królowej, Katarzyny Parr. Powierzona mu misja jest trudniejsza niż wszystkie 

poprzednie. Jeśli poniesie porażkę, wystawi życie królowej na śmiertelne niebezpieczeństwo. Katarzyna Parr, 

szósta żona Henryka VIII, strzeże sekretu, który może kosztować ją życie. Spisała spowiedź z całego życia, księgę 

wszystkich swoich grzechów i przekonań, które mogą zostać uznane za heretyckie i zaprowadzić ją na stos. Choć 

istnienie manuskryptu w tajemnicy, w niewytłumaczalny sposób zniknął. Znaleziono tylko jedną kartę - ściskał ją 

w dłoni zamordowany londyński drukarz. Królowa wie, że na dworze zawiązał się spisek mający pozbawić ją 

władzy, a prawdopodobnie również życia. Ale jej wrogowie kryją się w cieniu i jeśli ktoś może do nich dotrzeć, to 

tylko jej najbardziej zaufany człowiek. Wzywa więc Matthew Shardlake'a, który choć wciąż jest nękany widmami 

ostatniej straszliwej przygody, musi pomóc swojej dawnej patronce. 

 

 

65. Lśnij, morze Edenu / Andrés Ibáñez ; przełożyła Barbara Jaroszuk.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Katastrofy lotnicze , Relacje międzyludzkie , Rozbitkowie , 

Sztuka przetrwania , Powieść obyczajowa , Powieść przygodowa 

Sygnatura: WG-hiszp. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Lecący z Los Angeles do Singapuru samolot pasażerski rozbija się pośrodku Pacyfiku, a dziewięćdziesięcioro 

pozostałych przy życiu rozbitków trafia na z pozoru bezludną rajską wyspę, gdzie na pozbawionych kontaktu ze 

światem zewnętrznym nieszczęśników czyhają najprzeróżniejsze tajemnicze niebezpieczeństwa. Wśród ocalałych 

są przedstawiciele różnych narodów, zawodów i stanów. 

 

 

66. Łąki kwitnące purpurą / Edyta Świętek.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2017. 

(Spacer Aleją Róż / Edyta Świętek ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe: PRL , Nowa Huta (Kraków ; część miasta) , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 
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Dynamicznie wzrastająca najmłodsza dzielnica Krakowa ciągle jeszcze przypomina miasto rodem z dzikiego 

zachodu. Pomiędzy nowymi domami, przeludnionymi barakami i terenami budowlanymi kwitnie hazard,                       

a sprawiedliwość bywa wymierzana na własną rękę. Oto Nowa Huta lat 50. - siedlisko socrealistycznego absurdu, 

w którym rozrastająca się rodzina Szymczaków poszukuje swojego miejsca w świecie. 

 

 

67. Małe kłamczuchy / Charlaine Harris ; tłumaczyła Martyna Plisenko.- Zakrzewo : 

Wydawnictwo Replika, copyright 2017. 

(Aurora Teagarden / Charlaine Harris ; 9) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Aurora Teagarden (postać fikcyjna) , Dziecko , Porwanie , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Pewnego popołudnia z boiska do piłki nożnej znika czwórka dzieciaków. Jednym z nich jest piętnastoletni brat 

Aurory, Phillip. Znika również dwójka jego przyjaciół i jedenastoletnia dziewczynka. Następnie dochodzi do 

koszmarnego odkrycia - w ostatnim znanym miejscu pobytu dzieci leżą zwłoki… Podczas gdy miejscowa policja  

i biuro szeryfa przeczesują hrabstwo w poszukiwaniu dzieciaków i przesłuchują wszystkich, którzy mogą coś 

wiedzieć, Aurora i jej nowy mąż, Robin Crusoe, rozpoczynają własne śledztwo. Czy ta śmierć i porwanie mają coś 

wspólnego z młodocianą grupką dręczycielek? Czy zniknięcie Phillipa wiąże się z hazardowymi długami ojca 

Aurory? Czy to może sam Phillip, który dopiero niedawno zjawił się w miasteczku, jest odpowiedzialny za 

porwanie pozostałych dzieci? Mijają kolejne dni, a pytania pozostają bez odpowiedzi. Czy dzieci nadal żyją? Kto 

je przetrzymuje? Gdzie mogą być? Prawda zaskoczy wszystkich... 

 

 

68. Małe wielkie rzeczy / Jodi Picoult ; przełożyła Magdalena Moltzan-Małkowska.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Rasizm , Uprzedzenia , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Kiedy po rutynowym zabiegu umiera noworodek, ojciec dziecka oskarża o morderstwo afroamerykańską 

pielęgniarkę. Ani ona, ani jej prawniczka, ani ojciec zmarłego chłopczyka nie mają pojęcia, że ta śmierć odmieni 

ich życie w sposób, którego żadne z nich nie było w stanie przewidzieć. W "Małych wielkich rzeczach" Picoult 

opowiada o władzy i uprzedzeniach, o tym, co nas dzieli i łączy. To powieść o objawieniach, które przychodzą                

z niespodziewanej strony. Jodi Picoult bierze na warsztat uprzedzenia rasowe, przywileje, sprawiedliwość oraz 

współczucie - i swoim zwyczajem nie podsuwa łatwych odpowiedzi. Z wnikliwością, szczerością i empatią maluje 

obraz rzeczywistości, z którą mamy do czynienia na co dzień i której często nie przyjmujemy do wiadomości. 

"Małe wielkie rzeczy" to kawał dobrej literatury spod pióra autorki, która zna się na swoim fachu. 
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69. Matka sułtanów / Reşad Ekrem Koçu ; przełożyli Dorota Haftka-Isik, Agnieszka 

Erdon, Piotr Beza.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kösem Sultan (1589-1651) , Osmanowie (ród) , Władcy , 

Turcja , Powieść historyczna 

Sygnatura: WG-tur. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Zadziwiająca droga pięknej dziewczyny z małej greckiej wyspy do sułtańskiego seraju… Kiedy czternastoletnia 

Afro wraz ze swym ukochanym uciekała z Wyspy Młynów, nawet przez myśl jej nie przeszło, że los uczyni ją 

jedną z najsławniejszych kobiet Imperium Osmańskiego, żoną padyszacha, matką dwóch sułtanów i absolutną 

władczynią seraju. Przez lata rządziła w świecie mężczyzn, knując intrygi, manipulując i przekupując bądź 

usuwając swych przeciwników. By osiągnąć swój cel - utrzymać władzę - nie wahała się nawet popełnić 

najcięższej zbrodni. A jednocześnie z własnego majątku wspomagała biednych, wyposażała ubogie dziewczęta, by 

mogły wyjść za mąż, finansowała budowę okrętów wojennych. W swej fascynującej książce Reşad Ekrem Koçu 

przedstawia barwne, zaskakujące dzieje prostej, ubogiej Greczynki, która osiągnęła w życiu wszystko - zdobyła 

wielką miłość, niewyobrażalne bogactwo, szacunek poddanych - i umarła jako znienawidzona morderczyni. 

 

 

70. Miasto w ogniu / Garth Risk Hallberg ; tłumaczenie Jędrzej Polak.- Kraków : Znak 

Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Awarie przemysłowe , Elektrownie , Ludzie bogaci , Nastolatki 

, Punk rock , Spadek , Zdrada , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Nowy Jork, 1976. William Hamilton-Sweeney, dziedzic jednej z największych amerykańskich fortun, który 

wyrzekł się rodziny, i jego siostra Regan. Mercer i Keith, mężczyźni, którzy ich kochają. Charlie i Samantha, 

zbuntowani nastolatkowie z przedmieść, których uwiodła budząca się na Manhattanie scena punkowa. Ogarnięty 

obsesją reporter i detektyw pragnący dowiedzieć się, co każdy z nich ma wspólnego z postrzeleniem Samanthy             

w Central Parku w sylwestrową noc. Zbrodnia kładzie się cieniem na życiu bohaterów, ich związkach                             

i przyjaźniach. A poszukiwanie prawdy sprawia, że każdy, nawet najmroczniejszy sekret zostaje odkryty. Kiedy 

13 lipca 1977 roku miasto pogrąży się w mroku, życie każdego z bohaterów nieodwracalnie się zmieni. 

 

 

71. Misja teherańska / Joel C. Rosenberg ; tłumaczenie Olga Wesołowska.- Wrocław : 

Nowe Media, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: David Shirazi (postać fikcyjna) , Konflikt , Muzułmanie , Iran , 

Izrael , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Świat stoi na krawędzi katastrofy. Iran przeprowadził pierwszy test broni nuklearnej. Milion muzułmanów na 
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całym świecie są przekonane, że na ziemi pojawił się szyicki mesjasz, Dwunasty Imam. Przywódcy Izraela 

obawiają się, że pod jego wodzą Teheran rozpocznie atak nuklearny, drugi Holokaust. Biały Dom obawia się, że 

Izrael jako pierwszy uderzy na irańskie obiekty atomowe, a cały Bliski Wschód stanie w płomieniach. Stawka jest 

wysoka, a możliwości niewiele. David Shirazi może zmienić bieg wydarzeń. Ale czy zdąży? 

 

 

72. Modlitwa do trzeciej dziewicy / Fred Vargas ; z języka francuskiego przełożyła 

Bożena Sęk.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-fr. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Komisarz Adamsberg musi się zmierzyć ze sprawą, którą teoretycznie powinien się zająć wydział do spraw 

narkotyków: w okolicy Porte de la Chapelle zostają znalezieni martwi dwaj młodzi mężczyźni, czarny i biały. 

Adamsberg jednak ma swoje zdanie na ten temat, pewne ślady wskazują, że może chodzić o coś więcej. Ze swoją 

stałą ekipą podejmuje trudne dochodzenie, od którego co rusz odrywają go dziwne zjawiska. Najbardziej jednak 

doskwiera mu nowy pracownik, niejaki Veyrenc. Za jego sprawą odżywa przeszłość, o której Adamsberg wolałby 

zapomnieć… 

 

 

73. Moja walka. Ks. 5 / Karl Ove Knausgard ; z norweskiego przełożyła Iwona 

Zimnicka.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Knausgård, Karl Ove (1968- ) , Powieść , Autobiografia 

Sygnatura: WG-norw. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Opowieść o żywiołowej młodości, o niekończących się imprezach, studenckich wygłupach, poszukiwaniach 

własnej drogi i strachu przed odtrąceniem. Karl Ove chce zostać pisarzem. Sławnym i wybitnym. Przeprowadza 

się więc do dużego miasta i rozpoczyna studia w Akademii Sztuki Pisania. Na literacki parnas wdrapuje się 

metodą "od zera do pozera". Zgrywa dekadenckiego pięknoducha, gardzi drobnomieszczańską mentalnością, bawi 

się w intelektualistę, szasta pieniędzmi z kredytu studenckiego, pije na umór, zakochuje się na zabór, urządza 

sceny i pakuje się w tarapaty. A później żałuje. W przerwach między imprezami pisze, lecz zdaniem nauczycieli 

jego twórczość jest miałka i sztampowa. Życie osobiste też się nie klei. Starszy brat sprzątnął mu sprzed nosa 

miłość życia, a kolejne związki rozpadają się w dość dramatycznych okolicznościach. Na dodatek znajomi 

publikują swoje pierwsze powieści, podczas gdy on wciąż tkwi w tym samym miejscu. Po wielu porażkach 

marzenia wreszcie się spełniają. Ale wtedy wszystko się załamuje... 
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74. Mordercy / W. E. B. Griffin ; przełożyła Ewa Wojtczak.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2017. 

(Odznaka honoru / W. E. B. Griffin ; t. 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Policjanci , Filadelfia (Stany Zjednoczone) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Ginie tajniak z wydziału antynarkotykowego, zastrzelony we własnym domu. Jakiś czas później w trakcie napadu 

rabunkowego od strzałów giną żona i wspólnik właściciela baru. W jednej z rezydencji piękna młoda kobieta 

umiera z powodu przedawkowania narkotyków. Początkowo te zdarzenia nie wydają się ze sobą powiązane. 

Jednak śmierć tych czterech osób łączy się ściśle ze światem filadelfijskich policjantów, mafii i korupcji, która 

sięga bardzo wysoko, w miarę prowadzonego śledztwa - coraz wyżej... 

 

 

75. Mów mi Katastrofa! / Magdalena Wala.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

(Seria z Babeczką) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Rodzina , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Aldona ma wiele talentów, ale największym z nich jest wpadanie w tarapaty i przyciąganie niezwykłych zdarzeń, 

a przy tym… przystojnych mężczyzn. W wyniku zaskakującego splotu wydarzeń na jej drodze staje Kamil, i to 

niejeden raz! Mężczyzna pojawia się w najmniej spodziewanych momentach, w różnych zakątkach kraju i jakby 

nie przypadkiem. W dodatku jak na złość spotkaniom towarzyszą kompromitujące dla dziewczyny okoliczności. 

Kim jest tajemniczy przystojniak? Czy zakochana po uszy Aldona nie pomyli się znowu, tym razem z wyborem 

obiektu swoich uczuć? Kolejna powieść autorki książki "Przypadki pewnej desperatki" nie pozostawia 

wątpliwości, że każde, nawet najbardziej nietypowe i śmieszne zdarzenie, może być początkiem czegoś 

wyjątkowo pięknego. 

 

 

76. Mroczny las / Virginia C. Andrews ; przełożyła Małgorzata Fabianowska.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: De Beersowie (rodzina fikcyjna) , Ludzie bogaci , Palm Beach 

(Stany Zjednoczone, stan Floryda) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Kiedy Willoe De Beers już wie, kim naprawdę jest, sprzedaje rodzinny dom w Karolinie Północnej i wyprowadza 

się do Palm Beach, aby zamieszkać tam ze swoją rodzoną matką i bratem przyrodnim. Olśniewający świat 

blichtru, snobizmu i ogromnych fortun jest wyzwaniem, przed którym ambitna dziewczyna nie zamierza się ugiąć. 

Musi znosić ekscentrycznych plotkarskich sąsiadów, którzy na każdym kroku okazują jej lekceważenie, lecz więź 
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z cudownie odzyskaną mamą dodaje jej sił. Kiedy Thatcher Eaton, młody przystojny adwokat, zauroczył Willow 

swoim czarem, a potem się jej oświadczył, nowe życie zmieniło się w piękną bajkę. Na ten najwspanialszy ślub              

w sezonie czekało całe Palm Beach… Jednak w każdej, nawet najpiękniejszej bajce przędzie się czarna nić 

nieszczęścia. Cienie, zrazu niedostrzegalne, gęstnieją i wydarzenia przyspieszają aż do katastrofy. Mówi się, że po 

sztormie zawsze wychodzi słońce. Czy Willow po mroku zobaczy tęczę? 

 

 

77. Myśl do przytulania : baśniowa opowieść dla kobiet, które potrafią marzyć / Anna 

Szczęsna.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Bibliotekarze , Prowincja , Samorealizacja , Podlasie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Hanka Popławska to młoda, zmęczona prozą życia kobieta. Kiedy trafia na tajemnicze ogłoszenie o pracę, bez 

wahania na nie odpowiada. Podążając za głosem intuicji, udaje się w podróż do podlaskich Różanych Dołów. 

Sielankowa rzeczywistość ma odmienić jej całe życie. Kobieta dostaje pracę w lokalnej bibliotece. Urzeczona 

idyllicznym otoczeniem i bajkowymi krajobrazami, ma poczucie, że odnalazła swoje miejsce na ziemi. Coraz 

śmielej zapuszcza korzenie i rozwija znajomość z intrygującym brodaczem. Kiedy wydaje się, że juz lepiej być nie 

może, rzeczywistość zrzuca maskę beztroski, a Różane Doły odsłaniają gorzkie sekrety. 

 

 

78. Na północ jedzie się, by umrzeć / Ida Linde ; tłumaczenie Justyna Czechowska.- 

Kraków : Lokator Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Przestępstwo , Szwecja Północna , Powieść psychologiczna 

Sygnatura: WG-szwedz. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Miejsce akcji - północna Szwecja. Bohaterowie - kobieta i mężczyzna, którzy jeżdżą po okolicy starym volvo. Na 

stacji benzynowej zastrzelą chłopaka w kasie. Będzie on pierwszą ofiarą ich morderczego turnée. Ktoś będzie 

musiał wrócić do miejsca, z którego kiedyś uciekł, by pochować młodszego brata. Ktoś inny będzie niesłusznie 

podejrzany. Ktoś trzeci na marne będzie czekał, aż mąż wróci do domu. Na północ jedzie się, by umrzeć może być 

powieścią o zbrodni, ale niekoniecznie o tej, o której się początkowo myśli. Może to być powieść o północy 

Szwecji, o tym, co dziedziczymy i jaki ma to na nas wpływ. Może to być również szwedzka wersja albumu 

„Nebraska” Bruce’a Springsteena. A może nowa powieść Idy Linde jest miejscem, w którym rządzi strach? 

 

79. Na północ od raju / Thomas Engström ; z języka szwedzkiego przełożyła Emilia 

Fabisiak.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Ludwig Lichta (postać fikcyjna) , Śledztwo i dochodzenie , 

Terroryzm , Kuba , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura: WG-szwedz. 

Nowości: 2017-07 
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Rok 2014. Przed legendarną restauracją Versailles w latynoskiej dzielnicy Miami wybuchają bomby podłożone 

pod dwa samochody. Ofiarami są czołowi działacze ruchu przeciwników Castro na wygnaniu. Angażując się                 

w śledztwo mające wyjaśnić tę zbrodnię Ludwig Licht, który obecnie mieszka na Florydzie, wpada w mroczny 

labirynt zdarzeń. Zadanie komplikuje dodatkowo fakt, że Licht nie ma pewności, dla kogo właściwie pracuje,               

a kto jest prawdziwym wrogiem. Żeby wykonać zlecenie musi stosować coraz bardziej drastyczne metody.                 

W końcu dokonuje odkrycia, które może mieć katastrofalne skutki dla relacji USA z Hawaną i z Moskwą. 

Zaczyna się prawdziwa walka o władzę na Kubie. 

 

 

80. Na szpulce niebieskiej nici / Anne Tyler ; przełożyła Maria Zawadzka.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Rodzina wielopokoleniowa , Baltimore (Stany Zjednoczone) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Każda rodzina myśli, że jest wyjątkowa. I może ma rację. „To był piękny, wietrzny, żółtozielony poranek…” -                

w ten sposób Abby Whitshank zawsze zaczyna opowieść o tym, jak ona i Red zakochali się w sobie pewnego 

lipcowego dnia w 1959 roku. Jednak tym razem zgromadzona w Baltimore rodzina nie słucha tak uważnie jak 

dawniej. Ich myśli zaprząta ważna kwestia: kto i jak powinien zaopiekować się coraz starszymi i coraz bardziej 

schorowanymi rodzicami. Wspólne troski i radości, rywalizacja, sekrety i pozornie nieistotne wydarzenia, które 

stają się fundamentem postrzegania świata i siebie. 

 

 

81. Na wodach Północy / Ian McGuire ; przełożył Bartosz Kurowski.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Okrucieństwo , Przemoc , Relacje międzyludzkie , Statki 

rybackie , Zabójstwo , Ocean Arktyczny , Powieść marynistyczna , Thriller 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Okręt z mordercą na pokładzie wyrusza w rejs. Rok 1859. Do załogi statku wielorybniczego wypływającego na 

Morze Arktyczne dołącza Patrick Sumner, który ze zszarganą reputacją odszedł z armii, a teraz obejmuje 

stanowisko lekarza okrętowego. Gdy statek jest już daleko od portu, znalezione zostają zwłoki zamordowanego 

chłopca. Sumner, choć niechętnie, wchodzi w rolę detektywa. Wkrótce stanie twarzą w twarz z potwornościami 

większymi nawet od tych, z jakimi zetknął się podczas powstania sipajów. Uosobieniem zła okazuje się Drax. 

Harpunnik. Morderca. Bestia. Kiedy stanie się jasne, jaki jest prawdziwy cel wyprawy, a załoga straci wszelką 

nadzieję, między Sumnerem a Draxem w przerażających ciemnościach arktycznej zimy dojdzie do nieuchronnej 

konfrontacji. 
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82. Nadwiślańskie serca / Katarzyna Archimowicz.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Ojcowie i córki , Kazimierz Dolny (woj. lubelskie, pow. 

puławski, gm. Kazimierz Dolny) , Saska Kępa (Warszawa ; część miasta) , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Warszawska Saska Kępa i piękne plenery Kazimierza Dolnego. Marta, młoda, ambitna kobieta, za nic nie chce 

powielać losów swoich rodziców i rodzeństwa. Wie, czego chce, i odważnie realizuje plany. Pewnego dnia w jej 

życiu pojawia się Janusz - mężczyzna, który niebawem ma wziąć ślub… Czy miłość tych dwojga ma szansę na 

szczęście? I czy zakochana kobieta ma prawo oddzielić ojca od córki? 

 

 

83. Nadzieja na końcu świata / Sarah Lark ; z języka niemieckiego przełożyła Anna 

Makowiecka.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Polacy za granicą , Sieroty wojenne , Nowa Zelandia , Powieść 

obyczajowa , Powieść historyczna , Romans 

Sygnatura: WG-niem. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Rok 1944. Młodziutka Helena Grabowska wraz z siostrą Lucyną, po deportacji całej rodziny ze Lwowa na Syberię 

i długiej tułaczce dociera do Persji. W obozie dla uchodźców dowiaduje sie, że kilkaset polskich sierot ma 

otrzymać azyl w Nowej Zelandii. W dziewczynie budzi się nadzieja na lepsze życie. Niestety tylko jedna z sióstr 

będzie mogła udać się na emigrację. W tym samym czasie James McKenzie wyrusza z Nowej Zelandii w daleką 

podróż. Wbrew woli swoich rodziców lotnik chce przedostać się do Europy, aby wstąpić jako ochotnik do 

brytyjskich sił powietrznych i walczyć o swoje ideały. Szybko zdaje sobie jednak sprawę, że sumienie nie pozwoli 

mu wypełnić niektórych rozkazów. Gdy w Europie szaleje wojna, przewrotny los splata drogi Jamesa i Heleny. 

 

 

84. Napór / Marcin Podlewski.- Lublin : Fabryka Słów, 2017. 

(Głębia / Marcin Podlewski ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Powieść , Fantastyka 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Wojna! Wypaloną Galaktyką wstrząsa kosmiczny konflikt, jakiego nie widziano od tysięcy lat. Zagrożone są nie 

tylko systemy gwiezdne, ale i całe galaktyczne Ramiona. Wojna Naporu wchodzi w decydującą fazę. Linia frontu 

przesuwa się w głąb Systemów Wewnętrznych. Na tym tle problemy załogi skokowca "Wstążka" wydają się mało 

istotne. Zniewoleni przez potężnego wroga sprzed wieków, są zaledwie pionkami na galaktycznej szachownicy. 

Ale czy na pewno? Głębia napiera z nową mocą - czy jesteś gotów na kolejną podróż? 
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85. Nic nie mów : historia inspirowana autentycznymi wydarzeniami / Naomi Ragen ; 

przełożyła Anna Maria Nowak.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Sekty i ruchy religijne , Jerozolima (Izrael) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Czy wiara może być silniejsza od miłości do własnych dzieci? Gdzie jest granica posłuszeństwa? Kiedy 

powiedzieć dość? Przez uśpione ulice Jerozolimy mknie karetka. W środku o życie walczy skatowany chłopczyk. 

Czy lekarzom uda go uratować? Nikt jeszcze nie wie, że matka dziecka siedzi w tym samym szpitalu przy łóżku 

starszego synka, którego przywieziono z ciężkimi poparzeniami. Pobożnie recytuje psalmy, odmawia wyjaśnień              

i siódemce swoich dzieci nakazuje bezwzględne milczenie. Jakim trzeba być potworem, żeby sprowadzić takie 

cierpienie na własne dzieci? A jeśli ta kobieta jest niewinna? Śledztwo prowadzi detektyw Bina Cedek, matka 

dwójki małych dzieci. Mozolnie odsłania warstwy tajemnic i kłamstw, coraz głębiej zanurzając się w świat kabały 

i religijnych sekt, mistycznych tekstów i przerażających rytualnych obrzędów, by stanąć twarzą w twarz                          

z przerażającą prawdą, która na zawsze może odebrać wiarę w ludzi. Naomi Ragen w przejmujący sposób 

opowiada o ścieżkach niepostrzeżenie prowadzących do piekła i ciemności, która mieszka w każdym z nas. Grozę 

budzi świadomość, że ta historia oparta jest na faktach… 

 

 

86. Nic oprócz śmierci / Magdalena Knedler.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Anna Lindholm (postać fikcyjna) , Cmentarze , Policjanci , 

Rzeźbiarze , Wiedeń (Austria) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

WIEDEŃ. CMENTARZ CENTRALNY - jedna z największych nekropolii w Europie. Tu przecinają się ścieżki 

artystów, intelektualistów oraz komisarz Anny Lindholm. Tajemnicza kobieta prosi Annę o pomoc. W pracowni 

rzeźbiarskiej jej wnuka odnaleziono ciało modelki. Ofiara na tle szkarłatnej plamy krwi przypomina przepiękną 

rzeźbę… Wydaje się, że to artysta uśmiercił swoją muzę. Czy w gąszczu wskazówek uda się wyłuskać te, które 

powiodą do sprawcy? Poszukiwania stają się coraz trudniejsze, a śmierć czai się wszędzie… Ostatnie śledztwo 

komisarz Anny Lindholm rozegra się w mieście, którego mieszkańcy zwykli mawiać „jeżeli miłość jest 

Francuzką, to śmierć musi być wiedeńczykiem”. 

 

 

87. Nie jesteśmy gotowi / Meg Little Reilly ; tłumaczenie Elżbieta Regulska-

Chlebowska.- Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Klęski elementarne , Huragan , Małżeństwo , Pokonywanie 

strachu , Społeczności lokalne , Vermont (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 
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Wielka Burza, która nieodwołalnie zmieniła wszystko! Przeprowadzka z Brooklynu do domu w malowniczej 

górskiej scenerii Vermontu miała być dla Asha i Pii początkiem nowego życia. Małe miasteczko, piękna przyroda, 

święty spokój, czyli spełnienie marzeń po latach. Jednak już po trzech miesiącach na horyzoncie, dosłownie i w 

przenośni, pojawiają się ciemne chmury. Meteorolodzy zapowiadają burze i huragany na niespotykaną skalę. 

Strach przed kataklizmem ujawnia głębokie podziały w na pozór zgodnej lokalnej społeczności. Poważny kryzys 

dotyka również małżeństwa Asha i Pii. Poczucie zagrożenia, zamiast łączyć, pogłębia przepaść, z której do tej 

pory nie zdawali sobie sprawy. 

 

 

88. Niebo dla akrobaty / Jan Grzegorczyk.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Hospicja , Opowiadania i nowele 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Grzegorczyk doskonale zna prawdę wyrażoną przez Sartre'a, że człowiek może być piekłem dla drugiego. 

Fascynują go jednak te historie, kiedy staje się on dla drugiego człowieka niebem. Ludzie są jak akrobaci rozpięci 

między życiem i śmiercią. Nierzadko muszą wykonać najważniejsze salto w chwili, gdy są najsłabsi. Ta książka 

uzdrowiła setki osób. Wielu po jej lekturze zastało wolontariuszami w hospicjach. Autor "Niebo dla akrobaty" ma 

niespotykany dar wywoływania łez, i uśmiechu. Humor zawsze u niego oczyszcza i zbawia. Swoje opowiadania 

umiejscowił w hospicjum, ale to nie jest najważniejsze - one dzieją się w sercu. Bohaterowie przeżywają swoje 

ostatnie chwile, które często zawierają więcej treści niż wszystko, co przeżyli do tej pory. To czas podarowany od 

losu, od Boga czy drugiego człowieka. Stają wobec wyzwań, którym w normalnych warunkach by nie podołali.              

I wychodzą zwycięsko. Grzegorczyk stworzył nieprawdopodobną galerię postaci, od kloszarda po profesora 

muzyki. Wszystkich łączy wspólny mianownik - talent człowieczeństwa. Jedyny talent, z jakiego zostaniemy 

rozliczeni. Na jego rozkwit nieraz potrzeba całego życia, a niekiedy wystarczy parę dni. Ale nigdy właściwie się to 

nie dzieje bez pomocy drugiego. 

 

 

89. Niech tak będzie / Dawn French ; z języka angielskiego przełożyła Ewa 

Borówka.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Ludzie bogaci , Opiekunki dziecięce , Rodzina , Powieść 

obyczajowa , Powieść humorystyczna 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Obcy Ląd Arcybogaczy, zwany inaczej manhattańskim Upper East Side, ma własne sztywne normy zachowania. 

Okazywanie uczuć - nie do przyjęcia. Nieposłuszeństwo - stanowczo nie do przyjęcia. Błazenada - nie, 

dziękujemy. Rodzina Wilderów-Binghamów ściśle ich przestrzega. Ich dom to pięknie wyeksponowana, starannie 

skonstruowana twierdza konwenansu. Kiedy więc Rosie Kitto, ekscentryczna trzydziestoośmioletnia nauczycielka 

w szkole podstawowej z Anglii, wpada z hukiem w życie rodziny i zostaje opiekunką uroczych bliźniaków, nikt 

nie zdaje sobie sprawy, że nie czytała kodeksu obyczajów. Dla Wilderów-Binghamów, których życie zaczyna się 

rozpadać, skutki nowej znajomości są przełomowe. Co bowiem może się przydarzyć, gdy po latach odmawiania 

wszyscy nagle zaczynają mówić „tak”? 

 



36 
 

90. Niemy strach / Graham Masterton ; tłumaczył Paweł Wieczorek.- Wydanie 2.- 

Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Głusi , Klątwa , Powieść , Horror 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Jako dziecko Holly Summers w wyniku choroby straciła słuch. Posiadła umiejętność czytania z ruchu warg,                 

a zdolność tę wykorzystuje, pomagając policji namierzać groźnych przestępców w sytuacjach, gdy niemożliwe jest 

założenie podsłuchu. Holly pracuje także na rzecz pomocy dzieciom maltretowanym przez rodziców. Podczas 

jednej z rozpraw sądowych oskarżony o ciężkie pobicie swego syna mężczyzna rzuca na bohaterkę przekleństwo 

Kruka. Życie Holly z dnia na dzień zamienia się w koszmar… 

 

 

91. Niespokojni zmarli / Simon Beckett ; przełożył Sławomir Kędzierski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: David Hunter (postać fikcyjna) , Antropolodzy , Mersea (Wielka 

Brytania ; wyspa) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Piątkowy wieczór, konsultant w dziedzinie medycyny sądowej, doktor David Hunter, odbiera telefon inspektora 

Lundy`ego z komendy w Essex. Na wybrzeżu wyspy Mersea znalezione zostają zwłoki w stanie głębokiego 

rozkładu. Miejscowa policja prosi Huntera o pomoc przy ich wydobyciu i identyfikacji. Śledczy podejrzewają, że 

to ciało Leo Villiersa, syna wpływowej miejscowej rodziny, który zaginął wiele miesięcy temu. Istnieją 

przypuszczenia, że miał romans z mężatką, Emmą Derby, pozbył się kochanki i popełnił samobójstwo. 

 

 

 92. Nigdziebądź / Neil Gaiman ; przeł. Paulina Braiter.- Wydanie 8.- Warszawa : 

MAG, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Powieść , Opowiadania i nowele , Fantasy 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Pod ulicami Londynu leży świat, o którym ludziom nawet się nie śniło. Kiedy Richard Mayhew pomaga 

znalezionej na ulicy rannej dziewczynie, jego nudne życie w mgnieniu oka zmienia się nie do poznania. 

Dziewczyna ma na imię Drzwi, ucieka przed dwoma zabójcami w czarnych garniturach i pochodzi z Londynu 

Pod. Zwykły odruch litości poprowadzi Richarda w miejsce pełne potworów i aniołów, gdzie w labiryncie 

mieszka Bestia, a stary Hrabia urządził sobie dwór w pociągu metra. Wszystko to jest dziwnie znajome, a przecież 

kompletnie obce... 
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93. Nina / Nina Majewska-Brown.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Nina Brown (postać fikcyjna) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

 

Wydaje się, że Nina po ciężkich przejściach wreszcie osiągnęła życiową równowagę. Ale przewrotne życie jak 

zwykle ma dla niej w zanadrzu różne, niekoniecznie miłe niespodzianki. Tym razem na jej barki spadają choroba 

nielubianej teściowej i problemy z nowym partnerem oraz jego wszędobylskimi rodzicami. Czy uda jej się 

zaprosić Olafa do wspólnego życia? Czy pokona własne zastrzeżenia co do nowego związku? Nina przekona się, 

jak trudno tworzyć nową relację, mając dzieci oraz bagaż trudnych doświadczeń i lęków, do którego życie co rusz 

dokłada kolejne kilogramy. 

 

 

94. Nothing more / Anna Todd ; tłumaczenie Krzysztof Skonieczny.- Kraków : OMG 

Books, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Landon Gibson (postać fikcyjna) , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść , Romans 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Kiedy Dakota, dla której przeprowadził się do Nowego Jorku, nagle oświadczyła mu, że to koniec, świat Landona 

legł w gruzach. Chłopak dzieli życie między pracę a studia, wieczory spędzając przed telewizorem z Tessą - 

również pogrążoną w smutku po rozstaniu z Hardinem. Landon nie spodziewa się, że odwiedzająca ich czasem 

koleżanka dziewczyny, urocza cukierniczka Nora, zawróci mu w głowie… akurat wtedy, gdy Dakota ponownie 

spróbuje odnaleźć w jego ramionach schronienie. Landon czuje, że z tej sytuacji nie ma dobrego wyjścia i prędzej 

czy później czyjeś uczucia zostaną zranione. Co gorsza, wizytę w Nowym Jorku zapowiada Hardin. Landon jest 

rozdarty. Nie chce zranić uczuć Tessy, ale jednocześnie zależy mu na poprawieniu relacji z przyrodnim bratem. 

Będzie jednak musiał opowiedzieć się po jednej ze stron. 

 

 

95. Nowy dom na wyrębach / Stefan Darda.- Chorzów : Videograf, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kłamstwo , Poczucie winy , Powieść , Horror 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

 

Minęło kilka miesięcy od dnia, w którym Hubert Kosmala po raz ostatni odwiedził Wyręby, jednak wydarzenia, 

które miały tam miejsce na początku 1996 roku, zaczynają coraz mocniej odbijać się na jego życiu prywatnym                   

i zawodowym. W pewnym momencie uświadamia sobie, że ucieczka od opuszczonego domu i związanych z nim 
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wyrzutów sumienia to droga donikąd, wyjeżdża więc na jakiś czas do Wyrębów, aby zmierzyć się z własnymi 

demonami i odzyskać spokój ducha. Martwa cisza zalegająca nad tym miejscem jest trudna do zniesienia,                       

a poczucie zagrożenia z dnia na dzień staje się coraz bardziej dojmujące. Czy wszystko zmieni się na lepsze wraz 

z przybyciem do Wyrębów nowych mieszkańców? A może to właśnie ich obecność sprawi, że Hubert uwierzy we 

wszystko, co Marek Leśniewski opisał w swoim pamiętniku…? 

 

 

96. Nurbanu : synowa odaliski / Demet Altinyeleklioğlu ; przełożyła Agnieszka 

Erdogan.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

(Tajemnice dworu sułtana / Demet Altinyeleklioğlu ; ks. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Mihrimâh (1522-1578) , Nurbanu (1525-1583) , Roksolana 

(żona Sulejmana Wspaniałego, sułtana tureckiego ; ok. 1505-1561) , Sulejman 

Wspaniały (sułtan turecki ; 1495-1566) , Powieść historyczna 

Sygnatura: WG-tur. 

Nowości: 2017-07 

 

Kiedy spotykają się dwie żądne władzy kobiety, tylko jedna może ujść z życiem. Książka, która zainspirowała 

twórców serialu Wspaniałe stulecie. Jeśli którejkolwiek kobiety osmański dwór może bać się bardziej niż groźnej 

Hürrem, to z pewnością jest nią jej synowa, wybranka księcia Selima - Nurbanu. W przeciwieństwie do odaliski 

jedyną namiętnością Nurbanu jest bowiem władza. Młoda kobieta nie cofnie się przed niczym, by ją zdobyć. 

Nawet jeśli oznacza to wypowiedzenie otwartej wojny potężnej teściowej. Wydaje się, że Hürrem znalazła 

wreszcie godną siebie rywalkę… 

 

 

97. Ocalić miłość / Karen Kigsbury [!] ; [tłumaczenie Agnieszka Szponar].- 

Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, copyright 2017. 

(Anielski patrol / Karen Kingsbury ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Baseballiści , Chorzy , Domy dziecka , Uganda , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Mary Catherine wyjeżdża do Ugandy, aby pracować w sierocińcu, chociaż wie, że powinna zostać i czekać na 

przeszczep serca. Dni, które jej pozostały, chce poświęcić dzieciom, tym bardziej że sama nigdy nie będzie mamą. 

Martwi ją tylko jedno - uczucie, jakim darzy pierwszoligowego bejsbolistę, Marcusa Dillingera. Miłość, która 

mimo odległości nie słabnie. Marcus w głębi duszy czuje, że z Mary Catherine dzieje się coś niedobrego.                      

W końcu, po miesiącach milczenia, dostaje od niej wiadomość wysłaną w tajemniczych okolicznościach. 

Natychmiast wyrusza w podróż, która stanie się walką z czasem o życie ukochanej kobiety. Kiedy przyjaciele 

pary, Tyler Ames i Sami Dawson, otrzymają wstrząsające wieści, przygotowują się do ślubu. W tej sytuacji plany 

czwórki bohaterów muszą ulec zmianie. 
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98. Odzyskać utracone / Katarzyna Kołczewska.- Warszawa : Prószyński Media, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Matki i córki , Białystok (woj. podlaskie) , Powieść 

obyczajowa , Powieść historyczna 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Białystok 1950 rok. Miranda, córka przedwojennego oficera Wojska Polskiego, wraca z zesłania po dziesięciu 

latach katorżniczej pracy na dalekiej Syberii. Przez cały ten czas marzyła o domu, rodzinie, dawnym życiu. Tylko 

że tego dawnego życia już nie ma; nie ma tamtego domu ani tamtej rodziny i przyjaciół, a przedwojenny Białystok 

przestał istnieć. Ukochany ojciec dziewczyny nie żyje i nikt z bliskich nie chce o nim rozmawiać, jakby wszyscy 

nagle zapomnieli, że w ogóle był. Każdy jest zajęty własnymi sprawami i stara się odnaleźć w nowej 

rzeczywistości. Doskonale daje sobie z tym radę matka Mirandy. Maria prowadzi podejrzane interesy, handluje 

czym się da, potrafi wszystko załatwić i na wszystkim zarobić. Dziewczyna nie może jej darować 

sprzeniewierzenia się dawnym, przedwojennym zasadom, uważa ją za winną całego zła, jakie dotknęło ich 

rodzinę. W dodatku Maria całkowicie usunęła z pamięci zmarłego męża, nawet wróciła do panieńskiego nazwiska. 

Między matką a córką narasta coraz większe napięcie… Czy obu tak ciężko doświadczonym przez los kobietom 

uda się wyjaśnić fałsz i nieporozumienia nagromadzone przez ten trudny czas? 

 

 

99. Oszukana / Charlotte Link ; z języka niemieckiego przełożyła Anna Makowiecka-

Siudut.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Policjanci , Ojcowie i córki , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-niem. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Kate Linville, policjantka pracująca w Scotland Yardzie, czuje, że odebrano jej szczęśliwe życie. Ojciec był 

jedyną osobą, którą ta nieśmiała i samotna kobieta tak naprawdę kochała, więc kiedy zostaje w brutalny sposób 

zamordowany w swoim domu, Kate traci ostatnie oparcie. Policjantka nie ufa uzależnionemu od alkoholu 

miejscowemu śledczemu, dlatego postanawia sama rozwiązać zagadkę tajemniczej zbrodni. Z czasem coraz 

bardziej przekonuje się, że przeszłość ojca była ułudą, a on zupełnie innym człowiekiem niż ten, za którego 

uważała go przez całe życie… W tym samym czasie pewna londyńska rodzina wyrusza na upragnione wakacje. 

Jonas Crane, znany scenarzysta, wraz z żoną i synem wyjeżdża na torfowiska, by wśród ciszy i spokoju pokonać 

grożące mu wypalenie zawodowe. Żadne z nich nie przypuszcza, że za sprawą historii zamordowanego ojca Kate 

znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zbiegły zbrodniarz szuka bowiem dobrego schronienia… 

 

100. Otchłań nienawiści / Joanna Jax.- Chorzów : Videograf, 2017. 

(Zemsta i przebaczenie / Joanna Jax ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe: II wojna światowa (1939-1945) , Nienawiść , Zemsta , Berlin 

(Niemcy) , Moskwa (Rosja) , Polska , Powieść obyczajowa , Sensacja , Saga rodzinna 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 
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Drugi tom monumentalnej sagi o sile miłości i przyjaźni, nienawiści i żądzy zemsty, wplecionej w wielką historię 

Europy XX wieku. Apogeum II wojny światowej. Ludzie próbują odnaleźć się w świecie, w którym rządzi 

nazistowski terror, a życie ludzkie wydaję się kruche i niepewne. Czy w czasach zagłady uda się ocalić miłość                 

i przyjaźń? Jak wiele można poświęcić i jak daleko trzeba przesunąć granice moralności, by walczyć z wrogiem? 

Akcje sabotażu, operacje wywiadowcze, brutalna działalność Gestapo, zdrajcy i szmalcownicy, brawurowe 

ucieczki, a w tym wszystkim pojedynczy człowiek ze swoimi namiętnościami, wątpliwościami i słabościami, 

gdzie nic nie jest czarno-białe i oczywiste. 

 

 

101. Papugi z placu d'Arezzo / Eric-Emmanuel Schmitt ; tłumaczenie Łukasz Müller.- 

Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Miłość , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-fr. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

„Piszę tych kilka słów, by ci powiedzieć, że cię kocham. Ty wiesz, kto”. Baptiste obejrzał kartkę z obydwu stron            

i znów przeczytał te dwa zdania. Serce zaczęło mu kołatać, ogarnęło go wzruszenie: w jego życiu coś się działo. 

Gorączkowo obejrzał kopertę, żeby ustalić jej pochodzenie: została nadana poprzedniego dnia, w ich dzielnicy. 

Żadnych wskazówek. Nagle przeszył go chłód: jego oczy właśnie odczytały po raz drugi napisany odręcznie adres. 

Wprawdzie się zgadzał, ale za to list nie był przeznaczony dla niego. Przez nieuwagę otworzył korespondencję 

Joséphine. Tajemnicze wiadomości w żółtych kopertach wywracają do góry nogami spokojne życie mieszkańców 

placu Arezzo. 

 

 

102. Pasje utajone / Irving Stone ; przełożył Henryk Krzeczkowski.- Wydanie 4.- 

Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Freud, Sigmund (1856-1939) , Psychoanalitycy , Powieść 

biograficzna 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Umysł to fascynująca i mroczna zagadka. Ludzie od wieków próbowali ją rozwikłać, zastanawiali się nad 

związkami między umysłem a ciałem... A w XIX wieku pewien ambitny lekarz z Wiednia dokonał czegoś, co do 

dziś budzi podziw: na długie lata, a może i na zawsze ukształtował nasze myślenie o psychice. Wpływ teorii 

Freuda był tak potężny, że bez niej trudno sobie wyobrazić współczesną psychiatrię. Irving Stone podjął wyzwanie 

godne wielkiego pisarza. Zabiera nas w podróż do świata umysłu skromnego geniusza, który poważył się odsłonić 

tajemnice ludzkiej psyche, wbrew konwenansom i pruderii. 
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103. Pazur sprawiedliwości / Leonie Swann ; przełożyła Agnieszka Walczy.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Papugi , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-niem. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Doktor Augustus Huff, wykładowca sławnego Uniwersytetu w Cambridge, staje przed poważnym problemem: 

Elliot Fairbanks, jeden z jego studentów, zginął w nieszczęśliwym wypadku. Augustus podejrzewa, że mogło to 

jednak być morderstwo, gdyż ofiara bynajmniej nie była aniołkiem. Morderca w wieży z kości słoniowej - to 

niedopuszczalne; Augustus więc, przy wsparciu Graya, afrykańskiej papugi żako, która należała do zmarłego 

studenta, wyrusza na poszukiwanie zabójcy. Augustus z początku popełnia błąd za błędem, papuga zaś okazuje się 

ptaszyskiem nad wyraz przemądrzałym. Lecz niebawem to właśnie Gray zaczyna stawiać właściwe pytania                     

i Augustus pojmuje, że tylko razem są w stanie rozgryźć tę zagadkę. 

 

 

104. Pensjonat pod Meduzą / Halina Kowalczuk.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Hotele , Kobieta , Trudne sytuacje życiowe , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Podobno nieszczęścia chodzą parami. Na własnej skórze doświadcza tego Gabrysia, która jednego dnia traci pracę 

na rzecz młodszej dziewczyny i dowiaduje się, że mąż ją zdradzał i właśnie odszedł do innej. Także młodszej. 

Najbliżsi nie zawodzą, ale największe wsparcie kobieta otrzymuje od Hortensji - niezbyt lubianej ciotki 

mieszkającej nad morzem, do której jedzie wraz z matką. Tam spotyka także Olka - kolegę z młodzieńczych lat, 

który planuje otworzyć pensjonat. Przed Gabryśką otwierają się nowe możliwości nie tylko zawodowe, ale czy 

odważy się skorzystać z nadarzających się okazji? 

 

 

105. Perska namiętność / Laila Shukri.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Małżeństwo , Polska , Sri Lanka , Tunezja , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Życie nie oszczędza Sary. Rodzina gotuje jej prawdziwe piekło. Z pomocą przychodzi przyjaciółka, która zaprasza 

ją na wspólne wakacje na Sri Lankę. Kiedy to nie pomaga, Sara, miotana silnymi emocjami, wyjeżdża do Tunezji, 

gdzie poznaje miłość życia i być może odnajduje swoją oazę szczęścia. Tylko co się stanie, jeśli uczucie przysłoni 
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prawdę? Czy bywają chwile, kiedy już za późno, żeby odwrócić nasze wybory? I czy upragniona przez nią od lat 

wolność przyniesie jej wymarzone życie? 

 

 

106. Pierwsza na liście / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia - grupa 

Termedia, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Przyjaźń , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Historia przyjaźni, która po latach rodzi się na nowo, miłości, która wybucha gwałtownie i niespodziewanie. 

Opowieść o trudnych wyborach, które mogą podarować komuś życie, o przebaczeniu i zrozumieniu oraz                        

o wielkiej nadziei i sile kobiet. Czy najbliższej przyjaciółce potrafiłabyś wybaczyć wszystko? Nawet jeśli zabrała 

Tobie to, co kochałaś najbardziej? A gdyby jej wybór okazał się błędem? Ina zaczęła nowe życie. Nie spodziewała 

się, że przeszłość zapuka do jej drzwi w najmniej oczekiwanym momencie. Patrycja w każdej chwili mogła 

wszystko stracić. Los postawił przed nią najtrudniejsze z zadań. Jak w ciągu kilku tygodni nauczyć ukochane 

córki, jak żyć? Karola musiała wziąć sprawy w swoje ręce. Wyruszyła w podróż aby odnaleźć PIERWSZĄ NA 

LIŚCIE. Odnalazła. Ale wraz z nią wróciły bolesne wspomnienia. Mimo niezagojonych ran, dawnych zdrad                   

i upływającego czasu, przyjaźń wróciła. Powróciła z wielką mocą, która przenosi góry, sprawia, że niemożliwe 

staje się możliwe. 

 

 

107. Pieśni o wojnie i miłości / Santa Montefiore ; z angielskiego przełożyła Alina 

Jakubowska.- Warszawa : Świat Książki, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Klasy społeczne , Kobieta , Wojna partyzancka w Irlandii (1919-

1921) , Irlandia , Powieść obyczajowa , Powieść historyczna 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Ich życie zostało zaplanowane od samego początku. Ale wojna i miłość wszystko zmienią… Zachodni Cork, 

Irlandia, rok 1900. To początek nowego stulecia i narodziny trzech bardzo różnych kobiet: Kitty Deverill - 

ognistorudej angloirlandzkiej córki dziedziców zamku, Bridie Doyle - córki irlandzkiej kucharki oraz Celii 

Deverill - ekstrawaganckiej angielskiej kuzynki Kitty. Kiedyś dorastały razem w bajecznym otoczeniu 

wspaniałego rodzinnego majątku, Castle Deverill, teraz ich spokojne życie zostaje zagrożone, gdy na te tereny 

dociera irlandzka walka o niepodległość. W ogarniętej wojną Irlandii zamek, symbol brytyjskiej dominacji, 

znajduje się w niebezpieczeństwie. Kitty, zakochana w rebeliancie Jacku O’Learym i rozpalona patriotyzmem, jest 

rozdarta między anglo-irlandzką rodziną i głęboką miłością do Irlandii i Jacka. Przyjaźń dziewcząt wydaje się 

należeć do przeszłości, ponieważ naznaczyła ją zdrada oraz utrata ich dotychczasowego życia, a one same znalazły 

się w różnych częściach świata. Jednak coś je łączy: gorąca i nieprzemijająca tęsknota za Castle Deverill                          

i związane z nim wspomnienia. 
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108. Piękni samobójcy / Toni Hill ; z hiszpańskiego przełożyła Elżbieta Sosnowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Héctor Salgado (postać fikcyjna) , Samobójstwo , Policjanci , 

Śledztwo i dochodzenie , Barcelona (Hiszpania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-hiszp. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

W Barcelonie, która straciła swój blask, detektyw policji walczy ze zmową milczenia. Noc Trzech Króli. Na 

barcelońskiej stacji metra pod kolami pociągu ginie młoda kobieta, Sara Mahler. Wszystko wskazuje na 

samobójstwo, poza przesłanym na jej komórkę makabrycznym zdjęciem. Cztery miesiące wcześniej Gaspar 

Ródenas zabija żonę i dziecko, a następnie strzałem z pistoletu pozbawia życia siebie. Nic nie zapowiadało tej 

tragedii. Sara i Gaspar razem pracowali. Przypadek? Nie można tego wykluczyć, ale kilka dni później inna 

pracownica tej samej firmy umiera po zażyciu środków nasennych. Trzy samobójstwa? Bez ważnego motywu? 

Bez pozostawienia listów wyjaśniających powody? Inspektor Salgado nie wieży w taką wersję. By dojść do 

prawdy, będzie musiał się przedrzeć przez misternie utkaną pajęczynę kłamstw i robić mur zmowy milczenia. 

 

 

109. Piękny / Christina Lauren ; przełożyła Katarzyna Krawczyk.- Poznań : Zysk i S-

ka Wydawnictwo, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Wycieczki , Winnice , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść 

obyczajowa , Powieść erotyczna 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Niezależna dziewczyna, która potrzebuje odmiany. Mężczyzna przygnieciony odpowiedzialnością. Wakacyjna 

wycieczka, na której wszystko może się zdarzyć. Aha - i morze wina... Po tym, jak zaskoczyła swojego chłopaka 

w łóżku z inną kobietą we własnym mieszkaniu, Pippa Bay Cox porzuca Londyn i wyjeżdża do Stanów, na mocno 

nietrzeźwą wycieczkę z Ruby Miller i jej przyjaciółmi. Wspinaczka po szczeblach kariery jest jedynym sposobem 

radzenia sobie ze złamanym sercem - i z życiem w ogóle - dla Jensena Bergstroma. Po uszy zanurzony w pracy                 

i napędzany ambicją, rzadko znajduje czas dla siebie. Jednak kiedy jego siostra Hanna przekonuje go, by dołączył 

do jej przyjaciół na dwutygodniową wycieczkę po winnicach, zdobywa się na rzadkie u niego rozluźnienie. 

Oczywiście, dopiero po podjęciu decyzji uświadamia sobie, że dziwna dziewczyna, którą przelotnie spotkał                

w samolocie, również jedzie na tę samą wycieczkę. Może się okazać, że to dla niego za dużo... a może uświadomi 

sobie, że jego życie zbyt się skurczyło, że potrzebuje oddechu i odrobiny szaleństwa... 

 

 

110. Piękny gracz / Christina Lauren ; przełożyła Katarzyna Krawczyk.- Poznań : Zysk 

i S-ka Wydawnictwo, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Anioły biznesu , Rodzeństwo , Powieść obyczajowa , Powieść 

erotyczna 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 
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Kujonka-seksbomba, niepoprawny podrywacz oraz kurs chemii nie dla grzecznych studentek Po kazaniu 

nadopiekuńczego brata na temat zaniedbywania życia towarzyskiego i pracoholizmu dwudziestoczteroletnia 

Hanna Bergstrom postanawia odrobić zadanie domowe: wyjść do ludzi, nawiązywać znajomości i chodzić na 

randki. A któż lepiej pomoże jej przedzierzgnąć się w zmysłową syrenę, niż niezwykle przystojny przyjaciel brata, 

Will Sumner, biznesmen inwestujący na giełdzie i niepoprawny playboy? Will żyje z ryzyka, lecz co do Hanny ma 

wątpliwości… dopóki pewnej szalonej nocy jego niewinna uczennica nie wciągnie go do łóżka i nie udzieli lekcji 

o byciu z kobietą. Tej lekcji nie da się zapomnieć. Hanna odkrywa moc własnej seksualności, a Will musi 

udowodnić, że jest jedynym mężczyzną, o jakim ona marzy. 

 

 

111. Piękny nieznajomy / Christina Lauren ; przełożyła Katarzyna Krawczyk.- 

Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Przedsiębiorcy , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść 

obyczajowa , Powieść erotyczna 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Uciekając od niewiernego partnera i nieudanego związku, Sara Dillon przenosi się do Nowego Jorku. Szuka 

zabawy bez zobowiązań. Spotkanie w klubie z intrygującym i seksownym nieznajomym ma takie być. Sara chce 

odkryć niegrzeczną stronę swej kobiecej natury, a poznany mężczyzna zgadza się być jej przewodnikiem w tej 

podróży… Nie jest tajemnicą, że Max Stella lubi kobiety, chociaż jeszcze nie trafił na taką, którą chciałby 

zatrzymać przy sobie na dłużej. Przystojny drań z Wall Street ma na swym koncie wiele podbojów, lecz dopiero 

przy Sarze zaczyna się zastanawiać, czy liczy się dla niego coś więcej. 

 

 

112. Piękny sekret / Christina Lauren ; przełozyła Katarzyna Krawczyk.- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Menadżerowie , Podróże służbowe , Londyn (Wielka Brytania) 

, Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Powieść erotyczna 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Sztywny brytyjski menedżer, przebojowa amerykańska stażystka i gorący romans, który grozi międzynarodowym 

skandalem Kiedy szef oznajmia Ruby Miller, że wysyła ją na długą delegację do Nowego Jorku, dziewczyna jest 

zszokowana. Jako jedna z najlepszych w branży inżynieryjnej w Londynie wie, że zawodowo sobie poradzi. Ale 

drży na myśl, że najbliższy miesiąc spędzi blisko zawodowo i fizycznie - bo w tym samym hotelu - z Niallem 

Stellą, szefem planowania w firmie i największym ciachem na świecie. Chociaż ona od miesięcy jest w nim 

zadurzona, Niall ledwie ją zauważa. Dopiero po całonocnym flircie na pokładzie samolotu budzi się i zaczyna 

zwracać na nią uwagę… Niall Stella, świeży rozwodnik, rzadko się rozluźnia i łamie reguły, a jak sam najlepiej 

wie, z kobietami radzi sobie beznadziejnie. Ale nawet on docenia powiew świeżego powietrza, jaki wnosi 

spontaniczna Ruby. Kiedy atrakcyjna Kalifornijka stawia sobie za cel pomóc seksownemu Brytyjczykowi 

rozluźnić się, nic jej nie powstrzyma. Tysiące mil od Londynu łatwo kochankom udawać. Ale czy związek, który 

zbudowali, nie runie po powrocie do domu? 
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113. Pionek / Małgorzata i Michał Kuźmińscy.- Wrocław : Wydawnictwo 

Dolnośląskie. Oddział Publicat, copyright 2016. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Anna Serafin (postać fikcyjna) , Sebastian Strzygoń (postać 

fikcyjna) , Seryjni zabójcy , Zgwałcenie , Śląsk , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

W gliwickim parku zostaje brutalnie zamordowana młoda dziewczyna. Przypomina to lokalnej społeczności                   

o seryjnym mordercy, który zabijał kobiety w Bytomiu, Gliwicach i Zabrzu. Skazany za te zbrodnie Wampir                   

z Szombierek niedługo wyjdzie na wolność. Niezależny dziennikarz Sebastian Strzygoń wraca do sprawy sprzed 

lat. Pomaga mu antropolożka Anna Serafin. To ona podejmuje się przeprowadzić wywiad z wampirem. Mnożą się 

pytania, komuś bardzo zależy, by przeszłość pozostała pogrzebana. Teraźniejszość też nie daje o sobie zapomnieć 

… Kto rozstawia pionki w tej niebezpiecznej grze? 

 

 

114. Pirania / Clive Cussler [oraz] Boyd Morrison ; przekład Maciej Pintara, Jacek 

Złotnicki.- Warszawa : Amber, 2017. 

(Z archiwów "Oregona" / Clive Cussler, Boyd Morrison ; 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Okręty , Szpiegostwo , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

W roku 1902 wybuch wulkanu zmiótł z powierzchni ziemi miasto na Martynice. Zginęły tysiące ludzi. Wśród nich 

niemiecki uczony, który dokonał przełomowego odkrycia. Ale jego dziennik ocalał… Ponad sto lat później Juan 

Cabrillo i załoga super nowoczesnego okrętu szpiegowskiego „Oregon” musi zmierzyć się z dziedzictwem 

naukowca, bo ktoś odnalazł wyniki jego badań i zamierza je wykorzystać do obłędnego celu. Od Wenezueli, przez 

Haiti i Berlin, po Waszyngton Cabrillo i jego ludzie rozpoczynają pojedynek, który mogą przypłacić życiem. Bo 

po raz pierwszy walczą z przeciwnikiem, który potrafi przewidzieć ich każdy ruch… 

 

 

115. Płomienna korona / Elżbieta Cherezińska.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Piastowie (ród) , Przemyślidzi (ród) , Wacław II (król Czech i 

Polski ; 1271-1305) , Władysław I Łokietek (król Polski ; ok. 1260-1333) , Historia 

alternatywna , Władza , Polska , Powieść historyczna , Fantastyka 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Książę Władysław powrócił z banicji i Kraków otworzył przed nim swe bramy. Królestwo nadal jest podzielone,  

a jego sercem, Starszą Polską, włada surowy Henryk z Głogowa. Branderburczycy nie spuszczają oka z Poznania. 

Krzyżacy wikłają wszystkich w grę o Pomorze, która rozpęta gdańskie piekło. Rikissa ponownie zostaje królową 

Czech, co zamiast przynieść pokój, staje się zarzewiem wojny. Czesi nie chcą zrezygnować z praw do polskiej 

korony. Święte insygnia Piastów i Przemyślidów giną w niewyjaśnionych okolicznościach. Władysław ma przy 
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sobie miecz Bolesława Śmiałego - króla banity. Oręż, którego historia niepokojąco splata się z losami 

templariusza Kunona. W trzecim i ostatnim tomie cyklu "Odrodzone Królestwo" Cherezińska otwiera przed 

czytelnikami świat, w którym miłości, zdrady i pasji nie sposób od siebie oddzielić. Od dworów królewskich do 

książęcych. Przez pałace papieskie do potężnych, krzyżackich komandorii. Świątobliwe mniszki i nieugięte 

kobiety Starej Krwi, sekretni zabójcy, wojownicy Trzygłowa i obudzone w ludziach tajemne bestie. Wszystko to 

splata się ze sobą, tworząc jeden, mieniący się wieloma barwami kobierzec, w którym najbardziej fascynujące jest 

to, iż utkany został na kanwie polskiej historii. 

 

 

116. Pogrzebani / Graham Masterton ; z angielskiego przełożył Grzegorz 

Kołodziejczyk.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Katie Maguire (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , 

Przemytnictwo , Śledztwo i dochodzenie , Irlandia , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

W 1921 roku w robotniczej dzielnicy Cork znika bez śladu czteroosobowa rodzina. Dziewięćdziesiąt lat później 

robotnicy remontujący dom na przedmieściu znajdują pod podłogą zmumifikowane zwłoki kobiety, mężczyzny, 

dwójki dzieci i psa. Katie Maquire, choć wie, że sprawcy tej zbrodni już od dawna nie żyją, podchodzi do śledztwa 

z takim samym zaangażowaniem jak do innych. Mimo że właśnie jest uwikłana - również osobiście - w sprawę 

piekielnie groźnego szefa gangu zajmującego się przemytem. A przełożeni chcą zamieść tę starą historią pod 

dywan, obawiając się, że może ona odgrzać polityczno-religijne waśnie i zebrać krwawe żniwo. 

 

 

117. Portugalka / Iwona Słabuszewska-Krauze.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Portugalia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

 

W tej rodzinie nic nie jest takie, jakie wydaje się na pierwszy rzut oka. Leonardo to ceniony winiarz, który uważa, 

że udało mu się zapomnieć o tym, co kiedyś utracił. Ktoś jednak wie, że to nieprawda. Camila, piękna                             

i zagadkowa, uchodzi za kobietę sukcesu. Ale zostaje posądzona o morderstwo. Gabriela jest szanowaną seniorką 

rodu. W sercu jednak skrywa pielęgnowaną latami nienawiść. Jest też Horacio, człowiek, który - wbrew swojej 

woli - sprawił najwięcej zamieszania. I wreszcie Sophie - obywatelka świata próbująca uciec od toksycznych 

relacji w rodzinie. Odkrywa coś, co wywraca jej życie do góry nogami i... zmienia przeszłość. Jest takie miejsce, 

w które nikt nie zapuszcza sie przypadkowo i gdzie sprawy załatwia się we własnym gronie. Dolina Douro. Poczuj 

prawdziwa Portugalię - słońce i mrok, upał i chłód. Rozwiąż zagadkę. To opowieść dla ciebie. 
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118. Powrót / Marcin Podlewski.- Lublin : Fabryka Słów, 2016. 

(Głębia / Marcin Podlewski ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Powieść , Fantastyka 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Głębia powraca! Wieści o zakazanym ładunku "Wstążki" docierają do najwyższych władz Zjednoczenia. Machina 

Triumwiratu idzie w ruch. Skokowiec kapitana Myrtona Grunwalda staje się najbardziej poszukiwaną jednostką 

we Wszechświecie. Ale jego załoga ma znacznie poważniejsze problemy niż ścigająca ją Flota Kooperacyjna. 

Nadchodzi bowiem coś, co raz na zawsze odmieni Wypaloną Galaktykę… i to na dobre. 

 

 

119. Pójdę do jedynej / Kasia Bulicz-Kasprzak.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Chłopcy , Przyjaźń , Służba wojskowa , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

 

Opowieść o dwóch młodych chłopcach, podejmujących na progu dorosłości krok, który radykalnie odmieni ich 

życie. Różne pobudki i środowiska, inne charaktery, lecz ta sama decyzja - kariera zawodowego żołnierza. Czy 

wybór na całe życie, podjęty, kiedy osobowość człowieka dopiero się kształtuje, może być tym właściwym? Jaki 

wpływ na niepokornego, lekkomyślnego Karola będzie miało zderzenie z wojskowym drylem? Czy pochodzący               

z tradycyjnej wielodzietnej wiejskiej rodziny Paweł odnajdzie swoje miejsce w koszarach w nadgranicznym 

mieście? Czy w ogóle można mówić o własnej drodze, kiedy każdego dnia trzeba wykonywać czyjeś rozkazy? 

Losy głównych bohaterów wielokrotnie splatają się ze sobą, łączy ich wspólna służba i pragnienie szybkiego 

awansu, ale przede wszystkim ta szczególna żołnierska przyjaźń, która rozpoczęła się jeszcze na początku kariery 

wojskowej i trwa, pomimo wielu zawirowań, na dobre i złe. 

 

 

120. Półtora trupa na głowę / Anna Kleiber.- Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Dziennikarze , Pisarze , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

 

Wanda, dziennikarka lokalnego pisma kulturalnego, otrzymała od szefa zadanie zdobycia wywiadu z równie 

poczytnym co tajemniczym pisarzem Ignacym Knychałką, który podczas Warszawskich Targów Książki ma 

pokazać światu swoją twarz. Mimo zapowiedzi pisarz jednak nie zjawia się na stoisku. Zdeterminowana Wanda 

postanawia śledzić siedzibę wydawcy, licząc, że uda jej się spotkać tajemniczego literata. Zależy jej na tym nie 
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tylko ze względu na wywiad, ale również dlatego, że sama napisała powieść i liczy na to, iż słynny autor 

bestsellerów pomoże jej swoją polecającą opinią. Szczęście jej sprzyja, bo z mieszkania wydawcy wychodzi 

mężczyzna o charakterystycznej niepozornej sylwetce i choć na wywiad się nie zgadza, to przyjmuje maszynopis 

jej dzieła. I w ten sposób Wanda zupełnie nieświadomie znajdzie się w samym środku wielkich i mniejszych 

zbrodni literackiego światka. 

 

 

121. Pragnienie / Jo Nesbø ; przełożyła z norweskiego Iwona Zimnicka.- Wrocław ; 

Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat, copyright 2017. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Harry Hole (postać fikcyjna) , Internet , Psychopatia , 

Zabójstwo , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-norw. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Młoda kobieta zostaje zamordowana we własnym mieszkaniu tuż po internetowej randce. Ślady na jej ciele 

wskazują, że sprawca jest wyjątkowo bezwzględny. Presja mediów, by znaleźć winnego, sprawia, że policja 

zwraca się do Harry'ego Hole. Były śledczy niechętnie myśli o powrocie do pracy, przez którą wiele w życiu 

stracił. Rozpoczyna dochodzenie dopiero, gdy zaczyna podejrzewać, że zbrodnia łączy się z nierozwiązaną sprawą 

z przeszłości. Podejmuje trop i daje się wciągnąć w nierówną grę z wyrachowanym psychopatą. 

 

 

122. Pragnienie / Richard Flanagan ; przełożył Maciej Świerkocki.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Dickens, Charles (1812-1870) , Franklin, Jane (1791-1875) , 

Franklin, John (1786-1847) , Ludy tubylcze , Tasmania (Australia) , Powieść 

historyczna 

Sygnatura: WG-austral. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Opowieść o kolonializmie, ambicji i pragnieniach, które czynią nas ludźmi. W 1841 roku słynny brytyjski 

odkrywca sir John Franklin i jego żona, lady Jane, przeprowadzają się do kolonii karnej - Ziemi van Diemena. Na 

miejscu lady Jane zachwyca się energiczną Aborygenką, Mathinną, którą postanawia adoptować. Jej edukacja ma 

być pokazem triumfu cywilizacji nad ukrytymi w każdym człowieku barbarzyństwem, porywczością                                

i pożądaniem. Kilkanaście lat później sir John Franklin wraz ze swoją załogą i dwoma statkami znika na Arktyce, 

dokąd wyruszył w poszukiwaniu słynnego Przejścia Północno-Zachodniego. Kiedy w Anglii pojawiają się 

doniesienia o kanibalizmie, którego mieli się dopuścić członkowie ekspedycji, opinia publiczna jest wstrząśnięta. 

Czy tak mogli postąpić ludzie, którzy niosą cywilizację całemu światu? Lady Jane, chcąc ocalić reputację męża, 

zwraca się o pomoc do będącego u szczytu sławy Charlesa Dickensa. Pisarz przygotowuje sztukę zainspirowaną 

wyprawą Franlikna. W miarę jak zagłębia się w historię brytyjskiego odkrywcy, zaczyna rozumieć, że tym, co 

pozwala zatriumfować nad barbarzyństwem, nie jest rozum... 
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123. Prawdziwa miłość / Krystyna Mirek.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 

2017. 

(Saga Rodu Cantendorfów / Krystyna Mirek ; [3]) 

(Książki / Edipresse) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Cantendorfowie (rodzina fikcyjna) , Arystokracja , Anglia 

(Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa , Romans historyczny , Saga rodzinna 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

Zamek Cantendorf długo skrywał w swoich murach mroczną tajemnicę. Jeśli Aleksander ujawni poznaną prawdę, 

straci wszystko: tytuł, zamek i pieniądze. Ostatni świadek umiera, więc mógłby milczeć. Jaką decyzję podejmie? 

Lady Isabelle Adler, kochanka hrabiego, jest o krok od ślubu z Aleksandrem. Co okaże się ważniejsze - Czy uda 

jej się odnaleźć w sobie dawną dziewczynę z prostymi i czystymi marzeniami? Wiedźma Alice wyrywa Kate                  

z objęć śmierci. Czy dramatyczne przeżycia sprawią, że dziewczyna spojrzy na świat inaczej? Co w życiu jest 

naprawdę ważne? Czy na tej liście znajdzie się miłość do Aleksandra - mężczyzny z bogatą przeszłością - która 

nie daje o sobie zapomnieć? W pustym zamku Cantendorf hula wiatr. Który z jego mieszkańców powróci w stare 

mury z nową nadzieją? Komu uda się złapać i zatrzymać szczęście? 

 

 

124. Przemilczenia / Susan Elliot Wright ; przełożyła Małgorzata Koczańska.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Przemoc , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Rok 1964. Maggie budzi się w szpitalu psychiatrycznym. Nie wie, kim jest, skąd pochodzi ani jak doszło do tego, 

że nic nie pamięta. W głowie wirują jej jedynie strzępy wspomnień - słowa piosenki, szalejąca burza, sceny 

przemocy. Powoli zaczyna składać te fragmenty i próbuje odnaleźć własną tożsamość. Jednak jak poradzi sobie              

w nowym życiu? Rok 2008. Jonathan dowiaduje się, że wreszcie zostanie ojcem. Wydaje się bardzo szczęśliwy, 

jednak wciąż tkwi w nim obawa przed nową rolą i ze doświadczenia w kontaktach z własnym ojcem - zimnym, 

odległym. Wkrótce po jego śmierci zjawia się tajemniczy detektyw i zaczyna wypytywać Jonathana o zbrodnie 

sprzed lat, o których ten nigdy nie słyszał. Te dwie na pozór zupełnie oddzielne historie zaczynają się przeplatać, 

powoli odsłaniając długo skrywane prawdy i konsekwencje tragicznych wydarzeń sprzed ponad czterdziestu lat. 

 

 

125. Przemytnik / Clive Cussler [oraz] Justin Scott ; przekład Maciej Pintara, Jacek 

Złotnicki.- Warszawa : Amber, 2017. 

(Isaac Bell / Clive Cussler, Justin Scott ; 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Isaac Bell (postać fikcyjna) , Prohibicja , Stany Zjednoczone 

(USA) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Siódmy bestseller Wielkiego Mistrza Przygody z cyklu Isaac Bell. Najbardziej niebezpieczna i najbardziej 
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osobista przygoda Isaaca Bella. Jest rok 1921, króluje prohibicja, kwitnie przemyt. Joe Van Dorn, przyjaciel i szef 

Isaaca Bella w Agencji Detektywistycznej Van Dorna, zostaje ciężko ranny podczas pościgu za łodzią szmuglerów 

whisky. Bell poprzysięga, że wytopi sprawców, nie wie jednak, z kim się zmierzy. Kiedy świadek strzałów do Van 

Dorna zostaje brutalnie zamordowany, staje się jasne, że nie chodzi o zwykłych przestępców. To egzekucja                      

w stylu radzieckiej tajnej policji. Od zgliszcz Europy po I wojnie światowej, przez opanowane przez mafię ulice 

Detroit, po kurorty Florydy Isaac Bell tropi najbardziej niebezpieczny przestępczy syndykat. Tym razem to nie 

zwykła siatka przemytnicza, lecz potężna międzynarodowa organizacja, która ma jeden cel: zniszczyć 

niepodległość Ameryki. 

 

 

126. Przyjaciele po grób / Nele Neuhaus ; tłumaczyli Anna i Miłosz Urbanowie.- 

Poznań : Media Rodzina, copyright 2013. 

(Gorzka Czekolada) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Oliver Bodenstein (postać fikcyjna) , Pia Kirchhoff (postać 

fikcyjna) , Ekolodzy (zawód) , Przedsiębiorcy , Taunus (góry) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-niem. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Gdy pracownik zoo w Kronbergu znajdzie ludzką rękę, komisarz Oliver von Bodenstein i jego koleżanka Pia 

Kirchhoff wdrożą śledztwo, które zatoczy szeroki łuk, nie omijając bogatych udziałowców holdingów 

budowlanych, najwyższych urzędników miejskich, genialnych młodych informatyków oraz bezkompromisowych 

ekologów. Dochodzenie nie oszczędzi też dyrektora zoo, Christopha Sandera, w którego niewinność wierzy 

jedynie zauroczona komisarz Kirchhoff… Od pierwszych stron książki wchodzimy w świat zawikłanych układów 

świata biznesu i wraz z głównymi bohaterami gubimy się w gąszczu sprzecznych tropów. Kto zabił Hansa-Ulricha 

Pauly'ego, znanego ekologa i obrońcę przyrody? Dla wielu był solą w oku, ale który z jego oponentów odważyłby 

się posunąć do zbrodni? 

 

 

127. Przyrodni brat / Penelope Ward ; [tłumaczenie Wojciech Białas].- Gliwice : 

Helion, copyright 2017. 

(Editiored) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Dorosłość , Miłość , Nastolatki , Nienawiść , Rodzeństwo , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Greta była cichą nastolatką, a jej życie miało swój spokojny rytm - szkoła, nauka, dorywcza praca i dom... Kiedy 

pewnego dnia pojawił się w nim jej przyrodni brat Elec, nie była na to przygotowana. Nienawidziła tego, jak 

wyżywał się na niej, dając upust swojej niechęci wobec nowej rodziny. Nienawidziła tego, że sprowadzał do 

swojego pokoju różne dziewczyny z ich szkoły. Nienawidziła tego, że coraz bardziej ją fascynował. Jego 

aroganckie zachowanie, muskularne ciało, pięknie wyrzeźbiona twarz sprawiły, że jej ciało wbrew umysłowi 

reagowało tak, jak jeszcze nigdy przedtem. Łączące ich uczucia zaczęły się zmieniać, aż pewnej nocy przekroczyli 

granicę, spoza której nie było już odwrotu... Następnego dnia Elec wrócił do Kalifornii, zniknął z jej życia równie 

nagle, jak się w nim pojawił. Minęły lata, od kiedy widziała go po raz ostatni. Gdyby nie rodzinna tragedia, która 

pewnego dnia zaskoczyła wszystkich, pewnie już nigdy nie stanęliby ze sobą twarzą w twarz. Oszołomiona Greta 

stwierdza, że nastolatek, dla którego straciła głowę, wyrósł na mężczyznę, który dziś potrafi doprowadzić ją do 

szaleństwa. Ze śmierci zrodziło się życie. Z nienawiści zrodziła się miłość. 
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128. Pułkownicy 1944. T. 1, Rzeczpospolita Partyzancka / Tomasz Stężała.- 

Warszawa : Erica, 2015. 

(Trzy armie / Tomasz Stężała ; [4]) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Nieczuja-Ostrowski, Bolesław Michał (1907-2008) , Armia 

Krajowa (AK) , Dowódcy (wojsko) , Oficerowie , Powieśc historyczna , Powieść 

wojenna 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

Nadchodzi gorące lato 1944 roku. Na ziemiach polskich toczą się zażarte walki między armiami hitlerowskimi                 

a nadciągającymi siłami bolszewików. W Okręgu Krakowskim Armii Krajowej trwa pospieszna mobilizacja 

oddziałów partyzanckich mających wyzwolić ziemie Świętokrzyskiego oraz zachodniej Małopolski jeszcze przed 

nadejściem Armii Czerwonej. Nieostrzelane i słabo uzbrojenie grupy Akowców muszą szybko przekształcić się                

w regularne wojsko. Major Bolesław Nieczuja-Ostrowski, dowodzący formującą się 106. Dywizją Piechoty, staje 

przed dramatycznymi wyborami, by wypełnić rozkazy dowództwa. Żołnierze AK rozpoczynają otwartą walkę                 

z niemieckim okupantem. Ostatnia odsłona serii "Trzy armie" skupia się na zapomnianych wydarzeniach 

związanych powstaniem i obroną Rzeczpospolitej Partyzanckiej, czyli utworzonego latem 1944 roku przez 

żołnierzy Armii Krajowej skrawka wolnej Polski. Walki mające doprowadzić do oswobodzenia i utrzymania 

podkrakowskich powiatów porównywane są do Powstania Warszawskiego. 

 

 

129. Pułkownicy 1944. T. 2, [Nowe życie] / Tomasz Stężała.- Warszawa : Erica, 2017. 

(Trzy armie / Tomasz Stężała ; [5]) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Nieczuja-Ostrowski, Bolesław Michał (1907-2008) , Dowódcy 

(wojsko) , Oficerowie , Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) , Powieść historyczna , 

Powieść wojenna 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Rok 1945. Armia Czerwona przetacza się przez Polskę i Prusy. Pułkownik Nieczuja-Ostrowski wraz ze swoimi 

żołnierzami z niepokojem obserwują rozwój sytuacji i narastający z dnia na dzień sowiecko komunistyczny terror. 

Nowa sytuacja wymusza na bohaterach okupacji podejmowanie dramatycznych decyzji, które wpływają też na ich 

najbliższych. Ostrowscy ruszają na północ, w okolice Elbląga, by rozpocząć nowe życie, tworząc akowską 

spółdzielnię. W tym też mieście starają się za wszelką cenę przeżyć niemieccy bohaterowie Trzech Armii: 

zarówno cywile, jak i jeńcy wojenni. Pułkownik Owczarskij z NKWD znów powraca do Elbinga, tym razem                  

z niebezpieczną misją powierzoną przez Moskwę. Musi także poradzić sobie z intrygą, która mu zagraża. 

Zrujnowany przez trzy tygodnie zażartych walk Elbląg powoli wraca do życia. 

 

 

130. Rewers / [aut. Wojciech Chmielarz et al. ; red. prowadzący Filip Karpow].- 

Poznań : Czwarta Strona, cop. 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Opowiadanie polskie - 21 w , Opowiadanie kryminalne polskie , 

Antologie 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 
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Jedenastu najlepszych polskich autorów kryminałów, jedenaście miejscowości, z których każda naznaczona jest 

zbrodnią. Każde miasto ma swój rewers. Znajome nazwy, utarte ścieżki i oswojone miejsca kryją ciemną stronę 

schowaną pod osłoną nocy, w zapomnianych schowkach, starych piwnicach, a często - za oknami pozornie 

zwykłych mieszkań. Pamiętają i wiedzą o niej mury budynków, brukowane uliczki, ciemne zakamarki parków, 

miejskie stawy i rzeki. Rewers to podróż po mrocznej stronie polskich ulic, zaułków i dzielnic, po kraju 

nierozwikłanych zabójstw, zdrad i tajemnic przeszłości. 

 

 

131. Rzeka tęsknoty / Joanna Jax.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2017. 

(Zemsta i przebaczenie / Joanna Jax ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe: II wojna światowa (1939-1945) , Miłość , Postawy , Przyjaźń , 

Polska , Rosja , Ukraina , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Kolejne lata wojny odzierają mieszkańców Europy ze złudzeń na rychłe jej zakończenie. Nie tylko na terenie 

Polski ludzie stykają się z okrucieństwem, także wycieńczająca wojna na wschodzie odkrywa barbarzyńskie 

praktyki, gdzie pojęcie człowieczeństwa zostaje zdewaluowane i ludzkie życie wydaje się nie mieć wartości. Los 

rozdziela czwórkę bohaterów i stawia przed nimi kolejne wyzwania, a brzemię wojny odciska na nich głębokie 

piętno. Czy uda im się pokonać piętrzące się przeszkody? Czy miłość i przyjaźń wygrają z nienawiścią                           

i egoizmem, gdy ludzkie ścieżki wyznacza historia? Kiedy biografie naznaczone są bólem i krwią, każdy stara się 

ocalić to, co jeszcze dobrego tli się w człowieku. 

 

 

132. Sekret willi Romantica / Elizabeth Adler ; przełożył Adrian Tomczyk.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Śledztwo i dochodzenie , Francja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Jolly, ciotka Mirabelli Matthews, zmarła dość nieoczekiwanie i w tajemniczych okolicznościach. W rezultacie 

Mirabella dziedziczy willę na południu Francji. Podczas podróży kobieta poznaje Verity, młodą dziewczynę, która 

uciekła od męża, i zabiera ją do siebie. Ich samochód zostaje zepchnięty z drogi i kobiety cudem uchodzą                      

z życiem, a wkrótce okazuje się, że niebezpieczeństwa się na tym nie skończą… Okazuje się, że ciotka Jolly 

wiodła ciekawsze życie, niż można by podejrzewać, a kilku mężczyzn, którzy stanowili jego ważną część, pojawia 

się na progu willi Romantica. Mirabella i Verity muszą się dowiedzieć, komu mogą ufać, a kto zwyczajnie 

wykorzystuje swój urok, by pod maską grzeczności skryć twarz mordercy. 
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133. Serce ze szkła / Emma Scott ; przełożyła Katarzyna Agnieszka Dyrek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Artyści , Chorzy nieuleczalnie , Muzycy , Powieść obyczajowa , 

Romans 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Kacey Dawson zawsze żyła na krawędzi - podejmowała impulsywne, czasem lekkomyślne decyzje. W tej chwili, 

jako wiodąca gitarzystka dobrze zapowiadającego się zespołu, stoi na progu sławy i bogactwa. Jednak porażka na 

koncercie w Las Vegas grozi całkowitym zrujnowaniem kariery. Dziewczyna budzi się z gigantycznym kacem, 

nie pamiętając zdarzeń ubiegłej nocy ani tego, w jaki sposób skończyła na kanapie u swojego kierowcy… 

Jonahowi Fletcherowi kończy się czas. Zdaje sobie sprawę, że jego sytuacja jest beznadziejna, więc przyrzeka 

sobie, by jak najlepiej wykorzystać pozostałe mu miesiące. Ma jeszcze w planach zobaczyć wystawę swojej 

instalacji ze szkła w prestiżowej galerii sztuki… Nie planował natomiast zakochać się w nieokrzesanej, 

nieprzewidywalnej rockmence, która usnęła po imprezie w jego domu. Jonah dostrzega, że Kacey zmierza ku 

zatraceniu. Pozwala jej zostać u siebie przez kilka dni, by zdołała wytrzeźwieć, doprowadzić się do porządku                  

i pozbierać myśli. Żadne z nich nie spodziewa się, że poczują coś głębokiego, czystego i ważnego… Coś kruchego 

jak szkło, co pod koniec może się roztrzaskać na milion kawałków bez względu na to, jak mocno będą starali się 

to trzymać. 

 

 

134. Spacer nad rzeką / Monika A. Oleksa.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Rodzina , Kazimierz Dolny (woj. lubelskie, pow. puławski, gm. 

Kazimierz Dolny) , Powieść , Romans 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Każdy człowiek rodzi się z pustką, którą może wypełnić tylko jedna, właściwa osoba. Zosia Rybicka ma 

szczęście, spotyka Pawła, mężczyznę swojego życia. Zakochują się w sobie bez pamięci. Paweł, szanowany lekarz 

z warszawskiej kliniki, proponuje jej wyjazd do rodzinnego domu w Kazimierzu nad Wisłą. Tam, w małym 

miasteczku, Zosia poznaje ludzi i miejsca bliskie jej ukochanemu. Każdego dnia Kazimierz odkrywa przed Zosią 

swoje małe sekrety. Mieszkańcy Doktorówki, domu Pawła, dbają o nią troskliwie. Zosia rozkochuje się                      

w powolnym rytmie życia miasteczka, w jego brukowanych uliczkach i spacerach wzdłuż rzeki. Wśród dobrych 

wspomnień odkrywa jednak także te bolesne. Kim była Julia? Jakie sekrety zabrała ze sobą, gdy odeszła? 

Dlaczego obecność Mikołaja, brata Pawła, wprowadza tak wiele niepokoju? W otoczeniu budzącej się wiosny, 

wiślanych skarp i cienistych wąwozów, które oparły się upływowi czasu, Zosia odkrywa prawdę o cudownym 

kazimierskim domu i zamieszkującej go rodzinie. Jej przyjazd sprawia, że dawne rany zostają rozdrapane, jednak 

tylko po to, by móc wreszcie się prawdziwie się zagoić. Szczęście, które mogą dać tylko najbliżsi, nareszcie 

rozkwita w Doktorówce jak piękny majowy dzień, który przychodzi po gwałtownej wiosennej burzy. 
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135. Spisek / Robert Harris ; z angielskiego przełożyła Magdalena Słysz.- Wydanie 4.- 

Warszawa : Albatros, 2016. 

(Trylogia rzymska / Robert Harris ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Cyceron (106-43 p.n.e.) , Starożytny Rzym , Powieść 

historyczna , Thriller 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Powieść historyczna napisana w konwencji thrillera. Intrygi i walka o władzę, w której nie istnieją takie słowa, 

jak: lojalność, uczciwość, litość. Marek Tuliusz Cycero - uwikłany w polityczne rozgrywki genialny orator i mąż 

stanu, który waży się na wystąpienie przeciwko Juliuszowi Cezarowi. Nad republikę rzymską nadciągają czarne 

chmury. Do dwóch dawnych konkurentów w walce o władzę - osławionego wodza legionistów, Pompejusza,                   

i najbogatszego człowieka w Rzymie, Krassusa - dołącza młody i pozbawiony wszelkich skrupułów Juliusz Cezar 

oraz niezrównoważony Katylina. Ten ostatni, żeby pozbyć się długów, znalazł sobie sojuszników i przygotowuje 

zamach stanu. Jedynym człowiekiem, który może go udaremnić, jest Marek Cycero. Tylko że może to przypłacić 

życiem. 

 

 

136. Strażnicy światła / Abby Geni ; [Polish translation by Marcin Rusnak].- Białystok 

: Wydawnictwo Kobiece - Illuminatio Łukasz Kierus, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Fotografowie , Wyspa , Powieść , Horror 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Miranda, która jest fotografem przyrody, przeprowadza się na Wyspy Farallońskie, skalisty archipelag niedaleko 

wybrzeża kalifornijskiego, aby przez rok w spokoju uwiecznić na zdjęciach dziki krajobraz. Towarzyszą jej 

jedynie mieszkający tam nieco ekscentryczni naukowcy, zajmujący się badaniami miejscowych gatunków ryb, 

szczególnie rekinów żerujących w pobliskich wodach, oraz ptaków morskich. Niedługo po przybyciu na wyspę 

Miranda zostaje zaatakowana przez jednego z mieszkańców. Kilka dni później jej prześladowca zostaje znaleziony 

martwy, co wygląda na nieszczęśliwy wypadek. Z biegiem czasu kobieta przywiązuje się coraz bardziej do 

urokliwego krajobrazu, jednocześnie zgłębiając legendy, w których to miejsce określano mianem "Wyspy 

Umarłych". Kiedy pojawiają się kolejne akty przemocy, Miranda nabiera podejrzeń co do naukowców i przestaje 

komukolwiek ufać. 

 

 

137. Strażnik sadu / Cormac McCarthy ; przełożył Michał Kłobukowski.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Patologia społeczna , Zabójstwo , Tajemnica , Tennessee (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 
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Lata trzydzieste minionego wieku, mroczne i przez wielu zapomniane zakątki stanu Tennessee. Trzech bohaterów. 

John Wesley Rattner, młody chłopak, stara się zarobić na życie, polując na piżmaki. Marion Sylder lata temu 

zamordował ojca Rattnera. Teraz para się przemytem alkoholu. Stary Ather Ownby w ponurym sadzie strzeże 

zakopanego ciała. Zbrodnia sprzed lat w dziwny i zaskakująco ironiczny sposób połączy tych, którzy pozostali 

przy życiu... Piękna, choć miejscami przerażająca historia o Ameryce tamtych lat: o szmuglerach, kryminalistach, 

skorumpowanych strażnikach prawa, o rasizmie, ludziach, którym los poskąpił szczęścia, i o bezpowrotnie 

utraconej niewinności. 

 

 

138. Syn szczęścia / Herbjørg Wassmo ; przekład z języka norweskiego Ewa M. 

Bilińska.- Sopot : Smak Słowa, 2017. 

(Arcydzieła Norweskiej Literatury) 

(Trylogia Diny / Herbjørg Wassmo ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Matki i synowie , Norwegia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-norw. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Matka zabija swojego rosyjskiego kochanka. Świadkiem morderstwa jest jej jedenastoletni syn. Nie może on 

nikomu powiedzieć prawdy, dlaczego wrzos koło mężczyzny zabarwił się na czerwono. Jednak pytań bez 

odpowiedzi jest więcej: Czy świadek jest winny? Czy milczenie jest kłamstwem? Czy matka ma prawo poświęcić 

kogo tylko chce? Powieść ukazuje Benjamina, syna Diny z Reinsnes i jego okres dojrzewania od chłopca do 

mężczyzny. Tytułowy bohater poszukuje Diny w Berlinie, ale także w kobietach, które spotyka: w żonie garbarza 

z Tromsø, Karnie ze szpitala polowego przy Dybbøl oraz córce profesora, Annie, która jest zaręczona z jego 

najlepszym przyjacielem. 

 

 

139. Syreny / Joseph Knox ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków : Wydawnictwo 

Otwarte, 2017. 

(Zodiac) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Nastolatki , Osoby zaginione , Politycy , Przestępczość 

zorganizowana , Manchester (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

W zarządzanych przez mafię pubach i knajpach Manchesteru syreny sprzedają bilety do piekła - heroinę i ecstasy. 

Żyjąc na krawędzi, skutecznie skrywają swoje sekrety. W łaski syren musi się wkupić młody detektyw Aidan 

Waits, skompromitowany policjant, który nie może uwolnić się od błędów przeszłości. Aby nie stracić odznaki, 

zostaje wtyczką wśród narkotykowych dealerów. Sprawy mocno się komplikują, gdy Waits ma odnaleźć córkę 

ważnego polityka ukrywającą się wśród syren. Klucząc w świecie skorumpowanych policjantów, pięknych kobiet 

i bezwzględnej mafii, odkrywa prawdę, którą niekoniecznie chciał poznać. 
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140. Szept anioła / Katarzyna Sarnowska.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Aniołowie , Kobieta , Trudne sytuacje życiowe , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Życie nie rozpieszcza Aliny: porzuca ją mąż, przechodzi załamanie psychiczne, boryka się z nielubianą pracą.               

W najtrudniejszej chwili w jej życiu pojawia się pomoc w postaci przesłania Aniołów. Zbiegiem okoliczności                  

w ręce bohaterki trafia niezwykła książka, Rozmowy z Aniołami, od której rozpoczyna się jej życiowa przygoda             

i przemiana. Czy Alina odnajdzie w sobie odwagę, by stawić czoła przeciwnościom? Czy spotka prawdziwą 

miłość? 

 

 

141. Szlachetne serce / Susan Anne Mason ; tłumaczenie Anna Pliś.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2017. 

(Mieć odwagę, by marzyć / Susan Anne Mason ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Duchowość chrześcijańska , Sumienie , System wartości , 

Wiara , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura: WG-kanad. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Czy irlandzkiej dziewczynie uda się znaleźć prawdziwą miłość w Ameryce? Maggie Montgomery od dawna 

pragnęła zobaczyć Amerykę. Jej marzenie nareszcie się spełnia. Odwiedza ukochanego brata Rylana, uciekając 

tym samym od niechcianych zalotów Neilla Fitzgeralda. Jednak Maggie skrywa pewien sekret. Planuje zostać                

w Ameryce, aby znaleźć tu nie tylko szczęście, ale też miłość swojego życia. Gdy przybywa do Irlandzkich Łąk, 

spotyka intrygującego mężczyznę. Na początku myśli, że to jeden ze stajennych, ale kiedy Rylan domaga się, by 

trzymała się z daleka od Adama O’Leary’ego, Maggie uświadamia sobie, że to brat Colleen, który niedawno 

wyszedł z więzienia. Niestety nie potrafi sprawić, by jej serce podporządkowało się prośbie brata. Adam O’Leary 

zawsze czuł, że nie zasługuje na swoje miejsce w rodzinie. Czas spędzony w więzieniu tylko umocnił go w tym 

przeświadczeniu. Teraz, kiedy już odzyskał wolność, ma nadzieję, że uda mu się zmienić i odzyskać zaufanie 

najbliższych. Choć wcale tego nie chce, coraz bardziej zakochuje się w Maggie Montgomery. Podczas gdy 

wszyscy starają się, żeby ich rozdzielić, pomiędzy tym dwojgiem rodzi się uczucie, którego nic nie może 

zniweczyć. Czy Adam zmienił się naprawdę? I czy jego grzeszna przeszłość nie okaże się zbyt trudna do 

uniesienia dla Maggie? 

 

 

142. Szósta apokalipsa / James Rollins ; z angielskiego przełożył Jerzy Żebrowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2016. 

(Sigma Force / James Rollins ; cz. 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Badania naukowe , Epidemie , Lodowce , Antarktyda , 

Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 
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Odległa wojskowa stacja badawcza wysyła rozpaczliwy sygnał, zakończony rozpaczliwym żądaniem: „Zabijcie 

nas wszystkich!”. Z sąsiedniej bazy wyrusza ekspedycja ratunkowa, która stwierdza na miejscu nie tylko śmierć 

całego personelu stacji, ale zagładę każdego żywego organizmu w promieniu osiemdziesięciu kilometrów. Teren 

jest całkowicie wyjałowiony, a tajemnicza zaraza wciąż się rozprzestrzenia. Komandor Grey Pearce i jego oddział 

Sigma muszą unieszkodliwić zagrożenie, którego źródła tkwią w zamierzchłych czasach, gdy Antarktyda była 

zielona, a życie na ziemi wciąż balansowało na ostrzu noża. Podążając za wskazówkami na starej mapie                          

z biblioteki aleksandryjskiej, oddział Sigma odkryje zagadkę lodowego kontynentu i tajemniczej formy życia 

ukrytej pod śniegiem. Stawką w tej misji jest przetrwanie rodzaju ludzkiego. 

 

 

143. Szóste okno / Rachel Abbott ; przełożyła Joanna Grabarek.- Poznań : Filia, 2017. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Matki i córki , Samobójstwo , Śledztwo i dochodzenie , 

Wdowieństwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Po śmierci męża Natalie Gray wiąże się z jego najlepszym przyjacielem, Edem Cooperem. Kobieta pragnie, aby 

zastąpił on ojca jej dorastającej córce, Scarlett. Z czasem jednak zaczyna podejrzewać, że intencje mężczyzny nie 

są do końca czyste. Natalie próbuje zapewnić sobie i córce bezpieczeństwo, dlatego wkrótce przeprowadzają się 

do innego domu. To miejsce również skrywa swój mroczny sekret. Być może znacznie gorszy od tego, przed 

którym uciekły. Tymczasem Tom Douglas prowadzi śledztwo w sprawie samobójstwa nastolatki. Ślady 

doprowadzają go do Natalie i Scarlett. Czy Douglas zdąży ochronić je przed prawdą, która może zniszczyć ich 

życie na zawsze? 

 

 

144. Ściana burz / Ken Liu ; tłumaczenie Agnieszka Brodzik.- Kraków : Wydawnictwo 

SQN, 2017. 

(Pod sztandarem Dzikiego Kwiatu / Ken Liu ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Rewolucja , Władcy , Wojna , Dara (kraina fikcyjna) , Powieść , 

Fantasy 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Żadna cywilizacja nie jest gotowa na swój kres. Kuni Garu, znany teraz jako cesarz Ragin, stara się zapewnić 

cesarstwu rozwój, a jednocześnie zadośćuczynić żądaniom ludu. Nie wie, że za mityczną Ścianą Burz kryje się 

potężna siła, zdolna rozpętać w Darze pandemonium. Kiedy do wybrzeży jednej z wysp docierają tajemniczy 

Lyucu ze swymi skrzydlatymi bestiami, w imperium wybucha chaos karmiony przerażeniem. Tym razem Kuni nie 

może poprowadzić swoich ludzi przeciwko zagrożeniu - musi radzić sobie z fałszywymi oskarżeniami i zdradą 

wśród najbliższych. Jedyną nadzieją dla Dary są dorosłe już dzieci cesarza, gotowe zaznaczyć swoją obecność             

w annałach historii. Czeka je trudne zadanie. Nadchodzą bowiem czasy przerastające wyobrażenie tak 

mieszkańców Wysp, jak i ich bogów. 
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145. Śleboda / Małgorzata i Michał Kuźmińscy.- Wrocław : Wydawnictwo 

Dolnośląskie. Oddział Publicat, copyright 2015. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Anna Serafin (postać fikcyjna) , Sebastian Strzygoń (postać 

fikcyjna) , Górale , Murzasichle (woj. małopolskie, pow. tatrzański, gm. Poronin) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

Anka Serafin, młoda doktor antropologii z Krakowa, jedzie w Tatry, by szukać własnej tożsamości. Znajduje 

trupa. Zmasakrowane zwłoki z Doliny Suchej Wody należą do starego górala. Historia zamordowanego Jana 

Ślebody wiedzie ku skrzętnie ukrywanej podhalańskiej przeszłości. To zabójstwo jest dopiero pierwszą ze zbrodni, 

które zdaja się karą za stare grzechy. Czy Anka i tabloidowy dziennikarz Sebastian Strzygoń odkryją, kto zabija           

w Murzasichlu i dlaczego krwią ofiar maluje swastykę? Czy przekonają się, ile dla górali warta jest śleboda, czyli 

wolność? 

 

 

146. Ślepnąc od świateł / Jakub Żulczyk.- Warszawa : Świat Książki, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Narkotyki , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Zagadkowa, dynamiczna miejska odyseja, pełna zaskakujących zwrotów akcji i splotów wydarzeń, skłaniająca do 

zastanowienia, co znaczą w dzisiejszych czasach podstawowe wartości: miłość, przyjaźń czy wierność. A może 

raczej… ile kosztują? Poruszający obraz współczesnej rzeczywistości, w której handlarz narkotyków staje się 

równie niezbędny jak strażak czy lekarz, jest nocnym dostawcą paliwa dla tych, którzy chcą - albo muszą - 

utrzymać się na powierzchni. 

 

 

147. Świat dla ciebie zrobiłem / Zośka Papużanka.- Kraków : Znak, 2017. 

(Proza PL) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Relacje międzyludzkie , Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

"Powinnaś była ze mną przyjechać, raz zrezygnować ze swoich projektów i funduszy i przyjechać. Albo ja 

powinienem zostać z tobą w domu. Nie powinniśmy w każdym razie się rozdzielać, bo to nam nie służy, 

stanowczo nie służy takie rozdzielanie, kiedy już ludzie nauczyli się ze sobą być (...). Na pewno nie zasnę, 

pomyślał, łóżko jest oczywiście za duże, jak można zasnąć mając tyle wolnego miejsca z każdej strony (...)". To 

książka o tym, że nie ma nas bez innych. Że nie umiemy być ze sobą, chociaż tego właśnie potrzebujemy 
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najbardziej. I że bycie razem nie jest ani trudne, ani łatwe. I że z tej łatwości i trudności tworzą się historie, które 

trzeba opowiedzieć. 

 

 

148. Światło nie może zgasnąć / Diane Chamberlain ; przełożył Michał Jauszkiewicz.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Małżeństwo , Tajemnica , Zdrada , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Doktor Olivia Simon kończy właśnie dyżur na pogotowiu. Mąż czeka na nią ze świąteczną kolacją. Od miesięcy 

między nimi się nie układa. Ona stara się ratować swoje małżeństwo, ale Paul nie ukrywa swojej fascynacji 

artystką Annie O’Neill. Olivię zatrzymuje jednak w pracy nagły przypadek. Kobieta postrzelona w klatkę 

piersiową, w której lekarka rozpoznaje piękną Annie O’Neill. Stan rannej jest krytyczny, dlatego Olivia decyduje 

się na natychmiastową operację. Mimo to Annie umiera. Czy Olivia zrobiła wszystko, by ją uratować? To pytanie 

zadaje jej Paul, obsesyjnie zakochany w Annie. O to zapyta ją także Alec O’Neill, który widział w Annie idealną 

żonę i matkę. A czy sama Olivia pewna jest odpowiedzi? Stara się podążać śladami swojej rywalki, by zrozumieć 

fascynację swojego męża. Annie dopiero po śmierci pozwala bliskim zrozumieć, jaka była naprawdę. Poznają jej 

pilnie strzeżone tajemnice, które na zawsze odmienią ich życie. 

 

 

149. Tajemnica skarbu Ala Capone / Grzegorz Kalinowski.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2016. 

(Śmierć frajerom / Grzegorz Kalinowski ; cz. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Heniek Wcisło (postać fikcyjna) , Przestępczość , Życie 

codzienne , Stany Zjednoczone (USA) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Sensacja , 

Powieść historyczna 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

Trzecia część cyklu Śmierć frajerom rozgrywa się w Chicago, dokąd Heniek Wcisło ucieka przed ścigającym go 

aspirantem Karolem Denhelem. Kluczowe sceny będą się jednak rozgrywały w Warszawie, która jest rodzinnym 

miastem Heńka oraz autora powieści. Po dramatycznych wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnich scenach 

Złotej maski Heniek Wcisło jest zmuszony na jakiś czas opuścić Warszawę. Zatrzymuje się w Chicago, gdzie 

poznaje zupełnie nowy świat. Świat gangsterów, prohibicji, zawodowego boksu, golfa, awiacji i jazzu. Heniek                

z nową tożsamością i wachlarzem fałszywych i prawdziwych paszportów zwiedzi San Francisco i Hollywood, a w 

Nowym Jorku zawita zarówno do Metropolitan Opera, jak i do Cotton Clubu. Świat szalonej muzyki, szybkich, 

wielkich pieniędzy, jeszcze szybszych samochodów oraz wyzwolonych kobiet wciągnie Heńka, ale nie na tyle by 

zechciał zostać tam na stałe. Po powrocie z Ameryki Heniek stanie się szanowaną postacią, człowiekiem o silnej 

pozycji w warszawskim towarzystwie, ale przeszłość oczywiście nie pozwoli mu o sobie zapomnieć. 
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150. Tajemnice Bostonu / Elizabeth Camden ; tłumaczenie Martyna Żurawska.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Artyści plastycy , Edytorzy , Boston (Stany Zjednoczone) , 

Powieść , Romans 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Artystyczny talent Stelli West uczynił z niej czołową postać londyńskiej bohemy. Kiedy jednak jej ukochana 

siostra ginie w tajemniczych okolicznościach, kobieta rzuca wszystko i udaje się do Bostonu. Z determinacją 

walczy o przerwanie zaklętego kręgu milczenia wokół śmierci Gwendolyn. Gdy spotyka Romulusa 

White&amp;amp;apos;a, wydawcę posiadającego liczne znajomości wśród miejscowych oficjeli, szybko 

uświadamia sobie, że mógłby on okazać się ważnym sprzymierzeńcem w jej prywatnym śledztwie. Wcześniej 

Romulus przez lata przekonywał Stellę, aby zgodziła się pracować dla jego czasopisma. Tworzone przez nią 

ilustracje mają mu zapewnić szczyty rynkowej popularności. Mężczyzna nie cofnie się zatem przed niczym, byle 

tylko ściągnąć Stellę do redakcji. Między bohaterami dość szybko zaczyna iskrzyć, co zresztą niepokoi samego 

Romulusa - obawia się, że atrakcyjność Stelli może zagrozić jego wywalczonej z trudem niezależności. Widzi               

w kobiecie pokrewną duszę, zarazem jednak zadaje sobie pytanie, czy warto udzielać jej pomocy w rozwikłaniu 

zagadki śmierci siostry, jeśli wiązałoby się to z ryzykiem utraty dorobku całego życia? 

 

 

151. Taka jak ty / Gabriela Gargaś.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobiety , Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

 

Karolina i Mariona przyjaźniły się od dziecka. Wśród bloków z wielkiej płyty huśtały się „od dechy do dechy”, 

wisiały na trzepaku głową w dół i zwierzały się sobie z pierwszych zauroczeń. Gdy weszły w dorosłość, ich 

przyjaźń trwała, a one wiedziały o sobie wszystko. Mariona jako pierwsza wyszła za mąż i urodziła dwóch 

chłopców. Dom, praca i mąż stały się jej całym światem. Dopóki nie poznała Bartka… Karolina zwlekała                       

z założeniem rodziny. Zdeklarowana singielka, chłonęła życie i korzystała z jego uroków. W końcu spotkała 

Michała, mężczyznę swojego życia. Jednak nie wszystko potoczyło się tak, jak oboje chcieli… 

 

 

152. Taniec ze świetlikami / Denise Hunter ; tłumaczenie Joanna Olejarczyk.- 

Rzeszów : Dreams, 2017. 

(Chapel Springs / Denise Hunter) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Rodzina , Powieść , Romans 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 
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Przez kilka lat Jade próbowała chronić swoje wrażliwe serce. Teraz wraca do domu w Chapel Springs, a w jej 

życie ponownie wkracza Daniel, sprawiając, że znowu chce jej się tańczyć. Dorastając w niewielkim miasteczku 

nad rzeką Ohio w stanie Indiana, Jade McKinley zawsze czuła się jak chwast w ogrodzie różanym. Wyjeżdżając, 

była przekonana, że nigdy już nie spojrzy wstecz. Teraz, gdy jest samotna, w ciąży i bez grosza przy duszy, nie ma 

innego wyboru - musi wrócić. Daniel Dawson, burmistrz Chapel Springs, od wielu lat był przyszywanym 

członkiem rodziny McKinley'ów. Jego krewnych nigdy przy nim nie było, więc odnalazł swoje miejsce w pełnym 

życia domu McKinley'ów. Od lat jest zakochany w Jade, jednak ona uważa go za starszego brata. Teraz, gdy 

dziewczyna wraca po rocznej nieobecności, jego uczucia rosną w siłę. Jade usiłuje się ustatkować, ale wszystko 

idzie nie po jej myśli. Dziewczyna ukrywa przed rodziną swoje tajemnice i czuje, że mężczyzna, który od 

dzieciństwa nazywał ją „pętakiem?, dziwnie ją pociąga. Powrót do domu może okazać się bardziej 

skomplikowany, niż mogłaby sobie wyobrazić. 

 

 

153. Te wszystkie następne lata / Catherine Dunne ; przełożyła Magda Witkowska.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Miłość , Kobieta , Hiszpania , Irlandia , Cypr , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura: WG-irl. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Calista, piękna i zdecydowana Irlandka o hiszpańskich korzeniach, zakochuje się w starszym od siebie 

Alexandrosie i wyjeżdża z nim na Cypr. Na miejscu czar pryska, a Calista staje się więźniarką apodyktycznego 

męża. Postanawia jednak walczyć o siebie, a po burzliwych przeżyciach i dotkliwej stracie szuka spokoju -                     

i zemsty za swoją krzywdę. Pilar ucieka z hiszpańskiej wsi do Madrytu w poszukiwaniu lepszego życia. Pragnie za 

wszelką cenę wyrwać się z biedy, ciężko więc pracuje i ciuła każdy grosz. Ona również ulega urokowi starszego 

mężczyzny i przez jakiś czas żyje jak w bajce. Kiedy spotyka ją gorzkie rozczarowanie i niepowetowana strata, 

postanawia mimo wszystko zapewnić sobie dobre życie i naprawić błąd sprzed lat. 

 

 

154. To jedno lato / Dorota Milli.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Wakacje , Dźwirzyno (woj. zachodniopomorskie, pow. 

kołobrzeski, gm. Kołobrzeg) , Powieść , Romans 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Lukrecja Lis, dziewczyna z charakterem, doradca klienta w warszawskim banku, po kolejnej porażce miłosnej 

postanawia odpocząć od miasta i jedzie do Dźwirzyna, swojej rodzinnej miejscowości. Musi odczarować zły urok 

i stworzyć nowy plan na życie. Luka myśli głównie o sobie, małymi miasteczkami gardzi, a ich mieszkańców 

uważa za nieudaczników. Pewnym krokiem przemierza chodniki nadmorskiego Dźwirzyna. Stukot Lukowych 

szpilek dociera do ucha kierowcy busa bałtyckiego kurortu, przystojnego Huberta. Warszawianka staje się 

wyzwaniem dla pewnego siebie mężczyzny. Oboje beztrosko korzystają z uroków polskiego wybrzeża smaganego 

pachnącą bryzą i pełnego urokliwych fal oblewających piaszczyste brzegi. Ani Luka, ani Hubert nie spodziewają 

się jednak, czym stanie się dla nich to jedno lato, i dokąd ich zaprowadzi spacer nadmorską plażą... 
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155. To koniec, Anno / Joanna Opiat-Bojarska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Anna Rogozińska (postać fikcyjna) , Dziennikarze , 

Dziennikarstwo śledcze , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Dziennikarka telewizyjna Anna Rogozińska znajduje w skrzynce pocztowej tajemniczą kopertę. Z przesyłki 

wypada karta do gry - zaproszenie do morderczej rozgrywki - oraz lakoniczny list od siedzącego za kratami 

Kapelusznika. Czy niebezpieczny kryminalista pomoże Annie zapobiec serii zabójstw? Problemy prywatne 

utrudniają śledztwo, w dodatku zwierzchnicy zlecają Annie zadanie angażujące niemal 24 godziny na dobę - 

reportaż o pracy pogotowia ratunkowego. Dziennikarka nie ma wyboru, musi podjąć wyzwanie, niestety 

ratownicy są niechętni do współpracy. Anna musi wytrzymać wycieńczające tempo i stan ciągłej gotowości, co 

więcej - zadanie może okazać się bardzo niebezpieczne… 

 

 

156. Trzy i pół sekundy / Amanda Prowse ; przełożyła Edyta Świerczyńska.- Białystok 

: Wydawnictwo Kobiece - Illuminatio Łukasz Kierus, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Dzieci , Rodzice , Poczucie straty , Śmierć , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Grace i Tom Penderford to zgodne i szczęśliwe małżeństwo, które wiedzie sielankowe życie na angielskiej 

prowincji, wychowując córeczkę Chloe. Mała dziewczynka jest ich oczkiem w głowie. Wkrótce po trzecich 

urodzinach Chloe świat rodziny legnie w gruzach. Dziecko nagle zapada na sepsę, która na zawsze rozbija 

szczęśliwą trójkę, odbierając rodzicom ukochany skarb. Co trzy i pół sekundy podstępna choroba zabija jednego 

człowieka na świecie. Stojąc w obliczu niewyobrażalnej tragedii, Grace i Tom muszą nauczyć się radzić sobie                 

z cierpieniem. Obydwoje za wszelką cenę będą starali się ocalić swoje serca i walczyć o wspólną przyszłość. 

 

 

157. Tylko milion / Maria Ulatowska, Jacek Skowroński.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Podróże , Spadek , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Na Matyldę Ulęcką jak grom z jasnego nieba spada informacja o otrzymanym spadku. Zostawił go ekscentryczny 

Amerykanin, były narzeczony babki dziewczyny. Intrygujący zapis w testamencie jest obietnicą kwoty znacznie 

wyższej. Warunek jest jeden: pierwszy milion zniknie z konta Ulęckiej w ciągu zaledwie trzydziestu dni. Zakup 

willi z basenem czy drogocennych dzieł sztuki nie wchodzi w grę, tak więc Matylda i jej partner Janusz wyruszają 
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na wakacje swojego życia, rozpoczynając wyścig z czasem, w trakcie którego skrupulatnie gromadzą wszystkie 

rachunki i faktury. Podróż jest po brzegi wypełniona luksusami i serią jedynie na pozór normalnych zdarzeń. 

Naprawdę ciekawie zrobi się jednak dopiero wtedy, kiedy para odkryje, że każdy ich ruch jest śledzony przez 

dziesiątki kamer i miliony internautów, a na ich drodze stanie chińska sierota. Raptem pieniądze przestają być 

ważne. 

 

 

158. Tysiąc pięter / Katharine McGee ; tłumaczenie Mariusz Gądek.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

(Moon Drive) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Budynki wysokie , Kasty , Nastolatki , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Dystopia , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Manhattan. Rok 2118. Sercem Nowego Jorku jest tysiącpiętrowa Wieża dla wybranych. Jest tam wszystko, czego 

potrzeba do życia. Im ktoś bogatszy, tym wyżej może mieszkać. Avery jest zaprojektowaną genetycznie idealną 

siedemnastolatką. Wraz z bogatymi rodzicami i przybranym bratem Atlasem mieszkają na tysięcznym piętrze 

Wieży. Sekret Avery polega na tym, że Atlas jest dla niej kimś więcej niż tylko bratem. Kocha się w nim również 

jej przyjaciółka Leda. Jednak jest to nieszczęśliwe uczucie, które wpędza ją w uzależnienie. Sytuację dziewczyny 

komplikuje podejrzenie, że coś dziwnego łączy jej ojca z Eris, koleżanką Ledy mieszkającą na jednym z niższych 

pięter... Nikt z bohaterów nie zdaje sobie sprawy, że jest ktoś, kto zna ich tajemnice i może je wykorzystać do 

swoich celów. 

 

 

159. Tysiąc pocałunków / Tillie Cole ; przełożyła Katarzyna Agnieszka Dyrek.- 

Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Dorosłość , Nastolatki , Rozstanie , Tęsknota , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Chłopak i dziewczyna. Uczucie powstałe w jednej chwili, pielęgnowane później latami. Więź, której nie był                 

w stanie zniszczyć ani czas, ani odległość. Która miała przetrwać już do końca. A przynajmniej tak zakładali. 

Kiedy siedemnastoletni Rune Kristiansen wraca z rodzinnej Norwegii do sennego miasteczka Blossom Grove                  

w stanie Georgia, gdzie jako dziecko zaprzyjaźnił się z Poppy Litchfield, myśli tylko o jednym. Dlaczego 

dziewczyna, która była drugą połową jego duszy i przyrzekła wiernie czekać na jego powrót, odcięła się od niego 

bez słowa wyjaśnienia? Serce Rune'a zostało złamane, gdy dwa lata temu Poppy przestała się do niego odzywać. 

Jednak, gdy chłopakowi przyjdzie odkryć prawdę, jego serce rozpadnie się na nowo. 
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160. Uciekająca narzeczona / Denise Hunter ; tłumaczenie Anna Rojkowska.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2017. 

(Summer Harbor / Denise Hunter ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Amnezja , Narzeczeństwo , Powieść , Romans 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Ona pamięta tylko tyle, że go kocha. On nie może zapomnieć, w jaki sposób go rzuciła. Wstrząs mózgu wymazał 

siedem miesięcy z życia Lucy. Dziewczyna nie przypomina sobie rozstania z narzeczonym, Zakiem Callahanem, 

na tydzień przed ślubem ani przeprowadzki do Portland. I naturalnie, nic nie wie o swoich następnych 

zaręczynach. Jedyne, co pamięta, to to, że Zac jest jej droższy nad życie. Po nieoczekiwanym i niewyjaśnionym 

odejściu Lucy Zac przez wiele miesięcy nie mógł odzyskać równowagi. Z rozpaczy rzucił się w wir pracy na 

rodzinnej plantacji i w swojej restauracji w Summer Harbor. A teraz Lucy znowu pojawia się w jego świecie - 

bezdomna, bezradna i… zakochana. Potrzebuje go, by poskładać od nowa swoje życie. Lecz co będzie, gdy Lucy 

wróci pamięć? 

 

 

161. Ukryta łowczyni / Danielle L. Jensen ; przełożyła Anna Studniarek.- Kraków : 

Wydawnictwo Galeria Książki, 2016. 

(Trylogia klątwy / Danielle L. Jensen ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Czarownice i czarownicy , Trolle , Powieść , Fantasy 

Sygnatura: WG-kanad. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

W mieście pod górą tyran sprawuje władzę absolutną. Jedyny troll, który byłby zdolny mu się przeciwstawić, 

został oskarżony o zdradę i uwięziony. Cécile uciekła z mrocznego Trollus, ale już wkrótce zdała sobie sprawę, że 

wcale nie znajduje się poza zasięgiem władzy króla i jego manipulacji. Cécile mieszka z matką w Trianon                        

i każdego wieczora występuje na deskach sceny operowej. Za dnia zaś niestrudzenie szuka Anushki, czarownicy, 

która przez pięć stuleci umykała trollom. A niezależnie od tego, czy zwycięży, czy poniesie porażkę, jej bliscy 

zapłacą wysoką cenę. Aby odnaleźć Anushkę, dziewczyna musi zagłębić się w magię, która jest mroczna                         

i zabójcza. Czarownica jest jednak przebiegła, a Cécile może się okazać nie tylko łowczynią, ale i zwierzyną. 

 

 

162. Urodzić dziecko / Kristina Sandberg ; przełożyła Elżbieta Frątczak-Nowotny.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Postawy , Trudne sytuacje życiowe , Szwecja , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura: WG-szwedz. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Szwecja, lata trzydzieste XX wieku. Maj, dwudziestoletnia dziewczyna, pragnie się wyrwać z rodzinnego domu na 

prowincji. W pobliskim mieście wynajmuje pokój i zatrudnia się w cukierni. O jej dalszym życiu przesądza 
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niedzielna wycieczka nad morze. Poznaje dużo starszego Tomasa, który jest nią zauroczony. Ona kocha swojego 

byłego chłopaka Erika, ale wszystko się zmienia, kiedy ten rzuca ją po raz drugi. W dodatku okazuje się, że Maj 

jest w ciąży. Dziewczyna decyduje się na małżeństwo z Tomasem. Wejście do rodziny Berglundów oznacza dla 

niej awans społeczny, ale Maj nie wie, jak wysoką cenę przyjdzie jej za to zapłacić... 

 

 

163. W kręgu księżniczki / Jean Sasson ; tłumaczenie Bożena Krzyżanowska.- 

Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Sultana (księżniczka saudyjska ; 1956- ) , Kobieta , Prawa 

kobiet , Arabia Saudyjska , Powieść biograficzna 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

„Bóg właśnie po to obdarzył kobiety przebiegłością, by mogły knuć intrygi. To jedyny sposób, w jaki możemy 

przeciwstawić się złym skłonnościom mężczyzn”. Prawdziwa opowieść Sułtany - saudyjskiej księżniczki, która 

odważyła się wyłamać drzwi złotej klatki. Sułtana urodziła się jako bajecznie bogata księżniczka w świecie,                  

w którym kobiety nie mają prawa głosu. Choć sama została wydana za mąż za dobrego mężczyznę, to wciąż była 

świadkiem okrucieństw, jakie spotykały inne kobiety. Z każdym dniem rósł w niej gniew i sprzeciw wobec świata, 

w którym mężowie rządzą, a żony cierpią. Czy księżniczka odkryła w sobie siłę, aby go zmienić? Książka Jean 

Sasson - autorki bestsellerowych Łez księżniczki i Sekretów księżniczki - ujawnia tajemnice skrywane za złotymi 

bramami pałaców najbogatszego królestwa świata. 

 

 

164. W krzywym zwierciadle : ciąg dalszy nastąpił / Maciej Stuhr.- Wydanie 2. 

rozszerzone.- Warszawa : Zwierciadło, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Felieton , Opowiadania i nowele , Parodia 

Sygnatura: WG-821.162.1-92 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Nowe, rozszerzone wydanie bestsellerowej książki „W krzywym zwierciadle”. A w nim - jeszcze więcej 

błyskotliwych felietonów, ciętych ripost i trafnych spostrzeżeń oraz przypomnienie przewrotnej opowieści 

filmowej „Utytłani miłością”. Maciej Stuhr jako felietonista magazynu "Zwierciadło" objawił swój kolejny talent - 

literacki. Dał się również poznać jako znakomity obserwator rzeczywistości i mistrz celnych puent. Czasem 

rozśmiesza, czasem wzrusza. Z wrodzoną inteligencją balansuje na granicy humoru i drwiny. Dostarcza rozrywki, 

ale przede wszystkim prowokuje do myślenia. "W krzywym zwierciadle" to pozycja obowiązkowa dla wielbicieli 

wyrafinowanego dowcipu. 
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165. W lesie / Nele Neuhaus ; tłumaczyli Anna i Miłosz Urbanowie.- Poznań : Media 

Rodzina, copyright 2017 

(Gorzka Czekolada) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Oliver Bodenstein (postać fikcyjna) , Pia Kirchhoff (postać 

fikcyjna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-niem. 

Nowości: 2017-07 

 

 

W środku nocy na leśnym kempingu przy Ruppertshain wybucha pożar. W zgliszczach policja znajduje ludzkie 

szczątki. Zaraz potem dochodzi do morderstwa w hospicjum. Oliver von Bodenstein i Pia Sander muszą wrócić do 

sprawy sprzed czterdziestu lat, kiedy zaginął Artur, najlepszy przyjaciel Olivera. Policjant będzie musiał zmierzyć 

się z traumą z dzieciństwa i skonfrontować mieszkańców Ruppertshain z przysypaną sprawą sprzed lat. 

Tymczasem giną kolejne osoby. Czy nad wioską wisi klątwa? 

 

 

166. W plątaninie uczuć / Gabriela Gargaś.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Przyjaźń , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

 

Historia o prawdziwej kobiecej przyjaźni i o tym, jak trudną sztuką jest pięknie żyć. Dorota jest mężatką i matką 

dwójki dzieci, którą przytłacza codzienność i nadmiar obowiązków. Czy znajdzie w sobie siły, by przebaczyć 

zdradę? Hanna to trzydziestopięcioletnia singielka, która pnie się po szczeblach kariery w międzynarodowej 

korporacji. Nie ma czasu na nic, a już na pewno nie na miłość. Z kolei Kalina jest w szczęśliwym związku od 

dziesięciu lat. To właścicielka ekskluzywnego butiku, wiodąca spokojne i poukładane życie. Nagle jej życiu 

pojawia się dawna miłość i wywraca wszystko do góry nogami. Życie trzech kobiet zmienia się, gdy stają                    

w obliczu śmiertelnej choroby. Ich przyjaźń zostaje wystawiona na największą próbę. Muszą zmierzyć się                           

z własnymi słabościami i pomóc sobie nawzajem. Bo życie składa się z miliona małych szczęść i kilku wielkich 

tragedii. Czasem to właśnie przyjaźń pozwala przetrwać i uwierzyć w przyszłość. 

 

 

167. W świetlistej mgle / Mary Higgins Clark i Alafair Burke ; przełożyła Teresa 

Komłosz.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

(W cieniu podejrzenia / Mary Higgins Clark i Alafair Burke) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Osoby zaginione , Dziennikarstwo śledcze , Floryda (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Amanda Pierce i Jeff Hunter zamierzają się pobrać w luksusowym hotelu Grand Victoria na Florydzie. Jednak               

w przeddzień uroczystości, tuż po wieczorze panieńskim panna młoda znika bez śladu. Plotkarskie media 

sugerują, że zostawiła narzeczonego i uciekła. Po pięciu latach matka Amandy Sandra, prosi producentkę 
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telewizyjną Laurie Moran, by w swoim programie „W cieniu podejrzenia” zajęła sie sprawą tajemniczego 

zaginięcia Amandy. Laurie bada sprawy z przeszłości; często udaje jej się znaleźć wyjaśnienie, a nawet wskazać 

winnych. Zgadza się spełnić prośbę Sandry i zaprasza do Grand Victorii wszystkich, którzy przed laty przybyli na 

niedoszła uroczystość. W miarę rozwoju dziennikarskiego śledztwa coraz lepiej rozumie stosunki panujące                    

w rodzinie Pierce'ów, poznaje coraz więcej faktów z życia narzeczonych i ich przyjaciół... Pomimo to wcale nie 

jest bliższa rozwiązania zagadki. A czas nagli. Szef Laurie nalega na szybką emisję programu, media snują 

sensacyjne przypuszczenia, atmosfera napięcia i tajemnicy narasta... 

 

 

168. Waleczna czarownica / Danielle L. Jensen ; przełożyła Anna Studniarek.- Kraków 

: Wydawnictwo Galeria Książki, 2017. 

(Trylogia klątwy / Danielle L. Jensen ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Czarownice i czarownicy , Trolle , Powieść , Fantasy 

Sygnatura: WG-kanad. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Czasami trzeba stać się kimś nadzwyczajnym… Cécile i Tristan dokonali już niemożliwego, ale przed nimi 

jeszcze największe wyzwanie - pokonanie zła, które sami uwolnili. Szukając sposobu na ocalenie mieszkańców 

Wyspy i wyzwolenie trolli spod władzy tyrana, Cécile i Tristan muszą też walczyć z tymi, którzy pragną ich 

śmierci. Aby zwyciężyć, będą musieli postawić wszystko na jedną kartę. Ale to może nie wystarczyć. Oboje 

zaciągnęli długi, a koszt ich spłaty może się okazać wyższy, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali. 

 

 

169. Ważka / Małgorzata Rogala.- Poznań : Czwarta Strona, cop. 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Agata Górska (postać fikcyjna) , Sławek Tomczyk (postać 

fikcyjna) , Dziennikarze , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Starsza aspirant Agata Górska rozpoczyna prywatne śledztwo w tajemnicy przed przełożonymi, gdy okazuje się, 

że śmierć jej koleżanki, Leny, nie była przypadkowa. Jedynym tropem jest tajemnicza broszka w kształcie ważki, 

o której Lena wspomniała podczas ich ostatniego spotkania. Tymczasem partner Agaty, Sławek Tomczyk, 

prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstwa wyrachowanego dziennikarza - jego zwłoki odnaleziono w redakcji 

gazety internetowej. Zamordowany nie wahał się sięgać po niemoralne środki w pogoni za sensacją i wywlekał na 

wierzch brudy mieszkańców Warszawy, więc krąg podejrzanych nieustannie się rozszerza. Czy sprawa zabójstwa 

Woźnickiego oraz śmierci Leny są ze sobą powiązane? Jaki sekret skrywa broszka w kształcie ważki? 
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170. Wilcze leże / A. Pilipuk ; ilustracje Paweł Zaręba.- Lublin ; Warszawa : Fabryka 

Słów, 2017. 

(Światy Pilipiuka ; 9) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Opowiadania i nowele , Fantastyka 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Od A jak Anubis do W jak wilkołactwo. Zanurz się w świat opowieści, w których granica między tym co realne                

a tym co fikcyjne niebezpiecznie się zaciera... W życiu Roberta Storma nadchodzi wielka zmiana. Gdy na 

horyzoncie pojawi się dziewczyna, która ma szanse zostać kobietą jego życia, Robert pozna smak porażki i narazi 

się wpływowym przeciwnikom. A jedynym wyjściem będzie ucieczka... Doktor Skórzewski znów zetknie się                 

z pytaniami bez odpowiedzi i stanie twarzą w twarz z faktami, których nie sposób ogarnąć rozumem... Zaś we 

Wrocławiu pewna pochodząca z Breslau mumia przysporzy inspektorowi Pawłowi Nowakowi sporo kłopotów. 

 

 

171. Woda, która niesie ciszę / Brittainy C. Cherry ; przełożyła Katarzyna Agnieszka 

Dyrek.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

(Żywioły / Brittainy C. Cherry) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Dziewczęta , Milczenie , Rodzina , Stres pourazowy , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Ulotne chwile. Nasze życie jest tylko ich sumą. Niektóre są bolesne, pełne cierpienia. Inne piękne, pełne nadziei               

i przyszłych obietnic. Miałam w życiu wiele ważnych, zmieniających, stawiających przede mną wyzwania chwil. 

Momentów, które przerażały i pochłaniały. Jednak największe z nich - najbardziej wzruszające i chwytające za 

serce - dotyczyły jego. Miałam dziesięć lat, gdy straciłam głos. Skradziono dużą część mnie, a jedyną osobą, która 

naprawdę mnie słyszała, był Brooks Griffin. Stanowił światło moich mrocznych dni, był obietnicą jutra, dopóki 

jego samego nie spotkała tragedia. Dramat, który zatopił go w morzu wspomnień. Oto historia chłopaka                    

i dziewczyny, którzy kochali siebie nawzajem, ale nie kochali samych siebie. Opowieść o życiu i śmierci.                      

O miłości i niedotrzymanych obietnicach. O chwilach. 

 

 

172. Wojna i więzienie / Wasilij Aksionow ; przełożyła Maria Putrament.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

(Saga moskiewska / Wasilij Aksionow ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Gradowowie (rodzina fikcyjna) , Armia Czerwona , II wojna 

światowa (1939-1945) , Łagry (ZSRR) , Oficerowie , ZSRR , Powieść historyczna 

Sygnatura: WG-ros. 

Nowości: 2017-07 

 

 

W czerwcu 1941 roku Niemcy dokonują zbrojnej napaści na Związek Radziecki. Armia Czerwona cofa się; panuje 

chaos, całe oddziały poddają się, dochodzi do masowych dezercji. Zagrożona jest Moskwa. Stalin apeluje do 

sumień rodaków, odwołuje się do patriotyzmu, zwraca wolność więzionym w łagrach dowódcom. Wśród nich jest 
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Nikita Gradow, odarty z młodzieńczych ideałów i rewolucyjnego romantyzmu. Radziecka ojczyzna żąda jednak 

od żołnierza Armii Czerwonej kolejnych poświęceń w strasznych wojennych latach, które odciskają się bolesnym 

piętnem na losach Gradowów i całego narodu. 

 

 

173. Wszystko wina kota! / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Gdynia : Wydawnictwo 

Novae Res, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Blogerzy , Pisarze , Powieść obyczajowa , Powieść 

humorystyczna 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Bestsellerowa pisarka, Lidia Makowska, od lat tworzy popularne wśród kobiet powieści, wydając je pod 

pseudonimem Róża Mak. Właśnie kończy pisać kolejną książkę i już zaczyna się martwić, co tym razem zarzuci 

jej Jack Sparrow - czołowy bloger bezlitośnie punktujący niedociągnięcia wszystkich poprzednich powieści. 

Jednocześnie Lidia, namawiana przez agentkę i przyjaciółkę, Karolinę, przygotowuje się do telewizyjnego 

wywiadu, aby ujawnić wszystkim fanom swoją prawdziwą twarz. Żąda jednakże, aby wywiad poprowadził Jack, 

który jako krytyk literacki także występuje incognito. 

 

 

174. Wyłącznik awaryjny / James Rollins [oraz] Grant Blackwood ; z angielskiego 

przełożyła Maria Gębicka-Frąc.- Warszawa : Albatros, 2017. 

(Tucker Wayne / James Rollins ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Tucker Wayne (postać fikcyjna) , Działania specjalne (wojsko) 

, Owczarki , Pracownicy naukowi , Siły specjalnego przeznaczenia , Namibia , Rosja , 

Powieść , Sensacja 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

Jeśli trzeba załatwić coś sprawnie i dyskretnie, nikt nie nadaje się do tego lepiej niż Tucker Wayne i jego 

czworonożny partner Kain. Po misji, w której kiedyś obaj brali udział, rząd Stanów Zjednoczonych już 

kilkakrotnie próbował zwerbować ich do Sigma Force. Tylko że Wayne nie ufa władzy i woli pracować na własny 

rachunek. Właśnie uratował życie rosyjskiemu milionerowi we Władywostoku, który płaci mu - i to niemało - za 

ochronę. Kiedy Painter Crowe nawiązuje z Wayne'em kontakt i prosi o wywiezienie z Rosji pewnego naukowca, 

były ranger się waha. W końcu przyjmuje zlecenie - może miał już dosyć syberyjskiej zimy, a może wyczuł, że 

człowiek, którego ma eskortować, jest z jakiegoś powodu bardzo ważny. I nie myli się. Bo gdzieś w Afryce 

zachowała się LUCA, starożytna forma życia mogąca zniszczyć ekosystem Ziemi. A jedyną osobą, która jest                 

w stanie stworzyć "wyłącznik awaryjny" unieszkodliwiający ten inwazyjny organizm, jest ekscentryczny rosyjski 

profesor. Bezpieczeństwo świata zależy od tego, kto pierwszy dotrze do Namibii i znajdzie niewinnie 

wyglądającego "grzybka", przy którym grzyb atomowy to dziecinna zabawka. 
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175. Wysłuchaj mnie / Kristen Proby ; przekład Gabriela Iwasyk.- Warszawa : Amber, 

2016. 

(Pokusa / Kristen Proby ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Restauracje , Muzycy , Portland (Stany Zjednoczone, Oregon) , 

Powieść erotyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

„Pokusa” to najmodniejsza nowa restauracja w Portland. Addison Wade, która prowadzi ją razem z czterema 

przyjaciółkami, wpada na pomysł, że muzyka na żywo przyciągnie klientów. Jednak kiedy zjawia się gwiazdor 

rocka Jake Keller, Addie wie, że to zapowiedź kłopotów. Jake jest dokładnie takim mężczyzną, jacy ją pociągają             

i od jakich powinna trzymać się z daleka. Zwłaszcza po niedawnym bolesnym zerwaniu, kiedy przyrzekła sobie 

nie wiązać się więcej z nikim… Jake zszedł ze sceny pięć lat temu i rozpaczliwie za nią tęskni. Kameralny lokal, 

seksowna szefowa - idealnie! Jednak namówić Addie, żeby go zatrudniła, jest o wiele łatwiej, niż przekonać ją, że 

Jake chce czegoś więcej niż przygody na jedną noc. A kiedy Addie wreszcie zaczyna mu wierzyć, Jake’a 

doganiają grzechy przeszłości. Czy Addie znów przeżyje zawód, czy Jake zdoła ją skłonić, by wysłuchała jego 

serca? 

 

 

176. Wzgórze psów / Jakub Żulczyk.- Warszawa : Świat Książki, 2017. 

(Nowa Proza Polska) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Prowincja , Społeczności lokalne , Powieść , Thriller 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Zimna, ciemna warmińsko-mazurska prowincja. Na jej tle doskonale skonstruowany mroczny thriller: 

zaskakujący, niepokojący, wciągający od pierwszej strony. Ale to tylko najprostsze odczytanie nowej powieści 

Żulczyka. Tajemnicze zaginięcia ludzi, makabryczne odkrycia związane z ich odnalezieniem, dramat rodzinny 

głównego bohatera to pretekst do mistrzowsko nakreślonego portretu lokalnej społeczności oraz uwikłanej                   

w miejscowe układy rodziny. Żulczyk pokazuje, jak ojcowie niszczą swoich synów, mężowie - żony, przyjaciele - 

przyjaciół. Zajmuje go pamięć o krzywdzie i wybiórczość tej pamięci. Prowincja Polski jako miejsce, w którym 

widać metafizyczną prawdę o „polskim losie” i Warszawa jako miejsce, gdzie przyjezdny z prowincji może 

wygrać albo przegrać, ale nie może spokojnie żyć. Czy karą za zło może być inne zło? Gdzie jest granica                       

w wymierzaniu sprawiedliwości? Jak zwykle Żulczyka interesuje to, co kryje się pod powierzchnią. 

 

 

177. Za zamkniętymi drzwiami / B. A. Paris ; z angielskiego przełożył Janusz Ochab.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Małżeństwo , Przemoc w rodzinie , Przemoc wobec kobiet , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 
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Wszyscy znamy takie pary jak Jack i Grace: on jest przystojny i bogaty, ona czarująca i elegancka. Chciałoby się 

poznać Grace nieco lepiej, ale to niełatwe, bo Jack i Grace są nierozłączni. Niektórzy nazwaliby to prawdziwą 

miłością. Wyobraź sobie uroczystą kolację w ich idealnym domu, miłą konwersację, kolejne kieliszki dobrego 

wina. Oboje wydają się w swoim żywiole. Przyjaciele Grace chcieliby zrewanżować się lunchem w przyszłym 

tygodniu. Ona chętnie przyjęłaby zaproszenie, ale wie, że nigdy z nimi nie wyjdzie. Ktoś mógłby spytać, dlaczego 

Grace nigdy nie odbiera telefonów, nie wychodzi z domu, a nawet nie pracuje. I jak to możliwe, że gotując tak 

wymyślne potrawy, w ogóle nie tyje? I dlaczego w oknach sypialni są kraty? Doskonałe małżeństwo czy 

perfekcyjne kłamstwo? 

 

 

178. Zakazana miłość / Nicole Jordan ; przekład Agnieszka Dębska.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Bale kostiumowe , Pojedynek , Rody , Wrogość , Powieść , 

Romans historyczny 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Mężczyźni ze słynącego ze skandali rodu Wilde’ów równie łatwo łamią konwenanse, co damskie serca. Lecz sami 

szukają prawdziwej miłości jak legendarni kochankowie… Sophie Fortin nie spodziewała się, że na balu 

maskowym pocałuje ją przystojny pirat. Jej zachwyt gaśnie, gdy dowiaduje się, że zamaskowany dżentelmen to 

lord Jack Wilde - mężczyzna, o którym nie powinna nawet myśleć. Ich rody od pokoleń dzieli waśń. Jeden                   

z Wilde’ów zastrzelił niegdyś w pojedynku jednego z Fortinów. Ta tragedia nie tylko okryła Fortinów żałobą, ale  

i pozbawiła ich tytułu i majątku. Dlatego Sophie będzie musiała teraz wyjść za mąż za bardzo bogatego i znacznie 

starszego księcia. Jack Wilde nie wyobrażał sobie, że córka śmiertelnego wroga jego rodu obudzi w nim namiętną 

pasję. Chcąc zdobyć serce Sophie i przychylność jej rodziców, Jack musi podjąć decyzję, której przyrzekał nigdy 

nie podejmować… 

 

 

179. Zakupoholiczka i siostra / Sophie Kinsella ; z języka angielskiego przełożyła 

Monika Wiśniewska.- Katowice : Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Rodzeństwo , Zakupoholizm , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Co to za podróż dookoła świata podczas miesiąca miodowego, jeśli nie można kupić osobliwej pamiątki                          

i przywieźć jej do domu? Na przykład dwudziestu jedwabnych sukni znalezionych w Hongkongu. Albo ręcznie 

rzeźbionego stołu (z dziesięcioma krzesłami) ze Sri Lanki. I ogromnych drewnianych żyraf z Malawi. Becky                   

i Luke właśnie wrócili z podróży poślubnej. Świeżo upieczony mąż zakupoholiczki jest wściekły. Pamiątki, które 

zajęły aż dwie ciężarówki, teraz zaśmiecają ich poddasze, a rachunki za nie są horrendalnie wysokie. Luke nalega, 

by Becky zaczęła oszczędzać. Nie to jest jednak najgorsze. Suze, dotychczas jej najlepsza przyjaciółka, pod 

nieobecność Rebeki znalazła sobie nową przyjaciółkę… Becky jest przygnębiona. Na szczęście rodzice szybko 

poprawiają jej humor, przekazując wspaniałą wieść: ma siostrę, która zaginęła dawno temu. Zakupoholiczka jest 

zachwycona takim obrotem sprawy! Siostra na pewno będzie jej bratnią duszą. Będą razem chodzić na zakupy, 

robić manicure… Jakież jest jej zdziwienie, gdy spotykając Jessicę po raz pierwszy, dowiaduje się, że siostra 

nienawidzi zakupów! 
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180. Zaspać na Sąd Ostateczny / Tad Williams ; przełożył Janusz Szczepański.- Poznań 

: Dom Wydawniczy Rebis, 2016. 

(Cykl o Bobbym Dolarze / Tad Williams ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Aniołowie , Powieść , Fantasy 

Sygnatura: WG-amer. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Anioł Doloriel - dla przyjaciół Bobby Dolar - jak zwykle ma parę kłopotów. Był już w Piekle, próbując wyciągnąć 

swą ukochaną ze szponów arcydiabła Eligora, ale nic nie wskórał. Piękna Caz (demonica zresztą, ale miła osóbka) 

nadal jest więźniem w miejscu wiecznej kary; Bobby’ego jeden po drugim opuszczają i kumple, i informatorzy;                 

a na dodatek w jego mieszkaniu... straszy. Jakby tego było mało, ktoś wysoko postawiony w niebiańskiej 

hierarchii dybie na jego życie. Doczesne i wieczne. Dodajmy do tego rozjuszonych neonazistów, potwory z innego 

wymiaru i najbrzydszy samochód świata, a sytuacja stanie się wprost beznadziejna. Jak się okazuje, dla Doloriela 

nie ma ucieczki nawet w Trzeciej Drodze, nielegalnej pozagrobowej alternatywie tandemu Niebo-Piekło. Bobby 

Dolar zakasuje rękawy i robi, co się da. Czasu, sił i sprzymierzeńców ma coraz mniej. Czy zdoła ocalić choćby 

własną skórę (o Caz nie wspominając) i nie wywołać przy tym kataklizmu na miarę Sądu Ostatecznego? 

 

 

181. Zły wilk / Nele Neuhaus ; tłumaczyli Anna i Miłosz Urbanowie.- Poznań : Media 

Rodzina, copyright 2014. 

(Gorzka Czekolada) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Oliver Bodenstein (postać fikcyjna) , Pia Kirchhoff (postać 

fikcyjna) , Dziecko seksualnie wykorzystywane , Pedofilia , Powieść , Kryminał 

Sygnatura: WG-niem. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Pewnego gorącego czerwcowego dnia z Menu zostaje wyłowione ciało szesnastolatki. Dziewczyna została 

wykorzystana i zamordowana. Nikt nie zgłosił jej zaginięcia. Mimo kilku tygodni pracy K11 nie jest w stanie 

ustalić jej tożsamości. Śledztwo doprowadza policję do rodzinnego domu dziecka w górach Taunus i do 

dziennikarki telewizyjnej, która przygotowując swoje reportaże, naraziła się wpływowym osobom. Pia Kirchhoff  

i Oliver Bodenstein idą jej tropem i sięgają jeszcze głębiej, by obnażyć brutalność i bestialstwo ukryte za fasadą 

przyzwoitości. Ta z początku rutynowa sprawa nagle staje się bardzo osobista... 

 

 

182. Zombie / Wojciech Chmielarz.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017. 

(Ze Strachem) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Prokuratorzy , Zabójcy , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Adam Górnik - młody błyskotliwy prokurator. Kochający mąż i troskliwy ojciec. Wzorowy obywatel. Jeden                    

z najmłodszych zabójców w Polsce. Kiedy miał piętnaście lat, zamordował szkolnego kolegę, chuligana i postrach 
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innych uczniów, Filipa „Korsarza” Korsarskiego, uderzając go młotkiem w głowę. Wiele lat później dostaje 

wezwanie; jest przekonany, że wreszcie odkryto zwłoki jego ofiary. Teraz będzie mógł poprowadzić śledztwo we 

własnej sprawie i ostatecznie zatuszować zbrodnię. Jednak na miejscu znajduje ciało zabitej parę dni wcześniej 

dziewczynki. Szczątki Korsarza zniknęły. Czyżby wrócił zza grobu, żeby się zemścić? Zaczyna się gra z zabójcą, 

którego okrucieństwo przekracza ludzką wyobraźnię. Górnik musi rozwiązać zagadkę potwora z przeszłości, 

odnaleźć go i powstrzymać. Wynajmuje detektywa Dawida Wolskiego, znanego z niekonwencjonalnych metod 

działania i wątpliwej etyki zawodowej. "Zombie" to najmroczniejszy polski kryminał ostatnich lat. Nic nie jest tu 

czarno-białe, wir przemocy wciąga winnych i niewinnych, z pokolenia na pokolenie, a wśród kłamstw i ułudy 

trudno odróżnić prawdę od fałszu i wrogów od przyjaciół. Przetrwają tylko najsilniejsi i najbardziej 

bezwzględni… 

 

 

183. Żona mojego męża / Jane Corry ; przekład Irena Kołodziej, Paweł Kwaśniewski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Małżeństwo , Tajemnica , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura: WG-ang. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Lily, początkująca prawniczka, i Ed, ambitny malarz. Młode, szczęśliwe małżeństwo. Choć oboje mają swoje 

tajemnice… I ich mała sąsiadka: dziewięcioletnia Carla. Wyśmiewana i poniżana w szkole, zazdrości innym 

dzieciom. Pewnego dnia odkrywa, że może mieć to, co one. Wystarczy znać czyjąś tajemnicę, żeby dostać 

wszystko, czego się pragnie… Carla zaprzyjaźnia się z Lily i Edem. Staje się jego muzą. Portret „Małej Włoszki” 

robi furorę i przynosi artyście uznanie i pieniądze. Piętnaście lat później ich drogi znów się krzyżują. Mała 

Włoszka powraca. Żeby dostać to, czego zawsze pragnęła... 

 

 

184. Życie jak malowane / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

(Stacja Jagodno / Karolina Wilczyńska ; cz. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Eliza maluje przepiękne anioły na porcelanie, lecz skrywa w sobie bolesną tajemnicę… Jej synek wierzy w moc 

dobrej wróżki napotkanej w starym dworku - może ona sprawi, że mama nie będzie już smutna? Zmiany następują 

w życiu Tamary, Ewy i pozostałych bohaterów związanych ze Stacją Jagodno. Która z kobiet odda pierścionek 

zaręczynowy? Gdzie znika Łukasz i kto odwiedza leśną kapliczkę? Jagodno kryje jeszcze wiele tajemnic, a część  

z nich poznacie już teraz. 
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185. Życie Lali przez nią samą opowiedziane / Helena Karpińska ; wybór i redakcja 

Jacek Dehnel.- Warszawa : W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

(Archipelagi) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Karpińska, Helena (1919-2008) , Kobieta , Gdańsk (woj. 

pomorskie) , Opowiadania i nowele autobiograficzne , Opowiadania i nowele 

obyczajowe 

Sygnatura: WG-pol. 

Nowości: 2017-07 

 

Dziesięć lat temu Helena Karpińska (1919-2008) dała się poznać Czytelnikom jako bohaterka "Lali" Jacka 

Dehnela: silna kobieta o wspaniałym charakterze i poczuciu humoru, która opowiada - na przekór chorobie                

i gasnącej pamięci - swoje niezwykłe życie, będące syntezą losów polskiej inteligencji w XX wieku. Teraz 

powraca jako autorka. Ponad sześćdziesiąt opowiadań wybranych i zredagowanych przez Jacka Dehnela powstało 

w latach 60. i 70. To częściowo historie, które czytelnicy znają z "Lali", tym razem opowiedziane jej własnym 

głosem, a częściowo teksty zupełnie nowe. Ich bohaterami są uliczna pieśniarka, para staruszków widywanych na 

plaży, gdańskie ekspedientki, "mąż z paczki" czy kobieta przyszłości, która wbrew władzom hoduje prawdziwe, 

żywe drzewko. 

 

 

 

 
 

Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
 

 

 1. Buntowniczka z pustyni / Alwyn Hamilton ; przekład Agnieszka Kalus.- Poznań : Czwarta 

Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Pustynie , Ucieczki , Powieść , Fantasy 

Sygnatura: WG-82-93 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Bezkresne piaski pustyni przemierzają tajemnicze bestie, w których żyłach płynie czysty ogień. Krążą pogłoski, że 

istnieją jeszcze takie miejsca, w których dżiny wciąż parają się czarami. Lud Miraji coraz mocniej występuje 

przeciwko tyranii Sułtana. Każda noc pośród wydm pełna jest niebezpieczeństw i magii. Jednak osada Dustwalk 

nie jest ani magiczna, ani mistyczna - to zabita deskami dziura, którą nastoletnia Amani pragnie opuścić przy 

najbliższej okazji. Buntowniczka wierzy, że dzięki talentowi w posługiwaniu się bronią, uda jej się uciec spod 

opieki despotycznego wuja. Podczas zawodów strzeleckich poznaje Jina - tajemniczego i przystojnego 

cudzoziemca, który może jej pomóc w realizacji planów. Amani nie przepuszcza jednak, że jedna, ryzykowana 
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decyzja, sprawi, że będzie musiała uciekać przed armią Sułtana, ramię w ramię ze zbiegiem oskarżonym o zdradę 

stanu. 

 

 

2. Chłopiec na szczycie góry / John Boyne ; tłumaczył Tomasz Misiak.- Zakrzewo : 

Wydawnictwo Replika, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Hitler, Adolf (1889-1945) , Dzieci , Hitler-Jugend , Nazizm , 

Sieroty , II wojna światowa (1939-1945) , Powieść 

Sygnatura: WG-82-93 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Kiedy mały Pierrot zostaje sierotą, zmuszony jest opuścić rodzinny dom w Paryżu i rozpocząć nowe życie ze 

swoją ciotką Beatrix - służącą w zamożnej austriackiej rodzinie. Jest rok 1935, a druga wojna światowa zbliża się 

wielkimi krokami. Miejsce, do którego trafia chłopiec nie jest zwykłym domem. To Berghof, rezydencja Adolfa 

Hitlera. Pierrot szybko zostaje wzięty pod skrzydła Hitlera i wrzucony do coraz bardziej niebezpiecznego nowego 

świata: świata terroru, tajemnic i zdrady, z którego nigdy nie będzie w stanie uciec… 

 

 

3. Klucz Blackthorna / Kevin Sands ; przełożyła Aleksandra Stan.- Warszawa : Wilga - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Farmaceuci , Magia , Przyjaźń , Śledztwo i dochodzenie , 

Tajemnica , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść przygodowa , Fantastyka , Kryminał 

Sygnatura: WG-82-93 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Londyn, 1665 rok. Bystry i pojętny Christopher Rowe jest uczniem w aptece mistrza i życiowego przewodnika 

Benedicta Blackthorna, który uratował go przed smutnym losem sieroty. W czasie wolnym od nauki tworzenia 

tajemniczych mikstur, czytania opasłych ksiąg i rozwiązywania łamigłówek, chłopak najchętniej spędza każdą 

minutę ze swoim przyjacielem Tomem. Idyllę przerywa nagle seria mrożących krew w żyłach morderstw 

londyńskich aptekarzy. Christopher musi znaleźć rozwiązanie zagadki zanim sam stanie się ofiarą. Czy uda mu się 

zrobić użytek ze swoich talentów oraz zdobytej wiedzy i uchronić cały świat przed nadciągającym 

niebezpieczeństwem? 

 

 

4. Król węży / Jeff Zentner ; przełożyła Zuzanna Byczek.- Warszawa : Wydawnictwo 

Jaguar, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Nastolatki , Przyjaźń , Powieść obyczajowa 

Sygnatura: WG-82-93 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

Ponure, zaściankowe miasteczko na południu Stanów Zjednoczonych. Młodzieńcze życie Dilla nie jest łatwe. Nie 
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dość, że czuje się napiętnowany przez trudną rodzinną sytuację, to dodatkowo w szkole traktowany jest jak 

odmieniec. Jedynym antidotum na cały ten wszechogarniający jad, jest jego przyjaźń z innymi wyrzutkami 

Travisem i Lydią. Historia wzlotów i upadków trójki przyjaciół, którzy za wszelką cenę chcą wyrwać się z tego 

nieprzyjaznego dla nich miejsca. 

 

 

5. Tylko dla twoich oczu / Katarzyna Ryrych.- Łódź : Wydawnictwo Literatura, 

2017. 

(A To Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Dziecko z niepełnosprawnością , Spisek , Tajne organizacje , 

Kraków (woj. małopolskie) , Praga (Czechy) , Powieść historyczna 

Sygnatura: WG-82-93 

Nowości: 2017-07 

 

 

Koniec XVI wieku. Gdzieś w Polsce ojciec dwunastoletniego Jakuba przegrywa w kości kalekiego syna                       

z wędrownym kuglarzem. Mistrz Avius - nowy opiekun chłopca, odkrywa w nim niezwykłą ciekawość świata                

i żądzę wiedzy. Uczy go wszystkiego, począwszy od sztuki czytania i pisania, aż do zrozumienia mechanizmów 

władzy, rządzących tym światem. Avius jest nie tylko kuglarzem. To członek tajnego stowarzyszenia, 

legitymujący się tajemniczym medalionem 007. Wypełnia sekretne misje na zlecenie możnych tego świata. Jakub 

pod okiem mistrza zdobywa wiedzę i doświadczenie, które w znacznym stopniu pozwalają mu uwolnić się od 

kalectwa. Odtąd będzie mu jednak towarzyszyło śmiertelne niebezpieczeństwo - wiedza, jaką zdobywa, ma swoją 

cenę… Powieść Katarzyny Ryrych prowadzi czytelnika przez mroczne zaułki Krakowa i Pragi. Zaskakujące 

zwroty akcji i realistyczny koloryt tamtych czasów powodują, że trudno oderwać się od lektury. 
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Literatura popularnonaukowa 

 

 
 

 1. #Sława / Karolina Korwin Piotrowska.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Celebryci , Sława , Kultura masowa 

Sygnatura: WG-7 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

 

1. Początek; 2. Quenn Victoria; 3. Ostatni car; 4. Wizerunek; 5. Muzyka; 6. Śmierć; 7. Gwiazda filmowa; 8. 

Skandal; 9. Tabu; 10. Ciało; 11. Buntownik; 12. Moda; 13. Prywatność; 14. Internet... [i in]. 

 

 

2. Akcja specjalna "Wisła" / Jan Pisuliński.- Rzeszów : Libra PL, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Akcja "Wisła" (1947-1950) , Podziemie polityczne i zbrojne 

(1944-1956) , Ukraińcy , Wojsko , Wysiedlanie , Polska , Ukraina , Województwo 

lubelskie (1944-1975) , Województwo rzeszowskie (1945-1975) , Monografia 

Sygnatura: WG-94(438).083 

Regionalia: Akcja Wisła , Rzeszów (okręg) - historia - 1944-1956 r , Rzeszów 

(okręg) - ludność - 1944-1956 r 

Nowości: 2017-07 

 

1. Przed akcją; 2. Przygotowanie operacji; 3. Pierwsza faza operacji (20 kwietnia-16 maja 1947 r.); 4. Druga faza 

operacji (17 maja-14 czerwca 1947 r.); 5. Ostatnia faza operacji (15 czerwca-31 lipca 1947 r.). 

 

3. Brunatna kołysanka : historie uprowadzonych dzieci / Anna Malinowska.- Warszawa 

: Wydawnictwo Agora, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Hrabar, Roman Zbigniew (1909-1996) , Lebensborn , Dziecko , 

Germanizacja , Porwanie , Polityka ludnościowa , Niemcy , Polska , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura: WG-94(438) 

Nowości: 2017-07 
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I. PO WOJNIE: 1. Dobra krew; 2. Przed nami wielka niewiadoma; 3. Dziecko szczęścia; 4. Byłaś młodsza, byłaś 

blondynką...[i in], II. POZORNA STABILIZACJA: 1. Ja, dumny Niemiec, zostałem swoim własnym wrogiem; 2. 

Wielkanoc bez muzyki; 3. Jesteś fałszywym synem; 4. Dwie Renaty, III. WOJNA WCIĄŻ TRWA: 1. Bad Polzin; 

2. Szukam Hrabara; 3. Wanda ma tylko Wojtka; 4. Koszula musi być w kratkę; 5. Czy jestem córką mojej Mutt? 

 

 

4. Cały ten burd*l : nieporadnik fit matki wariatki : jak żyć / Joanna Kajstura ; 

[rysunki Paweł Kuranda].- Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Macierzyństwo , Poczucie własnej wartości , 

Samoakceptacja , Styl życia , Poradnik 

Sygnatura: WG-159.9 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Cały ten burdel; 2. Matka; 3. Wariatka; 4. Fit. 

 

 

5. Chwila na miłość / Joanna Stovrag.- Wydanie 1 w tej edycji.- Zakrzewo : Replika, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Stovrag, Sead (1969- ) , Tlałka-Stovrag, Joanna (1966- ) , 

Wojna w Bośni i Hercegowinie (1991-1995) , Sarajewo (Bośnia i Hercegowina) , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura: WG-323.27/.28 

Nowości: 2017-07 

 

 

Porywająca historia niezwykłej miłości pomiędzy Polką i Bośniakiem, która została wystawiona na najtrudniejszą 

próbę. Narodziła się w wielokulturowym Sarajewie, mieście tolerancji, dialogu i otwartości, tętniącym orientalną 

muzyką i pachnącym aromatem mocnej kawy. To wyjątkowo wzruszająca, przepełniona emocjami opowieść                 

o miłości, rozłące, nadziei i wojnie. Tragizm konfliktu na Bałkanach został przedstawiony z perspektywy osób, 

które brały bezpośredni udział w tych wydarzeniach, ludzi, którzy stracili swoje rodziny, domy, poczucie 

tożsamości narodowej i przynależności do ojczyzny. Jest to także świadectwo walki o wielkie uczucie, historia               

o próbach nawiązania kontaktu z ukochanym przebywającym w oblężonym Sarajewie oraz o bezinteresownej 

pomocy i wsparciu od nieraz całkiem obcych osób. 

 

 

6. Czarna księga perswazji : używaj NLP, by zdobyć wszystko, czego pragniesz : bierz 

z życia wszystko, czego chcesz ... i jeszcze więcej / Rintu Basu ; [tłumaczenie 

Wojciech Sztukowski].- Gliwice : Helion, copyright 2011. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Komunikacja interpersonalna , Perswazja , Programowanie 

neurolingwistyczne , Poradnik 

Sygnatura: WG-316.6 

Nowości: 2017-07 

 

OSTRZEŻENIE: Wiedza zawarta w tej książce jest narzędziem niebezpiecznym, o bardzo dużym polu rażenia. 

Przedawkowanie i stosowanie wbrew zaleceniom może zagrażać Twojemu życiu lub zdrowiu! Ta wyjątkowa 
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książka stanowi podręcznik do szybkiej nauki najpotężniejszych wzorców językowych. Wzorców, które możesz 

wykorzystywać we wszystkich praktycznie sytuacjach życiowych, osiągając zawsze najlepsze efekty. Istota 

rzeczy, narzędzia i strategie, których nauczy Cię ta księga, są przekazywane w taki sposób, że świadomie 

zdobywana wiedza i nieświadomie nabywane przez Ciebie umiejętności będą się harmonijnie rozwijać od 

pierwszych stron lektury. Zostań tajemnym mistrzem perswazji na własnych warunkach - siedząc wygodnie                        

w domu i ucząc się o dowolnie wybranej porze. Mendżerowie - dowiedzcie się, jak skutecznie motywować swoje 

zespoły! Rodzice - nauczcie się ośmielać i wspierać swoje dzieci! Nauczyciele - przekonajcie się, jak sprawić, by 

Wasi uczniowie angażowali się w naukę. Handlowcy - poznajcie niezawodne sposoby na dochodzenie do "tak". 

Pary - zdobądźcie umiejętność wzmacniania i pielęgnowania Waszego związku. Single - przeczytajcie, jak 

przyciągać najlepszych partnerów i robić na nich dobre wrażenie. Podwładni - przyswajajcie metody zarządzania 

swoim szefem i awansowania. Klienci - sprawiajcie, aby Wasze reklamacje były należycie rozpatrywane. 

 

 

7. Czerwona zaraza : jak naprawdę wyglądało wyzwolenie Polski? / Dariusz Kaliński.- 

Kraków : Znak, 2017. 

(Ciekawostki Historyczne.PL) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Armia Czerwona , Przestępczość cudzoziemców , 

Prześladowania polityczne , Wysiedlanie , Zgwałcenie , Polska , ZSRR , Opracowanie 

Sygnatura: WG-94(438).082.5 

Nowości: 2017-07 

 

 

I. Armia Czerwona wkracza do Rzeczypospolitej / "Radości i łzom nie było końca" ; II. Rabunek i bandytyzm / 

"Wyjął z kabury rewolwer, wycelował w moją głowę i pociągnął za spust" ; III. Przemoc seksualna / "Gwałcił ją 

każdy, kto chciał, na zdjętych od stodoły drzwiach" ; IV. Demontaż przemysłu i grabież wsi / "Oddamy wam tylko 

mury i pustą ziemię" ; V. Walka z polskim podziemiem / "Pod sąd morderców z NSZ i AK - pomocników Hitlera" 

; VI. Egzekucja i deportacje / "Ewakuowano nas, abyśmy mogli pracą przyczynić się do zwycięstwa" ; VII. 

Sowieckie Auschwitz / Nowe obozy i nowa okupacja. 

 

 

8. Człowieczy los / Irma Martens-Berner.- Warszawa : Wydawnictwo "Znaki Czasu", 

2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe: German, Anna (1936-1982) , Martens-Berner, Irma (1909-2007) 

, Muzyka polska , Piosenkarze polscy , Muzyka rozrywkowa , Nauczyciele , Polska , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura: WG-929-051A/Z-Martens-Berner I. 

Nowości: 2017-07 

 

 

1. Emigracje; 2. Wielikokniażeskoje-rodzinny dom; 3. Częściowo spełnione zamiary; 4. Środkowa Azja-szczęście 

i największy cios; 5. Bezowocne poszukiwania; 6. Zesłanie; 7. Polska-spełnienie moich nadziei; 8. Zamiast 

geologii-piękne piosenki; 9. Pierwsze lata na estradach; 10. Włochy; 11. "Veto" nie do przyjęcia; 12. Katastrofa... 

[i in.]. 
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9. Czy Wielki Wybuch był głośny? : 11 rozmów o historii i życiu codziennym 

Wszechświata / Karolina Głowacka, Jean-Pierre Lasota.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Astrofizyka , Kosmologia , Wywiad rzeka 

Sygnatura: WG-52 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Poznajmy się; 2. Po co nam to wszystko?; 3. Skąd się wzięliśmy?; 4. Gdzie jesteśmy?; 5. Co było na początku?; 

6. "Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu"; 7. Jak ci mija czas?; 8. Spadaj swobodnie; 9. Świergot czarnych 

dziur; 10. Czarne dziury; 11. Skąd wy to wszystko wiecie?; 12. Czy fizycy wierzą w Boga?; 13. Leksykon 

terminów fizycznych, ułożony przez Jeana-Pierre'a ku nauce, zabawie i przestrodze. 

 

 

10. Dekalog księdza Jana Kaczkowskiego / rozmawiała Katarzyna Szkarpetowska.- 

Kraków : WAM, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kaczkowski, Jan (1977-2016) , Dekalog , Duchowieństwo 

katolickie , Duchowość religijna , Rozważania i rozmyślania religijne , Wywiad 

rzeka 

Sygnatura: WG-272 

Nowości: 2017-07 

 

 

Słuchaliśmy Go, bo na co dzień żył tym, co głosił. Docenialiśmy Go, bo poważnie traktował ludzkie problemy. 

Podziwialiśmy Go, bo do ostatnich chwil cierpliwie odpowiadał na nasze pytania i wątpliwości. Wśród wywiadów 

udzielonych przez ks. Jana Kaczkowskiego znalazł się również ten, który właśnie oddajemy do rąk czytelników. 

To rozmowa o sprawach fundamentalnych - Dekalogu i codziennych trudnościach życia zgodnie z przykazaniami. 

Ksiądz Jan Kaczkowski nie pouczał, raczej dzielił się swoim doświadczeniem. Był wiarygodnym świadkiem                   

i dlatego jego słowa są tak cenne. Do wywiadu dołączamy płytę z kilkoma wyjątkowymi nagraniami, wśród 

których znajduje się także Ostatnia droga krzyżowa ks. Jana Kaczkowskiego nagrana dwa miesiące przed jego 

śmiercią. 

 

 

11. Dzieje Polski. T. 3, Królestwo zwycięskiego orła (1340-1486) / Andrzej 

Nowak.- Kraków : Biały Kruk, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Polska 

Sygnatura: WG-94(438).01/.081 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

CZ. I PIASTOWSKIE DZIEDZICTWO (1340-1384): R. I W szkole politycznego realizmu, czyli królestwo 

Kazimierza między sąsiadami ; R. II W poszukiwaniu dziedziców (1355-1370) ; R. III "Rzeczy pożyteczne                       

i wszelka pomyślność..." - czyli nowe mury, statuty i uniwersytet ; R. IV Narodziny politycznego narodu (1370-

1384) ; CZ. II UNIA I JEJ PIERWSZE PLONY (1384-1422): R. I Jadwiga i Jagiełło (1384-1399) ; R. II 

Conflictus magnus cum Cruciferos (1400-1411) ; R. III "Tajemnica miłości" albo o polskiej szkole prawa narodów 
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(1411-1422) ; CZ. III MONARCHIA JAGIELLONÓW CZY RZECZPOSPOLITA?: R. I Spór o wspólne 

dziedzictwo. Ostatnie lata Jagiełły (1423-1434) ; R. II Zbigniew Oleśnicki i "juniorzy" (1434-1447) ; R. III 

Kazimierz Jagiellończyk: spory o unię, wojna o Pomorze, budowanie Rzeczypospolitej. 

 

 

12. Dziennik : 2000-2002 / Krystyna Janda.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

([Dzienniki] / Krystyna Janda ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Janda, Krystyna (1952- ) , Aktorzy polscy , Film polski , Teatr 

polski , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura: WG-792.071A/Z-Janda K. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Pierwszy tom otwierający pełne wydanie dzienników Krystyny Jandy. Na swojej stronie internetowej Krystyna 

Janda od ponad piętnastu lat nieprzerwanie prowadzi dziennik i wpuszcza czytelników do swojego świata. Od 

teatralnych kuluarów, kolejnych premier, rodzinnych rozmów w Milanówku, przez czytane właśnie książki, aż po 

ukochane Włochy. W tym głodzie życia wszystko chce nazwać, uporządkować, zapisać. Na tyle, na ile tylko może 

w natłoku obowiązków. Z właściwą sobie precyzją myśli, trafnością spostrzeżeń i ciepłem. Część zapisków 

czytelnicy poznali w dwutomowym wydaniu „www.małpa.pl” oraz „www.małpa2.pl”. Teraz - poszerzone - 

otwierają czterotomowe, pełne wydanie dzienników Krystyny Jandy. Kolejne tomy już w przygotowaniu! Od 

kilku dni ten dziennik mnie uwiera, piszę jak do przyjaciół, znajomych. Czy słusznie? Czy nie powinnam więcej 

wyjaśniać, opisywać rzeczy precyzyjniej, żeby zostać zrozumiana? A może odwrotnie? Może powinnam pisać 

jeszcze bardziej nonszalancko, bezpośrednio, skrótami? Gdzie wyznaczyć granice zwierzeń, podawanych faktów, 

intymność zapisów? Niewątpliwie trochę się w tym pogubiłam albo, jak wolicie, nie wydaje mi się to tak 

oczywiste jak dotąd. Co więcej, zaczynają mnie czasem te zapiski krępować, a następnym razem myślę o Was tak 

serdecznie, z taką wdzięcznością, że mam ochotę być dużo bardziej otwarta. 

 

 

13. Dzienniki i zapiski. T. 4, 1953 / Agnieszka Osiecka ; pod redakcją Karoliny 

Felberg-Sendeckiej.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Osiecka, Agnieszka (1936-1997) , Poeci polscy , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura: WG-821.162.1(091)A/Z-Osiecka A. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Młodziutkiej panience z Saskiej Kępy zależało na samopoznaniu i osobistym rozwoju, bo - jak na córkę artysty 

przystało - miała silne poczucie własnego indywidualizmu. Chciała być nowoczesną, znaczącą podmiotowością - 

taką więc, która realnie wypływa na losy świata. Wierzyła, że kiedyś będzie działać poprzez słowo pisane - że 

stanie się ważną dziennikarką, pisarką, eseistką, krytyczką. Stąd tak ważna pozostawała dla niej kwestia własnych 

poglądów oraz ewentualnego wpływu na opinię publiczną. Dorastająca Osiecka bardzo pragnęła liczyć się, 

znaczyć coś dla innych ludzi, wyznaczać innym cele. Nawiasem mówiąc, źle trafiła, bo jej młodość przypadła na 

czasy stalinowskiego reżimu. Silny indywidualizm, jaki ją nieodmiennie cechował, przysparzał jej w szkole i na 

studiach niemałych kłopotów. Ale nie tylko nowoczesna podmiotowość zmuszała ją do przelewania myśli na 

papier. Kolejnym bodźcem była silna skłonność do autoanalizy. Agnieszka Osiecka fascynowała się ludźmi oraz 

procesami interpersonalnymi, ciekawiła ją również jej własna psychika. Ubolewała, że jej współczesność ignoruje 

indywidualne potrzeby jednostki - także te wynikające z ludzkiej natury i duchowości. "Wiesz, Misiu, czasem żal 

mi nie tylko siebie, ale i całego mojego pokolenia, żeśmy się urodzili i wychowali w takim Międzyczasie 
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Obyczajowym: Już nie ma Pana Boga, a jeszcze nie ma komunizmu, nie wiadomo, co wolno, a czego nie wolno,             

z kim można, a z kim nie można: »Nie ma kryteriów«". "Międzyczasem Obyczajowym" Osiecka nazywała swoje 

dzieciństwo, które przypadło na czas okupacji hitlerowskiej, i swoją młodość, w którą wkroczyła u zarania 

Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Odwilż, której z kolei doświadczyła jako dwudziestoletnia dziewczyna, choć 

na zawsze pozostała dla niej wydarzeniem inicjacyjnym i przełomowym, przypieczętowała tylko symptomatyczny 

dla jej pokolenia "brak kryteriów" i typowe dla jej środowiska "bycie pomiędzy". 

 

 

14. Dziewczyny z konspiry / Agnieszka Lewandowska-Kąkol.- Warszawa : Zona 

Zero, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Rajner, Anna (1934- ) , Urniaż, Marta , Urniaż-Grabowska, 

Ligia (1937- ) , Grabowska-Kozera, Małgorzata (1962- ) , Bielecka, Janina , Jasińska-

Nowak, Renata (1953- ) , Kubasiewicz-Houée, Ewa (1940- ) , Kondratowicz, Iwona 

(1965- ) , Kondratowicz, Mirosława (1939- ) , Pawłowska, Małgorzata , 

Chmielowska, Jadwiga Janina (1954- ) , Krokowska, Maria (1929- ) , Górszczyk-

Kęcik, Marzena (1945-1999) , Ślifirska, Zofia , Sadłowski, Czesław (1938- ) , 

Wałęsa, Danuta (1949- ) , Przywara, Danuta (1951- ) , Tarasiewicz, Małgorzata 

(1960- ) , Napieralska, Barbara (1955- ) , Andrzejewska, Ewa (1947- ) , NSZZ 

"Solidarność" , Kobieta , Opozycja polityczna nielegalna , Polska , Biografie 

Sygnatura: WG-94(438).083 

Nowości: 2017-07 

 

1. Ciocia hania; 2. Rodzinna "Solidarność"; 3. Bała się o syna; 4. Niczego nie żałuję; 5. Czy będę mogła wrócić?; 

6. Nie zdążyła na powstanie warszawskie; 7. Poznałam , co to przyjaźń; 8. Mityczna Jadwiga; 9. Trzeba działać,             

a nie oglądać się na innych; 10. Nie miała wyboru; 11. Zbrosza walczy; 12. Jest zadanie-trzeba wykonać... [i in]. 

 

 

15. Dziewięć rozmów o aborcji / Krystyna Romanowska, Katarzyna Skrzydłowska-

Kalukin.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Aborcja , Ciąża , Trudne sytuacje życiowe , Polska , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura: WG-618 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Rozmowa pierwsza: Rita; 2. Rozmowa druga: Nikt nie powiedział "Nie bój się"; 3. Rozmowa trzecia: Nie 

chciałam i nie mogłam; 4. Rozmowa czwarta: Byłam morzem; 5. Rozmowa piąta: Żałuję; 6. Rozmowa szósta: Zły 

związek; 7. Rozmowa siódma: Straszna cisza. 

 

 

16. Fighterzy : najlepsi polscy wojownicy : od Zawiszy Czarnego do komandosów z 

Iraku / Marcin Szymaniak.- Kraków : Znak Horyzont, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kaliciak, Grzegorz Seweryn (1973- ) , Kobylański, Jakub (?-

1454) , Niegolewski, Andrzej (1787-1857) , Nowodworski, Bartłomiej (ok. 1552-

1625) , Orlik, Edmund Roman (1918-1982) , Oszek, Robert (1895-1938) , Skalski, 

Stanisław (1915-2004) , Skrzetuski, Mikołaj (ok 1610-1673) , Sułkowski, Józef 

(1773-1798) , Szajnowicz-Iwanow, Jerzy (1911-1943) , Piotrowicz, Maria (1839-
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1863) , Zawisza Czarny z Garbowa (ok 1370-1428) , Komandosi , Rycerstwo , 

Wojownicy , Żołnierze , Polska , Biografia 

     Sygnatura: WG-355 

Nowości: 2017-07 

 

1. Zawisza, czarnowłosy pies wojny; 2. Pogromca Krzyżaków w łóżku z królową; 3. Komandos epoki szabel                   

i rapierów; 4. Prawdziwy Skrzetuski-heros i hultaj; 5. Człowiek, który zachwycił Napoleona; 6. Pierwszy na 

szczycie Somosierry; 7. Blond Kosynierka kontra kozacy; 8. Pirat z pięcioma cekaemami; 9. Człowiek-ryba, 

siewca zniszczenia; 10. As pancerny Rzeczypospolitej; 11. Ziemskie tragedie powietrznego drapieżcy; 12. 

Zatrzymać Legion Samobójców. 

 

 

17. Food pharmacy : opowieść o jelitach i dobrych bakteriach zalecana wszystkim, 

którzy chcą trafić przez żołądek do... zdrowego życia. Tej książki nie da się 

przedawkować! / Lina Nertby Aurell & Mia Clase ; tłumaczenie Justyna Högström.- 

Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Flora bakteryjna jelit , Jelita , Odżywianie , Poradnik , 

Przepisy kulinarne 

Sygnatura: WG-613 

Nowości: 2017-07 

 

I. Platoński model talerza ; II. Zapalenie - nieproszony gość ; III. Bitwa o jelito ; 4. Witaj w kuchni 

przeciwzapalnej: Zalecenie nr 1 Naucz swoją rodzinę spędzać czas wolny bez słodyczy ; Zalecenie nr 2 Poluj na 

składniki odżywcze ; Zalecenie nr 3 Objadaj się warzywami ; Zalecenie nr 4 Tłuszcz wybieraj z namaszczeniem ; 

Zalecenie nr 5 Zmniejszam temperaturę ; Zlecenie nr 6 Pozwól organizmowi zrezygnować się od czasu do czasu. 

 

 

18. George Soros : multimiliarder, jego globalna sieć i koniec takiego świata, jaki 

znamy / Andreas von Rétyi ; tłumaczenie Elżbieta Lubelska.- Kraków : Biały Kruk, 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Soros, George (1930- ) , Działalność charytatywna , Elita 

ekonomiczna , Finanse międzynarodowe , Spekulacja , Biografia 

Sygnatura: WG-336.76 

Nowości: 2017-07 

 

 

1. Władza i manipulacja; 2. Węgierska rapsodia: Kronika Sorosa; 3. Udział w wielkiej grze: "Człowiek, który 

rozbił Bank Anglii"; 4. Open Society Foundations: Gabinet cieni George'a Sorosa; 5. Ośmiornica: Gigantyczna 

sieć pod lupą; 6. Intermezzo: Cele i środki; 7. Arabska wiosna: Sztuczne rewolucje; 8. Świat w przeobrażeniu: 

Przyczyny i skutki; 9. Przewroty: Wschodnia Europa w centrum uwagi; 10. Sterowane tsunami: Destabilizacja 

Europy. 
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19. Gorzka pomarańcza : ucieczka ze świata islamu : historia Polki, żony muzułmanina 

/ Nadia Hamid.- Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Hamid, Nadia , Islam , Konflikt rodzinny , Małżeństwo 

międzywyznaniowe , Małżeństwo międzyetniczne , Libia , Polska , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura: WG-929-051A/Z-Hamid N. 

Nowości: 2017-07 

 

 

1. Od pierwszego wejrzenia; 2. Połączenie i rozstanie; 3. Moja arabska rodzina; 4. Na własnych śmieciach; 5. 

Pies-zwierzę nieczyste; 6. Ile jest warta polska żona?; 7. Muchtar porywa syna; 8. Koleżanki muzułmanki; 9. 

Wesele przez łzy; 10. Niewolnica Amira; 11. Panie Boże, Jezu Chryste; 12. Niech żyje przyjaźń polsko-hinduska; 

13. Przesłuchanie z prądem; 14. Szkoła obłudy; 15. List z Polski; 16. Przełom, czyli teść sprawiedliwy; 17. 

Pożegnanie z Afryką. 

 

 

20. Habit zamiast szminki, czyli Zakonnice zabieraja głos / Ewelina Tondys.- Poznań ; 

Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Katolicyzm , Kobieta , Powołanie zakonne , Zakonnice , Zakony 

żeńskie , Polska , Wywiad dziennikarski , Antologia 

Sygnatura: WG-27-788/-789 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

CZ.I: 1. Świat się zmienia, my też musimy się zmieniać-s. Ewa Bartosiewicz; 2. Życie zakonne jest dla dorosłych-

s. dr Bogna Młynarz; 3. Obrona wartości nie jest anachroniczna-s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, CZ.II: 1. 

Kobieta to brzmi dumnie-s. Cecylia Bachalska; 2. Misja Małgorzata-s. Katarzyna Kmieć; 3. Kwestie życia                    

i śmierci-s. Augustyna Milej, CZ.III: 1. Anonimowi chrześcijanie-s. Jolanta Glapka; 2. Moje życie zakonne nie 

jest celem-s. Maura Leszek; 3. Zakon to nie reality show-s. dr Sybilla Kołtan, CZ.IV: 1. Jesteśmy, choć nas nie 

widać-s. Joanna Długa; 2. Mnisi i mniszki w wielkim mieście-s. Joanna Hertling, CZ.V: 1. Mój dom jest                     

w Aleppo-s. Urszula Brzonkalik; 2. Cięcie na żywym organizmie-s. Maria Stecka; 3. Adagio-powoli-s. Michaela 

Rak. 

 

 

21. Halo tato : reportaże o dobrym ojcostwie / Konrad Kruczkowski ; zdjęcia Agnieszka 

Wanat.- Warszawa : Zielona Sowa, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Ojcostwo , Reportaż 

Sygnatura: WG-316.34/.35 

Regionalia: Stara Wieś - rodziny , Stara Wieś - socjologia 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Jest bajka; 2. Jesteśmy Głusi; 3. Żadnego narcyzmu-rozmowa z Jackiem Santorskim; 4. Przed szkołą poradzimy 

sobie z autyzmem; 5. Dobrzy ojcowie trzymają się razem; 6. Stać się niepotrzebnym-rozmowa z Jarosławem 

Szulskim; 7. Tata wjechał do garderoby; 8. Dom Dobry; 9. Pracowita, energiczna, przemądrzała; 10. Ojciec                    

i córka; 11. Akademia Przyszłości. 
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22. Hitlerland : jak naziści zdobywali władzę / Andrew Nagorski ; przełożyli 

Katarzyna Bażyńska-Chojnacka i Piotr Chojnacki.- Wydanie 1. (dodruk).- Poznań : 

Dom Wydawniczy Rebis, 2016. 

(Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Amerykanie , Nazizm , Niemcy , Publicystyka 

Sygnatura: WG-94(430) 

Nowości: 2017-07 

 

 

1. "Załamanie nerwowe"; 2. Ważą się losy; 3. Wieloryb czy płotka?; 4. "Ja im pokażę"; 5. "Uciekajcie stąd, i to 

szybko"; 6. "Jak futbol i krykiet"; 7. Taniec z nazistami; 8. "Podwieczorek u Szalonego Kapelusznika"; 9. 

"Mundury i pistolety"; 10. "Na naszej wyspie"; 11. Karmienie wiewiórek; 12. Ostatni akt. 

 

 

23. Ignacy Paderewski : ulubieniec kobiet / Iwona Kienzler.- Wydanie 2.- Warszawa : 

Bellona Spółka Akcyjna, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941) , Kobieta , 

Kompozytorzy polscy , Pianiści polscy , Biografia 

Sygnatura: WG-78.071A/Z-Paderewski I. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Rodzinne gniazdo; 2. Wiewiórka i puzon, czyli nauka w Instytucie Muzycznym; 2. Antonina Korsakówna-

pierwsza żona Paderewskiego; 3. Magiczna siła nazwiska-spotkanie z Heleną Modrzejewską; 4. Wiedeń, 

Strasburg, Sinobrody i Anetka Jessipow; 5. Paryż-koncerty i romanse; 6. "Ryk paryskiego lwa" nad Tamizą; 7. Na 

podbój Nowego Świata-amerykański triumf Paderewskiego; 8. "Niebezpieczny typ charmeuse'y"-Helena Górska; 

9. Wspólne życie w Riond Bosson; 10. Przez wojnę ku niepodległości; 11. Pan premier i jego żona; 12. 

Dobrowolny emigrant. 

 

 

24. Inny : eseje o spotkaniu / Józef Tischner ; posłowie Dobrosław Kot ; [redakcja 

Wojciech Bonowicz].- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Tischner, Józef (1931-2000) , Filozofia dialogu , Filozofia 

polska , Inność , Intersubiektywność , Esej 

Sygnatura: WG-1 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Co to znaczy - spotkać i n n e g o? Czy inność jest tym, co oddziela mnie od drugiego, czy przeciwnie? Co jest 

potrzebne, żeby inny stał się bliskim? Na te i tym podobne pytania szukał odpowiedzi ks. Józef Tischner. Pod 

koniec życia zaczął pisać nową książkę - kontynuację Filozofii dramatu i Sporu o istnienie człowieka. Nie 

skończył, ale pozostawił fragmenty, które dają do myślenia. W świecie, w którym ludziom - nawet podobnym do 

siebie, należącym do jednej wspólnoty, ukształtowanym przez tę samą tradycję - coraz trudniej się spotkać, 

Tischnerowska refleksja o spotkaniu nabiera wyjątkowego znaczenia. Tym bardziej, kiedy spojrzymy szerzej, na 

punkty zapalne w różnych miejscach naszego globu, warto posłuchać głosu myśliciela, któremu chodziło przede 

wszystkim o to, by „zrozumieć człowieka i jego dramat”. 
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25. Jerzy Dziewulski o polskiej policji / w rozmowie z Krzysztofem Pyzią.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Dziewulski, Jerzy (1943- ) , Milicja Obywatelska (MO) , 

Policja , Policjanci , Przestępczość , Polska , Wywiad dziennikarski , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura: WG-351/354 

Nowości: 2017-07 

 

 

1. Nieważne, ile w życiu zadajesz ciosów. Ważne, ile potrafisz znieść; 2. Kim jest Jerzy Dziewulski?; 3. Pierwszy 

strzał w serce. Siekier kontra pistolet; 4. Dlaczego nie zapomnę tego skurwysyna?; 5. Od śmierci dzieli cię tylko 

to, co umiesz; 6. Tylko dla zabawy; 7. Jak policja traci nasze pieniądze, czyli konfetti, kanarek i PZPR; 8. Jurek, 

spierdoliłeś sprawę; 9. Jak się robi włamy; 10. Prostytutki na usługach milicji; 11. Gnój Kapusta; 12. 

Amerykańscy szpiedzy w Polsce; 13. Sekcje zwłok. Tego się nie zapomina; 14. Pierwsza łapówka; 15. Ile jest wart 

honor bandyty?; 16. Kasiarz wszech czasów: Adolf Rupp... [i in.]. 

 

 

26. Jerzy Turek (Polska) / Roman Dziewoński.- Łomianki : Wydawnictwo LTW, 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Turek, Jerzy (1934-2010) , Aktorzy polscy , Aktorzy 

komediowi , Film polski , Teatr polski , Biografia 

Sygnatura: WG-791.071A/Z-Turek J. 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Entrée; 2. Trafił, zagrał i już go nie zapomną; 3. Bez gwarancji; 4. Franek Socha; 5. Słomkowy kapelusz; 6. Sala 

na pełen głos; 7. Trzy mundury, trzy wytwórnie; 8. Sekretarz zespołu-Jerzy Turek (Polska); 9. Ja gorę; 10. Trzy 

komedie, trzy role drugoplanowe; 11. "Film to lipa"; 12. Tytułowa, główna, pierwszoplanowa, drugoplanowa, 

halabardnik, rólka...[i in.]. 

 

 

27. Kobiety z Ravensbrück : życie i śmierć w hitlerowskim obozie koncentracyjnym 

dla kobiet / Sarah Helm ; przełożyli Katarzyna Bażyńska-Chojnacka i Piotr Chojnacki.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Ravensbrück (obóz koncentracyjny) , Eksperymenty medyczne 

na ludziach , Kobiety , Ludobójstwo , Więźniowie obozów , Niemcy , Opracowanie 

Sygnatura: WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

Nowości: 2017-07 

 

 

CZ.I:1. Langefeld; 2. Sandgrube; 3. Blokowe; 4. Wizyta Hammlera; 5. Dar Stalina; 6. Else Krug; 7. Doktor 

Sonntag; 8. Doktor Mennecke; 9. Bernburg, CZ.II:10. Lublin; 11. Auschwitz; 12. Szwalnia; 13. "Króliki" 14. 

Eksperymenty specjalne; 15. Leczenie... [i in.]. 
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28. Kochanek : nieznany romans Marii Skłodowskiej-Curie / Irene Frain ; tłumaczenie 

Dorota Malina.- Kraków : [Znak], 2017. 

(Między Słowami) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Langevin, Paul (1872-1946) , Skłodowska-Curie, Maria (1867-

1934) , Chemicy , Fizycy , Francja , Biografia 

Sygnatura: WG-929-052A/Z-Skłodowska-Curie M. 

Nowości: 2017-07 

 

 

Nawet genialne umysły potrafią się poddać, gdy przychodzi miłość Kiedy Maria Skłodowska-Curie w tragicznych 

okolicznościach traci ukochanego męża i naukowego partnera, Piotra, pogrąża się w rozpaczy. Ukojenie znajduje 

w pracy ponad siły. Lecz gdy wydaje się, że nic nie jest w stanie przywrócić jej radości życia, zdarza się to, co 

najbardziej niespodziewane. Miłość. Nadchodzi nagle i sprawia, że dwoje ludzi znów może zaznać szczęścia. 

Maria Curie - zrozpaczona wdowa, i Paul Langevin - uczeń Piotra, przyjaciel rodziny uwikłany w nieszczęśliwe 

małżeństwo, zostają kochankami. Jednak nie wiedzą jeszcze, że za plecami miłości zawsze czyha zazdrość. 

Wkrótce prasę obiega szokująca wiadomość - kandydatka do drugiego Nobla ma romans z żonatym mężczyzną. 

Na Marię spada lawina oszczerstw, a rozszalały tłum atakuje jej dom. Lecz gdy wokół szaleje burza, Maria 

pozostaje spokojna jak nigdy. I jak nigdy walczy o godność i szczęście. 

 

 

29. Łódź / [autor przewodnika Adam Warszawski].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, 

copyright 2017. 

(Travelbook) 

(Bezdroża : przewodniki ludzi ciekawych) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Łódź (woj. łódzkie) , Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura: WG-913(438)A/Z-Łódź 

Nowości: 2017-07 

 

Atrakcje Łodzi ; INFORMACJE PRAKTYCZNE: Przed wyjazdem, Dojazd, Na miejscu ; INFORMACJE 

KRAJOZNAWCZE: Krajoznawcze ABC, Łódź: Śródmieście, Bałuty, Stare Polesie, Księży Młyn, Zielona Łódź ; 

OKOLICE ŁODZI. 

 

 

30. Macierewicz i jego tajemnice / Tomasz Piątek- [Warszawa] : Arbitror, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Macierewicz Antoni (1948-) , Mogilewicz, Siemion (1946- ) , 

Dziennikarstwo śledcze , Ministrowie , Politycy , Przestępczość zorganizowana , 

Dziennikarstwo śledcze , Wywiad wojskowy , Polska , Rosja 

Sygnatura: WG-323(438) 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

"Macierewicz i jego tajemnice" zawiera fakty na temat niepokojących koneksji obecnego ministra obrony 

Antoniego Macierewicza. Jej główną treścią jest dokładny i udokumentowany opis licznych powiązań ministra                     

z wybitnym gangsterem-finansistą Siemionem Mogilewiczem. Mogilewicz od dziesięcioleci współpracuje                          

z sowieckim/rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Jak również z samym Władimirem Putinem. Tomasz Piątek 

prowadzi śledztwo dziennikarskie w sprawie Antoniego Macierewicza od półtora roku. Niektóre ze swoich ustaleń 
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publikował już na łamach „Wyborczej". W książce "Macierewicz i jego tajemnice" ujawnia nowe, dotąd nieznane 

okoliczności. "Macierewicz i jego tajemnice" to efekt 18 miesięcy śledztwa (ok. 1000 godzin spędzonych                        

w internecie, ok. 50 godzin w archiwach sądowych i Bibliotece Narodowej, ok. 40 godzin rozmów                                   

z informatorami). Zawiera kilkaset odniesień do źródeł, jak również 5 map szczegółowo ukazujących sieć 

powiązań między Macierewiczem, a Mogilewiczem i Kremlem. 

 

 

31. Magia sprzątania : [japońska sztuka porządkowania i organizacji] / Marie Kondo ; 

[przekład Magdalena Macińska].- Warszawa : Muza SA, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Gospodarstwo domowe , Higiena , Sprzątanie , Poradnik 

Sygnatura: WG-64 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

1. Czemu nie potrafię utrzymać porządku w domu; 2. Zacznij od wyrzucania; 3. Jak sprzątać według kategorii; 4. 

Od przechowywania rzeczy do życia pełnego pasji; 5. Magia sprzątania radykalnie zmieni twoje życie. 

 

 

32. Mali bogowie : [o znieczulicy polskich lekarzy] / Paweł Reszka.- Warszawa : 

Czerwone i Czarne, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Etyka lekarska , Lekarze , Służba zdrowia , Polska , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura: WG-61 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Pacjenci; 2. Marzenia; 3. Początek; 4. Codzienność; 5. Frustracja; 6. Strach; 7. System; 8. Boskie życie. 

 

 

33. Maria Czubaszek + Wojciech Karolak = małżeństwo doskonałe : czy ty wiesz, że 

ja cię kocham... / Krystyna Pytlakowska.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Czubaszek, Maria (1939-2016) , Karolak, Wojciech (1939- ) , 

Aktorzy polscy , Artyści kabaretowi polscy , Dziennikarze , Muzycy polscy , 

Wywiad-rzeka 

Sygnatura: WG-78.071A/Z-Karolak W. 

Nowości: 2017-07 

 

 

1. Zamiast wstępu, czyli jak do tego doszło/Artur Andrus; 2. Prawie początek-do biegu gotowi, start/Ewa Bem; 3. 

Jeszcze nie początek/Krzysztof Daukszewicz, Wiola Ozminkowski-Daukszewicz; 4. Miłe dobrego 

początki/Andrzej Dąbrowski; 5. Ach, co to był za ślub/Barbara Wrzesińska; 6. Pić albo nie pić-oto jest 

pytanie/Hanna Śleszyńska; 7. Życie towarzyskie/Jerzy Iwaszkiewicz; 8. Duży chłopiec i prawie dorosła 

dziewczynka/Jacek Fedorowicz; 9. Kto się lubi, ten się czubi/ Jan Osiecki; 10. Jeżeli kochać, to indywidualnie/Jan 

Pietrzak; 11. Codzienność/ Ilona Leśnodorska; 12. Bez psa to nie życie/Ryszard Marek Groński... [i in.]. 
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34. Menu świata / Jacek Pałkiewicz.- Warszawa : Świat Książki, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Pałkiewicz, Jacek (1942- ) , Kuchnia regionalna , Kultura 

stołu , Świat , Relacja z podróży 

Sygnatura: WG-39 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

1. Piekło dżungli; 2. Lody z renifera; 3. Indochiny o zmierzchu; 4. Podziemna świnka; 5. Przełom Niebieskiej 

Rzeki; 6. Ognisko w Pampie; 7. Gościnność po wietnamsku; 8. Baran na stepie; 9. Kamczacka rybka; 10. Kolacja 

w Turkmenistanie; 11. Uczta u Dajaków; 12. Zlot gwiaździsty. 

 

 

35. Między światami : dziennik andersowca 1939-1945 / Edward Herzbaum ; z 

posłowiem Normana Daviesa ; [redakcja Anna Richter].- Warszawa : Ośrodek Karta, 

2016. 

(Świadectwa. Polska XX Wiek) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Hartry, Edward Henrik (1920-1967) , 5 Kresowa Dywizja 

Piechoty (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) , II wojna światowa (1939-1945) , 

Obozy pracy , Polacy , Żydzi , ZSRR , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura: WG-94(438).082 

Nowości: 2017-07 

 

1. W lesie; 2. Nowy wspaniały świat; 3. Promyk słońca; 4. Odwilż; 5. Chandra; 6. Korespondent wojenny; 7. 

Pustka. 

 

 

36. Milionerka : zagadka Barbary Piaseckiej Johnson / Ewa Winnicka.- Kraków : 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Johnson, J. Seward (1895-1983) , Piasecka-Johnson, Barbara 

(1937-2013) , Bogactwo , Działalność charytatywna , Polacy za granicą , Polska , 

Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura: WG-929-052A/Z-Piasecka-Johnson B. 

Nowości: 2017-07 

 

 

1. Studentka; 2. Pokojówka; 3. Rodzina; 4. Przemiana; 5. "Milionerka"; 6. Wdowa; 7. Dobrodziejka; 8. Opus 

magnum; 9. Rodzina raz jeszcze; 10. Golgota. 
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37. Mitologia nordycka / Neil Gaiman ; przełożyła Paulina Braiter.- Warszawa : MAG, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Mitologia skandynawska , Opowiadania i nowele mitologiczne 

Sygnatura: WG-25 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

1. Gracze; 2. Przed początkiem, i po; 3. Yggdrasill i dziewięć światów; 4. Głowa Mimira i oko Odyna; 5. Skarby 

bogów; 6. Mistrz budowniczy; 7. Dzieci Lokiego; 8. Niezwykły ślub Frei; 9. Miód poetów; 10. Wyprawa Thora 

do krainy olbrzymów; 11. Jabłka nieśmiertelności; 12. Historia Gerd i Freja.. [i in]. 

 

 

38. Na krawędzi : amerykański wywiad w epoce terroryzmu / Michael V. Hayden ; 

przełożył Adam Tuz.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Hayden, Michael Vincent (1945- ) , CIA , Agencja 

Bezpieczeństwa Narodowego , Bezpieczeństwo narodowe , Wywiad amerykański , 

Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura: WG-327.84 

Nowości: 2017-07 

 

 

1. Awaria systemu; 2. Narodowy skarb... Jak długo jeszcze?; 3. Ruszamy na wojnę... z pewną pomocą naszych 

przyjaciół; 4. Ruszamy na wojnę... raz po raz; 5. Stellarwind; 6. Ujawnienie się... z własnej woli lub nie; 7. Prawo 

społeczeństwa do informacji... i bezpieczeństwa; 8. Życie w cyberprzestrzeni; 9. Czy to naprawdę konieczne?; 10. 

"Chcę, żebyś przejął CIA"; 11. Trzy "łatwe" elementy; 12. Wyjątkowy pogląd... [i in.]. 

 

 

39. Nasza powstańcza młodość : rozmowy z bohaterami Polski Podziemnej / 

Małgorzata Czerwińska-Buczek.- Warszawa : Bellona Spółka Akcyjna, copyright 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Diermajer-Sękowska, Aleksandra (1929- ) , Karlikowska, 

Alicja (1930- ) , Karlikowski, Tytus (1927- ) , Gładkowski, Andrzej (1931- ) , 

Zachert-Okrzanowska, Bogna (1929-2017) , Baranowski, Edmund (1925- ) , 

Jędrzejewska-Dudzik, Halina (1926- ) , Jabłonowska, Romana (1934- ) , Galperyn, 

Zbigniew (1929- ) , Grontkowski, Zdzisław (1924- ) , II wojna światowa (1939-1945) 

, Powstanie warszawskie (1944) , Ruch oporu , Polska , Pamiętniki i wspomnienia , 

Antologia 

Sygnatura: WG-94(438).082.218 

Nowości: 2017-07 

 

1. Aleksandra Diermajer-Sękowska; 2. Alicja i Tytus Karlikowscy; 3. Andrzej Gładkowski; 4. Bogna Zachert-

Okrzanowska; 5. Edmund Baranowski; 6. Halina Jędrzejewska "Sławka"; 7. Romana Alina z Przybytniaków 

Jabłonowska; 8. Zbigniew Galepryn "Antek"; 9. Zdzisław Grontkowski "Ryś", OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA: 1. 

Dorota Górczak i Jerzy Konstanty Hołownia; 2. Barbara Danuta z Reinhardów Zak-Kalinowska; 3. Stanisław 

Pocztarski, MŁODZI NA ZAWSZE. 
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40. Nigdy się nie poddawaj! : receptura sukcesu - Donald Trump / Donald J. Trump, 

Meredith McIver ; [tłumaczenie Karina Stempel].- Gliwice : Helion, copyright 2017. 

(Onepress Power) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Przedsiębiorczość (postawa) , Samorealizacja , Sukces , 

Poradnik 

Sygnatura: WG-159.923 

Nowości: 2017-07 

 

 

1. O najgorszej chwili w moim życiu i o tym, jak podniosłem się po upadku; 2. Porażka nie jest wieczna; 3. 

Uważano, że The Apperentice to poważny błąd; 4. Czy to przejściowe problemy, czy kompletna katastrofa?; 5. 

Uwielbiam dobrą walkę; 6. Pamiętając o 11 września 2001 roku; 7. Oczekuj problemów, a będziesz 

przygotowany, gdy się pojawią; 8. Często zadawane pytania; 9. Kiedy druga strona oczekuje walki, proponuj 

współpracę; 10. Odseparuj się od narzekającego tłumu; 11. Czasami musisz schować swoją dumę do kieszeni; 12. 

Odwaga to nie brak strachu, to pokonywanie strachu; 13. Kieruj się pasją-to jedyny sposób, aby poruszyć niebo               

i ziemię...[i in.]. 

 

 

41. Ogarnij się i zacznij żyć : porady dla nie całkiem doskonałych / Raquel Córcoles i 

Lucia Taboada ; [przekład Iwona Michałowska-Gabrych].- Łódź : Wydawnictwo JK - 

Feeria Wydawnictwo, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Psychologia , Poradnik 

Sygnatura: WG-159.9 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Co się z nami, kobietami, dzieje?; 2. Prezentacja osób, które będą nam towarzyszyć; 3. Rzeczy, którymi się 

zamartwiamy; 4. Rozpocznij trening; 5. Skończyliśmy... i co dalej? 

 

 

42. Ostatnich gryzą psy / Naval.- Warszawa : Bellona, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Naval , Wojskowa Formacja Specjalna GROM im. 

Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej , Ćwiczenia wojskowe , Komandosi , 

Siły specjalnego przeznaczenia , Wojsko , Liban , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura: WG-356/359 

Regionalia: Bieszczady - a Naval , Naval - a Bieszczady 

Nowości: 2017-07 

 

 

1. Naval początki; 2. Lubliniec-1 pułk specjalny; 3. Selekcja; 4. Grupa reagowania operacyjno-mobilnego. 
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43. Pakistańska córka / Maria Toorpakai oraz Katharine Holstein ; tłumaczenie Robert 

Filipowski.- Kraków : Wydawnictwo SQN, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Toorpakai, Maria (1990- ) , Kobieta , Sportowcy , Squash , 

Pakistan , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura: WG-316.34/.35 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Między górami; 2. Mułła; 3. Nietypowa panna młoda; 4. Dżyngis-chan; 5. Muza Bhutto; 6. Mur; 7. Miasto 

broni; 8. Bóstwa, świątynie i anioły; 9. Będziesz jadł błyskawice; 10. Stolica imperiów; 11. Nazywam się Maria; 

12. Grasz jak baba; 13. Palenie skorpionów... [i in.]. 

 

 

44. Pazdan : chłopak, który gra całym sercem / Yvette Żółtowska-Darska ; współpraca 

Dominika Słomińska, Jacek Sarzało.- Warszawa : Burda Publishing Polska, 2017. 

(Superherosi) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Pazdan, Michał (1987- ) , Piłkarze nożni , Reprezentacja narodowa , 

Polska , Biografia , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura: WG-796.3 

Nowości: 2017-07 

 

 

1. Michał i Nowa Huta; 2. Wśród zawodowców; 3. Bohater narodowy. 

 

 

45. Piosenkarze / Emilia Padoł.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Borys, Stan (1941- ) , Dąbrowski, Andrzej (1938- ) , 

Hulewicz, Edward (1937- ) , Klenczon, Krzysztof (1942-1981) , Kossowski, Maciej 

(1937- ) , Zaucha, Andrzej (1949-1991) , Zieliński, Andrzej (1944- ) , Zieliński, Jacek 

(1946- ) , Muzyka rozrywkowa polska , Piosenkarze polscy , Biografia 

Sygnatura: WG-929-052 

Nowości: 2017-07 

 

 

1. American/Maciej Kossowski; 2. Hardy/Krzysztof Klenczon; 3. Na dwa głosy/Andrzej i Jacek Zielińscy; 4. 

Wyfrunąć, odlecieć/ Stan Borys; 5. Talent i show/ Edward Hulewicz; 6. Biografia goni biografię/ Andrzej 

Dąbrowski; 7. Czucie, serca bicie/ Andrzej Zaucha. 

 

46. Podróż po Ameryce / Oriana Fallaci ; z włoskiego przełożyła Joanna Ugniewska.- 

Warszawa : Świat Książki, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Fallaci, Oriana (1929-2006) , Włosi za granicą , Życie codzienne 

, Stany Zjednoczone (USA) , Reportaż 

Sygnatura: WG-308 

Nowości: 2017-07 
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1. Pocztówki z Nowego Jorku (1965); 2. Wśród gwiazd (Houston, Hollywood, Nowy Jork, 1965); 3. W podróży             

z Shirley (1965); 4. Migawki (1966); 5. Reportaż na temat amerykańskich teenagers (1966); 6. Listy do 

naczelnego (1967). 

 

 

47. Podstawy matematyki / Ian Stewart, David Tall ; przełożyli Urszula i Mariusz 

Seweryńscy.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Logika matematyczna , Matematyka , Symbole logiczne , 

Wydawnictwa popularne 

Sygnatura: WG-51 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Intuicyjna podbudowa; 2. Początki formalizmu; 3. Rozwój systemów aksjomatycznych; 4. Stosowanie 

systemów aksjomatycznych; 5. Umacnianie podstaw. 

 

 

48. Produkt turystyczny : pomysł, organizacja, zarządzanie / Jacek Kaczmarek, 

Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk.- Wydanie 2. zmienione.- Warszawa : Polskie 

Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Turystyka , Usługi turystyczne , Podręczniki akademickie 

Sygnatura: WG-338.48 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Kilka słów na temat podróżowania ; 2. Bilans otwarcia - od potencjału do produktu turystycznego ; 3. Elementy 

produktu turystycznego ; 4. Proste produkty turystyczne ; 5. Organizacja złożonych produktów turystycznych ; 6. 

Produkt turystyczny w ujęciu przestrzennym ; 7. Wymiary produktu turystycznego ; 8. Cykle rozwoju produktów 

turystycznych ; 9. Za co płacą turyści? ; 10. Promocja produktu turystycznego ; 11. Gdzie sprzedawać produkty 

turystyczne? ; 12. Kilka słów o personelu ; 13. Badania marketingowe ; 14. Strategia produktu turystycznego ; 15. 

Klaster turystyczny. 

 

 

49. Ranking pierwszych dam Ameryki/ John B. Roberts II ; przekład Agnieszka 

Weseli-Ginter.- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Pierwsze damy , Politycy , Przywódcy i głowy 

państw , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura: WG-94(7/8) 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Martha Dandridge Custis Waszyngton; 2. Abigail Smith Adams; 3. Martha Jefferson Randolph i mary Jefferson 

Eppes; 4. Dolley Payne Todd Madison; 5. Elizabeth Kortright Monroe; 6. Louisa Catherine Johnson Adams; 7. 

Emily Donelson Donelson i Sarah York Jackson; 8. Angelica Singleton Van Buren; 9. Anna Tuthill Symmes 
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Harrison; 10. Letitia Christian Tyler; 11. Julia Gardiner Tyler; 12. Sarah Childress Polk; 13. Margaret Mackall 

Smith Taylor... [i in.]. 

 

 

50. Sekretne życie drzew / Peter Wohlleben ; tłumaczenie Ewa Kochanowska.- 

Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Drzewa , Ekologia , Las , Opracowanie 

Sygnatura: WG-582 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

1. Przyjaźnie; 2. Język drzew; 3. Urząd opieki społecznej; 4. Miłość; 5. Drzewna loteria; 6. Pomalutku, 

pomalutku; 7. Leśny savoir-vivre; 8. Leśna szkoła; 9. Zgoda buduje; 10. Zagadkowy transport wody; 11. Drzewa 

przyznają się do wieku; 12. Czy dąb nie jest aby mimozą?; 13. Specjaliści...[i in.]. 

 

 

51. Seksownik czyli Mądrze i pikantnie / Katarzyna Miller w rozmowach z Beatą 

Pawłowicz.- Warszawa : Zwierciadło, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Mężczyzna , Relacje międzyludzkie , Życie seksualne 

, Poradnik , Wywiad rzeka 

Sygnatura: WG-613.88 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Wielkie kochanice; 2. Czego mężczyzna chce od kobiety?; 3. Biedna kobieta; 4. Figle-migle; 5. Kiedy śpisz 

sama; 6. Potencjał do kochania; 7. Czy ja muszę to robić; 8. Erotyczna reaktywacja; 9. Jej pierwszy bal; 10. Po co 

nam słodki drań?; 11. 4 razy po 2 razy; 12. Tak bez miłości?; 13. Pani prezydent GO-GO... [i in.] 

 

 

52. Speer : architekt śmierci / Martin Kitchen ; przełożył Sebastian Szymański.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Speer, Albert (1905-1981) , Architekci niemieccy , Nazizm , 

Politycy , Przemysł wojenny , Procesy norymberskie (1945-1949) , Niemcy , 

Biografie 

Sygnatura: WG-94(430) 

Nowości: 2017-07 

 

 

1. Młody architekt; 2. Norymberga i Berlin; 3. Germania; 4. Stan niemieckich zbrojeń w 1942 roku; 5. Minister 

uzbrojenia; 6. Praca: wolna, przymusowa i niewolnicza; 7. Konsolidacja władzy; 8. Zakwestionowanie władzy; 9. 

Cudowna broń; 10. Zbliżający się koniec; 11. Klęska; 12. Norymberga; 13. Spandau; 14. Dobry nazista. 
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53. Stawanie się recydywistą : kariery instytucjonalne osób powracających do 

przestępczości / Renata Szczepanik.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 

2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Recydywa (prawo) , Więźniowie , Polska 

Sygnatura: WG-343 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Rozdz. I. NAUKI PRAWNE I SPOŁECZNE WOBEC PROBLEMU OSÓB POWRACAJĄCYCH DO 

PRZESTĘPSTWA;  Rozdz. II. TEORETYCZNO-METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ PROCESU 

STAWANIA SIĘ RECYDYWISTĄ;  Rozdz. III. KARIERA INSTYTUCJONALNA OSÓB POWRACA-

JĄCYCH DO PRZESTĘPSTWA;  Rozdz. IV. OSWAJANIE WIĘZIENIA; Rozdział V. OSWAJANIE 

WOLNOŚCI;  Rozdz. VI. KONTEKST PEDAGOGICZNY I RESOCJALIZACYJNY PROCESU STAWANIA 

SIĘ RECYDYWISTĄ I KARIERY INSTYTUCJONALNEJ. 

 

 

54. Szepty kamieni : historie z opuszczonej Islandii / Berenika Lenard i Piotr 

Mikołajczak.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Lenard, Berenika , Mikołajczak, Piotr , Islandia , Relacja z 

podróży , Reportaż 

Sygnatura: WG-913(4) 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Fiordy zachodnie; 2. Południe; 3. Fiordy wschodnie; 4. Emigranci. 

 

 

55. Szpieg czyli Podstawy szpiegowskiego fachu / Wiktor Suworow ; przełożyła Anna 

Pawłowska.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 

(Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe: GRU , KGB , Służby specjalne , Szpiegostwo , Wywiad 

radziecki , Wywiad wojskowy radziecki , ZSRR , Opracowanie 

Sygnatura: WG-94(47+57) 

Nowości: 2017-07 

 

 

1. Po co jest potrzebny wywiad agenturalny; 2. Po co jest potrzebny wywiad wojskowy; 3. KGB i GRU; 4. Trzy 

poziomy wywiadu wojskowego; 5. Wywiad taktyczny; 6. Dlaczego głównodowodzący wojsk lądowych Armii 

Radzieckiej nie miał własnego zarządu wywiadowczego; 7. Wywiad operacyjny; 8. Wywiad strategiczny; 9. 

Cherchez la femme. Kobiety w radzieckim wywiadzie wojskowym; 10. Droga na szczyt; 11. Szkolenie; 12. 

Przykrywka; 13. Przykrywka przezroczysta... [i in.]. 
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56. Świat równoległy / Tomek Michniewicz.- Wydanie 1., dodruk.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Michniewicz, Tomasz (1982- ) , Podróże dookoła świata , 

Świat , Relacja z podróży 

Sygnatura: WG-913 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Każda kolejna podróż utwierdza mnie w przekonaniu, że istnieją równoległe światy. Jeden - który wszyscy mamy 

w głowach, wdrukowany nam przez media. Drugi - ten rzeczywisty. Z ich zderzeń powstała niniejsza książka: 

zbiór ośmiu reportaży z różnych kontynentów. Wszystkie o ludziach i miejscach, które wydaje nam się, że znamy. 

Wydaje nam się. 

 

 

57. Tak dla własnego biznesu / Krzysztof Tarczyński.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo 

Poligraf, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Działalność gospodarcza , Przedsiębiorstwa małe i średnie 

(MŚP) , Przedsiębiorcy , Poradnik 

Sygnatura: WG-658 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Jaki biznes jest najlepszy? ; Kto może zająć się własnym biznesem? ; Czy warto mieć własny biznes? ; Zapiski               

z Afryki ; Załoga - ludzie w firmie ; Biznes a Polska ; Góry i biznes ; Obrazy ; Wypoczynek i zdrowie ; 

Autobiografia i romantyczny biznes ; Romantyczny biznes ; Być dobrym szefem ; Wierz w siebie ; Formy 

działalności gospodarczej ; Mentor i cele ; Don Kichot a biznes ; Odpowiedzialność i zagrożenia ; Planowanie ; 

Struktury w firmie ; Scheda. Przekazywanie firmy ; Czas zmian. 

 

 

58. Tam, gdzie urodził się Orfeusz / Ałbena Grabowska.- Wydanie 2.- Warszawa : 

Wydawnictwo Zwierciadło, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Grabowska-Grzyb, Ałbena (1971- ) , Bułgaria , Esej , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura: WG-913(497) 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Powrót; 2. Skarb pradziadka; 3. Góry z arbuzów i osy w figach; 4. Uczinajka; 5. Ścianokosy; 6. Jak nie 

zostałam pasterką; 7. Kawa i herbata; 8. Rakija; 9. Kupuję meble; 10. Z wizytą w tradycyjnym rodopskim domu; 

11. Zbieram zioła z uczinajką; 12. Pamiątki ze skrzyni... [i in. ] 
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59. Tatry, Gorce, Pieniny, Orawa i Spisz / [teksty Marcin Białka, Jan Czerwiński, Dorota 

Felcenloben i 9 innych].- Wydanie 2.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

(Travelbook) 

(Bezdroża : przewodniki ludzi ciekawych) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Gorce (góry) , Orawa , Pieniny (góry) , Spisz , Tatry (góry) , 

Przewodnik turystyczny , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura: WG-913(438)A/Z-Tatry 

Nowości: 2017-07 

 

Atrakcje Tatr i Podtatrza ; Informacje praktyczne: Dojazd, Górska baza noclegowa, Poradnik turysty, Góralskie A-

Z ; Informacje krajoznawcze: Tatry, Gorce, Pieniny i Magura Spiska, Zarys historii Podtatrza ; Tatry i Skalne 

Podhale ; Podhale i Gorce ; Pieniny i Spisz ; Orawa. 

 

 

60. Trek : od marzenia do przygody, wszystko o wędrowaniu / Mateusz Waligóra.- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Turystyka górska , Turystyka piesza , Afryka , Ameryka 

Południowa , Azja , Poradnik 

Sygnatura: WG-796.5 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Zamiast definicji; 2. Opowieść I: Whiteout na Hardangerviddzie; 3. Przed trekkingiem; 4. Opowieść II: 

Najpiękniejsze góry świata; 5. Na trekkingu; 6. Opowieść III: Najpiękniejsze rzeczy w życiu są za darmo; 7. 

Ekwipunek. 

 

 

61. Tu mówi Polska : reportaże z Pomorza / Cezary Łazarewicz.- Wołowiec : Czarne, 

2017. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Pomorze Zachodnie , Reportaż 

Sygnatura: WG-308 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. W nowej Polsce; 2. Niemiecki ślad; 3. Na wokandzie; 4. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? 

 

62. Vegenerata sposób na zdrowie : biegaj, gotuj, chudnij : 102 kulinarne 

eksperymenty dla biegaczy i roślinożerców / Przemysław Ignaszewski.- Warszawa : 

Burda Publishing Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Weganizm , Książki kucharskie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura: WG-641.5 

Nowości: 2017-07 
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1. Historia; 2. sTrawa: a) wiosna, b) Wielkanoc, c) lato, d) jesień, e) zima, f) Boże Narodzenie. 

 

 

63. Więźniowie geografii czyli Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o globalnej polityce / 

Tim Marshall ; przekład Filip Filipowski.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Geografia polityczna , Geopolityka , Polityka międzynarodowa 

, Afryka , Ameryka Łacińska , Arktyka , Bliski Wschód , Chiny , Europa Zachodnia , 

Indie , Japonia , Korea Północna , Pakistan , Rosja , Stany Zjednoczone (USA) , 

Opracowanie 

Sygnatura: WG-327 

Nowości: 2017-07 

 

1. Rosja, 2. Chiny, 3. USA, 4. Europa Zachodnia, 5. Afryka, 6. Bliski Wschód, 7. Indie i Pakistan, 8. Korea                     

i Japonia, 9. Ameryka Łacińska, 10. Arktyka. 

 

 

64. Wojna Ashley / Gayle Tzemach Lemmon ; przełożył Janusz Ochab.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: White, Ashley (1987-2011) , Cultural Support Teams , Kobieta , 

Siły specjalnego przeznaczenia , Wojsko , Afganistan , Stany Zjednoczone (USA) , 

Biografia , Reportaż 

Sygnatura: WG-355 

Nowości: 2017-07 

 

 

1. Zew służby; 2. Placówka; 3. Apel Poległych. 

 

 

65. Wybudzenia : powrót do życia : polskie historie / Katarzyna Pinkosz.- Warszawa : 

Eureka - Fronda, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Chorzy , Leczenie , Śpiączka , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura: WG-616.8 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

 

1. Co daje siłę Ewie Błaszczyk?; 2. Maksymowicz jak Religa: przekraczanie granic (prof. Wojciech 

Maksymowicz); 3. Dzieci prof. Maksymowicza; 4. Jak to się budzi w "Budziku"?; 5. Dzieci "Budzika"; 6. Kto tu 

przejdzie korytarzem, zmieni swoje życie; 7. Komputery sterowane wzrokiem i mózgiem: przełom                                

w komunikacji?; 8. Dzieci "Światła"; 9. Nie my decydujemy o życiu: decyzje zapadają wyżej (prof. Jan Talar); 10. 

Dzieci prof. Talara; 11. Jest śmierć mózgu? Profesor Talar nie ma racji! (dr Robert Belcer). 
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66. Wyklęta armia : odyseja żołnierzy Andersa / Kacper Śledziński.- Kraków : Znak 

Horyzont, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Anders, Władysław (1892-1970) , Polskie Siły Zbrojne w 

ZSRR (1941-1942) , 2 Korpus Polski (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) , II wojna 

światowa (1939-1945) , Wojsko , Polska , Opracowanie , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura: WG-94(438).082 

Nowości: 2017-07 

 

CZ.I: 1. Obywatele imperium; 2. Bez hałasu i paniki; 3. Luty 1940; 4. Kołyma; 5. "Wyjeżdżacie tam-dokąd i ja 

bardzo chciałbym pojechać', CZ.II: 1. Laboratorium NKWD; 2. Rota Usilionnogo Rieżyma; 3. "Jedno dziecko nic 

nie znaczy"...[i in.], CZ.III: 1. Miasto polskich dzieci; 2. Pod egidą PAI Force; 3. Depesza ze Smoleńska... [i in.], 

CZ.IV. 1. Aliancki Kompromis; 2. Dolina Sangro; 3. Oczekiwanie; 4. Via Casilina-za liniami wroga... [i in.]. 

 

 

67. Zapiski podglądacza / Gay Talese ; przekład Piotr Kaliński.- Warszawa : Czarna 

Owca, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Foos, Gerald , Voyeryzm , Życie seksualne , Denver (Stany 

Zjednoczone, stan Kolorado ; okolice) , Biografia 

Sygnatura: WG-39 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Gay Talese, dziennikarz i autor książek o życiu seksualnym Amerykanów, dostaje tajemniczy list. Właściciel 

motelu w Kolorado wyjawia w nim, że od lat podgląda życie intymne swoich gości i zapisuje wnioski                           

z obserwacji. Podglądacz namawia Talese’a, żeby skorzystał z jego dzienników przy pisaniu kolejnej książki. 

Zaintrygowany dziennikarz leci do Kolorado, by potwierdzić prawdziwość tej niesłychanej historii. Po lekturze 

obszernych zapisków podglądacza stwierdza, że doskonale dokumentują one, jak zmieniały się seksualne 

zachowania Amerykanów. Jednak Talese nie decyduje się na upublicznienie dzienników, ponieważ ich autor chce 

pozostać anonimowy. Dzisiaj, 35 lat później, Gerald Foos zdecydował się ujawnić swoją tożsamość, a Gay Talese 

napisał o nim fascynującą książkę, która pozwala czytelnikowi zajrzeć tam, gdzie nigdy nie miałby szans dotrzeć. 

 

 

68. Zarabiaj na nieruchomościach : praktyczny poradnik jak kupić, wyremontować i 

wynająć mieszkanie / Agata Danowska, Bartosz Danowski.- Gliwice : Helion, 

copyright 2017. 

(Onepress) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Handel , Mieszkania , Najem , Remont , Polska , Opracowanie 

Sygnatura: WG-332 

Nowości: 2017-07 

 

 

R. I Jak kupić mieszkanie z przeznaczeniem na wynajem ; R. II Jak wyremontować i urządzić mieszkanie 

przeznaczone do wynajmu ; R. III Jak wynająć mieszkanie ; R. IV Jak rozliczyć najem ; R. V Dodatkowe 

informacje. 
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69. Zatoka Świń / Bożena Aksamit, Piotr Głuchowski.- Warszawa : Agora, 2016. 

(Prawdziwe Zbrodnie) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Dziecko seksualnie wykorzystywane , Patologia społeczna , 

Samobójstwo , Zgwałcenie , Sopot (woj. pomorskie) , Reportaż 

Sygnatura: WG-343 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. W imię córki; 2. Prawdziwy detektyw; 3. Stoły z koksem. 

 

 

70. Ziemia Kłodzka / [autorzy przewodnika Natalia Figiel, Paweł Klimek, Krzysztof 

Rostek, Krzysztof Mazurski, Katarzyna Wojsław, Adam Warszawski ; aktualizacja 

Adam Warszawski].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

(Travelbook) 

(Bezdroża : przewodniki ludzi ciekawych) 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kłodzko (woj. dolnośląskie ; okolice) , Przewodnik turystyczny , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura: WG-913(438)-A/Z-Kłodzko(okręg) 

Nowości: 2017-07 

 

Atrakcje Ziemi Kłodzkiej ; Informacje praktyczne: Przed wyjazdem, Dojazd, Na miejscu ; Informacje 

krajoznawcze: Topografia, Przyroda, Historia regionu ; Zwiedzanie Ziemi Kłodzkiej: Kłodzko ; Góry Bardzkie ; 

Góry Sowie ; Góry Stołowe ; Góry Bystrzyckie i Orlickie ; Masyw Śnieżnika ; Góry Złote i Bialskie. 

 

 

71. Złowrogi cień marszałka / Rafał A. Ziemkiewicz.- Lublin ; Warszawa : Fabryka 

Słów, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Piłsudski, Józef (1867-1935) , Kult , Polityka wewnętrzna , 

Przywódcy i głowy państw , Polska , Opracowanie 

Sygnatura: WG-94(438).01/.081 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

1. Mit się rodzi; 2. Święte bractwo; 3. Strzeżcie się agentur; 4. Wesołe wojsko; 5. Gwiezdny czas; 6. Zarzynanie 

republiki; 7. Pompowanie wielkości. 
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Film 

 
 1. Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć [Film] / reżyseria David Yates ; scenariusz J. K. 

Rowling.- Wersja polska.- Warszawa : Galapagos, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Magia , Stworzenia fantastyczne , Film fabularny , Fantasy , 

Film familijny , Film przygodowy , Adaptacja filmowa 

Sygnatura: WG-F/1084/F 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Odkryj nową erę świata czarodziejów sprzed czasów Harry'ego Pottera! Jest rok 1926. Tajemnicza moc sieje 

zniszczenie na ulicach Nowego Jorku, grożąc ujawnieniem społeczności czarodziejów. Do miasta przybywa 

magizoolog, Newt Scamander, z walizką pełną magicznych stworzeń. Gdy niczego niepodejrzewający nie-mag 

Jacob przypadkiem wypuszcza kilka zwierząt, bohaterowie łączą siły, by je złapać. Nie wiedzą, że ta misja 

doprowadzi ich do konfrontacji z ciemnymi mocami.  

 

 

2. Jak to robią single [Film] / scenariusz Abby Kohn, Marc Silverstein i Dana Fox ; 

reżyseria Christian Ditter.- Wersja polska / tekst Jakub Kowalczyk.- Warszawa : 

Galapagos, [2016]. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Kobieta , Miłość , Relacje międzyludzkie , Single (socjologia) 

, Życie seksualne , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Adaptacja filmowa , Dramat 

filmowy , Film amerykański , Komedia romantyczna 

Sygnatura: WG-F/1085/KF 

Nowości: 2017-07 

 

Istnieją szczęśliwi single, nieszczęśliwi single i jest jeszcze... Alice. I Robin. Lucy. Meg. Tom oraz David.                    

W Nowym Jorku roi się od singli poszukujących drugiej połówki - nieważne czy pragną miłości na całe życie, 

rozrywki na jedną noc, czy czegoś pomiędzy. Tym, co łączy ich wszystkich jest potrzeba zrozumienia. Zasypianie 

w mieście, które nie zasypia nigdy, dawno nie było tak ekscytujące... 

 

 

 3. La La Land [Film] / reżyseria i scenariusz Damien Chazelle.- Wersja polska / 

tekst Piotr Licki ; Edycja limitowana 2 x DVD.- Warszawa : Monolith Films, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Aktorzy , Muzycy , Kariera , Miłość , Film fabularny , Film 

muzyczny , Musical 

Sygnatura: WG-F/1092/M 

Nowości: 2017-07 
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Najgorętsza para młodych aktorów Hollywood - Emma Stone („Birdman”, „Łatwa dziewczyna”) i Ryan Gosling 

(„Drive”, „Idy marcowe”) - w przepięknej muzycznej opowieści reżysera „Whiplash”. Uwielbiany przez widzów 

film zdobył aż 7 Złotych Globów oraz 6 statuetek Oscara, w kategoriach: najlepsza aktorka pierwszoplanowa, 

najlepszy reżyser, najlepsza muzyka oryginalna oraz najlepsze zdjęcia, scenografia i piosenka - „City of Stars.” 

Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, 

który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy 

ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się 

wreszcie układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem. Czy uda im się ocalić uczucie, nie rezygnując               

z marzeń? 

 

 

4. Przełęcz ocalonych [Film] / reżyseria Mel Gibson ; scenariusz Robert Schenkkan i 

Andrew Knight ; produkcja Bill Mechanic.- Wersja polska / tekst Martyna 

Łukomska.- Warszawa : Monolith Films, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Doss, Desmond (1919-2006) , II wojna światowa (1939-1945) 

, Obdżektor , Ratownictwo medyczne , Wiara , Film biograficzny , Film fabularny , 

Film wojenny 

Sygnatura: WG-F/1049/W , WG-F/1093/W 

Nowości: 2017-07 

 

Film zdobywcy Oscara Mela Gibsona („Pasja”, „Braveheart - Waleczne serce”) z Andrew Garfieldem („The 

Social Network”, „Milczenie”) w roli żołnierza, który stał się bohaterem jednej z najkrwawszych bitew II wojny 

światowej. Oparty na faktach film został nominowany do Oscara w 6 kategoriach (m.in. najlepszy film roku, 

najlepszy reżyser i aktor w pierwszoplanowej roli). Schyłek drugiej wojny światowej. Armia amerykańska toczy 

ciężkie walki z Japończykami o każdy skrawek lądu na Pacyfiku. Strategicznym celem jest wyspa Okinawa, której 

zdobycie może oznaczać ostateczną klęskę Japonii. Wśród setek tysięcy amerykańskich żołnierzy trafia tu 

Desmond T. Doss, sanitariusz, który ze względu na wyznawaną religię odmówił noszenia broni. Traktowany                  

z nieufnością, oskarżany o tchórzostwo, wkrótce udowodni jak bardzo się wobec niego mylono. Podczas 

najcięższych starć, wielokrotnie ryzykując życiem, wydostaje z ognia walki ponad 70 rannych żołnierzy. Tak rodzi 

się legenda bohatera, którego jedyną bronią jest wiara, nadzieja i miłość… 

 

 

5. Sędzia [Film] / reżyseria David Dobkin ; scenariusz Nick Schenk, Bill Dubuque.- 

Wersja polska / tekst Krzysztof Kowalczyk i Sylwester Misiorek.- Warszawa : 

Galapagos, [2015]. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Adwokaci , Ojcowie i synowie , Procesy sądowe , Sędziowie , 

Wypadki drogowe , Film amerykański , Film fabularny , Dramat filmowy , Kryminał 

Sygnatura: WG-F/1086/DF 

Nowości: 2017-07 

 

 

Odnoszący sukcesy adwokat, Hank Palmer (Robert Downey Jr.), wraca do rodzinnego miasteczka na pogrzeb 

matki. Do miasteczka, z którego przed laty wyjechał i do którego nie miał zamiaru wracać m. in. ze względu na 

napięte relacje z ojcem (Robert Duvall). Na miejscu dowiaduje się jednak, że jego ojciec, lokalny sędzia, jest 

podejrzany o popełnienie morderstwa.  
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6. Split [Film] / reżyseria, scenariusz M. Night Shyamalan.- Wersja polska / tekst 

Małgorzata Fukowska.- Wrocław : Filmostrada, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Chorzy z osobowością wieloraką , Porwanie , Psychiatrzy , 

Film fabularny , Thriller 

Sygnatura: WG-F/1087/S 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Scenarzysta, reżyser i producent M. Night Shyamalan powraca z thrillerem, który penetruje tajemnicze zakamarki 

pewnego ludzkiego umysłu. Chociaż Kevin (James McAvoy) ujawnił swemu psychiatrze 23 różne tkwiące w nim 

osobowości, ciągle nie wiadomo, która z nich będzie zdolna ujawnić się i zdominować pozostałe. Zmuszony do 

uprowadzenia trzech nastolatek, Kevin toczy wojnę o przetrwanie z siłami naciskającymi go od wewnątrz -                    

i wszystkim czynnikami zewnętrznymi - zanim ściany oddzielające wszystkie jego osobowości nie rozsypią się              

w proch.  

 

 

7. Sztuka kochania [Film] : historia Michaliny Wisłockiej / reżyseria Maria Sadowska ; 

scenariusz Krzysztof Rak.- Warszawa : Agora, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Wisłocka, Michalina (1921-2005) , Cenzura , Ginekolodzy , 

Książka , Seksuolodzy , Polska , Dramat filmowy , Film biograficzny , Film fabularny 

Sygnatura: WG-F/1062/B , WG-F/1091/B 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

"Sztuka kochania" to film opowiadający historię Michaliny Wisłockiej, kobiety, która dokonała niemożliwego, 

szeroko otwierając drzwi polskich sypialni. Rozprawiając się z konserwatywnymi stereotypami i wszechobecną 

ignorancją, Wisłocka zrewolucjonizowała życie seksualne całego kraju. Wszystko za pomocą jednej książki. 

 

 

8. Tajemnice Manhattanu [Film] / reżyseria, scenariusz Brian DeCubellis.- Wersja 

polska / tekst Joanna Hanusiak.- Warszawa : Agora, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Dziennikarze , Dziennikarstwo śledcze , Środki masowego 

przekazu , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Film fabularny , Thriller , Kryminał , 

Adaptacja filmowa 

Sygnatura: WG-F/1088/S 

Nowości: 2017-07 

 

 

Nowy Jork, połowa lat 90. Porter Wren, felietonista poczytnego tabloidu, sprzedaje czytelnikom skandale, 

morderstwa i śmierć. Jest kronikarzem koszmaru w mieście, w którym każdy wierzy, że spełni się jego 

amerykański sen. Są jednak historie, których Wren nigdy nie opisze swoim czytelnikom - te, w których sam bierze 

udział. Jak historia odnalezionych w budynku przeznaczonym do wyburzenia zwłok genialnego reżysera. Gdy 

młoda wdowa powierza Wrenowi klucz do tajnego wideoarchiwum męża, dziennikarz nie przypuszcza, że właśnie 

stał się bohaterem jednego ze swoich sensacyjnych felietonów. Zawartość taśm zaprowadzi go bowiem w samo 

serce medialnego imperium, którego sam jest częścią.  
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9. Ukryte piękno [Film] / reżyseria David Frankel ; scenariusz Allan Loeb.- 

Warszawa : Galapagos, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Miłość , Ojcowie i córki , Smutek , Śmierć , Film fabularny , 

Dramat filmowy , Film obyczajowy 

Sygnatura: WG-F/1089/O 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Odnoszący sukcesy w branży reklamowej nowojorczyk Howard Inlet (Will Smith) przeżywa osobistą tragedię, na 

skutek której wycofuje się z życia. Jego przyjaciele obmyślają niekonwencjonalny plan, aby dotrzeć do niego, nim 

utraci wszystko. Ten skłaniający do refleksji dramat dowodzi, że nawet najdotkliwszej stracie mogą towarzyszyć 

chwile piękna, a śmierć, czas i miłość to nieodłączne elementy egzystencji człowieka, który pragnie żyć 

prawdziwie. 

 

 

10. Wróg [Film] / reżyseria Denis Villeneuve ; scenariusz Javier Gullón.- Wersja 

polska / tekst Karolina Jaszczuk.- Warszawa : M2 Films, [2015]. 

 

 

Hasła przedmiotowe: Aktorzy , Historycy , Sobowtór , Adaptacja filmowa , Film 

fabularny , Thriller 

Sygnatura: WG-F/1090/S 

Nowości: 2017-07 

 

 

 

Sterylne mieszkanie, beznamiętny seks ze swoją dziewczyną i wyuczony na pamięć wykład z historii 

totalitaryzmu - tak wygląda życie Adama (Jake Gyllenhaal). Pełne rutyny, monotonne i nudne. Pewnego dnia 

ogląda polecony mu przez znajomego film, w którym zauważa znajomą twarz. Swoją własną. Podobieństwo jest 

tak uderzające, że Adam postanawia dowiedzieć się czegoś więcej o identycznie wyglądającym mężczyźnie. 

Anthony (Jake Gyllenhaal), aktor z filmu, poza fizycznym podobieństwem, okazuje się być ucieleśnieniem 

wszystkich najgłębiej skrywanych pragnień Adama – jego lepszą wersją. Halucynacja? Wyrafinowana pułapka? 

Osobliwy zbieg okoliczności? A może alternatywny wariant losu? 

 

 

 
 


