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Literatura piękna 

 

 
1. #upał / Michał Olszewski.- Kraków : Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść polska - 21 w , Powieść , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

 

 

Świat dzwoni, pika, wibruje. Klikasz, odbierasz, gnasz. Zewsząd setki newsów. Nie pamiętasz, co czytałeś, 

dlaczego, gdzie, po co. Zniewolony, nie dostrzegasz odległej o milion lat świetlnych rzeczywistości, aż w brutalny 

sposób przypomni ci o swoim istnieniu. "#upał" to opowieść o pułapce, w którą wpaść może każdy, o sieci, którą 

na nas zastawiono, o (nie)obecności, pracoholizmie, manipulacji. Autor z językową wirtuozerią i pozorną 

lekkością prowadzi czytelnika do piorunującego finału. 

 

 

2. Anioł zemsty / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Anna Marciniakówna.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 42) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 
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Emily przypadkowo zostaje wciągnięta w paskudną grę Stena Rygga. Pewnego dnia to ona, a nie guwernantka, 

udaje się na spacer z Wilhelmem Augustem. I właśnie wtedy rozgrywa się dramat: mama z synem zostają 

porwani. 

 

 

3. Apartament / Danielle Steel ; przekład Barbara Kwiatkowska.- Warszawa : Amber, 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Praca , Sukces , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść amerykańska - 21 w , Powieść , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

Słoneczny apartament w sercu Nowego Jorku. Cztery młode lokatorki. Wszystkie w punkcie zwrotnym swojego 

życia. Claire, ambitna projektantka damskich butów; konserwatywny szef utrudnia jej karierę. Początkująca 

pisarka Abby, szukająca literackiej szansy. Jest uzależniona od starszego od niej reżysera, który pielęgnuje jej 

niewiarę w siebie. Sasha, sympatyczna studentka medycyny. Ma problemem z siostrą bliźniaczką, rozchwytywaną 

top modelką. Siostra robi niemądre rzeczy, a Sasha słono za nie płaci. Jest jeszcze Morgan, ambitna i niezależna 

finansistka z Wall Street. Z awersją do małżeństwa i, jako jedyna z dziewczyn, ze stałym partnerem.                                 

I z nieprzewidywalnym szefem. Każda z nich walczy o zawodowy sukces, a po cichu marzy o wielkiej miłości. 

Każda z nich dostaje swoją szansę. I na sukces, i na miłość... A wtedy gdy je osiągną, zrozumieją, co straciły, a co 

zyskały... 

 

 

4. Bal maskowy / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożył Grzegorz Skommer.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 19) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

W Wernberg ma odbyć się bal maskowy, nadarza się więc niepowtarzalna okazja, by Emily zniknęła. Tę ucieczkę 

szczegółowo planują jej przyjaciele. W międzyczasie Gerhard otrzymuje telegram od Edwina z wiadomością, że 

Aksel udał się do Niemiec. Gerhard nakazuje więc służbie, by nawet na chwilę nie spuszczała oka z Emily. 

 

 

5. Bez pamięci / Barbara Freethy ; przełożyła Hanna Rostowska[!]-Kowalczyk.- 

Warszawa : Bis, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 21 w , Powieść , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-02 
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Sarah budzi się po wypadku samochodowym z amnezją. Nie wie, kim jest, nie rozpoznaje swojej twarzy i nie 

może się uwolnić od poczucia zagrożenia. Wkrótce przy jej łóżku pojawia się nieznajomy mężczyzna i domaga się 

wyjaśnień, dlaczego przed siedmioma miesiącami opuściła go, zabierając ich wspólne dziecko. Sarah jest 

zaskoczona i nieufna, jednak w przebłyskach jej wspomnień pojawia się dziecięca buzia i poczucie, że bardzo 

kocha swoją córeczkę. Pokonując lęk, stara się więc wspomóc Jake'a w poszukiwaniach dziecka, nawet gdyby 

miało się okazać, że działa wbrew własnym interesom. Stopniowo uwalniane okruchy wspomnień pokazują 

bowiem, że jej przeszłość kryje w sobie wiele zagadek, a jej życie i życie jej dziecka wciąż narażone są na 

niebezpieczeństwo. 

 

 

6. Bez szans / Mia Sheridan ; tłumaczenie Matylda Biernacka.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 21 w , Powieść , Powieść obyczajowa , 

Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

W upadającym górskim miasteczku Kyland i Ten zakochują się w sobie wbrew rozsądkowi i na przekór surowej 

rzeczywistości.  Kyland marzy tylko o tym, by przetrwać. Zaciska zęby i robi wszystko, by nie pokonała go bieda  

i samotność. Nie szuka miłości. Nie zamierza też oglądać się za siebie, gdy uda mu się wyrwać z piekła, w którym 

przyszło mu dorastać.  Dla Ten codzienność to nieustanna walka o własną godność. Zmagania z chorobą matki                 

i ludzką nieprzychylnością wymagają od niej wyjątkowej siły.  Oboje rywalizują o bilet do lepszego życia, który 

może otrzymać tylko jedno z nich. Ktoś odejdzie, ktoś zostanie. Czy po latach zdołają spojrzeć sobie w oczy, jeśli 

poświęcą miłość dla przetrwania? 

 

 

7. Bezpieczny port / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Lucyna Chomicz-

Dąbrowska.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, 

copyrihgt 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 43) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , 

Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Gerhard odnajduje Jenny i Simona w Nicei. Planuje zniszczyć ich związek i zmusić żonę, by do niego wróciła..              

W tym czasie Emily przebywa u Hvidstena w jego nowym domu. Gdy gęsta mgła spowija wyspę, oboje zostają 

tam uwięzieni. Emily nie jest przygotowana na taką sytuację. Noc ta okaże się brzemienna w skutki.  Emily, 

przytłoczona rozpaczą, nie zmrużyła oka. Wpatrywała się w ustępującą mgłę i rozpraszający się powoli mrok.                   

W głowie kłębiły jej się przeróżne myśli. Była zdruzgotana swoją reakcją. Henning ją zaskoczył, nie była gotowa 

do obrony... 
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8. Białe żagle / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Zuzanna Byczek.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 58) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Stajnia w majątku Egerhoi płonie i wiele wskazuje na to, że pożar wywołał Wilhelm August. Chłopiec nie 

przyznaje się i przedstawia swoją wersję wydarzeń. Emily z pomocą Gerharda i Liama próbuje się dowiedzieć, jak 

było naprawdę. Konstanse wyjeżdża do Nicei, by spotkać się z Michaelem Eide. Na miejscu przypadkowo spotka 

kogoś, kto próbuje zniszczyć jej marzenia o trwałym związku.  Konstanse westchnęła. Nie tak wyobrażała sobie 

pobyt w Nicei. Sądziła, że będą z Michaelem nierozłączni, że zbliżą się do siebie. A stało się dokładnie odwrotnie. 

Michael wydawał się bardziej obcy niż kiedykolwiek wcześniej. 

 

 

9. Chcę cię usłyszeć / Diane Chamberlain ; przełożyła Agnieszka Barbara Ciepłowska.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 20 w , Powieść , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

 

Obietnica złożona przez Laurę Brandon umierającemu ojcu była prosta: odwiedziny u starszej kobiety, o której 

wcześniej nie słyszała, a która nie pamięta nic poza odległą przeszłością. Wizyta u Sarah Tolley wydawała się 

niewielkim poświęceniem. Rzecz jednak w tym, że obietnica Laury skutkuje kolejną śmiercią. Jej męża. 

Świadkiem samobójstwa była ich pięcioletnia córka Emma, która nie chce o tym mówić... nie chce wcale mówić. 

Zdruzgotana, gnębiona poczuciem winy Laura kontaktuje się z jedną osobą, która może być w stanie jej pomóc. 

Mężczyzną, którego spotyka tylko raz przed sześciu laty. Który nie wie, ze jest prawdziwym ojcem Emmy. 

Próbując spełnić obietnicę daną ojcu i pomóc własnej córce Laura odkrywa opowieść o miłości i rozpaczy,                       

o odwadze i niewypowiedzianym złu, opowieść okrytą i rozpaczy, o odwadze i niewypowiedzianym złu, opowieść 

okrytą całunem milczenia... Czy prawda jest najważniejsza? Czy zawsze dotrzymujesz obietnic? A ty co byś 

zrobiła, aby pomóc swojemu dziecku? 

 

 

10. Chwile zwątpienia / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Zuzanna 

Byczek.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 

2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 56) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 
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Emily rozpiera szczęście, bo Alice się odnalazła. Jednak matka czuje, iż porwanie odcisnęła na psychice 

dziewczynki poważne piętno. Gerhard bardzo wspiera Emily, na co Marielle reaguje nerwowo. Tymczasem panna 

Mitford twierdzi, że oczekuje dziecka Juliana... 

 

 

11. Cudotwórca / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Magdalena 

Stankiewicz.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, 

copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 49) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Jenny wdaje się w nowy romans, zaś Emily podejrzewa, że Gerhard nadal darzy jej siostrę silnym uczuciem. 

Obawia się, że gwałtowne emocje mogą spowodować pogorszenie stanu jego zdrowia. Do Bergen przybywa 

angielski doktor, który ma leczyć Pauline, a przy okazji znaleźć przyczynę dolegliwości Gerharda. Tymczasem 

Konstanse pada ofiarą szantażu. Boi się, że Dom Mody Lind poniesie straty z powodu krążących o niej plotek. 

 

 

12. Czarna loteria / Tess Gerritsen ; tłumaczenie Monika Krasucka.- Warszawa : 

HarperCollins Polska, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 20 w , Kryminał , Powieść , Thriller 

medyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

To miał być banalny zabieg chirurgiczny, ale pacjentka, pielęgniarka miejscowego szpitala, umarła 

niespodziewanie na stole operacyjnym. O błąd w sztuce lekarskiej zostaje oskarżona anestezjolog Kate Chesne. 

Wynajęty przez rodzinę ofiary adwokat, David Ransom, jest całkowicie przekonany o winie Kate i nie wierzy, że 

padła ofiarą spisku. Jednak gdy w tajemniczych okolicznościach ginie kolejna pielęgniarka, David zmienia zdanie. 

Nagle dociera do niego, że morderca wybiera swoje ofiary spośród pracowników szpitala. David zaczyna stawiać 

te same pytania, na które rozpaczliwie poszukuje odpowiedzi Kate. 

 

 

13. Czarne ptaki / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Lucyna Chomicz-

Dąbrowska.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, 

copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 32) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 
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Akcja serii rozgrywa się na przełomie XVIII i XIX w. na norweskiej wyspie Jomfruland. Życie mieszkańców 

wyspy od wieków nierozerwalnie związane jest z morzem. Bohaterką sagi jest siedemnastoletnia Agnete, córka 

ratownika morskiego, która wbrew woli rodziców związuje się z Johannesem - pięknym i tajemniczym myśliwym. 

Jednak w nawiedzających ją wizjach dziewczyna dostrzega, że jej los, choć bardzo tego nie chce, w jakiś sposób 

połączy się z losem innego mężczyzny... 

 

 

14. Czarny kos / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Anna Marciniakówna.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 57) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Jenny zostaje w Bergen, zaś Julian wyjeżdża, by zająć się sprawą firmy. Zbliża się data ślubu tych dwojga. 

Tymczasem coraz częściej słychać niepochlebne plotki na temat Juliana. Mówi się, że to on może być ojcem 

dziecka panny Mitford. Jenny otrzymuje kolejny anonim. Choć Julian nalegał. by ich nie czytała, Jenny nie jest               

w stanie się oprzeć... 

 

 

15. Czas rozpaczy / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożył Grzegorz Skommer.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 36) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Aksel ginie ratując życie Johanowi. Po pogrzebie Agnes zabiera Emily i Johana do Bergen. Emily toczy 

wewnętrzną walkę, aby odzyskać chęć życia. Tymczasem zapada wyrok w sprawie Stena Rygga, który pała żądzą 

zemsty na Gerhardzie. Narzędziem zemsty staje się Helga. Zdarzenie przybiera tragiczny obrót. 

 

 

16. Czas zemsty / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Karolina Drozdowska.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 59) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Michael Eide zrywa związek z Konstanse, bo uważa, że oni dwoje za bardzo się od siebie różnią. Tymczasem 

okazuje się, że to Emily zaczyna budzić w nim ciepłe uczucia. Na wieść o tym Konstanse wpada w szał. Uważa, 

że bratowa bezwzględnie odbiła jej ukochanego. Dlatego postanowiła srogo się zemścić.. 
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17. Cztery strony miłości / Joanna Sykat.- Wydanie 1 w tej edycji- [Zakrzewo] : 

Replika, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść polska - 21 w , Powieść , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

 

Miłość ma wiele stron. Nie dwie, nie trzy i nie te cztery. lecz tyle, ile ludzi na świecie. Łucja jest 42-letnią 

nauczycielką muzyki. Jeszcze trzy lata temu była najszczęśliwszą osobą pod słońcem. Znalazła miłość, jaka trafia 

się raz na wiele przypadków… Wyjątkowy mężczyzna postanowił zawalczyć o nią z całym światem. Jednak, po 

krótkim czasie, mąż z dnia na dzień, wyprowadził się ze wspólnej sypialni i podzielił resztę mieszkania na pół. 

Łucja, chcąc nie chcąc, godzi się na taką sytuację, ponieważ sprawę komplikuje budowany dom i zaciągnięty 

kredyt. Czy Łucja w końcu dowie się, dlaczego mąż się od niej odsunął? Co stanie się z domem, który miał być 

zwieńczeniem marzeń o ich wspólnym życiu? I wreszcie kim był, a może nadal jest tajemniczy Szymon, któremu 

kobieta poświęca tyle ciepła w swoich wspomnieniach? 

 

 

18. Diabolika / S.J. Kincaid ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków : Wydawnictwo 

Otwarte, 2017. 

(Moon Drive) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 21 w , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

Diaboliki NIE ZNAJĄ LITOŚCI. Diaboliki są SILNE. Ich przeznaczeniem jest ZABIJAĆ w obronie człowieka, 

dla którego zostały wyhodowane. NIC WIĘCEJ SIĘ NIE LICZY.  Wyglądamy jak ludzie. Jesteśmy agresywni, 

zdolni do bezgranicznego okrucieństwa i absolutnej lojalności. Właśnie dlatego jesteśmy strażnikami zamożnych 

rodzin.  Służę córce senatora, Sidonii, którą traktuję jak siostrę. Zrobiłabym dla niej wszystko. Teraz, aby ją 

ochronić, muszę udawać, że nią jestem, zachowując w tajemnicy moje zdolności. Wśród bezwzględnych 

polityków walczących o władzę w imperium odkryłam w sobie cechę, której zawsze mi odmawiano - 

człowieczeństwo.  Mam na imię Nemezis i jestem diaboliką. Czy mogę zostać iskrą, która rozbłyśnie w mroku 

imperium? 

 

 

19. Dziennik / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Anna Marciniakówna.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, cop. 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 31) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 
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Louise Steen twierdzi, że jest siostrą Emily. Dowodem pokrewieństwa ma być pamiętnik, który dostała od swojej 

matki. Został on spisany w Hotelu pod Białą Różą i ujawnia, że matka Louise miała romans z ojcem Emily.  Do 

Kragero przyjeżdża Agnes, by przeczytać dziennik i przekonać się, czy zawiera prawdę. Emily dręczy niepokój. 

Czy powinna wierzyć tej kobiecie, czy może coś kryje się za jej przyjazdem?  Jenny i Gerhard spędzają miesiąc 

miodowy w Rzymie, gdy nieoczekiwany telegram z Niemiec zmusza ich do przerwania podróży poślubnej. 

 

 

20. Dziewczyna, która igrała z ogniem / Stieg Larsson ; przełożyła Paulina Rosińska.- 

Warszawa : Czarna Owca, 2016. 

(Millennium / Stieg Larsson ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lisbeth Salander (postać fikcyjna) , Mikael Blomkvist (postać 

filcyjna) , Dziennikarstwo śledcze , Molestowanie seksualne , Osoby zaginione , 

Oskarżenie , Przemoc w rodzinie , Przestępstwo komputerowe , Tajemnica , Zabójstwo 

, Szwecja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2017-02 

 

W drugim tomie trylogii kryminalnej Milennium śledzimy dalsze emocjonujące przygody dwójki bohaterów, 

LISBETH SALANDER i MIKAELA BLOMKVISTA, których losy ponownie się splatają. Lisbeth na skutek 

niefortunnego zbiegu okoliczności jest podejrzana o popełnienie ciężkiego przestępstwa i ścigana przez policję. 

Mikael nie wierzy w jej winę i zaczyna prowadzić własne śledztwo. Zaczyna się dramatyczny wyścig z czasem...  

 

 

21. Egerhøi / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Marta Petryk.- Warszawa : 

Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2014. 

(Fakt Kolekcja) 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Emily szuka na strychu ukrytych przez babkę kartek z dziennika. Treść zapisków być może sprawi, że Ivan Wilse 

zrezygnuje z Egerh?i. Pauline ma zostać uczennicą malarza Siverta Bergego. Wcześniej jednak płynie na 

Jomfruland w nadziei, że spotka tam ojca Liama. Rebekka odwiedza Emily. Twierdzi, że wie coś o zaginionych 

klejnotach i o człowieku, któremu kiedyś Ivan Wilse zlecił zniszczenie małżeństwa rodziców Emily - o malarzu 

Steffenie Hofgaardzie. 

 

 

22. Entropia / Maxime Chattam ; przełożyła z francuskiego Krystyna Szeżyńska-

Maćkowiak.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2013. 

(Inny świat / Maxime Chattam ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść , Fantasy , Sensacja 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2017-02 
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Dziwne i niepokojące zjawiska zakłócają pokój Zjednoczonego Państwa. Martwe ptaki zaczynają atakować                      

i zabijać, a potwory wyłaniają się, siejąc śmierć. Matt, Amber i Tobias muszą wyruszyć w stronę Kanady, wciąż 

niezbadanej, stamtąd bowiem nadciąga niebezpieczeństwo: gęsta mgła, która zdaje się osłaniać wszystkie 

złowieszcze istoty. Wyobraźcie sobie świat, nad którym władzę odzyskała natura, gdzie dorośli zamienili się                     

z powrotem w dzikusów, dzieci zaś potworzyły bandy, aby przetrwać, gdzie każdy spacer staje się niebezpieczną 

wyprawą, a każdy przeżyty dzień urasta do rangi wyczynu.  Zapomnijcie o wszystkim, co wiecie, zanurzcie się               

w Innym Świecie… Od bitwy między Cynikami, Rauperodenem i Malroncją a Piotrusiami upłynęło już kilka 

miesięcy. Udało się utrzymać kruchy pokój dzięki woli obu stron. Powstała też mocno zhierarchizowana struktura 

Zjednoczonego Państwa pod władzą Balthazara, a członkowie Przymierza Trojga zajęli w niej ważne funkcje.  

Bliźniaczki szybko jednak zaczynają podejrzewać, że ktoś próbuje zakłócić ten porządek i zdobyć władzę 

absolutną. Aby zapobiec katastrofie, muszą odkryć, jakie tajemnice kryje Entropia i kim jest tajemniczy Ggl. 

 

 

23. Głosy z przeszłości / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Monika Mróz.- 

Warszawa : Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2008. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 4) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Tom 4 kontynuuje losy głównej bohaterki Emilly. Brat Erling i przyjaciółka Klara skrywają tajemnice, o matce 

Emilly, która w rzeczywistości żyje. Emilly nie pojawiła się na ślubie ciotki z mecenasem Bernerem. Emilly 

poważnie choruje, wtedy zjawia się lekarz, który kupuje dom w sąsiedztwie. Ciotka Emilly nie daje za wygraną               

i namawia ją na spotkanie na statku, tam planuje ją porwać. Na szczęście mąż ciotki orientuje się w zamiarach 

małżonki. Karsten jej przyjaciel zaleca się Konstanse, czy ma w tym jakiś cel? Emilly zdrowieje jednak wizyty 

doktora nie ustępują i wdowiec liczy na coś więcej. Tymczasem dawny kochanek Emilly Aksel postanawia wrócić 

i odzyskać ukochaną. Malarka, która mieszka w hotelu zakochuje się w Ojcu Liamie. Natomiast Klara jest 

świadkiem wypadku swojego narzeczonego, w wyniku stresu traci dziecko. Brat Emilly Erwing postanawia zabrać 

ją w końcu w jedno miejsce, gdzie Emilly dowiaduje się zaskakującej rzeczy... 

 

 

24. Grudniowe dni / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Anna 

Marciniakówna.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, 

copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 48) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Konstanse kocha swoją pracę, ale wciąż napotyka nowe wyzwania. Są ludzie, którzy chcieliby czerpać korzyści               

z sukcesów, jakie odnosi Dom Mody Lind i próbują to robić również w nielegalny sposób. Jenny odkrywa coś, co 

skłania ją do opuszczenia Nicei. Wraca w towarzystwie Petera do Bergen zdecydowana rozpocząć nowe życie. 
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25. Grzechy Sandera / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Ewa Partyga.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 52) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Emily stara się ratować Hotel pod Białą Różą, lecz wcale nie wiadomo, czy nie jest już za późno. Tymczasem 

Sander zniknął, a Ragnhild uparcie twierdzi, iż dopuścił się przestępstwa. 

 

 

26. Hotel pod Białą Różą / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Anna 

Marciniakówna.- Warszawa : Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 

2008. 

(Fakt Kolekcja) 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , 

Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Tom 3 Sagi Zapomniany Ogród kontynuuje losy głównej bohaterki Emilly. Historia ma nie oczekiwany przebieg, 

gdyż Emilly się dowiaduje, że kobieta, którą nazywała matką, okazuje się jej ciotką, która ją "ukradła". Emilly nie 

może jej wybaczyć tylu kłamstw i potrzebuje trochę czasu, żeby ochłonąć. Postanawia wrócić do hotelu razem                 

z Karstenem, który zaoferował się pomóc w rachunkach, a także przeciwstawić się klanowi Lindemannów. Emilly 

czeka nowe wyzwanie, jakim jest przeprowadzka do mieszkania z dzieciństwa. Hotel skrywa w sobie wiele 

tajemnic, które Emilly krok po kroku stara się odkryć. Dziewczyna się rozchorowuje i zjawia się tajemniczy 

lekarz, który z przeszłością ma wiele wspólnego. Brat Emilly udaje się do Ojca Liama, niespodziewanie wchodzi 

Klara, przyjaciółka, a zarazem pracownica Emilly, która słyszy wstrząsające wyznanie... 

 

 

27. Jesienne wichry / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Małgorzata Rost.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 54) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Konstanse wyjeżdża do Rzymu na ślub Gerharda i Marielli. Wciąż nie może uwierzyć w to, że brat ma zamiar 

poślubić rywalkę Jenny. Alice zaginęła. Nie ma pewności, czy opiekunka dojdzie do siebie na tyle, żeby wyjawić, 

kto zaatakował ją nożem i porwał dziecko. 
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28. Kochać mocniej / Lisa Gardner ; z języka angielskiego przełożył Radosław 

Madejski.- Katowice : Sonia Draga, 2013. 

(Thriller) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 21 w , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

Brian Darby leży martwy na kuchennej podłodze. Jego żona, funkcjonariuszka policji stanowej, Tessa Leoni, 

twierdzi, że zastrzeliła go w obronie własnej, a sińce na jej ciele przemawiają za tym, że mówi prawdę. Dla 

doświadczonej detektyw D.D. Warren powinna to być banalna sprawa. Tylko gdzie się podziała ich sześcioletnia 

córeczka? Śledztwo nabiera rozmachu, przeobrażając się w gorączkowe i szeroko zakrojone poszukiwania 

zaginionego dziecka, a Warren musi połączyć siły ze swym byłym partnerem, Bobbym Dodge’em, aby przebić się 

przez mur policyjnych układów, starając się zgłębić mechanizmy rządzące psychiką funkcjonariuszki i odsłaniając 

jej rodzinne sekrety. Czy wyszkolona policjantka faktycznie mogłaby zastrzelić swojego męża? Czy matka 

skrzywdziłaby własne dziecko? 

 

 

29. Krwawa wyliczanka / Tony Parsons ; z angielskiego przełożył Łukasz Praski.- 

Warszawa : Albatros, 2016. 

(Detektyw Max Wolfe / Tony Parsons ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Max Wolfe (postać fikcyjna) , Seryjni zabójcy , Zabójstwo , 

Śledztwo , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-02 

 

 

Przed dwudziestu laty siedmiu uczniów ze szkoły dla chłopców z bogatych rodzin zawarło pakt przyjaźni na 

śmierć i życie. Teraz jeden po drugim, kończą w ten sam sposób. Kto by przypuszczał, że na trop grasującego po 

Londynie mordercy, podrzynającego ludziom gardła, wpadnie Max Wolfe? Od niedawna w wydziale 

kryminalnym, samotnie wychowujący córkę i zmagający się z własnymi problemami. Wkrótce dojdą do nich 

następne, bo zabójca, czując na placach oddech tropiącego go detektywa, stanie się zagrożeniem nie tylko dla 

Maxa, ale i dla najbliższej mu osoby. 

 

 

30. Latarnik / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Monika Mróz.- Warszawa : 

Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2008. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 2) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Drugi tom sagi opowiada o Emily, która nie może pogodzić się z tym, że opuścił ją ukochany po długiej                            

i namiętnej nocy. Bohaterka poznaje również swojego brata. Oboje postanawiają wejść do zamkniętego 

mieszkania, gdzie mieszkali w dzieciństwie. Emily ma przebłyski pamięci i ożywają w niej niektóre wspomnienia. 
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Niestety matka Emily skarży się na złe samopoczucie, dziewczyna postanawia więc ją odwiedzić i zmusić do 

wyznania prawdy o przeszłości. Prawda jaką wyznaje jest zaskakującą... 

 

 

31. Liliowy wieniec / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Ewa Partyga.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 30) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Agnes przygotowuje wspaniałe wesele Jenny i Gerharda. Wśród gości jest także Emily. Nie cieszy się jednak                

z zamążpójścia siostry, bo nie wierzy, że Gerhard się zmienił. Erling z kolei spodziewa się, że w tym związku 

właśnie Gerhard może zostać zraniony. Jenny jest bowiem podobna do matki. 

 

 

32. List pożegnalny / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Lucyna Chomicz-

Dąbrowska.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, 

copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 25) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Emily próbuje przestrzec Jenny, że wiążąc się z Gerhardem, zniszczy sobie życie. Jednak siostra, jak i reszta 

rodziny, zdaje się lekceważyć jej przestrogi. Pewnego wieczoru Aksel odbiera zaadresowany do Emily list i udaje 

się na spotkanie z anonimowym nadawcą, wywołując tym samym lawinę dramatycznych wydarzeń. 

 

 

33. Ludwik XIV i wiek jego. T. 1 / Aleksander Dumas.- Warszawa : Hachette 

Polska, copyright 2015. 

(Kolekcja Hachette ; 76) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anna Austriaczka (królowa Francji ; 1601-1666) , Ludwik 

XIV (król Francji ; 1638-1715) , Villiers, George (1592-1628) , Francja , Powieść 

biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2017-02 

 

Ludwik XIV był jednym z najbardziej niezwykłych władców Europy, jego polityka, życie, romanse stały się 

podstawą wielkiej opowieści historycznej  Aleksandra Dumasa. Pierwszy tom opisuje wypadki poprzedzające 

narodziny króla, w tym słynny na całą Europę romans księcia Buckinghama z królową Anną Austriaczką oraz 

dzieciństwo Ludwika XIV. 
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34. Ludwik XIV i wiek jego. T. 2 / Aleksander Dumas ; przekład rozdziałów XVI-

XXII: Małgorzata Dobosiewicz-Weltschek.- Warszawa : Hachette Polska, copyright 

2015. 

(Kolekcja Hachette ; 76) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludwik XIV (król Francji ; 1638-1715) , Mazarin, Jules 

(1602-1661) , Fronda (1648-1653) , Francja , Powieść biograficzna , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2017-02 

 

Ludwik XIV był jednym z najbardziej niezwykłych władców Europy, jego polityka, życie, romanse stały się 

podstawą wielkiej opowieści historycznej Aleksandra Dumasa. W tomie drugim pisarz koncentruje się na 

najważniejszym wydarzeniu politycznym z czasów dzieciństwa króla, jakim była Fronda (1648-1653) czyli 

powszechny bunt mieszczaństwa i arystokracji przeciwko planom centralizacji władzy królewskiej realizowanym 

przez wszechwładnego ministra Julesa Mazariniego. 

 

 

35. Ludwik XIV i wiek jego. T. 3 / Aleksander Dumas.- Warszawa : Hachette 

Polska, copyright 2015. 

(Kolekcja Hachette ; 76) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludwik XIV (król Francji ; 1638-1715) , Francja , Powieść 

biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2017-02 

 

 

Ludwik XIV był jednym z najbardziej niezwykłych władców Europy, jego polityka, życie, romanse stały się 

podstawą wielkiej opowieści historycznej  Aleksandra Dumasa. W trzecim tomie Dumas opisuje samodzielne 

rządy króla, które rozpoczęły się, gdy miał 22 lata, po śmierci kardynała Mazarina w 1661.  Przygotowywał się do 

nich starannie i już w pierwszym roku swego panowania wydał 14 edyktów, zapoczątkowując szerokie                    

i wszechstronne reformy we Francji. 

 

 

36. Maria Skłodowska-Curie / Magdalena Niedźwiedzka- Warszawa : Prószyński i S-

ka, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Skłodowska-Curie, Maria (1867-1934) , Powieść polska - 21 

w , Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

Zaglądamy do rodzinnego domu Marii, obserwujemy jej relacje z bliskimi i kontakty z najtęższymi umysłami 

przełomu XIX i XX wieku - Pierre’em Curie, Paulem Langevinem i Albertem Einsteinem. Akcja powieści 

obejmuje lata 1911-1913; wcześniejsze losy wielkiej uczonej poznajemy w retrospekcji. Autorka, znana z dbałości 

o obyczajowe i historyczne smaczki, i tym razem nie zawiedzie czytelnika, ukazała bowiem skomplikowaną 

osobowość dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla na tle barwnego Paryża w czasach belle époque i Warszawy pod 

zaborami. 
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37. Mężczyzna z cienia / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyły Magdalena 

Kwiatek-Słoboda, Anna Marciniakówna.- Warszawa : Axel Springer Polska ; Józefów : 

Bap-Press, cop. 2014 

(Fakt Kolekcja) 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Tom 7 Sagi "Tajemniczy Ogród" przedstawia dalsze losy głównej bohaterki Emilly. Tym razem odwiedza ją 

tajemniczy mężczyzna, który okazuje się być bratem przyrodnim Emilly ojca. "Wuj" jednak nie życzy 

dziewczynie dobrze i ma nieczyste intencje wobec Emilly. Gherard narzeczony dziewczyny razem z nią i jej 

bratem udają się do matki Emilly, która musi starannie się ukrywać. Daje jednak im błogosławieństwo na 

zaślubiny. 

 

 

38. Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet / Stieg Larsson ; przełożyła Beata Walczak-

Larsson.- Wydanie 1 poprawione- Warszawa : Czarna Owca, 2016. 

(Millennium / Stieg Larsson ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lisbeth Salander (postać fikcyjna) , Mikael Blomkvist (postać 

filcyjna) , Dziennikarstwo śledcze , Molestowanie seksualne , Osoby zaginione , 

Przemoc w rodzinie , Przestępstwo komputerowe , Tajemnica , Zabójstwo , Szwecja , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2017-02 

 

Dziennikarz i wydawca magazynu "Millennium" Mikael Blomkvist ma przyjrzeć się starej sprawie kryminalnej 

sprzed czterdziestu lat, kiedy zniknęła bez śladu Harriet Vanger. Do pomocy dostaje Lisbeth Salander, młodą, 

intrygującą outsiderkę i genialną researcherkę. Blomkvist i Salander tworzą niezwykły team. Wspólnie szybko 

wpadają na trop mrocznej i krwawej historii rodzinnej.  

 

 

39. Mgła opada / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Ewa Partyga.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 23) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Zrozpaczona utratą Caroline Emily odzyskuje pamięć i przypomina sobie, kto próbował zabić jej matkę. 

Jednocześnie Emily domyśla się, gdzie ojciec mógł ukryć papiery, które przyczynią się do skompromitowania 

Rebekki. Pewnego wieczoru wybiera się więc na strych, żeby je odnaleźć. 
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40. Napoleon Bonaparte ; Życie generała Tomasza Dumas / Aleksander Dumas.- 

Warszawa : Hachette Polska, copyright 2014. 

(Kolekcja Hachette ; 46) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Napoleon I (cesarz Francuzów ; 1769-1821) , Dumas, 

Thomas Alexandre (1762-1806) , Francja , Powieść biograficzna , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2017-02 

 

Żywa, barwna biografia Napoleona Bonaparte autorstwa pisarza, który przyzwyczaił nas przede wszystkim do 

pełnych przygód powieści. Tym razem, w krótkiej, zwięzłej formie, śledzimy losy wielkiego, choć 

kontrowersyjnego bohatera Francuzów. A. Dumas, nie stroniąc od akcentów sympatii, potrafi zdobyć się na 

obiektywizm i wyważyć racje. Bohater następnej biografii to generał Aleksander Tomasz Dumas - ojciec pisarza 

Aleksandra Dumas. Generał Dumas był świetnym dowódcą, niektórzy uważają, że prawie tak dobrym jak sam 

Napoleon. W latach 90-tych XVIII wieku wygrał dla republikańskiej jeszcze Francji wiele bitew, przyczynił się                    

w decydujący sposób do szczęśliwego zakończenia kilku trudnych kampanii wojennych. Błyskotliwie 

zapowiadająca się kariera została jednak nagle przerwana. 

 

 

41. Niebezpieczna umowa / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Monika 

Mróz.- Warszawa : Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2014. 

(Fakt Kolekcja) 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 14) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Tom 14 Sagi "Zapomniany Ogród" kontynuuje dalsze losy dalszej bohaterki Emily. Tym razem bohaterka 

przeżywa chwile zgrozy. Kobieta zostaje wplątana w niebezpieczną umowę. Steffen usiłował zabić Ivana Wilse, 

jednak mężczyzna przeżył i wie doskonale, kto usiłował dokonać zabójstwa na jego osobie. Tymczasem Wilse 

prosi o odwiedziny Agnes i zawiera z nią potajemny układ. Nie zdradzi lesmanowi, kto usiłował go zabić                     

w zamian za usługi seksualne Agnes...Agnes zwierza się Emily i ustala ją pośrednikiem pomiędzy Wilse, a nią. 

Dla rodziny tworzą inna wersję wydarzeń, a dla lesmana jeszcze inną. Tymczasem Edwin powraca i nachodzi 

Emily opowiadając co rusz nowe rewelacje o Gerhardzie. Jednak kobieta nie wierzy mu w ani jedno słowo. 

Konstanse i Aron starannie układają plan zemsty na Karstenie, który co rusz dopuszcza się zdrady. Kobieta 

wprowadza plan w życie i wręcza mu tajemniczy list, który ma być dla niej ratunkiem i uwolni ją od męża na 

zawsze. Karsten znika. 

 

 

42. Nowe pokolenie / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Gdynia : Novae Res, copyright 

2016. 

(Zakręty losu / Agnieszka Lingas-Łoniewska ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść polska - 21 w , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-02 
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Łukasz i Krzysztof Borowscy prowadzą szczęśliwe i stateczne życie rodzinne u boku ukochanych kobiet. Wydaje 

się, że tragiczne wydarzenia z przeszłości nigdy nie wrócą. Jednak rosyjska mafia nie zapomina doznanych 

krzywd, a żądza zemsty każe jej przez lata przygotowywać misterny plan odwetu. Tymczasem w dorosłość 

wkracza nowe pokolenie Borowskich, które próbuje wyrwać się spod kurateli nadopiekuńczych rodziców. Młodzi 

nie znają dawnych losów swoich ojców i nie rozumieją, że od złej przeszłości nie da się uciec, dlatego zawsze 

trzeba mieć się na baczności. Okazuje się, że pierwsza miłość nie zawsze jest tą najpiękniejszą. Czasem przynosi 

tylko ból i rodzi się tam, gdzie człowiek zaplanował nienawiść.  

 

 

43. Nowe związki / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Anna 

Marciniakówna.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, 

copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 50) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Konstanse została zatrzymana przez policję, grozi jej poważne oskarżenie, potrzebuje alibi. Jedynym człowiekiem, 

który mógłby jej to zapewnić jest Richard. Ale co się stanie, jeśli przy okazji wyjdzie na jaw ich romans? Jenny 

dostała list od Sandera. To, co brat pisze, sprawia, że Jenny zaczyna inaczej patrzeć na małżeństwo Emily                       

i Gerharda. 

 

 

44. Nowe życie / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Ewa Partyga.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 44) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Emily udaje się do Bergen, by uniknąć kontaktów z architektem Hvidstenem. Niestety mglista noc, którą kobieta 

spędziła w jego domu, okaże się brzemienna w skutkach. Jenny czuje się w Rzymie coraz bardziej samotna, 

podczas gdy Simon staje się nowym ulubieńcem artystycznego światka. Szczególnie interesuje się nim piękna 

wnuczka hrabiny, bezwzględna Mariella. Emily zacisnęła powieki. Biel śniegu raziła ją w oczy. Światło było zbyt 

intensywne. Chciała się schować w ciemnym kącie, ale to niemożliwe. Ze względu na dzieci powinna 

zachowywać się zwyczajnie. Jutro doktor przyzna, że się pomylił. A ona nie dopuści, by coś takiego mogło się 

powtórzyć. Nigdy! 
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45. Ocalenie / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Lucyna Chomicz-

Dąbrowska.- Warszawa : Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 9) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Tom 9 Sagi "Zapomniany Ogród" opowiada o dalszych losach Emily. Tym razem jej mąż Gherdard ulega 

tajemniczemu wypadkowi. Głównym podejrzanym staje się Aksel, były kochanek Emily. Jednak sprawa przybiera 

inny obrót i okazuje się, że to ojciec Diny (mniemanej kochanki Gherarda) stoi za tym przestępstwem. Świeże 

upieczone małżeństwo wybiera się do rodzinnych stron Emily, gdzie odbywa się chrzest córki Konstanse. 

Konstanse prosi brata o pomoc, gdyż okazuje się, że jej mąż notorycznie ją zdradza i ponadto ma poważne długi. 

W trakcie drogi powrotnej Emily wyjawia mężowi, iż jest w ciąży. Babka dziewczyny prosi ją o spotkanie                          

i wyjawia kolejną rodzinną tajemnicę. Niestety wspomnienia z przeszłości wywołują u babki atak serca. Rebbeka 

wciąż knuje ze swoim mężem jak posiąść posiadłość i wysyłają pogróżki do Emily. Henny żona Erlinga wciąż się 

boi spotkania z tajemniczym zarządcą, którego Gherard z Emily zatrudnili na dworze. Co ich tak naprawdę łączy? 

 

 

46. Oczekiwanie / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Karolina 

Drozdowska.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, 

copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 61) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Mariella i jej synek zapadają na groźną chorobę, ich życie jest w niebezpieczeństwie. Emily przyjmuje 

oświadczyny Michael, ale postanawia zachować je w tajemnicy, dopóki jej dzieci nie przyzwyczają się do nowej 

sytuacji. 

 

 

47. Od oddechu do oddechu / Wojciech Młynarski.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piosenka polska - 20-21 w , Poezja polska - 20-21 w 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

 

Twórczość Wojciecha Młynarskiego jest nie do podrobienia. Trudną, czasami pozbawioną sensu rzeczywistość 

opisywał lekko i dowcipnie. Mistrz puenty, pisał dla największych. Jego teksty nuciła cała Polska, od „Jesteśmy 

na wczasach”, „W Polskę idziemy” aż po „Kocham Cię życie!”. Nic co wyszło spod pióra Wojciecha 

Młynarskiego nie traci ze swojej aktualności, to wiersze poza czasem, zawsze w punkt. Każdy z nas choć raz                 
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w życiu odniósł się do słów „Róbmy swoje”. Jeremi Przybora zaliczył go do „trójcy wieszczów polskiej piosenki” 

obok Agnieszki Osieckiej i Jonasza Kofty. Najpełniejsze wydanie wierszy i piosenek Wojciecha Młynarskiego, 

które właśnie trafia w ręce czytelników, jest hołdem oddanym twórczości genialnego poety. 

 

 

48. Odnaleziona miłość / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Elżbieta 

Frączak-Nowotny [!].- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-

Press, copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 60) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Na wieść o tym, że Wilhelm August sprawia Emily spore trudności wychowawcze, Gerhard nalega, by syn przez 

jakiś czas zamieszkał u niego. Sam z kolei przeżywa kłopoty w małżeństwie. Między nim a Mariellą panuje 

wyraźny chłód. Pewnego dnia Mariella zastaje męża w niecodziennej sytuacji... 

 

 

49. Ojcostwo / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Ewa Mrozowska.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 45) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Emily przyjmuje oświadczyny Gerharda, a jej decyzja wywołuje szok wśród członków rodziny. Helga Bache 

próbuje swoich sił jako aktorka teatru w Bergen. Pewnego dnia pojawia się świadek, który podobno widział ją               

w lodowni Lindemanna w dniu śmierci wdowy po rybaku. Policja wznawia śledztwo. Jenny porzuca Simona, 

mimo to on przyjeżdża za nią do Sieny i zapewnia, że zerwał z Mariellą. 

 

 

50. Oko Niebios / Clive Cussler, Russel Blake ; przekład Jacek Złotnicki.- Warszawa : 

Amber, 2016. 

(Fargo / C. Cussler) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 21 w , Powieść , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

Sam i Remi Fargo podczas arktycznej ekspedycji klimatologicznej odkrywają doskonale zachowany w górze 

lodowej statek wikingów, pełen prekolumbijskich zabytków. Czy to może stać się przełomowym dowodem na 

istnienie ścisłego związku między wikingami a legendarnym bogiem Tolteków, Quetzalcoatlem, oraz baśniowym 

artefaktem zwanym Okiem Niebios. Sam i Remi wyruszą na poszukiwanie Oka Niebios. Będą musieli zmierzyć 
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się ze zbrodniczymi kartelami, bezwzględnymi konkurentami i najgroźniejszymi przeciwnikami - tymi, którzy 

pragną ich powstrzymać z osobistych powodów. Na końcu tej drogi poprzez dżunglę, świątynie i ukryte 

grobowce, czeka ich rozwiązanie tajemniczej zagadki… albo śmierć. 

 

 

51. Ostatnia mila / David Baldacci ; przełożyły z angielskiego Beata Hrycak i Anna 

Rojkowska.- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, copyright 2017. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 21 w , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

Melvin Mars został skazany na śmierć za zabicie swoich rodziców. Odlicza godziny do egzekucji, wciąż 

utrzymując, że jest niewinny. W ostatniej chwili okazuje się, że ktoś przyznał się do tej zbrodni. Amos Decker - 

pracujący dla FBI detektyw o niezawodnej pamięci - dostrzega w sprawie Marsa wiele podobieństw do własnej 

historii. Postanawia sprawdzić, komu zależy na tym, by skazaniec wyszedł na wolność. Gdy jedna ze 

współpracownic Deckera przepada bez wieści, staje się jasne, że gra toczy się o wysoką stawkę. 

 

 

52. Otulone ciemnością / Hanna Greń.- Zakrzewo : Replika, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść polska - 21 w , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

 

 

Komisarz Benita Herrera, po raz pierwszy w swojej karierze, staje przed zadaniem wytropienia seryjnego 

mordercy. Jego ofiarami są wyłącznie kobiety, a ze względu na charakterystyczne ułożenie zwłok, przestępca 

otrzymuje przydomek Całunnik. W wyniku śledztwa Benita odkrywa, że wszystkie ofiary łączy jedna rzecz - 

znajomość z niejakim Aleksandrem Podżorskim, dobrze znanym w kręgach cieszyńskiej i wiślańskiej policji jako 

eksgangster. Nie ulega wątpliwości, że jest on w jakiś sposób powiązany ze sprawą Całunnika. Choć były 

przestępca natychmiast trafia na celownik pani komisarz, wszystko wskazuje na to, że nie mógł on popełnić 

żadnego z morderstw. A może to tylko zauroczenie zaciemnia osąd Benity? Policjantka decyduje się poprosić                

o pomoc przyjaciela z Wisły, Konrada Procnera, który miał już wcześniej do czynienia z seryjnymi zabójcami. 

Czy wspólnymi siłami, z pomocą przyjaciół, uda im się schwytać szaleńca, zanim ten zakończy swoją „świętą 

misję”? 

 

53. Pani Einstein / Marie Benedict ; przekład Natalia Mętrak-Ruda.- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Einstein, Albert (1879-1955) , Einstein-Marić, Mileva (1875-

1948) , Fizycy , Małżeństwo , Matematycy , Serbia , Zurych (Szwajcaria) , Powieść 

amerykańska - 21 w , Powieść biograficzna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-02 
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Jesień 1896 roku. Mileva ma dwadzieścia jeden lat i jako jedna z pierwszych kobiet rozpoczyna studia fizyczne na 

uniwersytecie w Zurychu. Uważa, że jej kalectwo przekreśla szanse na miłość. Postanawia w pełni poświęcić się 

nauce. Jest nieprzeciętnie inteligenta, ambitna i zamierza wiele osiągnąć. Studiujący z nią Albert zakochuje się                 

w jej niezwykłym umyśle i niedoskonałym ciele. W ich małżeństwie jest miejsce nie tylko na miłość, ale też na 

wspólną pasję. Kilkanaście lat później świat zachwyca się odkryciami Einsteina. Nikt nie pyta jak ich dokonał, 

nikt nie wspomina o Milevie. Wciągająca i poruszająca historia żony Einsteina, genialnej fizyczki, której wkład             

w naukę został zapomniany. Kim była i dlaczego nic o niej nie wiemy? 

 

 

54. Perfidna gra / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Aleksandra Wilkus.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 22) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Caroline zostaje uprowadzona. Emily wraz z Akselem podejrzewają, że dziewczynka jest w Kragero i decydują się 

natychmiast wrócić do domu. Na miejscu zostają wciągnięciu w cyniczną grę - handel wymienny. W tym samym 

czasie trwają przygotowania do procesu, który zadecyduje o przyszłych losach Caroline. Asem w rękawie Ivana 

Wilse ma się okazać niemiecka przyjaciółka Emily, ale Gerhard to przebiegły i zdeterminowany przeciwnik. 

 

 

55. Pionek w grze / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Anna 

Marciniakówna.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, 

copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 35) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

   Nowości:  2017-02 

 

Sten Rygg szantażuje Konstanse i chce ją zmusić do oddania mu połowy spadku po jej matce. Gerhard robi 

wszystko, by siostra nie straciła odziedziczonego majątku. Wyjeżdża wraz z nią do Niemiec, żeby wziąć udział               

w procesie, który ma rozstrzygnąć, czy Rebekka zabiła męża. Tymczasem Aksel coraz lepiej odnajduje się w roli 

morskiego latarnika, jednak wkrótce on i Emily staną przed trudnym wyborem. 

 

 

56. Polne kwiaty / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Małgorzata Rost.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 62) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 
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Konstanse dowiaduje się o zaręczynach Michaela i Emily. Jej francuski znajomy, Pierre Lafayette, oferuje swoją 

pomoc i obiecuje sprawić, by do ślubu tych dwojga nie doszło. Jednak Konstanse zaczyna się wahać. Tymczasem 

na Skogso Nora przygotowuje uroczystości weselne. Cały dom przystrojony jest świeżymi, polnymi kwiatami. 

 

 

57. Powrót do domu / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Monika Mróz.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród : saga / Merete Lien ; 27) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Jenny jest we Włoszech. Zamierza usunąć dziecko, którego się spodziewa. Jej decyzję może zmienić jedynie list 

od Gerharda. Emily wpada w pułapkę zastawioną przed Edwina i Rebekkę. Zostaje uwięziona w opuszczonym 

dworze, gdzie przetrzymywany jest Aksel. Rebekka daje jej do zrozumienia, że jej mąż nie żyje. Na pomoc byłej 

żonie przybywa Gerhard. 

 

 

58. Prawowity dziedzic / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Elżbieta 

Ptaszyńska-Sadowska.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-

Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 28) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Jenny po powrocie do Bergen stara się skupić na malowaniu, wciąż jednak nie przestaje myśleć o Gerhardzie.              

W mieście jest także Aron Ostbye. Zostawił chorą na suchoty Henny, twierdząc, że musi wyjechać, by szukać dla 

niej pomocy. W rzeczywistości ma zupełnie inne plany. Emily i Aksel nie mogą pogodzić się z myślą, że Wilhelm 

August jest synem Gerharda. Pewnego dnia zdarzy się coś, co zmusi ich do podjęcia ważnej decyzji. 

 

 

59. Przestępstwo / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Izabela Krepsztul-

Załuska.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 

2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 41) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Nad Gerhardem zbierają się ciemne chmury. Coraz więcej osób pragnie się na nim zemścić. Wśród nich jest 
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tajemnicza kobieta z blizną... Z kolei Jenny, wstrząśnięta tym, co odkryła w pokoju na wieży, postanawia opuścić 

Gerharda i pozostać w ukryciu. Ale czy zdoła żyć bez Simona i w ciągłym strachu przed mężem? 

 

 

60. Przypływ / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Katarzyna Tunkiel.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 21) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Emily i Aksel zadomowili się w Anglii. Jednak splot dziwnych zdarzeń wzbudza w Emily obawy, że Gerhard zna 

miejsce ich pobytu. Konstanse i Walther wyruszają w podróż poślubną do Wenecji. Zapowiedzi Walthera 

dotyczące jego wierności spełniają się. Pauline, Hugo i Nathaniel przebywają w Rzymie. Hugo zapada na 

poważną chorobę. Pauline musi prosić Liama o pomoc. On zaś wreszcie poznaje prawdę. 

 

 

61. Serce z bibuły / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2016. 

(Stacja Jagodno / Karolina Wilczyńska ; cz. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść polska - 21 w , Powieść , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

 

Jadwiga po stracie męża musi sama zająć się wychowywaniem piątki dzieci i utrzymaniem domu. Pocieszenie 

znajduje w małych przyjemnościach: tworzy piękne róże z bibuły. Czy za namową kobiet spotykających się                   

w dworku Jadwiga odważy sie realizować swoje marzenia? Czy będzie pisane jej szczęście? 

 

 

62. Siostry / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Barbara Wójcik.- Warszawa 

: Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 24) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Emily stara się nie myśleć o tym, że podobno Gerhard zalecał się do Jenny. Dlatego, gdy były mąż prosi ją, by na 

czas jego wyjazdu do Niemiec zajęła się Caroline, Emily jest uradowana. Tymczasem Jenny na przyjęciu                       

w Bergen ponownie spotka Gerharda. Nadarza się więc okazja, by wypytać go o szczegóły z przeszłości matki. 
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63. Skrywane motywy / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Ewa 

Mrozowska.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, 

copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 40) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Oskarżony o poważne przestępstwo Simon zostaje aresztowany, a Jenny rozpoczyna walkę o to, by nie został 

skazany. Pragnie również dowiedzieć się, kto za tom wszystkim stoi. Majątek Konstanse jest zagrożony, a Gerhard 

ma problemy - zdrowotne, finansowe i małżeńskie. Czyni z Emily swą powiernicę, ale ona nie chce uwierzyć                   

w niewierność siostry. Gerhard prosi Jenny o opuszczenie Bergen i zmusza ją do przeniesienia się do domu                   

w Langesund. Tam zabiera ją na wycieczkę do kopalni. Trzęsła się ze strachu. Miała wrażenie, że góra się na nią 

wali, że brakuje jej powietrza. Czyżby Gerhard się nią bawił. Chciał się w ten sposób zemścić? Wezbrały w niej 

nieprzyjemne podejrzenia. Gerhard miałby jej wiele do zarzucenia, ale czy o tym wiedział? Już nigdy więcej nie 

pomyśli o Simonie... Byle tylko zdołała się stąd wydostać. 

 

 

64. Spadek / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Anna Marciniakówna.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 1) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Dramatyczne poszukiwania Christophe'a i Sary mają swój finał na statu Madsa Danielsena. Ku zaskoczeniu 

Agnete Sara nie waha się narazić własnego życia, by pomóc swojemu ojcu. Sophie decyduje się poślubić Ericha, 

mimo iż Abraham i Havor usiłują ją od tego odwieść. Sophie jednak skrywa przed swym przyszłym mężem pewną 

tajemnicę... Żona Johannesa powraca na Jomfruland. W rozmowie z Agnete stara się ją przekonać, by spojrzała 

inaczej na służącą z Risor. Tymczasem Ingela i Felipe zaskakują wszystkich... 

 

 

65. Spadek Rebekki / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Elżbieta 

Ptaszyńska-Sadowska.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-

Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 34) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Aksel zgadza się zastąpić chorego latarnika na Jomfruland, nie uprzedzając o tym Emily. To przepełnia ją obawą, 

że Aksel nie czuje się dobrze, pracując w hotelu. Sten Rygg twierdzi, że widział, jak Rebekka zamordowała 
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swojego męża, i że w związku z tym Konstanse nie ma prawa do spadku po matce. Obiecuje jednak, że jest 

Konstanse go poślubi, nie wyjawi nikomu tej straszniej tajemnicy... 

 

 

66. Spotkanie / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Monika Mróz.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 5) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Emily nareszcie spotyka się ze swoją rodzona matką. Trudno jej zaakceptować, że ta w imię miłości porzuciła 

męża i dzieci. Muszą teraz poznawać się od nowa. Jaką kobieta tak naprawdę jest Agnes? Emily otrzymuje 

telegram z Bergen świadczący o tym, że Alice nadal uważa ją za swoją córkę, nie pozostaje jej jednak nic innego, 

niż czekać na następne posunięcie ciotki. Victor Stang prosi o rękę Emily, ale w niej rodzi się uczucie do innego 

mężczyzny, tego, przed którym wszyscy ją ostrzegają. 

 

 

67. Synowie Diny / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Monika Mróz.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 15) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Dina przyprowadza do Emily dwóch chłopców i oświadcza, że są to synowie Gerharda. Żąda, aby od tej pory zajął 

się nimi ojciec. Życie na Egerhøi całkiem się odmienia.  W atelier Steffena na Solbakken Emily znajduje obraz, 

dzięki któremu przypomina sobie kolejne urywki z przeszłości. Zaczyna rozumieć, czym mógł się ojciec kierować, 

pisząc testament... 

 

 

68. Sztorm / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Lucyna Chomicz-

Dąbrowska.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, 

copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 17) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

   Nowości:  2017-02 

 

Podczas sztormu u wybrzeża Jomfruland tonie statek. W akcji ratunkowej uczestniczy Aksel Harwig. Do Kragero 

dociera wieść, że latarnik zaginął. Emily uświadamia sobie, że nadal go kocha. Tylko że w latarni morskiej 

sztormową noc spędziła Adele Meyer... 
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69. Ścieżki nadziei / Richard Paul Evans ; tłumaczenie Hanna de Broekere.- Kraków : 

[Znak], 2017. 

(Dzienniki pisane w drodze / Richard Paul Evans ; [5]) 

(Między Słowami) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 21 w , Powieść , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-02 

 

 

Po śmierci ukochanej, utracie domu i pracy Alan wyruszył w pieszą podróż przez całą Amerykę. Sam. Z jednym 

plecakiem. Z mnóstwem pytań o sens życia i cierpienia. Podczas swej niezwykłej wędrówki doświadczył dobra                   

i ciepła, otrzymał pomoc i przekonał się o sile, jaką dać może tylko przyjaźń. Spotkał ludzi, którzy na zawsze 

odmienili jego życie. Powoli odzyskiwał nadzieję. Ale nigdy nie wiemy, co czeka nas za zakrętem drogi. Los 

znów kazał Alanowi przerwać podróż i poddał go kolejnej ciężkiej próbie. Teraz jednak Alan ma coś, czego mu 

brakowało, zanim wyruszył - bagaż doświadczeń i mądrość zdobyte podczas wędrówki. Czy to wystarczy, aby 

dokończyć podróż? Czy Alan zostawi za sobą przeszłość i znajdzie siłę, by żyć na nowo? Czy odzyska szanse na 

miłość i zwykłe ludzkie szczęście? 

 

 

70. Tam ci będzie lepiej / Ryszard Ćwirlej.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść polska - 21 w , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

 

 

Poznań, początek 1924 roku. Mieszkańcami miasta wstrząsa fala brutalnych morderstw. Z rąk nieznanego sprawcy 

giną prostytutki. Śledztwo prowadzi komisarz Antoni Fischer oraz jego zastępca Albin Siewierski. Ten pierwszy 

to dystyngowany i elokwentny oficer najpierw pruskiej, a potem polskiej armii, przystojny trzydziestokilkulatek, 

znany ze swojego roztropnego i przemyślanego działania, który ponad wszystko ceni sobie poznański sznyt. Ten 

drugi, to pochodzący z Kongresówki jegomość, dla którego najważniejsze są szybkie efekty pracy, blichtr                           

i brylantyna. I choć reprezentują zupełnie inne wartości, muszą połączyć siły, żeby złapać bezwzględnego zabójcę.  

W międzywojennym Poznaniu, gdzie niemal w każdej bocznej uliczce czają się drobni złodziejaszkowie, ale też 

zwyrodniali mordercy, trudno utrzymać mores i ład. W mieście, które mimo wszystko szczyci się tradycją 

pruskiego porządku i mieszczańskiej stabilizacji, dochodzi do serii bestialskich morderstw. A jakby tego było 

mało - śledztwo utrudniają bolszewiccy szpiedzy. Czy zatem uda się powstrzymać mordercę?  Tam Ci będzie 

lepiej to początek nowej, fascynującej serii autora znanego dotychczas z powieści noemilicyjnych, która odsłoni 

zupełnie inne, mroczniejsze oblicze Poznania. 

 

71. Tylko umarli wiedzą / Ryszard Ćwirlej.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść polska - 21 w , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-02 
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Ekscytująca powieść mistrza kryminału z burzliwą historią z pierwszej połowy XX wieku w tle.  Lipiec 1932 

roku. Europa pogrążona jest w głębokim kryzysie ekonomicznym. Z każdym dniem przybliżającym termin 

wyborów do Reichstagu społeczeństwo niemieckie coraz bardziej się radykalizuje.  Tymczasem urzędujący                  

w Schneidemühl (dzisiejsza Piła) kapitan Carl Aschmutat, dawny znajomy Antoniego Fischera, wpada w poważne 

kłopoty. W mieście dochodzi do morderstwa, którego ofiarą jest znany działacz komunistyczny. Aschmutat musi 

jak najszybciej odkryć, kto stoi za atakiem, by zdążyć przed wizytą w mieście kandydata do urzędu kanclerza - 

Adolfa Hitlera.  Tylko umarli wiedzą to druga część serii o przygodach Antoniego Fischera. Tym razem poznański 

policjant pomaga swojemu dawnemu przyjacielowi rozwiązać zagadkę zbrodni, która tylko na pierwszy rzut oka 

wydaje się prosta. Równocześnie Fischer ma do wykonania najtrudniejsze zadanie, z jakim przyszło mu 

kiedykolwiek się zmierzyć. Major Jażdżewski, oficer polskiego wywiadu powierza mu niezwykle delikatną                   

i wymagającą misję. Misję, której przyjęcia Fischer nie mógł odmówić, gdyż zależy od niej dobro 

Rzeczypospolitej. 

 

 

72. Ucieczka / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Magdalena Stankiewicz.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 6) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Tom 6 Sagi "Zapomniany Ogród" opowiada o dalszych losach Emilly, która zakochuje się w Gheradzie przed, 

którym wszyscy ją ostrzegają. Rebekka knuje intryguje przeciwko dziewczynie. W końcu Emilly czuje się 

zagubiona i ucieka na wyspę. Jednak Gherard nie poddaje się i odnajduje Emilly wyjaśniając wszystko. Ojciec 

Liam postanawia towarzyszyć Pauline w podróży. Malarka ma plan go uwieść i jej się to udaje. Brat Emilly 

przyjeżdża z nową poślubioną żoną. Gherard chce pokazać narzeczonej produkcję lodu, ale nagle wypada mu coś 

nagłego. Natomiast Edwin wykorzystuje sytuację i zastanawia na Emilly pułapkę. Czy bohaterka wyjdzie z tego 

cało? 

 

 

73. Ukryte ciernie / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Lucyna Chomicz-

Dąbrowska.- Warszawa : Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 11) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Tom 11 Sagi " Zapomniany Ogród" opowiada o dalszych losach Emily i jej męża Gerharda. Tym razem bohaterka 

wraz ze służącą i Rebekką poszukają Konstance, która wzięła nowego konia i przepadłą. W czasie poszukiwań 

znajdują ciało wiszące na drzewie, okazuje się, że to panna Jeppesen. Wszyscy nie mogą uwierzyć w tą tragedią, 

jednak lesman stwierdza samobójstwo. Emily także słyszy dziwną rozmowę swojego męża z pewną kobietą, która 

zachowuje się w stosunku do niego zbyt poufale. Mężczyzna tłumaczy, że to uliczna ladacznica i zarzeka się, że 

jej nie zna. Tymczasem Emily podsłuchuje również rozmowę swojego męża z przyjacielem, którzy rozmawiają po 

niemiecku. Jednak kobiecie udaje się zrozumieć, ale po ostatnich wydarzeniach nie ma zbytnio ochoty tego 

roztrząsać. 
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74. Upalny październik / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Maria Suchy.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 38) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Jenny nie może się dłużej okłamywać. Simon ją pociąga, a uczucie między nimi staje się coraz silniejsze. Na 

domiar złego dostaje dwa anonimowe listy, z których dowiaduje się o zdradach Gerharda. Jej mąż jest teraz 

daleko, a Rzym to magiczne miasto. Targają nią wątpliwości. Czy powinna wrócić do domu? Co stanie się, jeśli tu 

zostanie? Emily cieszą nowe plany przebudowy hotelu. Jednocześnie jednak martwi ją uczucie, którym Sander 

obdarzył Andrine. Uczucie, które może zniszczyć jego małżeństwo. 

 

 

75. Uwięziony ptak / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Monika Mróz.- 

Warszawa : Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2014. 

(Fakt Kolekcja) 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 8) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Latarnik Aksel Hartwig powraca na Jomfruland. Spotyka się z Emily i dowiaduje się o jej zaręczynach. 

Zrozpaczony pyta, czy Emily nie dostała jego listów. Okazuje się jednak, że ona od czasu jego wyjazdu nie 

otrzymała żadnych wiadomości. Trudno jej uwierzyć, by aż trzy listy zaginęły.  Pauline Selmer stara się 

zapomnieć o ojcu Liamie. Zajmuje się malarstwem, usiłuje też nawiązać kontakt z tajemniczym artystą, którego 

tak podziwia.  Zbliża się dzień ślubu. Emily pragnie iść do ołtarza w ślubnej sukni swojej matki, ale niektórzy 

uważają, że ślub w sukni Agnes to zła wróżba... 

 

 

76. W imię miłości / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Ewa Mrozowska.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 33) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Sander zostaje oskarżony o zabójstwo Kristine. Nie ma alibi, ale Emily nie udaje się powstrzymać lensmana przed 

aresztowaniem brata. Ujawniona zostaje prawdziwa tożsamość kobiety podającej się za Louise Steen, lecz kiedy 

Ivan przedstawia dowody przeciwko niej, osoba ta zaskakuje wszystkich. Cała rodzina świętuje Boże Narodzenie 

na Egerhoi. Emily trudno jest przebywać tam w roli gościa, ale cieszy się, że może być razem z dziećmi. 
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77. W pułapce / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Maria Marczuk.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 26) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Emily podaje Dinie adres Jenny. Ma nadzieję, że rozmowa z Diną sprawi, że siostra inaczej spojrzy na Gerharda. 

Emily dostaje list z St Ives od pani Morris. Dowiaduje się z niego, że widziano tam kogoś do złudzenia 

przypominającego Aksela. Emily decyduje się wyruszyć w podróż, której konsekwencji nie jest w stanie 

przewidzieć. 

 

 

78. W sieci kłamstw / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Izabela Krepsztul-

Załuska.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 

2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 29) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Słynna aktorka Adele rozpuszcza plotki o swoim romansie z Gerhardem. Jenny wierzy w nie i decyduje się na 

ostateczne zerwanie z ukochanym. W Niemczech Rebekka ma wziąć ślub z bardzo starym i bogatym mężczyzną. 

Aron Ostybe nachodzi Konstanse, przestraszona kobieta decyduje się wyjechać do matki. Emily otrzymuje list, 

który wstrząsa nią do głębi. 

 

 

79. Weselne plany / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Ewa Mrozowska.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 53) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Gerhard czyni przygotowania do swojego kolejnego ślubu, który ma odbyć się w Rzymie, tymczasem Emily stara 

się załagodzić tęsknotę dzieci za ojcem. Jenny unika Simona. Pewnego wieczoru w pustym domu Juliana, swojego 

narzeczonego, zauważa światło. Postanawia więc sprawdzić, czy wszystko jest w porządku... 
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80. Wojna Winstona / Michael Dobbs ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków : Znak 

Litera Nova, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Churchill, Winston (1874-1965) , Chamberlain, Neville (1869-

1940) , Powieść angielska - 21 w , Powieść biograficzna , Powieść wojenna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

Epicka powieść autora HOUSE OF CARDS o prawdziwej rozgrywce, której stawką były losy całego świata.  

Kiedy Hitler wkracza do Czechosłowacji, brytyjski premier Neville Chamberlain stwierdza, że to jedynie „kłótnia 

w dalekim kraju między ludźmi, o których nic nie wiemy”. Tylko WINSTON CHURCHILL rozumie, że właśnie 

zaczyna się gra o najwyższą stawkę. I wie, że ugodowiec Chamberlain nie zapewni w niej zwycięstwa Wielkiej 

Brytanii. Uruchamia więc skomplikowaną intrygę, by wyrwać władzę z rąk urzędującego premiera. ABY 

UTRZYMAĆ STANOWISKO, CHAMBERLAIN NIE ZAWAHA SIĘ WYKORZYSTAĆ POLSKI. W Londynie 

swoje rozgrywki prowadzą zresztą wszyscy - jąkający się król Jerzy VI, rozrywkowy amerykański ambasador 

Joseph Kennedy i sowiecki szpieg Guy Burgess. Losy władców, ministrów, dziennikarzy, fryzjerów i prostytutek 

splatają się w pełną emocji opowieść o jednym z największych ludzi XX wieku: sir Winstonie Churchillu. 

Poznajcie prawdziwego mistrza intrygi, od którego uczył się Frank Underwood z House of Cards. „Nazywam się 

Churchill. Urodziłem się, żeby stoczyć tę wojnę”. 

 

 

81. Wolna kobieta / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Barbara Wójcik.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 47) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Uwięziona w kajucie na jachcie pana Winsleta Jenny czuje, że mężczyzna nie jest tym, za kogo się podaje. 

Tymczasem Emily cieszy się, by wreszcie ma przy sobie czwórkę swoich dzieci. Jednak niezupełnie tak 

wyobrażała sobie życie u boku armatora Lindemanna. 

 

 

82. Wychodzenie z mroku / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Anna 

Marciniakówna.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, 

copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 37) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Aksel nie żyje, zaś Emily z pomocą najbliższych powolutku zaczyna odzyskiwać wolę życia. Choć przychodzi jej 

to z trudem, stara się wydostać z mroku i patrzeć jaśniej w przyszłość. Tymczasem Jenny wbrew Gerhardowi 
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udaje się do Rzymu. Jej nieobecność wykorzystuje guwernantka Edith, która za wszelką cenę pragnie wzbudzić 

zainteresowanie w swoim chlebodawcy. 

 

 

83. Wyznanie / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Izabela Krepsztul-

Załuska.- Warszawa : Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2008. 

(Fakt Kolekcja) 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 12) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Tom 12 Sagi "Zapomniany Ogród" kontynuuje dalsze losy, głównej bohaterki Emily i jej męża Gerharda. Tym 

razem bohaterka musi zmagać się sama z problemami, gdyż jej mąż udał się w daleką podróż w sprawie 

interesów. Ciotka Alice zmarła i na pogrzebie zjawia się tajemnicza kobieta. Emily i Ivan Wilse rozpoznają                     

w kobiecie Agnes - matkę Emily. Dlaczego kobieta tak wiele ryzykuje i postanawia się ujawnić? Wszyscy 

dowiadują się także o szybkim ślubie latarnika i malarki. Zarządca Aron nadal romansuje z Konstance, a Henny 

jest bardzo nich zazdrosna. Gdy w końcu zjawia się Gerhard odprawia Konstance do męża. Dochodzi także do 

porodu Henny, która ucieka i zarzeka się, że nie chce dziecka. Jednak wszystko się dobrze kończy i rodzi 

zdrowego syna. Jest przekonana, że ojcem jest Aron Ostbye. Pewnego dnia do hotelu przybywa nowy gość jest to 

matka Emily, która odwiedza starą Nanę i babcię Emily. Potem wyjeżdża, a Erling dowiaduje się szokującej 

wiadomości z gazet... Jakie będą dalsze losy... 

 

 

84. Za morze / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Monika Mróz.- Warszawa 

: Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 20) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Gerhard wyrusza do Kragero po córkę, więc Emily i Aksel muszą uciekać, by nie odebrał im dziewczynki. 

Zamierzają ukryć się w innym kraju pod zmienionym nazwiskiem. Mają nadzieję, że Emily sądownie uzyska 

prawo do opieki nad dzieckiem. Ivan Wilse groźbami usiłuje zmusić Henny do opuszczenia Erlinga. Teraz, gdy 

zyskał już pewność, że Erling jest jego synem, ma wobec niego inne plany. 

 

 

85. Zaginione dziecko / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Izabela 

Krepsztul-Załuska.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, 

copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 55) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 
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              Nowości:  2017-02 

Emily jedzie do zakładu dla umysłowo chorych w Kristianii, by spotkać się z Ragnhild. Policja ma nadzieję, że 

tym sposobem ta wpółobłąkana kobieta przypomni sobie, co zrobiła z Alice. Jenny znowu boryka się                                          

z problemami, jej rywalka użyje bowiem wszelkich sposobów, by odzyskać Juliana... 

 

 

86. Zakazana miłość / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Elżbieta 

Ptaszyńska-Sadowska.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-

Press, copyright 2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 39) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Architekt przystępuje do przebudowy hotelu, co Emily przyjmuje z mieszanymi uczuciami. Hotel pod Białą Różą 

wywołuje w niej wiele wspomnień z dzieciństwa oraz z lat wspólnego życia z Akselem. To miejsce, gdzie 

przeżyła najszczęśliwsze i najtragiczniejsze chwile, Emily wie jednak, że jest z nim związana na zawsze. Gerhard 

dostaje list od gospodyni Jenny w Rzymie. Kobieta twierdzi, że jego żona i Simon mieli romans. Chociaż Jenny 

wszystkiemu zaprzecza, Gerhard traci do niej zaufanie. 

 

 

87. Zakręty losu / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Elżbieta Frątczak-

Nowotny.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 

2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 51) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Jenny i Julian usiłują dociec, co naprawdę wydarzyło się w Pradze, lecz owa dociekliwość się mści. Julian znika  

w tajemniczych okolicznościach, a Jenny dostaje wiadomość, że ma natychmiast opuścić hotelowy pokój. 

Tymczasem Emily wraz z dziećmi przeprowadza się na Egerhoi, podczas gdy Gerhard wyrusza w podróż. 

Twierdzi, że jedzie do Niemiec, ale tan naprawdę ma inne plany. 

 

 

88. Zamek z piasku, który runął / Stieg Larsson ; przełożyła Alicja Roseneau.- Wydanie 

1 poprawione- Warszawa : Czarna Owca, 2016. 

(Millennium / Stieg Larsson ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lisbeth Salander (postać fikcyjna) , Mikael Blomkvist (postać 

filcyjna) , Dziennikarstwo śledcze , Molestowanie seksualne , Osoby zaginione , 

Przemoc w rodzinie , Rząd (organ państwowy) , Skandale polityczne , Służba 

bezpieczeństwa , Tajemnica , Zabójstwo , Szwecja , Powieść szwedzka - 21 w , 

Powieść , Kryminał 

     Sygnatura:  WG-szwedz. 
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                 Nowości:  2017-02 

 

Życiu Lisbeth Salander znów zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo. Mikael Blomkvist sięga w mroczną 

przeszłość Salander i rusza w pogoń za prawdą. Wywołuje tym samym trzęsienie ziemi w rządzie i służbach 

bezpieczeństwa.  

 

 

89. Zapach wiciokrzewu / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Małgorzata 

Rost.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 

2015. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; t. 46) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Dom mody Lind należący do Konstanse odnosi ogromny sukces, a imię właścicielki jest na ustach wszystkich.                    

I wtedy w Kristianii zjawia się Richard. Mężczyzna składa Konstanse propozycję, którą ona przyjmuje. Jej życie 

wreszcie nabiera kolorów. Tymczasem Emily wraca po porodzie do domu. Teraz musi odnaleźć się w roli żony 

armatora Gerharda Lindemanna, co wcale nie okaże się łatwe. 

 

 

90. Zdrada / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Monika Mróz.- Warszawa : 

Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 16) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Emily nie jest w stanie zapobiec sprzedaży Hotelu pod Białą Różą. Początkowo Gerhard triumfuje, lecz wkrótce 

sprawy zaczynają toczyć się nie po jego myśli. Gerhard spotyka na swojej drodze nie lada przeciwnika. Okazuje 

się, że Lindemann podczas sprzedaży sfałszował podpis żony. 

 

 

91. Złota klatka / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Maria Marczuk.- 

Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : Nordi-Press, copyright 2014. 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 18) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Emily poddaje się woli męża i zaczyna udawać potulną żonę. W tajemnicy jednak rozpaczliwie szuka sposobu 

ucieczki z Wernberg. Nie jest to łatwe zadanie, bo przecież musi zabrać ze sobą córeczkę. Tymczasem Gerhard 
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pod osłoną nocy spotka się z Diną. Jego gorący romans kwitnie. Mężczyzna nie wie natomiast, iż ktoś stał się 

świadkiem tej nocnej schadzki... 

 

 

92. Zniewalające dźwięki / Merete Lien ; z języka norweskiego przełożyła Lucyna 

Chomicz-Dąbrowska.- Warszawa : Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, 

copyright 2008. 

(Fakt Kolekcja) 

(Zapomniany ogród / Merete Lien ; 13) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść norweska - 21 w , Powieść obyczajowa , Powieść , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-02 

 

Tom 13 Sagi "Zapomniany Ogród" opowiada o dalszych losach głównej bohaterki Emily. Tym razem kobieta 

razem z bratem dowiadują się szokujących wiadomości z gazet, a mianowicie takich, że ich matka Agnes zamierza 

poślubić sławnego skrzypka Erlanda Lyche. Emily przekonana, że matka działa zbyt pochopnie postanawia 

odwieść ją od tego szalonego pomysłu. Prosi męża, aby się udali do Kristanii, jednak ten stanowczo odmawia. 

Kobieta więc w tajemnicy przed mężem sama udaje się do Kristanii, gdzie podczas rejsu przeżywa chwile grozy. 

Wyjazd Emily się przedłużył ze względu na jej chorobę. Dopiero, gdy dziewczyna trafia do szpitala odnajduje ją 

matka i pisze list do Gerharda z prośbą o zabranie małżonki. 

 

 

 

 

Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
1. W służbie Cezara / Simon Scarrow ; przełożył z angielskiego Łukasz Witczak.- 

Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2015. 

(Gladiator / Simon Scarrow ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cezar, Juliusz (100-44 p.n.e.) , Marcus Korneliusz Primus 

(postać fikcyjna) , Gladiatorzy , Niewolnictwo , Rzym , Powieść młodzieżowa 

angielska - 21 w , Powieść , Powieść historyczna , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2017-02 

 

Drugi tom przygód nastoletniego Marka, który trafił na arenę jako gladiator.  Nastoletni Markus trafia do Rzymu. 

Mieszka teraz w domu Juliusza Cezara i ma zadanie chronić jego siostrzenicę. Wkrótce jednak staje przed dużo 

trudniejszym wyzwaniem. Czy zdoła udaremnić spisek na życie swojego pana? 



34 
 

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 

 
 

 

 
1. Anatomia zbrodni : sekrety kryminalistyki / Val McDermid ; przełożyli Piotr 

Grzegorzewski i Marcin Wróbel.- Warszawa : W. A. B., 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryminalistyka , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

 

1. Miejsce zbrodni; 2. Badanie pożarów; 3. Entomologia; 4. Medycyna sądowa; 5. Toksykologia; 6. Odciski 

palców (daktyloskopia); 7. Rozbryzgi krwi i badanie DNA; 8. Antropologia; 9. Rekonstrukcja twarzy; 10. 

Informatyka śledcza; 11. psychologia sądowa; 12. Sala sądowa. 

 

 

2. Dress code dla kobiet : zasady dobrego stylu i wizerunku / Irena Kamińska-

Radomska i Agata Tanter.- Warszawa : Świat Książki, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta - estetyka , Moda , Ubiór - estetyka 

Sygnatura:  WG-391 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

 

1. Moda kontra dress code ; 2. Dress code, czyli zasady dostosowania stroju do okazji ; 3. Czy możliwy jest brak 

dress code'u ; 4. Gradacja strojów ; 5. Strój formalny wieczorowy - biała mucha ; 6. Strój formalny dzienny ; 7. 

Czarna mucha - strój wieczorowy ; 8. Strój wizytowy ; 9. Business (professional) ; 10. City - strój miejski ; 11. 

Country - strój wiejski ; 12. Casual smart - sportowa elegancja ; 13. Casual (strój sportowy) ; 14. Business casual ; 

15. Przykładowe sytuacje i dress code ; 16. Ubiór jako narzędzie manipulacji ; 17. Strój a wizerunek ; 18. 

Tworzenie garderoby - zasady ; 19. Kolorystyczne typy urody: a) Wiosna, b) Lato, c) Jesień, d) Zima ; 20. 

Proporcje ; 21. Buty ; 22. Dbałość o wizerunek ; 23. Dress code w pytaniach. 
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3. Franciszek Ksawery Prek : świadek epoki / Waldemar Bałda.- Rzeszów : Agencja 

Wydawnicza Jota, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prek, Franciszek Ksawery (1801-1863) , Grafika polska , 

Portrety , Rysownicy polscy , Rysunek polski , Biografia , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-74 

Regionalia:  Nozdrzec - biografie - 19 w , Prek, Franciszek Ksawery (1801-1863) , 

Sielec (pow. Ropczyce-Sędziszów) - biografie - 19 w , Artysta regionalny 

  Nowości:  2017-02 

 

1. Świadek epoki. Waldemar Bałda; 2. Rysunki. Franciszek Ksawery Prek; 3. Wizerunki znakomitych ludzi                    

w Polszcze. Rytowane przez Antona Tepplara. Franciszek Ksawery Prek. 

 

 

4. Grzesiuk : król życia / Bartosz Janiszewski.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grzesiuk, Stanisław (1918-1963) , Pisarze polscy - 20 w , 

Piosenkarze polscy - 20 w , Biografie 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Grzesiuk S. 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

 

Epilo. Szuflada; 1. Wieś; 2. Dom; 3. Dzielnica; 4. Wojna; 5. Niewola; 6. Rodzina; 7. Choroba; 8. Literat; 9. Syn 

stolicy; 10. Wysiadka. 

 

 

5. Jak mówić, żeby nas słuchali : komunikacja we współczesnym miejscu pracy / 

Sonya Hamlin ; przełożyła Sylwia Jaśkiewicz-Budek.- Wydanie 1 (dodruk)- Poznań : 

Rebis, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja społeczna , Praca , Prezentacje i wystąpienia , 

Psychologia , Relacje międzyludzkie , Retoryka , Poradnik 

Sygnatura:  WG-331.101:159.9 

Nowości:  2017-02 

 

 

1. Technologia odbiera mowę ; 2. Różnice pokoleniowe i wielokulturowość w miejscu pracy ; 3. Jak nakłonić 

odbiorcę do słuchania ; 4. Tabela analizy wstępnej: ustalanie strategii spotkań indywidualnych ; 5. Bliskie 

spotkania: w cztery oczy ; 6. Zobaczyć znaczy uwierzyć: wizualizacja przekazu ; 7. Jak tworzyć wspaniałe 

prezentacje ; 8. Jak wygłaszać świetne prezentacje ; 9. Sztuka dyskusji - pytania i odpowiedzi ; 10. Zebrania: jak je 

prowadzić i jak zostać wysłuchanym. 
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6. Jak przestać się martwić i zacząć żyć / Dale Carnegie ; [tłumaczenie Paweł 

Cichawa].- Warszawa : Studio Emka, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Higiena psychiczna , Samopoznanie , Samorealizacja , Sens 

życia , Szczęście , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

I. CO MUSISZ WIEDZIEĆ O ZMARTWIENIACH: 1. Żyj odgrodzony od przeszłości i przyszłości. 2. Magiczna 

formuła na pozbycie się zmartwień. 3. Co złego mogą ci zrobić zmartwienia. II. PODSTAWOWE TECHNIKI 

ANALIZY ZMARTWIENIA: 4. Jak analizować i rozwiązywać kłopotliwe problemy. 5. Jak pozbyć się połowy 

zmartwień w pracy. III. JAK SKOŃCZYĆ Z NAŁOGIEM MARTWIENIA SIĘ, ZANIM ON SKOŃCZY                      

Z TOBĄ: 6. Jak wypędzić zmartwienie z twojego umysłu. 7. Nie daj się powalić robaczkom zmartwień. 8. Prawo, 

króre pozwoli ci odprawić zmartwienia. 9. Musisz pogodzić się z tym, co nieuniknione. 10. Wyznacz limit strat 

dla swoich zmartwień. 11. Nie próbuj piłować wiórów. IV. SIEDEM SPOSOBÓW NA ZACHOWANIE 

SPOKOJU DUCHA, KTÓRY PRZYNIESIE CI SZCZĘŚCIE: 12. Dziewięć słów, które mogą odmienić twoje 

życie. 13. Nie opłaca się wyrównywać rachunków. 14. Co zrobić, by nie zamartwiać się z powodu 

niewdzięczności. 15. Czy każdą z rzeczy, które masz, oddałbyś za milion dolarów? 16. Poznaj siebie i bądź sobą: 

pamiętaj, że nikt inny nie jest taki jak ty. 17. Jeśli trafisz na sęk, zrób z niego sękacz. 18. Jak przez dwa tygodnie 

wyjść z depresji. V. DOSKONAŁY SPOSÓB ZWALCZANIA ZMARTWIEŃ: 19. Jak moi rodzice pokonali 

zmartwienie. VI. CO ZROBIĆ, BY NIE PRZEJMOWAĆ SIĘ KRYTYKĄ: 20. Nie kopie się zdechłego psa. 21. 

Zrób to, a krytyka cię nie zrani. 22. Głupstwa, które popełniłem. VII. SZEŚĆ SPOSOBÓW ZAPOBIEGANIA 

ZMĘCZENIU I ZACHOWANIA ENERGII: 23. Jak przedłużyć dzień o godzinę. 24. Jak nie dopuszczać do 

zmęczenia pracą. 25. Jak pozbyć   się napięcia i wyglądać młodo. 26. Cztery zasady, które pomogą ci zapobiegać 

zmęczeniu i zmartwieniom w pracy. 27. Jak pozbyć się nudy, króra powoduje zmęczenie, martwienia i złość. 28. 

Nie przejmuj się bezsennością. VIII. JAK POZBYŁEM SIĘ ZMARTWIEŃ: Trzydzieści jeden prawdziwych 

historii. 

 

 

7. Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 9, Krzemieniec, 

Kisielin, Śniatyn, Załucze, Pików, Marynki, Aleksandrówka / Stanisław Sławomir 

Nicieja.- Opole : Wydawnictwo  MS, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - historia , Aleksandrówka 

(Ukraina) , Kisielin (Ukraina) , Krzemieniec (Ukraina) , Marynka (Ukraina) , Pików 

(Ukraina) , Śniatyn (Ukraina) , Załucze (Ukraina) , Wydawnictwa popularne 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Kresy 

Nowości:  2017-02 

 

Wstęp: Wołyń Samrzowskiego - Wołyń Paźniewskiego ; R. I Krzemieniec - Ateny Wołyńskie ; R. II Kisielin - 

wołyńska stolica arian ; R. III Śniatyn - słoneczne miasto ; R. IV Pików - esencja uroków Podola. 
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8. Mogło być inaczej : prawdziwa historia rodziców, którzy zrobili wszystko, by ocalić 

córkę / John Brooks ; przełożyła Julia Szajkowska.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Brooks, John , Adopcja - Stany Zjednoczone - od 1989 r , 

Domy dziecka - Polska - 20 w , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2017-02 

 

 

Dziewczynka adoptowana w Polsce przez amerykańskie małżeństwo i historia, którą powinien poznać każdy, kto 

ma problemy z dzieckiem. W 1991 r. John Brooks i jego żona Erika adoptowali w Polsce czternastomiesięczną 

dziewczynkę. Nadali jej imię Casey. Przez kilkanaście lat John, Erika i Casey byli szczęśliwą rodziną. W wieku 

dojrzewania u Casey pojawiły się jednak objawy poważnych zaburzeń emocjonalnych, niespodziewane napady 

złości i agresji, depresja i skłonności samobójcze. John i Erika przez kilka lat szukali pomocy psychologicznej. 

Nie znaleźli jej, a wyjaśnienie zaburzeń, na które cierpiała Casey, pojawiło się zbyt późno. „Mogło być inaczej” to 

książka o rodzicach, którzy desperacko poszukiwali pomocy, starając się ochronić swoją adoptowaną córkę, przed 

nią samą. To książka o rodzicach, którzy - podobnie jak wielu spośród nas - nie potrafili dostrzec, z jak 

poważnymi problemami boryka się ich dziecko, ani nie wiedzieli, w jaki sposób można je rozwiązać. To wreszcie 

książka o rodzicach, którzy - chociaż przegrali walkę - nie spoczęli, dopóki nie zrozumieli, dlaczego tak się stało. 

To w końcu książka o ojcu Casey, autorze tej książki - książki, która może uratować niejedno życie. 

 

 

9. Mój dziadek fałszerz / Charlotte Krüger ; przełożyli Bartosz Nowacki, Zuzanna 

Urszula Bogucka.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krüger, Bernhard (1904-1989) , Krüger, Charlotte (1979- ) , 

Obóz hitlerowski Sachsenhausen-Oranienburg , Pieniądz - fałszerstwo - Niemcy - 1933-

1945 r , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945"::341.322.5 

Nowości:  2017-02 

 

 

Prolog. Mężczyzna ze zwitkiem banknotów, 1. Wzięty w cugle; 2. Kronika rodzinna; 3. Pokazać twardość; 4. 

Czysty i zorganizowany; 5. Misja; 6. Rodzinne fronty; 7. "Nawet jeżeli byłem złym nazistą"; 8. Bezkrwawa broń; 

9. Tak dobre, jak prawdziwe; 10. Georg Kohn; 11. Prawdziwy Niemiec; 12. "Nie miał wyboru"; 13. Listy; 14. 

Wspomnienia Krügera; 15. Greenback; 16. Ostatni rozkaz; 17. W batyskafie, Epilog. Fałszerz. 

 

 

10. Nowy PR : jak internet zmienił public relations / Anna Miotk.- Lublin : 

Wydawnictwo Słowa i Myśli, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marketing elektroniczny , Public relations , Społeczności 

internetowe 

Sygnatura:  WG-659 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

Cz. 1. Nowa gospodarka ; Cz. 2. Nowe media ; Cz. 3. Nowy konsument ; Cz. 4. Nowa sprzedaż ; Cz. 5. Nowa 

komunikacja ; Cz. 6. Nowa narracja ; Cz. 7. Nowe treści ; Cz. 8. Nowe technologie ; Cz. 9. Nowa skuteczność. 
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11. Pod prąd / Robert Biedroń ; rozmawia Magdalena Łyczko.- Warszawa : Edipresse 

Polska, copyright 2016. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biedroń, Robert (1976- ) , Administracja , Mniejszości 

seksualne , Politycy , Polityka wewnętrzna , Prezydent miasta , Socjologia , Polska , 

Słupsk (woj. pomorskie) , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Biedroń R. 

Nowości:  2017-02 

 

Jestem chłopakiem z Krosna, któremu często idąc pod prąd udaje się spełniać swoje marzenia. Liderem, który 

umie prowadzić dialog i pociągać za sobą ludzi. Synem, bratem, kolegą i w końcu też partnerem Krzyśka. 

Człowiekiem kochającym i szanującym naturę, z empatią patrzącym na los zwierząt. Politykiem, który kocha 

Polskę, stawia na zrównoważony rozwój, nowoczesne, uczciwe państwo dające równe szanse każdemu, 

wspierające edukację i kulturę, zapewniające bezpieczeństwo i rozwój. Ale przede wszystkim jestem i zawsze 

będę sobą, Robertem Biedroniem. 

 
 
 
 
 
 
 

Audiobook 

 

 
1. Calico Joe [Dokument dźwiękowy] / John Grisham ; Polish translation Jacek 

Manicki.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz ; Ożarów Mazowiecki 

: Wydawnictwo Olesiejuk, copyright 2013. 

(AudioBOOK) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 21 w , Powieść , Powieść 

obyczajowa , Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/593 

Nowości:  2017-02 

 

Poruszająca opowieść o dzieciństwie, rodzinie, konflikcie, winie i jej przebaczeniu. W Roku 1973 jedenastoletni 

wówczas Paul Tracey był naocznym świadkiem nieczystego zagrania, którym w trakcie meczu jego ojciec, 

Warren, miotacz drużyny baseballowej New York Mets, trwale okaleczył gwiazdę drużyny Cubs, Joe'go Castle,              

z premedytacją ciskając mu piłką w głowę. Mija trzydzieści lat. Na wieść, że ojciec umiera na raka, wracają 

wspomnienia tamtej tragedii sprzed ponad ćwierć wieku. Paul uznaje, że najwyższy czas ustalić, co się naprawdę 

wydarzyło na stadionie baseballowym w pamiętnym 1973 Roku. Zawozi chorego ojca do Calico Rock                           

w Arkansas, gdzie mieszka Joe Castle, żeby skonfrontować winowajcę z jego ofiarą. Wóz albo przewóz - podadzą 

sobie po latach ręce albo nie. 
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2. Ciemniejsza strona Greya [Dokument dźwiękowy] / E L James ; [z angielskiego 

przełożyła Monika Wiśniewska].- Katowice : Sonia Draga, 2017. 

(Pięćdziesiąt odcieni / E. L. James ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść angielska - 21 w , Powieść , Powieść erotyczna , 

Powieść obyczajowa , Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/599 

Nowości:  2017-02 

 

 

Wydanie filmowe drugiego tomu najlepiej sprzedającej się trylogii ostatniej dekady! Zawiera zdjęcia z planu 

filmowego opatrzone komentarzem autorki oraz fragment Ciemniejszej strona Greya z perspektywy Christiana! 

Młodziutką studentkę Anastasię Steele i charyzmatycznego miliardera Christiana Greya połączył niecodzienny 

układ, który z czasem przerodził się w coś znacznie głębszego. Jednak demony Greya zwyciężyły, Ana zerwała 

uzależniający związek i zajęła się karierą. Rozstanie okazuje się bolesne. Ogarnięci obsesyjną tęsknotą 

kochankowie nie potrafią bez siebie żyć. Kiedy więc Christian proponuje Anastasii zupełnie nowy układ, 

dziewczyna nie potrafi mu odmówić. Wkrótce zaczynają uczyć się siebie nawzajem. Christian walczy z wieczną 

potrzebą kontroli i stopniowo oswaja drzemiące w nim demony. Ana uczy się życia w luksusie i broni własnej 

niezależności. Kiedy wydaje się, że świat miłości, pasji i nieskończonych możliwości stoi przed nimi otworem, 

ciemne chmury gromadzą się nad luksusowym wieżowcem, w którym mieszkają… 

 

 

3. Czas zamknięty [Dokument dźwiękowy] / Hanna Cygler.- Piaseczno : Storybox.pl, 

[2017]. 

(Saga rodziny Hallmanów / Hanna Cygler ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść polska - 21 w , Powieść , Powieść obyczajowa , 

Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/587 

Nowości:  2017-02 

 

 

Początek sagi o polsko-angielskiej rodzinie Hallmanów. W tle wojenna codzienność, tułaczka, miłość i trudne 

życiowe wybory… Wolne Miasto Gdańsk, 1939 rok. Nastoletni Włodek Hallman musi szybko dojrzeć. Umiera 

mu ojciec, sytuacja polityczna jest niestabilna, a najbliżsi odpływają do Anglii bez niego. Chłopak zaczyna swoją 

walkę o przetrwanie. 

 

 

4. Deklinacja męska/żeńska [Dokument dźwiękowy] / Hanna Cygler.- [Warszawa] 

: Lissner Studio, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść polska - 21 w , Powieść , Powieść obyczajowa , 

Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/588 

Nowości:  2017-02 

 

Zosia po burzliwej miłości do Marcina postanawia ułożyć sobie na nowo życie z Witkiem. Z powodów m.in 

politycznych sytuacja komplikuje się. Nowa rzeczywistość rozczarowuje bohaterów, gdyż nie jest taką, jaką sobie 

wymarzyli, walcząc o przemiany w Polsce. Witek postanawia zerwać z polityką i skoncentrować się na 

dziennikarstwie. Nowe zajęcie pochłania go bez reszty. Czy Zosia poradzi sobie z rywalką, którą jest praca Witka 

i czy to jedyna rywalka? Druga część trylogii o życiu uczuciowym Zosi Knyszewskiej. 
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5. Florystka [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Bonda.- Warszawa : Muza, 2016. 

(Hubert Meyer - Psycholog Śledczy / Katarzyna Bonda) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść polska - 21 w , Powieść , Kryminał , Dokumenty 

dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/583 

Nowości:  2017-02 

 

Kolejne śledztwo profilera Huberta Meyera, który tworzy portrety psychologiczne sprawców zbrodni. Hubert 

Meyer podczas jednego ze śledztw popełnił istotny błąd w określeniu profilu podejrzanego, dlatego zdecydował 

się porzucić pracę w policji. Stary przyjaciel prosi go jednak o pomoc w przesłuchaniu młodej kobiety w związku 

z zaginięciem jej dziewięcioletniej córki. Policjanci próbują łączyć tę sprawę z bestialskim zabójstwem 

jedenastoletniego Amadeusza, którego matka jest szanowaną w mieście florystką. Okazuje się, że była ona 

ostatnią osobą, która widziała Zosię żywą. Florystka początkowo pomaga w poszukiwaniach, ale gdy ciało dziecka 

zostaje odnalezione na tym samym cmentarzu, gdzie pochowano Amadeusza, staje się główną podejrzaną. 

 

 

6. Hipotermia [Dokument dźwiękowy] / Arnaldur Indriđason ; [przełożył Jacek 

Godek].- Warszawa : Biblioteka Akustyczna, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść islandzka - 21 w , Powieść , Kryminał , 

Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/598 

Nowości:  2017-02 

 

Nikt nie ma wątpliwości, że Maria popełniła samobójstwo, lecz czemu zdecydowała się na ten krok? Niebawem 

Erlendur otrzymuje od jej najbliższej przyjaciółki pewną informację i stopniowo dowiaduje się o tragicznych 

wydarzeniach z życia kobiety. Nieoficjalne śledztwo komisarza krąży także wokół niewyjaśnionych zaginięć na 

Islandii… 

 

 

7. Klątwa [Dokument dźwiękowy] / Małgorzata Gutowska-Adamczyk.- [Katowice] : 

Aleksandria, copyright 2016. 

(Fortuna i namiętności / Małgorzata Gutowska-Adamczyk ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść polska - 21 w , Powieść , Powieść historyczna , 

Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/595 

Nowości:  2017-02 

 

 

Nowa powieść Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, autorki bestsellerowych serii Cukiernia Pod Amorem oraz 

Podróż do miasta świateł! Zupełnie nowi bohaterowie, całkiem nowe perypetie, ten sam kunszt literacki, ta sama 

dbałość o realia historyczne. Litwa, rok 1733. Na stosie ginie młoda dziewczyna oskarżona o czary. Przed 

śmiercią rzuca klątwę na winnych swojej krzywdy. Odtąd pech nie przestanie im towarzyszyć… Tymczasem               

w kraju zaczyna się gorący czas: śmierć króla Augusta II i wolna elekcja. Dwa przeciwne obozy zjeżdżają do 

Warszawy, by wybrać następcę. W tym barwnym okresie historycznym toczą się losy dwóch bohaterek: skromnej 

Zofii i namiętnej Cecylii. Która z nich skradnie serce zuchwałego infamisa? 
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8. Klub Mefista [Dokument dźwiękowy] / Tess Gerritsen ; Polish translation Jerzy 

Żebrowski.- Warszawa : Albatros A. Kuryłowicz ; Ożarów Mazowiecki : 

Olesiejuk, copyright 2008. 

(AudioBOOK) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 21 w , Powieść , Sensacja , Thriller 

medyczny , Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/591 

Nowości:  2017-02 

 

Łacińskie słowo "Zgrzeszyłam", zapisane krwią w miejscu brutalnego zabójstwa młodej kobiety, to w dzień 

Bożego Narodzenia ponure motto dla lekarza sądowego Maury Isles i detektyw Jane Rizzoli. Obie kobiety szybko 

ustalają powiązania ofiary z psychiatrą Joyce O'Donnell, członkinią tajnego stowarzyszenia „Klub Mefista”.                  

W ekskluzywnej rezydencji na Beacon Hill członkowie klubu zajmują się analizą zła. Czy można je naukowo 

wyjaśnić? Czy ma fizyczną postać? Czy szatan i jego demony naprawdę żyją wśród nas? Kolejne zwłoki 

znalezione tuż przed wejściem do rezydencji przewodniczącego klubu, historyka Anthony'ego Sansone'a, nie 

pozostawiają wątpliwości, że pojawił się nowy seryjny morderca. Czy należy do stowarzyszenia? Czy Maura Isles, 

na której drzwiach ktoś wymalował te same symbole, co przy zamordowanych, będzie kolejną ofiarą? 

 

 

9. Lampiony [Dokument dźwiękowy] / Katarzyna Bonda.- Warszawa : Muza, 

2016. 

(Cztery żywioły Saszy Załuskiej : tetralogia kryminalna / Katarzyna Bonda ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść polska - 21 w , Powieść , Kryminał , Dokumenty 

dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/584 

Nowości:  2017-02 

 

Sasza Załuska zostaje przyjęta na cywilny etat do gdańskiej policji i natychmiast oddelegowana do nowego 

zadania w Łodzi. To miasto stało się terenem groźnych wydarzeń. Dochodzi do serii pożarów. Mnożą się napady 

na bezdomnych i cudzoziemców, jawne akty homofobii i antysemityzmu. Działają bezwzględni czyściciele 

kamienic i szajki wyłudzające majątek od naiwnych staruszków, handlarze narkotyków, nieuczciwi prawnicy, 

podejrzani detektywi i fałszerze. Jakby tego było mało, pojawia się także podejrzenie, że Łódź jest zapleczem 

islamskich terrorystów. Czy te pozornie niepowiązane incydenty to w rzeczywistości realizacja jednego 

zbrodniczego planu, czy dzieło szaleńca? A może ta apokalipsa ma służyć jakiemuś konkretnemu celowi? 

 

 

10. Ostatni, który umrze [Dokument dźwiękowy] / Tess Gerritsen ; Polish translation 

Jerzy Żebrowski.- Warszawa : Albatros A. Kuryłowicz ; Ożarów Mazowiecki : 

Olesiejuk, copyright 2013. 

(AudioBOOK) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 21 w , Powieść , Kryminał , 

Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/592 

Nowości:  2017-02 

 

Pięć ofiar, w tym troje dzieci, zabitych strzałami w głowy. Rodzina zastępcza czternastoletniego Teddy'ego 

Clocka, jedynego świadka zbrodni, który ocalał, ukrywszy się pod łóżkiem. Przerażony chłopak już po raz drugi 

cudem uniknął śmierci: dwa lata wcześniej niezidentyfikowany sprawca zastrzelił na jachcie, odbywającym rejs 
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dookoła świata, jego rodziców i dwie siostry. Okaleczony psychicznie, nie mający dokąd pójść Teddy trafia pod 

opiekę detektyw Jane Rizzoli, która prowadzi śledztwo w sprawie koszmarnych morderstw. Po kolejnej próbie 

zamachu na życie nastolatka Jane decyduje się umieścić go w Evensong, prywatnej szkole specjalizującej się                  

w uczeniu dzieci z urazami psychicznymi, ofiar przemocy. Otoczone hektarami lasu i wysokim żelaznym 

ogrodzeniem, chronione przez systemy alarmowe, Evensong wydaje się miejscem bezpiecznym; jest tu nawet 

uzbrojony strażnik. Dziwnym zbiegiem okoliczności w szkole przebywa dwójka nastolatków, Claire i Will, 

których tragiczna przeszłość szokująco przypomina losy Teddy'ego: ich biologiczni rodzice też zostali 

zamordowani przed dwoma laty, a rodzice zastępczy - zaledwie miesiąc temu. Czy w Evensong coś im grozi? Czy 

rzekomo przypadkowe spotkanie trójki młodych ludzi stanowi kolejne ogniwo w precyzyjnym planie okrutnego 

zabójcy? Spryskane krwią lalki, które ktoś powiesił na drzewie, wskazują jednoznacznie, że niebezpieczeństwo 

czai się bardzo blisko, może nawet wewnątrz murów szkoły, zaś żądny krwi drapieżnik czyha na więcej niż jedną 

ofiarę... 

 

 

11. Pokonani [Dokument dźwiękowy] / Hanna Cygler.- Piaseczno : Storybox.pl, 

[2017]. 

(Saga rodziny Hallmanów / Hanna Cygler ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść polska - 21 w , Powieść , Powieść obyczajowa , 

Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/589 

Nowości:  2017-02 

 

 

Druga część powieści przedstawiającej losy dwóch rodzin, Hallmanów i Sarnowskich.  Latem 1945 roku, Włodek 

Hallman stara się stawić czoła powojennym realiom i stanąć na nogi. Nie jest to jednak łatwe, ponieważ koszmary 

wojny odcisnęły na nim i na jego bliskich swe straszliwe piętno. Zamęt polityczny w kraju, walka z własną 

słabością, oraz kolejne bolesne wydarzenia w jego życiu sprawią, że próba rozpoczęcia nowego życia okaże się 

trudniejsza, niż przypuszczał. Hanna Cygler bardzo obrazowo przedstawia czytelnikowi powojenną Polskę,                     

w której na każdym kroku można spotkać obłudę i zakłamanie, a nic nie jest w pełni czarne lub białe. Ta 

niezwykle ciekawa, niebanalna i przejmująca książka opowiada o trudnych dla naszego narodu czasach                             

i konsekwencjach, jakie za sobą niosły. 

 

 

12. Przebudzenie [Dokument dźwiękowy] / Stephen King ; translation by Tomasz 

Wilusz.- Warszawa : Prószyński i S-ka, [2016]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 21 w , Powieść grozy amerykańska 

, Powieść , Horror , Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/600 

Nowości:  2017-02 

 

Ponad pół wieku temu do niedużej miejscowości w Nowej Anglii przyjeżdża nowy pastor, Charles Jacobs. Wraz 

ze swoją piękną żoną odmieni miejscowy kościół. Mężczyźni i chłopcy skrycie podkochują się w pani Jacobs: 

kobiety i dziewczęta tym samym uczuciem darzą wielebnego Jacobsa. Jednak kiedy rodzinę pastora spotyka 

tragedia, a charyzmatyczny kaznodzieja wyklina Boga i szydzi z wiary, zostaje wygnany przez zszokowanych 

parafian. Jamie Morton ma własne demony. Od wielu lat wiedzie tułaczy żywot rockandrollowego muzyka, 

uciekając od rodzinnego dramatu. Uzależniony od heroiny, pozostawiony na pastwę losu, zdesperowany ponownie 

spotyka Charlesa Jacobsa. Ich więź przeradza się w pakt, o jakim nawet diabłu się nie śniło, a Jamie odkrywa, że 

słowo "przebudzenie" ma wiele znaczeń. 
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13. Raport pelikana [Dokument dźwiękowy] / John Grisham ; Polish translation 

Marek Fedyszak.- Warszawa : Albatros ; Ożarów Mazowiecki : Olesiejuk, copyright 

2014. 

(AudioBOOK) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 20 w , Powieść , Sensacja , Thriller , 

Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/594 

Nowości:  2017-02 

 

Zamordowanych zostaje dwóch sędziów Sądu Najwyższego USA. Tę sprawę zaczyna badać studentka prawa 

Darby Shaw. W dokumencie zwanym "Raportem pelikana" formułuje hipotezę, że zabójstwa zlecił Victor 

Mattiece, bogaty przedsiębiorca inwestujący w wydobycie ropy naftowej. Sądy niższej instancji zablokowały jego 

starania o prawo do eksploatacji złóż na terenie siedliska zagrożonych wyginięciem pelikanów; zaś dwóch 

zamordowanych sędziów, znanych było z proekologicznych poglądów. Darby pokazuje raport swojemu 

wykładowcy i kochankowi, Thomasowi Callahanowi, który wkrótce potem ginie. Studentka znajduje się                       

w śmiertelnym niebezpieczeństwie… 

 

 

14. Szmaragdowa tablica [Dokument dźwiękowy] / Carla Montero ; przekład 

Wojciech Charchalis.- Poznań : Rebis, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść hiszpańska - 21 w , Powieść , Sensacja , 

Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/602 

Nowości:  2017-02 

 

Madryt, początek XXI wieku. Ana pracuje w Muzeum Prado, prowadzi spokojne życie u boku Konrada, bogatego 

niemieckiego kolekcjonera dzieł sztuki, aż do chwili, gdy pewien list napisany podczas drugiej wojny światowej 

naprowadza go na ślad tajemniczego obrazu Astrolog przypisywanego Giorgionemu, malarzowi epoki renesansu. 

Skuszony wielką wartością tego dzieła, Konrad przekonuje Anę, żeby zajęła się jego poszukiwaniem. Mimo 

piętrzących się trudności Ana odkrywa nie tylko zawiłe losy rodziny, która od pokoleń strzeże Astrologa, ale                   

i niezwykła prawdę, która całkowicie zmienia jej życie. Paryż podczas niemieckiej okupacji. Major SS Georg von 

Bergheim, żołnierz elity i bohater wojenny, dostaje rozkaz: ma odnaleźć obraz Giorgionego znany jako Astrolog. 

Hitler jest przekonany, że dzieło kryje wielki sekret - kto go odkryje, będzie rządził światem. Poszukiwania 

prowadzą majora do Sarah Bauer, francuskiej Żydówki. Rozpoczyna się niebezpieczna gra, której konsekwencje 

będą zaskakujące dla nich obojga. 

 

 

15. Tryb warunkowy [Dokument dźwiękowy] / Hanna Cygler.- [Warszawa] : 

Lissner Studio, 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść polska - 21 w , Powieść , Powieść obyczajowa , 

Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/590 

Nowości:  2017-02 

 

Pierwszy tom trylogii o burzliwym życiu uczuciowym Zosi Knyszewskiej. Przełom lat siedemdziesiątych                         

i osiemdziesiątych. Zosia Knyszewska rozpoczyna studia i dorosłe życie, w którym miłosne wybory wydają się jej 

największym problemem. Dziewczyna odkrywa jednak, że otaczająca ją rzeczywistość jest znacznie bardziej 

skomplikowana, a bliskim osobom nie zawsze można zaufać. W tle życiowych perypetii Zosi rozgrywają się 
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przełomowe wydarzenia polityczne tamtych czasów - powstanie „Solidarności”, wprowadzenie stanu wojennego, 

internowania... 

 

 

16. Włoskie buty [Dokument dźwiękowy] / Henning Mankell ; przełożyła Ewa 

Wojciechowska.- Warszawa : Biblioteka Akustyczna, copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść szwedzka - 21 w , Powieść , Powieść obyczajowa 

, Powieść psychologiczna , Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/601 

Nowości:  2017-02 

 

Na niewielkiej bałtyckiej wyspie mieszka samotnie Frederick Welin. Jego jedynymi towarzyszami są stary pies               

i równie wiekowy kot oraz pojawiający się od czasu do czasu hipochondryczny listonosz. Niezmącone niczym 

życie trwa aż do momentu, w którym na otaczającym wsypę lodzie pojawia się kobieca postać. Okazuje się, że to 

Harriet, miłość życia Fredericka, kobieta, którą ten wiele lat temu opuścił bez słowa. Dawna kochanka żąda 

spełnienia złożonej kiedyś obietnicy. Dziwna prośba pociągnie za sobą lawinę zdarzeń, zmuszą one Fredericka do 

powrotu do życia i rozliczenia z przeszłością. 

 

 

17. Wszyscy ludzie przez cały czas [Dokument dźwiękowy] / Marta Guzowska.- 

Warszawa : Biblioteka Akustyczna, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść polska - 21 w , Powieść , Kryminał , Dokumenty 

dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/597 

Nowości:  2017-02 

 

Słynny antropolog Mario Ybl udaje się na wyprawę archeologiczną do Grecji. Zamiast słonecznego pejzażu rodem 

z katalogu turystycznego zastaje szarość wiosennej Krety: mroczne ulice, przez które przemykają ubrane na 

czarno kobiety, niewielki wykop, po którym hula lodowaty wiatr, wilgotne, pachnące kurzem muzeum. W ruinach 

starożytnej świątyni znaleziono szkielet człowieka. Mario podejrzewa, że składano tam ofiary z ludzi. Szybko 

okazuje się jednak, że góry i wioski współczesnej Krety kryją więcej złowrogich tajemnic niż świat antyczny… 

 

 

18. Zemsta [Dokument dźwiękowy] / Małgorzata Gutowska-Adamczyk.- [Katowice] 

: Aleksandria, copyright 2017. 

(Fortuna i namiętności / Małgorzata Gutowska-Adamczyk ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść polska - 21 w , Powieść , Powieść historyczna , 

Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/596 

Nowości:  2017-02 

 

 

Drugi tom nowej serii Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk, autorki bestsellerowej Cukierni Pod Amorem! Sytuacja 

polityczna w Polsce coraz bardziej się komplikuje. Do kraju wkracza armia rosyjska, a zwolennicy Augusta III                  

i Stanisława Leszczyńskiego dzielą się na wrogie obozy. Nie pozostaje to bez wpływu na zwykłych ludzi, którzy 

tracą nie tylko majątki, lecz przede wszystkim bliskich zaangażowanych w działania zbrojne. Zofia z lękiem 

przyjmuje do wiadomości decyzję ukochanego o przyłączeniu się do walki. Tym bardziej, że zagrożeniem okazuje 

się nie tylko wróg, lecz także skłonna do intryg rywalka… Czy skromnej młodej wdowie uda się z nią wreszcie 
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wygrać? I czy klątwa czarownicy wypełni się do końca? Fascynujące bohaterki, pełna namiętności fabuła, szybkie 

tempo, częste zwroty akcji - tej serii nie można przegapić! 

 

 

19. Znieczulenie [Dokument dźwiękowy] / Robin Cook ; przekład Maciej 

Szymański.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 21 w , Powieść , Sensacja , Thriller 

medyczny , Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/586 

Nowości:  2017-02 

 

Gdy chłopak Lynn Peirce, studentki medycyny, trafia do szpitala na rutynowy zabieg chirurgiczny, w jej 

uporządkowane życie wkrada się chaos. Pacjent nie odzyskuje przytomności, a badania potwierdzają 

niedokrwienie mózgu. Zdruzgotana dziewczyna zaczyna szukać przyczyn i szybko nabiera przekonania, że władze 

szpitala próbują coś ukryć. Przy pomocy przyjaciela, Michaela, stara się znaleźć dowody na błąd w sztuce 

medycznej albo zaniedbanie. Prawda jest jednak bardziej przerażająca. Szpital boryka się ze skrzętnie ukrywanym 

problemem - u zadziwiająco wielu niegroźnie chorych pacjentów wykrywa się śmiertelną chorobę krwi. Gdy ktoś 

zaczyna grozić Lynn i Michaelowi, oboje nie mają już złudzeń: wmieszali się w sprawy znacznie poważniejsze, 

niż się spodziewali. Rozpoczyna się rozpaczliwy wyścig z czasem. 

 

 

20. Zwodniczy punkt [Dokument dźwiękowy] / Dan Brown ; z języka angielskiego 

przełożyli Maria i Cezary Frąc.- Warszawa : Sonia Draga, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 21 w , Powieść , Sensacja , 

Dokumenty dźwiękowe , Książki mówione 

Sygnatura:  WG-KM/585 

Nowości:  2017-02 

 

 

 

Najnowszy satelita NASA wykrywa niezwykły obiekt w lodowcach Arktyki, meteoryt ze śladami życia 

pozaziemskiego. Biały Dom przygotowuje się do poinformowania o odkryciu światowej opinii publicznej. 

Stanowiłoby ono sensację na miarę lądowania człowieka na Księżycu i zapewniło urzędującemu prezydentowi 

USA reelekcję. W celu zbadania meteorytu i stwierdzenia jego autentyczności na Arktykę udaje się grupa 

naukowców. Do grupy na osobiste polecenie prezydenta dołącza Rachel Sexton, analityk wywiadu, by 

przygotować opis znaleziska dla Białego Domu. Towarzyszy jej Michael Tolland, światowej klasy oceanograf. 

Wkrótce okazuje się, że rzekome odkrycie to precyzyjnie przygotowana mistyfikacja. Człowiek, który za nią stoi, 

zrobi wszystko, by prawda nie ujrzała światła dziennego. Rachel i Michael muszą uciekać, tropieni przez 

bezlitosnych komandosów-zabójców. Próbują ostrzec prezydenta i ustalić, kto kryje się za misterną intrygą, 

zwodniczym punktem na kreślonej przez nich mapie spisku… 
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Film 
 

 

 

1. Dziewczyna z pociągu [Film] / reżyseria Tate Taylor ; scenariusz Erin Cressida 

Wilson ; produkcja Marc Platt.- Warszawa : Monolith Films, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Małżeństwo , Osoby zaginione , Tajemnica , 

Zabójstwo , Zaburzenia osobowości , Zdrada małżeńska , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film psychologiczny , Thriller 

(film) 

Sygnatura:  WG-F/1038/S 

Nowości:  2017-02 

 

Załamana rozwodem Rachel spędza dnie na fantazjach o pięknej parze mieszkającej w domu, który codziennie 

mija jadąc pociągiem. Pewnego ranka zobaczy tam coś, co wkrótce wywróci jej życie do góry nogami. Rachel 

będzie zmuszona zmierzyć się z makabryczną tajemnicą, której rozwiązanie może okazać się ponad jej siły. 

 

 

2. Inferno [Film] / reżyseria Ron Howard ; scenariusz David Koepp.- Wersja 

polska.- Warszawa : Imperial CinePix, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Robert Langdon (postać fikcyjna) , Dante, Alighieri (1265-

1321). Boska komedia. Piekło , Bioterroryzm , Symbole , Szyfry , Ucieczki , 

Florencja (Włochy) , Wenecja (Włochy) , Stambuł (Turcja) , Adaptacja filmowa , 

Film fabularny , Thriller (film) 

Sygnatura:  WG-F/1037/S 

Nowości:  2017-02 

 

Znakomity, współczesny thriller, w którym słynny badacz symboli Robert Langdon (Tom Hanks) budzi się                   

z amnezją we włoskim szpitalu i odkrywa, że ktoś na niego poluje. Langdon łączy siły z doktor Sienną Brooks 

(Felicity Jones), która, jak sądzi, pomoże mu odzyskać pamięć i wspomnienia. Razem, kierując się wskazówkami 

z poematu Dantego, przemierzają Europę i ścigają się z czasem pragnąc za wszelką cenę powstrzymać szaleńca, 

który - za sprawą wirusa - chce zdziesiątkować ludzkość. "Inferno" DVD z książką. 

 

3. Ostatnia Rodzina [Film] / reżyseria Jan P. Matuszyński ; scenariusz Robert Bolesto ; 

producent Leszek Bodzak, Aneta Hickinbotham.- Warszawa : Kino Świat, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Beksińska, Zofia (1928-1998) , Beksiński, Tomasz (1958-

1999) , Beksiński, Zdzisław (1929-2005) , Dziennikarze , Malarze polscy , Relacje 

międzyludzkie , Rodzina , Samobójstwo , Tłumacze , Zabójstwo , Polska , Dramat 

filmowy , Film biograficzny , Film fabularny 

Sygnatura:  WG-F/1035/B 
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Nowości:  2017-02 

 

„Ostatnia Rodzina” została laureatem nagrody głównej festiwalu - Złotych Lwów - oraz nagrody dziennikarzy                

i publiczności. Odtwórców głównych ról - Andrzeja Seweryna i Aleksandrę Konieczną - uhonorowano 

indywidualnymi nagrodami aktorskimi. Film otrzymał także ponad 20 nagród i wyróżnień na festiwalach 

filmowych w Polsce i na świecie. Zdominował rankingi, plebiscyty i podsumowywania kulturalnych wydarzeń 

roku.  Reżyserski debiut Jana P. Matuszyńskiego to rozgrywająca się na przestrzeni 28 lat saga słynnej rodziny 

Beksińskich. Historia życia niezwykłego artysty, Zdzisława Beksińskiego i jego najbliższych: żony - Zofii, matki  

i teściowej oraz syna - popularnego dziennikarza muzycznego i tłumacza filmowego, Tomasza Beksińskiego.  

Wydanie z audiodeskrypcją oraz napisami dla niesłyszących oraz pełnym komentarzem reżysera i producentów do 

filmu. 

 

 

4. Rzeszowskie janusze [Film] / reżyseria Ilona Dusza Kowalska, Kuba Kowalski ; 

scenariusz Ilona Dusza Kowalska, Jakub Pawłowski.- Rzeszów : Rzeszowska 

Fundacja, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Janusz, Edward (1850-1914) , Rzeszów (woj. podkarpackie) - 

19-20 w , Film krótkometrażowy , Film dokumentalny , Fotografia polska - historia - 

19-20 w 

Sygnatura:  WG-F/1039/D 

Regionalia:  Janusz, Edward (1850-1914) , Rzeszów - biografie - 19-20 w , Rzeszów 

- fotografia - zakłady - 19-20 w , Rzeszów - fotografowie - 19-20 w , Rzeszów - w 

fotografii 

Nowości:  2017-02 

 

Krótkometrażowa opowieść dokumentalna o galicyjskim Rzeszowie, który ocalał od zapomnienia, dzięki 

twórczości Edwarda Janusza - rzeszowskiego fotografa i miejskiego dokumentalisty z przełomu XIX i XX wieku. 

"Januszami" określano fotografie pochodzące z zakładu fotograficznego Edwarda Janusza w Rzeszowie, które 

powstawały od 1886 r. aż do lat 70. XX wieku. Dziś są one dokumentem historycznym, dzięki którym mieszkańcy 

Rzeszowa mają świadomość swej przeszłości. "Janusze" to pasjonujący dokument ikonograficzny zawierający 

jednocześnie ogromny bagaż wspomnień, sentymentu i nostalgii, bo należą do świata, którego już nie ma. Czas 

pokrył je patyną i wyznaczył im rolę łącznika pomiędzy epokami zachowując ciągłość historii". Elżbieta 

Kaliszewska. 

 

 

 

5. Sługi Boże [Film] / reżyseria Mariusz Gawryś ; scenariusz Mariusz Gawryś , 

Maciej Strzembosz.- Warszawa : Agora, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Manipulacja (psychologia) , Samobójstwo , Służby 

specjalne , Śledztwo , Tajemnica , Tajni współpracownicy służb specjalnych , 

Zabójstwo , Zgwałcenie , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Polska , Adaptacja filmowa 

, Film fabularny , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1036/K 

Nowości:  2017-02 

 

To nie przeszłość zabija. Zabijają ludzie.  Z wieży wrocławskiego kościoła rzuca się młoda Niemka. Śledztwo 

prowadzi doświadczony komisarz Warski (Bartłomiej Topa). Ku jego niezadowoleniu do sprawy przydzielona 

zostaje także Ana Wittesch (Julia Kijowska), berlińska policjantka o polskich korzeniach. Jej udział                             

w dochodzeniu budzi wątpliwości Warskiego. Czuje, że za jej przyjazdem stoi coś więcej niż mówią mu 

przełożeni. Wkrótce do miasta przybywa dr Kuntz, tajemniczy wysłannik watykańskiego banku. Co łączy 
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samobójstwo niemieckiej studentki, pojawienie się Any i dr.Kuntza? Zanim zagadka zostanie rozwiązana, Warski 

i Ana muszą nauczyć się współpracować i wzajemnie sobie ufać. Tymczasem z wieży wrocławskiego kościoła 

rzuca się kolejna dziewczyna... 

 
 
 
 
 
 
 


