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Literatura piękna 

 

 
 

1. A jej oczy były niebieskie / Lisa Hagensen ; przełożyły Małgorzata Kłos i Monika 

Chruściel.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. 

(Czarna Seria : thriller) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zjawiska paranormalne , Zło , Szwecja , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Gdzie rodzi się prawdziwe zło? Rok 2011, koszmarne lato. Raili Rydell, nieporadna życiowo bibliotekarka,                    

z utęsknieniem wyczekuje sześciu spokojnych tygodni, które ma spędzić w głuszy, w domku nad jeziorem                   

w Lövaren. Na miejscu okazuje się jednak, że w okolicy dzieją się dziwne rzeczy. Rok 1671. Przed drzwiami 

kościoła kłębi się tłum. Oskarżona o czary i kontakty z diabłem Kirsti Martasdotter trafia do więzienia. Osiem 

miesięcy później udaje się jej uciec i wrócić do rodzinnego Lövaren. Za sobą ma gwałt i tortury, jest                             

w zaawansowanej ciąży. 

 

 

2. Abubaka / Rafał Socha.- Gdańsk : Oficynka, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeczywistość alternatywna , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 
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Zakopane, Krupówki. W biały dzień dochodzi do rabunkowego ataku na mima. Napadniętemu artyście z pomocą 

spieszy przypadkowy turysta, lecz ciężko poturbowany prędko traci przytomność. Po przebudzeniu ze zgrozą 

odkrywa coraz większe nieścisłości w swoim życiu. Powracają demony przeszłości, a wiele pozornie 

zakończonych spraw zdaje się odżywać i gmatwać na nowo. Usiłując odnaleźć najbliższych oraz odzyskać 

utracone w niejasnych okolicznościach mieszkanie, zgnębiony desperat decyduje się na ryzykowną grę o powrót 

do właściwej rzeczywistości, której trop wiedzie poprzez jurajską pustelnię, tajemniczego mnicha oraz podziemną 

organizację paramilitarną. 

 

 

3. Aleja starych topoli. T. 1 / Agnieszka Janiszewska.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celiowscy (rodzina fikcyjna) , Więckowscy (rodzina 

fikcyjna) , Polska , Powieść obyczajowa , Romans , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Kiedy osiemnastoletnia Ewa zostaje wydana za starszego o dwadzieścia lat owdowiałego małżonka swojej starszej 

siostry, nikt nie ma wątpliwości, że ten zaaprobowany przez jej okrutnego ojca związek nie przyniesie 

dziewczynie nic dobrego. Szwagier, ojciec trójki dzieci, niecieszący się wśród towarzystwa dobrą opinią, nie 

budzi w niej jednak odrazy, lecz jako przyszły mąż niesie nadzieję na wyczekiwaną przez lata poprawę losu 

dziecka niechcianego i odtrącanego przez własnych rodziców tylko dlatego, że nie urodziło się chłopcem. 

Zahukana i poniewierana ostatnia córka mecenasa Więckowskiego zostaje panią we dworze i jest uwielbiana przez 

męża, który - podobnie jak ona - pragnie pogrzebać przeszłość na cmentarzu i odciąć się od nielubianego teścia. 

Dwór wznoszący się od lat na końcu alei starych topoli kryje jednak stare tajemnice, które nie pozwalają 

zapomnieć o tym, co było. 

 

 

4. Aleja starych topoli. T. 2 / Agnieszka Janiszewska.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celiowscy (rodzina fikcyjna) , Więckowscy (rodzina fikcyjna) 

, Paryż (Francja) , Polska , Powieść obyczajowa , Romans , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

W drugim tomie jodłowskiej sagi na scenę wkracza młode pokolenie rodzin Celiowskich i Więckowskich. 

Najstarsza córka Andrzeja w dalszym ciągu prowadzi pamiętnik, a los rozpisuje swoją opowieść na wiele 

wzajemnie się uzupełniających wątków. Historia Klary i Gilberta, Huberta i Ewy, a także Maryli, Adeli, Andrzeja 

i Joanny udowadnia, jak bardzo złożony może okazać się dramat, gdy na scenie życia występują tak 

skomplikowani aktorzy oraz snujące się pomiędzy nimi tajemnice. Kim jest człowiek skrywający się pod 

enigmatycznie brzmiącym nazwiskiem Chambroux? Jak wiele jest gotów poświęcić ojciec rodziny w imię 

fałszywie pojmowanej dumy? Z jakiego powodu zmarła przed laty Maryla? Czy skrywane przez wiele lat urazy 

kiedykolwiek pozwolą na wybaczenie i powrót uczuć? 
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5. Antykwariat spełnionych marzeń / Dorota Gąsiorowska.- Kraków : Między 

Słowami, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antykwariusze , Książki , Kraków (woj. małopolskie) , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Opowieść o tym, jak jedna książka uratowała życie wielu osób. Emilia kocha książki. W malutkim antykwariacie 

na Siennej, otoczona aromatem kawy z kardamonem, czyta niezwykłe opowieści i snuje marzenia o prawdziwym 

szczęściu. Pewnego dnia w jej życiu pojawia się tajemniczy Szymon. Pełne uniesień chwile nie dają o sobie 

zapomnieć. Ale los ma dla Emilii również inne niespodzianki. Okazuje się, że ludzie, których od dawna zna                       

i kocha, skrywają mroczne tajemnice. Gdy Emilia zaczyna gubić się w ich labiryncie, dostaje od losu cenny dar. 

Książkę, która przechodząc z rąk do rąk, zmienia życie tych, którzy zajrzeli w jej karty. Czy tajemnicza książka 

pomoże również Emilii? I co się stanie, kiedy na jaw wyjdą skrywane przez lata sekrety? Najnowsza powieść 

Doroty Gąsiorowskiej to pełna tajemnic historia, która otuli cię niczym ciepły koc i przeniesie w zaczarowany 

świat najskrytszych marzeń. 

 

 

6. Arabski mąż / Tanya Valko.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Islamizm , Konflikt rodzinny , Małżeństwo międzyetniczne , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Kontynuacja poprzednich powieści Tanyi Valko. Powracają ulubieni bohaterowie: Dorota, jej dwie córki - 

Marysia i Daria - oraz ich mężowie. Mąż Marysi, Hamid Binladen, walczący ze światowym terroryzmem, jest 

głównym antagonistą fundamentalisty dżihadi Johna, życiowego partnera Darii. Tym razem śledzimy losy dwóch 

diametralnie różnych ludzi, których pokochały pół-Arabki. Jak radzą sobie europejskie kobiety w świecie 

ogarniętym krwawą wojną? Jak wygląda codzienność kalifatu, który powstał na terenach Syrii i Iraku? Czy Darii 

uda się uciec z piekła na ziemi? Czy dżihadi John, morderca i sadysta, a zarazem człowiek wybitnie inteligentny, 

ma jeszcze szansę zejść z przestępczej ścieżki? Czy Marysia i Hamid znów wyruszą na poszukiwania 

krewniaczki? I co na to wszystko Dorota?  

 

 

7. Atlantyda odnaleziona / Clive Cussler ; przekład Paweł Wieczorek.- Warszawa : 

Amber, 2000. 

(Sensacja) 

(Przygody Dirka Pitta / Clive Cussler ; 15) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dirk Pitt (postać fikcyjna) , Archeolodzy , Czaszka , 

Tajemnica , Zabójcy , Powieść , Fantastyka , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 
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1858. Załoga statku wielorybniczego znajduje w ładowni wraku uwięzionego w lodach Antarktydy czaszkę                   

z obsydianu. Marzec 2001. W starej kopalni złota w Kolorado grupa antropologów odkrywa grotę z inskrypcjami 

i... czaszką z obsydianu. W chwilę potem zagadkowa eksplozja niszczy kopalnię. Kwiecień 2001. Statek 

badawczy NUMA zostaje zaatakowany przez... niemiecki U-Boot z czasów wojny. Dirk Pitt jest pewien, że coś 

łączy te wydarzenia. Nie wie jednak, że starożytna tajemnica może pomóc współczesnym fanatykom przejąć 

władzę nad światem... 

 

 

8. Atlantydzki świat / A. G. Riddle ; przełożył Stanisław Kroszczyński.- Warszawa : 

Wydawnictwo Jaguar, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atlantyda (kraina mitologiczna) , Powieść , Science fiction , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Świat Atlantydy to ostatnia część Zagadki pochodzenia - trylogii, która stała się światowym bestsellerem. 

Opowieść o walkach w przestrzeni kosmicznej oraz odkrywaniu historii Atlantydy. Obowiązkowa pozycja dla 

czytelników, którzy interesują się nauką oraz fanów "Genu Atlantydzkiego". 

 

 

9. Bastard de Mauléon. T. 1 / Aleksander Dumas.- Warszawa : Hachette Polska, 

copyright 2015. 

(Kolekcja Hachette ; 74) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piotr I Okrutny (król Kastylii i Leónu ; 1334-1369) , 

Hiszpania , Powieść biograficzna , Powieść historyczna , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2017-05 

 

 

Tym razem autor zaprasza nas głównie do średniowiecznej Hiszpanii, kiedy na tronie Kastylii i Leonu zasiadał 

król Pedro I zwany Okrutnym. 

 

 

10. Bastard de Mauléon. T. 2 / Aleksander Dumas.- Warszawa : Hachette Polska, copyright 

2015. 

(Kolekcja Hachette ; 75) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piotr I Okrutny (król Kastylii i Leónu ; 1334-1369) , Henryk 

II Trastámarade (król Kastylii i Leónu ; 1333-1379) , Hiszpania , Powieść 

biograficzna , Powieść historyczna , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2017-05 

 

Koronacja Henryka Trastamara w Burgos w roku 1366 na króla Kastylii spowodowała, że bratobójcza wojna                  

z królem Piotrem I musiała zostać doprowadzona aż do tragicznego finału. 
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11. Bez powrotu / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Zuzanna 

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

2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 20) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Pewnego dnia Valborg traci przytomność, a kiedy ją odzyskuje nie jest sobą. W Ingrid stara gospodyni widzi jej 

zmarłą matkę, Victorię. Tymczasem wydaje się, że Edvard w ogóle nie przejmuje się chorobą matki, nad czym 

Ingrid bardzo boleje. 

 

 

12. Bezsilność i pożądanie / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła 

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

Press, copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 4) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Louise jest bardzo osłabiona po wypadku. Tymczasem Ingrid obwinia siebie za stan siostry. Gdy Louise nadal nie 

wstaje z łóżka, Ingrid i Edvard udają się po pomoc do Ragny Znachorki. Wyprawa ta odmieni Ingrid, ale też 

przysporzy jej kolejnego wroga. 

 

 

13. Białe walce / Jan Nowicki.- Warszawa : Bellona : Agora, 2014. 

(Biblioteka Gazety Wyborczej) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby w wieku starszym , Ciechocinek (woj. kujawsko-

pomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

"Jest to historia piątki emerytów, którzy jadą do Ciechocinka pociągiem Tanich Linii Kolejowych. Spędzają tam 

szalony miesiąc. Później już nie wracają do domu, tylko idą w stronę horyzontu".  Tak o swojej książce mówi Jan 

Nowicki, wybitny aktor i autor wydanej już przez Bellonę książki "Mężczyzna i one". Nowa publikacja, pełen 

uroku tekst z pogranicza eseistyki i beletrystyki obyczajowej, nosi cechy wcześniejszego pisarstwa Jana 

Nowickiego - zaduma nad człowiekiem, ciepło, humor, dobre pióro. Lektura obowiązkowa dla miłośników 

ciekawej literatury, a także miłośników - i miłośniczek - Jana Nowickiego. 
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14. Bijące serca / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Elżbieta 

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 27) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Victoria się zakochała, jej wybrankiem jest Sølve. Wszystko układałoby się dobrze, gdyby nie to, że chłopak 

umówił się na łyżwy z inną. 

 

 

15. Bomber i jego kobieta / Leif GW Persson ; przełożył Maciej Muszalski.- Warszawa 

: Czarna Owca, 2017. 

(Czarna Seria : kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Terroryzm , Zamachy samobójcze , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Poniedziałek, 11 maja. Lisa Mattei, szefowa pionu operacyjnego szwedzkiej Policji Bezpieczeństwa Säpo odbiera 

telefon od przełożonego. Ta rozmowa zmienia wszystko. Brytyjczycy przekazują Säpo informację o planowanym 

zamachu terrorystycznym. Zamachowiec samobójca ma zdetonować bombę w sztokholmskim skansenie                          

6 czerwca - Święto Narodowe Szwecji. Może zginąć wiele ofiar, w tym ministrowie rządu i para królewska. Lisa 

Mattei musi udaremnić planowany zamach. Rozpoczyna się wyścig z czasem… 

 

 

16. Boss / Sierra Cartwright ; [tłumaczenie Anna Maria Szulc].- Warszawa : Burda 

Publishing Polska, copyright 2017. 

(Rodzina Donovanów / Sierra Cartwright ; cz. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milionerzy , Powieść erotyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Kiedy pewny siebie, charyzmatyczny Nathan Donovan zostaje jej szefem, życie Kelsey Lane całkowicie się 

zmienia. Multimilioner pragnie mieć ją u swego boku, ale jego wymagania na tym się nie kończą. Kelsey unika 

angażowania się w miłosne związki, zwłaszcza z tak przebojowymi mężczyznami jak Nathan. Szybko jednak 

odkrywa, że jego zainteresowanie i zmysłowe pragnienia rozpalają coś ukrytego głęboko w niej samej, pchają ją 

ku przygodzie, która wystawi na próbę wszystko, w co dotąd wierzyła. Nathan, najmłodszy i najodważniejszy                  

z energicznych braci Donovanów, przywykł, że dostaje wszystko, czego zapragnie. Teraz jego uwagę przyciągnęła 

bystra, seksowna Kelsey. Szybko odkrywa, że dziewczyna jest inna od wszystkich kobiet, jakie dotąd znał. Jednak 

Nathan zastanawia się, czy Kelsey zechce dać mu to jedno, czego się od niej domaga… 
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17. Cena szczęścia / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Magdalena 

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 16) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Edvard wreszcie oświadcza się Ingrid i oboje planują rychły ślub. Jednak Valborg nie może się z tym pogodzić. 

Okazuje się, że również inni mieszkańcy Fet nie są zachwyceni tymi planami. 

 

 

18. Chata / Wm. Paul Young ; przełożyła Anna Reszka.- Wydanie 3.- Warszawa : 

Nowa Proza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chata (film) , Cierpienie , Dziecko , Porwanie , Wiara , Oregon 

(Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść religijna 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Najmłodsza córka Mackenziego Allena Phillipsa Missy została porwana podczas rodzinnych wakacji.                             

W opuszczonej chacie, ukrytej na pustkowiach Oregonu, znaleziono ślady wskazujące na to, że została brutalnie 

zamordowana. Cztery lata później pogrążony w Wielkim Smutku Mack dostaje tajemniczy list, najwyraźniej od 

Boga, a w nim zaproszenie do tej właśnie chaty na weekend. Wbrew rozsądkowi Mack przybywa do chaty                      

w zimowe popołudnie i wkracza do swojego najmroczniejszego koszmaru. To, co tam znajduje, odmienia jego 

życie na zawsze. 

 

 

19. Chemik / Stephenie Meyer ; przełożyła Anna Klingofer-Szostakowska.- Warszawa : 

Edipresse Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  CIA , Bioterroryzm , Porwanie , Przestępczość zorganizowana , 

Tortury , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Powiedzmy, że ma na imię Alex. Tożsamość i imiona zmienia jak rękawiczki - pracuje dla amerykańskiej agencji 

rządowej, która jest tak tajna, że nawet nie ma nazwy. Alex zajmowała się przygotowywaniem substancji 

pomagających śledczym wydobywać zeznania od podejrzanych. Określenie "nowoczesne metody tortur" byłoby  

w tym przypadku na miejscu… Po zamachu na życie Alex, w którym ginie jej przyjaciel i zarazem 

współpracownik, kobieta zaczyna się ukrywać. Po kilku latach zgłasza się do niej kolega z departamentu, 

powierzając jej kolejne zadanie. Czy to zasadzka, czy też rzeczywiście od wyjątkowych umiejętności Alex zależy 

życie wielu ludzi? Postanawia zaryzykować i zgodnie z otrzymanymi wytycznymi porywa mężczyznę, który 

działając na zlecenie mafii narkotykowej, zamierza wywołać epidemię. Najbardziej wymyślne tortury nie 

pomagają jednak zmusić rzekomego przestępcy do zeznań - zupełnie jakby był niewinny…. Alex zaczyna 
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dostrzegać kolejne nieścisłości w przedstawionej historii. Instynkt podpowiada jej, że prawda może być zupełnie 

inna. Czy przeczucie jej nie myli? 

 

 

20. Chłopak z sąsiedztwa / Susan May Warren ; przełożyła Alicja Wojciechowska.- 

Poznań : Święty Wojciech Dom Medialny. Wydawnictwo, copyright 2017. 

(Smaki Życia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Program radiowy , Niepełnosprawni , Minnesota (Stany 

Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

Czasami prawdziwa miłość może mieszkać po sąsiedzku… Ataki paniki spowodowane tragicznym wypadkiem 

uwięziły Issy Presley w czterech ścianach jej domu, skąd dziewczyna prowadzi audycję radiową Moje Niemądre 

Serce o poszukiwaniu miłości idealnej i relacjach damsko-męskich. Sama jednak nie zamierza z nikim się wiązać. 

Mężczyzna, który wprowadza się do domu obok, może i wygląda nieźle, ale z manierami i ogładą neandertalczyka 

jest ostatnim kandydatem, z którym Issy umówiłaby się na randkę. Życie lubi jednak płatać figle.  Issy od dawna 

tkwi w przekonaniu, że miłość nie jest warta ryzyka. Do czasu, dopóki na antenie nie poznaje tajemniczego 

chłopaka, który już od pierwszej chwili zaczyna ją intrygować. 

 

 

21. Cień podejrzenia / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Elżbieta 

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

Press, copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 21) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Wraz z upływem czasu Ingrid coraz bardziej przekonuje się do Edvarda, choć nie może powiedzieć, że dotarła do 

najgłębszych zakamarków jego duszy. Jednak któregoś dnia Valborg wyjawia długo skrywaną tajemnicę, 

twierdząc, że syn miał coś wspólnego ze śmiercią ojca Ingrid. 

 

 

22. Córeczka / Anna Snoekstra ; tłumaczenie Dorota Stadnik.- Warszawa : 

HarperColins Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kradzież tożsamości , Osoby zaginione , Rodzina , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-austral. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Kilka lat żyła na ulicy. Przyłapana na kradzieży, wykorzystuje podobieństwo do zaginionej Rebeki Winter                      

i kradnie jej tożsamość. Świetnie odnajduje się w roli kochającej córki i siostry. Śpi w łóżku Rebeki, nosi jej 

ubrania, żyje cudzym życiem. Jednak przy okazji odkrywa coraz więcej ponurych sekretów na pozór idealnej 
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rodziny. Zbyt późno zrozumie, że nie tylko ona jest pozbawioną skrupułów oszustką, a zniknięcie Rebeki ma 

drugie dno, którego lepiej było nie poznawać. 

 

 

23. Czarny charakter / Łukasz Stachniak.- Kraków : Znak Horyzont, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Korupcja , Przestępczość zorganizowana , Złodzieje , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Zaskakujący debiut warszawiaka z ulicy Twardej. Dzieje miasta, które zniknęło, opowiedziane językiem, którego 

już nie ma. Fałszerze, kieszonkowcy, włamywacze, płatni zabójcy oraz skorumpowani stróże prawa. Ulice-

legendy: Krochmalna, Żelazna, Twarda. Domy gry, burdele, mordownie. Walki gangów, brutalne morderstwa, 

zbrodnie, które nie doczekają się kary. "Czarny charakter" to powieść o warszawskiej ulicy. Tej przedwojennej, tej 

okupowanej i tej stalinowskiej. Przewodnikiem po niej jest Ładeczek Lajzer, wnuk podrzędnego poborcy haraczu. 

Wraz z nim zawitamy na stołeczne bazary, do spelun, zrujnowanych domów i przeludnionych piwnic. Trzy 

Warszawy. Dwóch przyjaciół z marginesu. Jedno pragnienie władzy. I zemsty. 

 

 

24. Czas Herkulesów / Marcin Wroński.- Warszawa : W.A.B. - Grupa Wydawnicza 

Foksal, copyright 2017. 

(Mroczna Seria) 

(Komisarz Maciejewski / Marcin Wroński ; 9) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zygmunt Maciejewski (postać fikcyjna) , Zapaśnicy , Chełm 

(woj. lubelskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

Ostatnia powieść w cyklu z komisarzem Maciejewskim! Marcin Wroński, zdobywca Nagrody Wielkiego Kalibru, 

tworzy wspaniały i porywający obraz wielokulturowego Chełma u progu rozwoju. Nie każdy awans cieszy. Jako 

oficer inspekcyjny komisarz Maciejewski czuje się niczym carski rewizor i grzęźnie w papierkowej robocie. Gdy 

w czasie jego kontroli w Chełmie dochodzi do zabójstwa młodego zapaśnika, komisarz angażuje się w sprawę. 

Okazuje się bowiem, że w wielokulturowym, gwałtownie rozwijającym się mieście osiadło kilku dawnych 

zawodników, którzy kiedyś w oczach małego Zygi równi byli Herkulesowi. Maciejewski musi oddzielić dawne 

sympatie od faktów. 

 

 

25. Czas zemsty / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Elżbieta 

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

Press, copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 14) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 
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Na wieść o tym, że jej dziecko żyje, Louise jest przeszczęśliwa, ale już wkrótce dopada ją wielka tęsknota. Mąż 

bowiem nie pozwala żonie na kontakt z chłopcem. Tymczasem życie Ingrid także ulega radykalnej zmianie. 

 

 

26. Cześć, co słychać? / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

 

Dziś wiem i widzę już nieco więcej. Nauczyłam się patrzeć, ale umiem też przymykać oczy. Ze strachu, że 

popełnię błąd. Jestem taka jak inne, to wiem na pewno. Matki, żony i kochanki. Kobiety w połowie życia. 

Mądrzejsze niż 20 lat temu, ale za to z bagażem doświadczeń. Pełne głęboko skrywanych tajemnic, o które nikt 

nas nie podejrzewa. Czasem tęsknię za czymś, czego nie potrafię nazwać, uśmiecham się do ludzi, chociaż w sercu 

mam bałagan. Może coś tracę, zyskując spokój. Bardzo dbam, by nie padły słowa, których nie można wymazać. 

Nigdy jednak nie przyszło mi do głowy, jak niebezpieczne może być: „Cześć, co słychać”… 

 

 

27. Czternasta kolonia / Steve Berry ; z języka angielskiego przełożył Adam 

Olesiejuk.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cotton Malone (postać fikcyjna) , Wywiad amerykański , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Zaczyna się odliczanie do wielkiej zemsty… Za trzy dni zostanie zaprzysiężony nowy prezydent Stanów 

Zjednoczonych. Były agent KGB, w którym wciąż płonie nienawiść z czasów zimnej wojny, szykuje się do ataku. 

Czy wskazówki pozostawione przez sekretne stowarzyszenie pomogą odkryć prawdę? Czy Cotton Malone i jego 

drużyna zdołają uchronić Amerykę przed grożącym jej niebezpieczeństwem? 

 

 

28. Dama z kotem / Iwona Czarkowska.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wieś , Powieść obyczajowa , Powieść humorystyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Roztrzepana i lekkomyślna Zuzanna Roszkowska tym razem spróbuje swoich sił jako… prywatny detektyw Zu - 

najlepsza z żon, a także kobieta zdolna do wszystkiego - daje się namówić mężowi na roczny wyjazd na wieś. Na 

miejscu słynne „cisza i spokój”, zwykle wiązane z życiem na wsi, będą musiały ustąpić przed niezwykłą 
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skłonnością Zu do wpadania w tarapaty. Kiedy gospodyni pensjonatu, w którym zamieszkali Roszkowscy                        

z dziećmi, znika nagle bez słowa, zaledwie dzień po przyjeździe swoich nowych lokatorów, Zuzanna od razu 

przeczuwa zbliżające się kłopoty. Jednak wszyscy wokół zdają się lekceważyć jej obawy o los zaginionej. Tym 

razem Zu będzie musiała zmierzyć się z przedstawicielami tajemniczej fundacji, niegrzecznym Panem Małpką, 

pojawiającymi się i znikającymi rondlami, a także… koniem, świnią, kozą, królikiem, gąsiorem oraz kotem - za 

jedyną pomoc mając podręcznik dla początkujących detektywów. 

 

 

29. Demaskator / John Grisham ; z angielskiego przełożyli Andrzej Szulc, Anna 

Dobrzańska.- Warszawa : Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Korupcja , Prawnicy , Procesy sądowe , Sędziowie , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Wierzymy w uczciwość i mądrość sędziów. Ich rzetelność i bezstronność stanowią podstawę całego systemu 

sądownictwa. Ufamy, że zagwarantują nam sprawiedliwe procesy, chroniąc prawa wszystkich stron postępowania, 

karząc tych, którzy czynią źle, i nadzorując prawidłowe i sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Ale 

co się dzieje, gdy sędzia nagina prawo lub bierze łapówki? Lacy Stoltz bada prawidłowy przebieg procesów 

sądowych na Florydzie. Jest prawniczką, a nie policjantką, do jej obowiązków należy odpowiadanie na skargi 

dotyczące przebiegu postępowania sądowego. Po dziewięciu latach pracy w komisji, wie, że powodem większości 

problemów jest niekompetencja. Ale afera korupcyjna w końcu trafia na jej biurko. 

 

 

30. Dobroć nieznajomych / Katrina Kittle ; przełożył Tomasz Wilusz.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Matki i synowie , Prowincja , Rodzina , Tajemnica , 

Wdowieństwo , Powieść , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Z pozoru normalna rodzina skrywa za zamkniętymi drzwiami mroczny sekret, który zmieni życie wszystkich jej 

znajomych… Sarah Laden, młoda wdowa wychowująca dwóch synów. Gdy wskutek wstrząsającego odkrycia 

rozpada się rodzina jej najlepszej przyjaciółki, Sarah znajduje w swoim i bez tego burzliwym życiu miejsce dla 

jeszcze jednego chłopca, ciężko doświadczonego przez los. Jordan, cichy, wyobcowany szkolny kolega syna 

Sarah, Danny’ego, przeżył straszliwy koszmar. Sarah zgadza się wziąć go pod opiekę, nieświadoma, że decyzja ta 

zmusi ją to do zakwestionowania wszystkiego, w co od dawna wierzyła. Gdy łączące ich kruche więzy zaczynają 

pękać, Ladenowie muszą zmierzyć się z trudnymi prawdami o sobie i swoich relacjach i odkryć moc miłości, 

niezbędną, by przebaczyć i zaleczyć rany. 
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31. Dom nawiedzony / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Anna 

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 2) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Ingrid coraz bardziej związuje się z Alvestad, jednak we dworze zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Nocami 

siostry słyszą na korytarzu czyjeś ciężkie kroki i długie westchnienia, a pewnego dnia Ingrid znajduje w pokoju 

węża. Czyżby ktoś jej źle życzył? 

 

 

32. Dotyk / Tomasz Hildebrandt.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat - Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt społeczny , Terroryzm , Marsylia (Francja) , Powieść , 

Political fiction , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Marsylia, czasy współczesne. W mieście dochodzi do serii brutalnych zabójstw: wiele osób ginie spalone żywcem. 

Wybuchają gwałtowne zamieszki, podsycane wydanym przez władze zakazem publicznego manifestowania wiary 

w islam. Oliwy do ognia dodają planowana wizyta premiera, otwarcie nowego meczetu oraz zapowiadane 

zamachy terrorystyczne. Co bardziej „praworządni” obywatele próbują wziąć sprawy we własne ręce: ulice 

patrolują bojówki, bezwzględnie rozprawiające się z każdym, kto budzi ich podejrzenia. Wojna domowa wisi na 

włosku. Rwą się więzi społeczne, nieufność i podejrzliwość uniemożliwiają jakiekolwiek porozumienie. Wydaje 

się nieprawdopodobne, żeby splot wydarzeń, które doprowadziły do największego kryzysu we współczesnej 

Francji, był dziełem przypadku. Ale kto za tym stoi? Jaki jest jego ostateczny cel? Czy uda mu się go osiągnąć? 

 

 

33. Dręczyciel / Penelope Douglas ; [tłumaczenie Marta Czub].- Gliwice : Helion, 

copyright 2017. 

(EditioRed) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przemoc , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Książka, którą trzymasz w dłoni, jest pierwszą powieścią z serii „Fall Away” pióra Penelope Douglas. To bardzo 

emocjonalna, piękna opowieść o młodości, dojrzewaniu, przyjaźni i nienawiści, a także naturalistyczna, pikantna 

historia o wchodzeniu w dorosłość, kiedy sprawy proste i oczywiste nagle stają się skomplikowane, dziwne i... 

straszne. Tate i Jared znali się od dzieciństwa. Łączyła ich przyjaźń, byli sobie bliscy. Wszystko się zmieniło, gdy 

oboje mieli czternaście lat. Z dnia na dzień Jared zaczął dręczyć Tate - bez wyraźnego powodu. Upokarzał ją, 

poniżał, robił wszystko, aby zrujnować jej życie. Im bardziej Tate schodziła mu z drogi, tym bardziej sadystycznie 
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ją prześladował. Wreszcie Tate uciekła na rok do Paryża. To ją odmieniło: przestała być przerażoną, zaszczutą 

dziewczynką, stała się młodą, pewną swojej wartości kobietą. Stała się silna, bardzo silna i zdecydowana.                       

I postanowiła, że nie pozwoli więcej się dręczyć. Wreszcie była gotowa podnieść głowę i nie cofać się przed 

swoim prześladowcą. Wiedziała, że nie będzie łatwo. Gdy przyjaciel staje się wrogiem, ma ogromną przewagę. 

Zna wszystkie sekrety, lęki, myśli swojej ofiary i wie, co zaboli najmocniej. Dlaczego Jared stał się prześladowcą 

Tate? Jakie tajemnice skrywa? 

 

 

34. Dwaj panowie / Jan Nowicki ; opracowanie graficzne Sebastian Kudas.- Warszawa : 

Bellona, copyright 2015. 

(Biblioteka Gazety Wyborczej) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura , Polska , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Jan Nowicki w rozmowie z Piotrem Skrzyneckim i samym sobą pomiędzy dwoma światami. Kiedy w 1997 roku 

zmarł Piotr Skrzynecki - animator i konferansjer Piwnicy pod Baranami, artystyczny Kraków próbował się z tym 

faktem uporać na różne sposoby. Jan Nowicki, przyjaciel Piotra i bywalec krakowskiego kabaretu, postanowił 

zignorować niebotyczną odległość pomiędzy dwoma światami, jakie zamieszkiwali. Otóż zaczął pisać do 

Skrzyneckiego listy. Jan Nowicki kontynuuje w tych listach rozmowę z Panem Piotrem, gdyż z racji wieloletniej 

przyjaźni w przedwojennym stylu, zwykł go w ten kurtuazyjny sposób tytułować. Panowie, których łączy m.in. 

słabość do kapeluszy, dyskutują o poezji, aktorstwie, spadku cen złota bądź nieustannie rosnących włosach Ani 

Szałapak. Wymieniają spostrzeżenia na temat przemijania, dzielą się wrażeniami ze spotkań towarzyskich na 

szczycie (Nowicki) czy też z odgórnie przeprowadzonej akcji siania nadziei (Skrzynecki). Faktycznie jednak 

Nowicki prowadzi rozmowę z samym sobą, w której Pan Piotr występuje jako alter ego autora. 

 

 

35. Dziesięć godzin / Maria Nurowska.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pinior, Józef (1955- ) , Diabeł , Politycy , Polityka , 

Sądownictwo , Władza państwowa , Polska , Powieść polityczna , Powieść obyczajowa 

, Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Dziesięć godzin, które mogą zmienić losy legendy Solidarności, jednej kobiety i jednego kraju. Małgorzata jest 

sędzią. Musi zadecydować, czy uwzględnić wniosek prokuratury o aresztowanie Józefa Piniora. Jest z tym sama, 

na wiele godzin zamknięta w czterech ścianach sali sądowej, ale to niejedyna decyzja, którą będzie musiała 

podjąć. Jej skomplikowane życie rodzinne - śmiertelnie chory mąż, dorastająca córka - zostanie poddane nowej 

próbie. Nieoczekiwana miłość do mężczyzny stawia ją w sytuacji bez wyjścia. Losy kraju oraz zmagania 

Małgorzaty obserwuje Szatan. Wraz ze swoją świtą pojawia się w Warszawie. 
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36. Dzikusy. 1, Francuskie wesele / Sabri Louatah ; przełożyła Beata Geppert.- 

Warszawa : W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Algierczycy za granicą , Powieść obyczajowa , Powieść 

polityczna , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Ironiczna i nieprzewidywalna mieszanka thrillera politycznego i sagi rodzinnej. Paryż. Na plakatach i billboardach 

uśmiechnięta twarz zapewnia Francję, że "przyszłość jest teraz". Po raz pierwszy w historii prezydentem może 

zostać imigrant z Algierii. Tymczasem w podparyskim Saint-Étienne gwarną, algierską rodzinę Narrusz trawi 

gorączka ślubnych przygotowań. Wszędzie czuć radosne podniecenie. Tylko młodego Karima, świadka pana 

młodego, dręczy rosnący niepokój, którego przyczyny nikt nie rozumie. Nim miną dwadzieścia cztery godziny, 

losy szalonego rodu i politycznej nadziei kraju skrzyżują się z wielkim hukiem. Sabri Louatah [...], tworzy 

porywający obraz wielokulturowego społeczeństwa nękanego rozłamami politycznymi, bezrobociem, problemami 

kolejnych pokoleń imigrantów, z zagubioną młodzieżą i obietnicami bez pokrycia, którymi chętnie rzucają 

rządzący. 

 

 

37. Ewa / Wm. Paul Young ; przełożył Robert Waliś.- Warszawa : Nowa Proza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adam (postać biblijna) , Ewa (postać biblijna) , Raj , 

Stworzenie świata , Powieść religijna 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Kiedy na brzeg wyspy położonej pomiędzy naszym a następnym światem fale wyrzucają kontener, Jan Zbieracz 

znajduje w nim młodą kobietę - poobijaną, zmarzniętą i ledwie żywą. Z pomocą Uzdrowicieli i Uczonych Jan 

nadzoruje jej powrót do zdrowia i wkrótce odkrywa, że dzieli ona kod genetyczny z każdą znaną ludzką rasą. Nikt 

nie domyśla się, co będzie oznaczało jej przetrwanie… Nikt poza Ewą, Matką Żyjących, która nazywa ją „córką”       

i zaprasza do poznania prawdy o jej losach - a zarazem prawdy o nas wszystkich. "Ewa" to śmiała                                   

i bezprecedensowa próba zgłębienia historii o Stworzeniu, wierna źródłowym tekstom oraz wynikom 

wielowiekowych badań, a jednak pełna zapierających dech w piersi odkryć, które kwestionują tradycyjne 

wierzenia dotyczące tego, kim jesteśmy i jak zostaliśmy powołani do istnienia. Tak jak "Chata" pozwoliła 

czytelnikom odkryć osobistą relację z Bogiem, tak "Ewa" przyniesie nam wyzwolenie od błędnych interpretacji, 

które zatruwają międzyludzkie relacje od czasów Edenu. 

 

 

38. Geniusz zbrodni / Chris Carter ; z języka angielskiego przełożył Radosław 

Madejski.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

(Kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Robert Hunter (postać fikcyjna) , Psycholodzy policyjni , 

Seryjni zabójcy , Los Angeles (Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 
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Detektyw Robert Hunter musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, żeby przechytrzyć najbardziej perfidnego 

mordercę, z jakim miał do czynienia. W prowincjonalnym miasteczku w stanie Wyoming dochodzi do wypadku. 

Kierowca ciężarówki, który zasłabł za kierownicą, wjechał do przydrożnego baru, po drodze taranując stojący na 

parkingu samochód. Wypadek okazuje się jednak dużo bardziej makabryczny, kiedy w bagażniku potrąconego 

auta policja znajduje ludzkie głowy. Szeryf aresztuje człowieka podejrzanego o podwójne morderstwo. W trakcie 

śledztwa dokonuje przerażającego odkrycia… Sprawę przejmuje FBI, ale tym razem agenci muszą poprosić                  

o pomoc z zewnątrz. Zwracają się do Roberta Huntera, psychologa, który swego czasu specjalizował się                        

w badaniu zachowań przestępców, a obecnie jest inspektorem policji w Los Angeles w wydziale zajmującym się 

szczególnie brutalnymi przestępstwami. Podczas przesłuchań Hunter dociera do straszliwych tajemnic, których 

nikt się nie spodziewał, a tożsamość samego mordercy okazuje się tak niejasna, że nawet FBI nie zdawało sobie 

sprawy z jego istnienia… aż do teraz. 

 

 

39. Granice zła / Rebecca Griffiths ; przełożył Łukasz Praski.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stalking , Uprowadzenie , Walia (Wielka Brytania) , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Sarah D'Villez jako nastolatka została uprowadzona, lecz udało się jej uciec od porywacza, który więził ją przez 

jedenaście dni. Wokół zdarzenia zrobiło się głośno, twarz Sarah pojawiała się w telewizji i na pierwszych stronach 

gazet. Dziś, po siedemnastu latach, nadchodzi wiadomość o zwolnieniu z więzienia sprawcy porwania. W obawie, 

by znów nie znaleźć się w centrum zainteresowania mediów, Sarah, nie informując o tym nikogo, postanawia 

wyjechać z Londynu i zaszyć się w małej wiosce w odległym zakątku Walii, zmieniając nazwisko i wygląd. Stara 

się odzyskać poczucie bezpieczeństwa w swojej idyllicznej kryjówce, nawiązując znajomości z sympatycznymi 

Walijczykami, wkrótce jednak zdaje sobie sprawę, że ktoś ją obserwuje, ktoś, kto najwyraźniej wie o niej bardzo 

dużo. 

 

 

40. Groźne płomienie / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Lucyna 

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

Press, copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 19) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Życie Sigrid we dworze rejenta staje się koszmarem. Mąż nie szczędzi jej upokorzeń, coraz częściej posuwa się do 

rękoczynów i grozi przy tym, że odeśle Lavransa. Dlatego Sigrid stara się wytrwać. Dla synka gotowa jest znieść 

wiele i wolałaby raczej umrzeć, niż go oddać. 
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41. Grzech / Nina Majewska-Brown.- Poznań : Rebis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Molestowanie seksualne , Relacje 

międzyludzkie , Wieś , Zabójstwo , Powieść obyczajowa , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Gdy tajemnica staje się przedsionkiem piekła. Głęboko skrywana, ma nigdy nie ujrzeć światła dziennego, powinna 

zostać zapomniana, a jednak powraca każdej nocy w niespokojnym śnie. Upalny czerwiec. W niewielkiej wsi 

zostaje zamordowana starsza kobieta. Na mieszkańców pada blady strach, tym większy, że to nie jedyny incydent 

w okolicy. Każdy jest podejrzany. Nieświadoma zagrożenia Ola postanawia spędzić tu wakacje, by przeprowadzić 

własne śledztwo i rozwikłać zagadkę sprzed lat, jej osobistą tragedię. Niespodziewanie znajdzie się w centrum 

wydarzeń, narażając na niebezpieczeństwo siebie i córkę. Czy pozna prawdę? I czy uda się jej odnaleźć spokój? 

 

 

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

Literackie Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zdrada małżeńska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

się ranić innych bez żadnych konsekwencji… 

 

 

43. Już nie uciekam / Anna Sakowicz.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pisarze , Wolontariusze , Kociewie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 
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Joanna potrafi zaskakiwać zarówno siebie, jak i najbliższych. Jest narzeczoną Artura, iskrzy między nią                         

a Jaromirem, w dodatku pojawia się kolejny zagadkowy mężczyzna. Pomimo wątpliwości, bohaterka zaczyna 

urzeczywistniać swoje marzenia. Przeprowadza się na Kociewie i podejmuje decyzję o uruchomieniu kawiarni               

w lokalu, z którym wiążą się pewne tajemnice. Nadal pracuje jako wolontariuszka w hospicjum dla dzieci. Pisze 

dla nich bajki. Wkrótce zgłasza się poważny wydawca, który chce je opublikować, ale stawia warunki... Nowa 

powieść Anny Sakowicz jest historią o dojrzałej, potarganej przez życie kobiecie, która pragnie stworzyć 

prawdziwy dom z właściwym partnerem. 

 

 

44. Kamerzysta / Marc Raabe ; przekład Barbara Tarnas, Viktor Grotowicz.- Warszawa 

: Wydawnictwo Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Porwanie , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Ciemne schody. Piwnica. Uchylone drzwi... Serce wali jak szalone, ale ciekawość jest silniejsza... Jedenastoletni 

Gabriel nie powinien nigdy zapomnieć tego, co zobaczył w laboratorium fotograficznym ojca. Ale dzięki 

wieloletniej terapii w szpitalu psychiatrycznym wyparł z pamięci tę straszną noc, gdy zginęli jego rodzice, a dom 

doszczętnie spłonął. Dwadzieścia dziewięć lat później prowadzi normalne życie, pracuje w firmie ochroniarskiej... 

i nadal nic nie pamięta. Aż do dnia, gdy alarm w środku nocy wzywa go do opuszczonego domu. Ciemne schody.  

Piwnica. I ten sam strach chłopca, który stoi na progu przerażającej tajemnicy. Ale to dopiero początek koszmaru. 

Tego wieczoru spodziewająca się dziecka dziewczyna Gabriela zostaje porwana. Zginie, jeśli Gabriel nie zdoła jej 

odnaleźć. Lecz żeby ją odnaleźć, będzie musiał zapuścić się w najgłębsze mroki własnej przeszłości... 

 

 

45. Każdy jej strach / Peter Swanson ; przełożyła Ewa Penksyk-Kluczkowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lęk , Trauma , Boston (Stany Zjednoczone) , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Kate na pół roku przeprowadza się z Londynu do Bostonu - zamieniła się na mieszkania z kuzynem. W Stanach 

chce ukończyć kurs grafiki komputerowej, a przede wszystkim dojść do siebie. Od dzieciństwa zmaga się                      

z atakami paniki, a niedawno za sprawą byłego narzeczonego przeżyła niewyobrażalną traumę. Teraz potrzebuje 

spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Tymczasem w Bostonie dowiaduje się, że zamordowano sąsiadkę zza ściany, 

piękną Audrey. Policja wypytuje Kate o kuzyna, który podobno miał romans z zamordowaną, w jego mieszkaniu 

dzieją się zaś dziwne rzeczy. Kate, skołowana po zmianie strefy czasowej, nieustannie senna, nie ma komu zaufać 

- w obcym mieście nikogo nie zna, ekscentryczni lokatorzy budzą jej strach, kuzyn Corbin zapadł się pod ziemię. 

Czy Kate grozi śmiertelne niebezpieczeństwo, czy tylko je sobie wyobraża?  I dlaczego każdy jej strach staje się 

namacalny? Oraz znacznie, znacznie bliżej, niż jej się zdaje? 
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46. Kiedy byłyśmy siostrami / Marie Jansen ; przełożyła Barbara Tarnas.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

 

 

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

, Francja , Niemcy , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Miłość dwóch sióstr. Wojna, która je rozdziela. Dziecko, dla którego gotowe są zrobić wszystko. Hamburg. Rok 

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

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

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

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

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

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

 

 

47. Kiedy pozostaje żal / Lisa de Jong ; przełożyła Katarzyna Agnieszka Dyrek.- 

Poznań : Filia, 2017. 

(Rains / Lisa De Jong ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Miałam zaplanowane całe życie. Idealny chłopak. Świetni przyjaciele. Wszystko układało się dokładnie po mojej 

myśli.  Było tak aż do pewnej feralnej nocy, z której nic nie mogę sobie przypomnieć. To wszystko moja wina,                

a teraz zostały mi po nim jedynie wspomnienia. Tonęłam w wyrzutach sumienia, póki Sam Shea nie wrócił do 

mojego życia i nie pomógł mi się pozbierać. Powoli otworzył moje serce i zamieszkał w nim, zanim się 

zorientowałam, co właściwie się dzieje. Wiem, że na niego nie zasługuję. Próbuję poukładać swoje życie na nowo, 

ale zaczynają wracać do mnie okruchy wspomnień z tamtej pamiętnej nocy. Kłamstwa i sekrety powoli niszczą 

wszystko, co dla mnie drogie.  Okazuje się, że być może nie jestem jedyną, która powinna czegoś żałować. 

 

 

48. Kiedy wszystko się zmienia / Lisa de Jong ; przełożyła Katarzyna Agnieszka 

Dyrek.- Poznań : Filia, 2016. 

(Rains / Lisa De Jong ; t. [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Nieustannie pozwalałam, by przeszłość determinowała moją przyszłość. Ale nie zamierzam się więcej poddawać. 

Drake’a Chambersa cechuje tak wielka arogancja, jak mnie upór. Jest gwiazdą boiska, rozgrywającym                          

w studenckiej drużynie futbolowej znanym w całym kraju. Myślałam, że jest taki jak wszyscy... Że to chłopak, 
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którego powinna omijać z daleka każda dziewczyna. Odkryłam jednak, że na jego barkach spoczywa nie tylko 

ciężar prowadzenia drużyny. Drake wyznał mi swoje uczucia z nadzieją, że i ja coś do niego czuję. Sądziłam, że 

odnaleźliśmy szczęście, jednak przeszłość zawsze znajdzie sposób, by wpłynąć na teraźniejszość. Z jedną decyzją 

wszystko może się zmienić... już na zawsze. 

 

 

49. Klucz Jeffersona / Steve Berry ; z języka angielskiego przełożył Zbigniew 

Kościuk.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cotton Malone (postać fikcyjna) , Przywódcy i głowy państw 

, Szyfry , Zabójstwo , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Kiedy w okolicy hotelu Grand Hyatt, w samym sercu Manhattanu, dochodzi do zuchwałego zamachu na życie 

prezydenta Danny’ego Danielsa. Cotton Malone podejmuje próbę udaremnienia spisku. Śledztwo prowadzi do 

niebezpiecznej konfrontacji ze korsarską Wspólnotą, tajnym bractwem piratów, które powstało za czasów 

amerykańskiej rewolucji. Agent Malone i Cassiopeią Vitt, przemierzają Stany i wypływa na szerokie wody 

oceanów, by złamać sekretny szyfr używany przez Thomasa Jeffersona i ujawnić tajemnicę prezydenta Andrew 

Jacksona. Jest nią stary dokument sporządzony przez Ojców Założycieli, wystarczająco potężny - dzięki klauzuli 

w konstytucji - aby zapewnić bezkarność Wspólnocie. 

 

 

50. Kobieta, która wiedziała za mało / Daniel Koziarski.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Facebook , Pisarze , Stalking , Zdrada małżeńska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Marzena Wierzba jest popularną pisarką, której rytm życia wyznacza pisanie kolejnych pretensjonalnych, 

przeerotyzowanych książek. Nagle jej uporządkowany świat zaczyna się rozpadać. Mąż, szanowany notariusz, 

angażuje się w romans z młodą kobietą, syn zaskakuje ją niekonwencjonalnymi wyborami, a w dodatku pisarka 

pada ofiarą psychofanki. Suma złych doświadczeń sprawia jednak, że Marzena, zamiast się ostatecznie załamać, 

podejmuje walkę z przeciwnościami losu. Aby dodać sobie animuszu, zaczyna wymyślać optymistyczne sentencje 

i zapisywać je na różowych karteczkach, a następnie umieszczać na Facebooku. Fakt, że zostaje z tego powodu 

nazwana "Coelho w spódnicy", martwi ją tylko na początku, a smutek skutecznie rozwiewa liczba lajków, 

udostępnień i pełnych zachwytu komentarzy wiernych fanek.  Ostatecznym celem i ideałem Marzeny staje się 

Suka - tytułowa bohaterka jej najnowszej powieści erotycznej. 
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51. Kochając Pabla, nienawidząc Escobara / Virginia Vallejo ; przełożyły Katarzyna 

Okrasko i Agata Ostrowska.- Warszawa : Agora, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Escobar, Pablo (1949-1993) , Vallejo, Virginia (1949- ) , 

Handel , Narkotyki , Przestępczość zorganizowana , Kolumbia , Powieść biograficzna , 

Romans 

Sygnatura:  WG-kolumb. 

Nowości:  2017-05 

 

 

Płomienny, nieprawdopodobny i jeden z najbardziej skandalizujących romansów XX wieku oraz wydawnicze 

wydarzenie tego roku! Historia, która wydarzyła się naprawdę brzmi jak fikcja literacka. Nic dziwnego, że 

zainteresowało się nią Hollywood. Na podstawie książki powstaje film z Penélope Cruz i Javierem Bardemem.               

W 1983 roku Virginia Vallejo - była modelka, wschodząca gwiazda kolumbijskiej telewizji i bywalczyni salonów 

- poznała Pabla Escobara, nazywanego często "kolumbijskim Robin Hoodem". Mało kto miał okazję poznać go 

tak dobrze jak ona - kochanka najbardziej poszukiwanego i najbogatszego przestępcy świata. Pełen fascynacji                

i przepychu kilkuletni związek tych dwojga rozgrywał się w otoczeniu luksusowych apartamentów w najbardziej 

eleganckich hotelach całego świata, na sławnym ranchu Hacienda Nápoles oraz maleńkiej wyspie na Karaibach, 

będącej własnością Escobara. Książka odsłania nie tylko intymne szczegóły płomiennego romansu. Virginia jak 

nikt inny miała prawo i możliwość zadawania Pablowi najtrudniejszych i najintymniejszych pytań. A on jej 

odpowiadał - miała przecież napisać jego biografię. Dlaczego biografia nie powstała? Jak wielka miłość zmieniła 

się w wielką zazdrość i nienawiść? Co się stało, że kochanka stała się wrogiem numer 1 narkotykowego barona                  

i zwierzyną łowną? Jak amerykańskim służbom udało się w sensacyjnych okolicznościach uratować Virginię                   

i wywieźć do Stanów? Jak Virginia Vallejo zmieniła się w pomocnicę tych, którzy chcieli dopaść jej ukochanego? 

 

 

52. Kochanka / Danielle Steel ; tłumaczenie Agnieszka Myśliwy.- Kraków : Między 

Słowami, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malarze , Milionerzy , Przestępczość zorganizowana , 

Moskwa (Rosja) , Paryż (Francja) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Natasza wyrwała się z biedy dzięki swojej urodzie. By uciec z moskiewskiej ulicy, zgodziła się zostać kochanką 

bogatego i niebezpiecznego Wladimira. U jego boku nie musi się o nic martwić - sypia w pięciogwiazdkowych 

hotelach, nosi oszałamiającą biżuterię i ubrania od najsłynniejszych projektantów. W zamian mężczyzna oczekuje 

od niej całkowitej uległości. I oczywiście wierności absolutnej. Natasza jest gotowa zapłacić tę cenę. Złota klatka, 

w jakiej żyje, nie wydaje jej się za ciasna. Aż do dnia, gdy spotyka młodego malarza Theo. Natasza i Theo nie 

mogą o sobie zapomnieć. Jednak ich uczucie sprawia, że oboje znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. 

Mężczyźni pokroju Wladimira nie wybaczają. I nie przebierają w środkach… 
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53. Kolejny rozdział / Agata Kołakowska.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edytorzy , Pisarze , Stalking , Powieść , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

 

Maciej Tarski, redaktor w uznanym wydawnictwie, dostaje maila, który na pierwszy rzut oka nie różni się niczym 

od innych. Jednak w załączniku, znajduje tylko jeden rozdział, wysłany przez anonimowego autora o pseudonimie 

XYZ. Opowieść wydaje się niepokojąco znajoma. Kalina Milewska, popularna autorka thrillerów, cierpi na kryzys 

twórczy. Jej ostatnia powieść zebrała niepochlebne recenzje, o czym redaktor Tarski nie pozwala jej zapomnieć. 

Wydzwania do niej, aby dowiedzieć się, jak postępują prace nad kolejną i  nie kryje, że spodziewa się bestsellera. 

Tarski podejrzewa, że intrygujące maile to sprawka Kaliny, wkrótce jednak wychodzi na jaw, iż jest w błędzie.  

Kalina i Maciej zaczynają się niepokoić. Kto bawi się ich kosztem? Kto wie tak wiele o ich dotychczasowym 

życiu? I o tym, co w nim nastąpi wkrótce… Podejrzewają znajomych i członków rodzin. Wraz z kolejnymi 

rozdziałami powieści dociera do nich, jak niewiele wiedzą o sobie. 

 

 

54. Koma / Katarzyna Zyskowska-Ignaciak, Wojciech Chmielarz.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Poszukiwania zaginionych , Śpiączka , Powieść 

obyczajowa , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Ulica skąpana w strugach deszczu świeci pustkami. Wzdłuż niej, w precyzyjnym urbanistycznym szyku, wyrasta 

szpaler czteropiętrowych bloków. Starsza kobieta udaje się na komendę policji, żeby zgłosić zaginięcie syna. 

Młody chłopak, Karol Górski, prymus w najlepszym liceum w mieście, znika bez śladu. Pani burmistrz zapada              

w śpiączkę i walczy o życie na oddziale intensywnej terapii pobliskiego szpitala. W bagażniku jej samochodu 

zostają znalezione ślady krwi. Czy te dwie sprawy łączą się w jakiś sposób? Jak daleko można się posunąć w imię 

miłości?  Kobieta i mężczyzna, współcześni Romeo i Julia, małe, senne miasto i wielkie uczucie, które wymyka 

się konwenansom. Piękna opowieść, inspirowana najwspanialszą historią miłosną wszech czasów. 

 

 

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

Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konklawe , Spisek , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

W Watykanie umiera propagujący ideę Kościoła ubogiego, znienawidzony przez Kurię papież. Misja 
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przeprowadzenia konklawe przypada w udziale kardynałowi Lomeliemu, mającemu za sobą kryzys wiary 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

56. Korzenie / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Lucyna Chomicz-

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 1) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Piękna Ingrid Alvestad, wiodąca beztroskie życie w bogatej Christianii, właśnie się zaręczyła. Pewnego dnia 

otrzymuje nieoczekiwany telegram. Okazuje się, że ojciec, z którym od dzieciństwa nie miała żadnego kontaktu, 

zapisał jej w spadku ogromny dwór. Ingrid staje przed trudnym wyborem. Czy wypełni wolę ojca i zamieszka na 

wsi we dworze, w którym z każdego kąta wyzierają stare tajemnice i grzechy i gdzie Ingrid wcale nie jest mile 

widziana? A może posłucha narzeczonego i wyrzeknie się dziedzictwa? 

 

 

57. Kresy i bezkresy / Jadwiga Czechowicz.- Warszawa : Wydawnictwo Prohibita, 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Życie codzienne , Wileńszczyzna , Powieść obyczajowa , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Na tle perypetii życiowych Józefa Olsiewicza (1870-1936), ukazana jest panorama życia Polaków od czasów 

popowstaniowych aż po lata 30. XX wieku, z takimi zjawiskami owego czasu, jak: emigracja Polaków za ocean, 

walka o katolickość, odzyskanie niepodległości, wreszcie pobożność, zwyczaje i - codzienne życie. Dodatkowo, 

książka dokładnie oddaje topografię Wileńszczyzny przełomu XIX i XX wieku. Pisząc o życiu prostych ludzi, 

autorka opisała wytrwałą i nieugiętą walkę Narodu Polskiego o wolność i niepodległość. Całą książkę i losy jej 

bohatera przenika duch, który można podsumować słowami, będącymi wyznaniem wiary naszych ówczesnych 

Rodaków: "Bóg, Honor, Ojczyzna". Wracajmy, choćby przez lekturę tej powieści, do Polski zawsze wiernej Bogu 

i Ewangelii, która tam, na porośniętych lasem zakolach Wilii, głęboko ukryta, a jednak żywa właśnie dzięki takim 

jak powieściowy Józef Olsiewicz, przecież na nas czeka. 
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58. Księga luster / E. O. Chirovici ; tłumaczenie Mateusz Borowski.- Kraków : Znak 

Litera Nova, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pisarze , Rękopisy , Princeton (Stany Zjednoczone) , Nowy 

Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Princeton, 1987. Ceniony psychiatria, profesor Wieder, zostaje brutalnie zamordowany we własnym domu. Nowy 

Jork, 2015. Słynny agent literacki Peter Katz otrzymuje fragment książki. Czy to zwykła autobiografia? Czy 

przyznanie się do winy? Obsesyjnie pragnąc odkryć tajemnicę, agent zatrudnia dziennikarza śledczego. Ale 

wspomnienia odnalezionych przez niego świadków mają niewiele wspólnego z wersją przedstawioną w książce... 

Gdy wydaje się już, że prawda nigdy nie wyjdzie na jaw, detektyw Freeman, który kiedyś prowadził śledztwo                  

w tej sprawie, postanawia ostatni raz spróbować do niej dotrzeć. Tylko czy prawda w ogóle istnieje? Czy skoro nie 

można wierzyć wspomnieniom innych, wolno ufać własnym? "Księga luster" to wciągająca bez reszty 

szkatułkowa opowieść o morderstwie, wspomnieniach i kłamstwach. Stylowy kryminał, którego elementy, jak               

w kalejdoskopie, układają się w zupełnie różne obrazy, w zależności od tego, kto dochodzi do głosu. 

Porównywana do "Tajemnej historii" Donny Tartt powieść wzbudziła ogromne emocje na wiele miesięcy przed 

premierą - prawa do jej wydania kupili wydawcy w 39 krajach. 

 

 

59. Księga snów / Nina George ; tłumaczenie Mateusz Borowski.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i synowie , Śmierć , Śpiączka , Powieść obyczajowa , 

Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Między życiem i śmiercią istnieje świat, którego stąd nie widać. Życie człowieka to suma wyborów. Dokonuje ich 

w każdej sekundzie. Ale czy wie, jakie naprawdę będą ich skutki? Czy może sprawić, by zły wybór doprowadził 

do szczęśliwego zakończenia?  Henri. Reporter wojenny. Żył w ciągłym zagrożeniu, jednak najbardziej przerażał 

go stały związek i założenie rodziny. Ratuje tonącą dziewczynkę, ale sam zapada w śpiączkę. Eddie. Redaktorka 

w wydawnictwie. Kiedyś związana z Henrim. Jej ustabilizowane życie burzy informacja, że uczynił ją 

odpowiedzialną za podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących jego leczenia. Sam. Wyjątkowo inteligentny                

i wrażliwy trzynastolatek. Łatwo rozpoznaje uczucia innych, a emocje opisuje za pomocą kolorów. Marzy o tym, 

aby w końcu poznać ojca, którego losy śledził przez całe życie.  Przeszłość i teraźniejszość, rzeczywistość                       

i marzenia, prawda i to, co się prawdą wydaje, splatają się w jedną historię. Ścieżki trójki bohaterów krzyżują się 

w krainie snów, gdzie zacierają się granice, a wspomnienia dają drugą szansę na życie. 
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60. Która jego jest / S. M. Borowiecky [pseudonim].- Warszawa : Szpalta, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nazizm , Kościół , Watykan , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

 

W monachijskim kościele pada strzał. Ksiądz Adolf Rielke, powiązany z nazistami i organizacją Stille Hilfe, 

zostaje zamordowany. Tymczasem Anna Braun, wnuczka Adolfa Hitlera, pragnie jednego - odzyskać władzę 

odebraną jej dziadkowi. Demony przeszłości wychodzą z cienia. Jeszcze chwila, a hasło „Odyn zamiast Jezusa”, 

może stać się rzeczywistością…  Młoda Amerykanka Zoja Pietrowna i Serge Magdi, badacz prawosławnych ikon 

powiązany z tajemnym Bractwem Chryzmonu, mają coraz mniej czasu. Ścigani przez dwie największe agencje 

wywiadowcze świata, muszą odnaleźć mityczną Ewangelię Apostolic, zanim będzie za późno. Czy Jezus i Maria 

Magdalena byli potomkami królewskiego rodu Dawida? Czy Protoewangelia jest przepowiednią, która spełnia się 

na naszych oczach? Czy na terenie Watykanu znajduje się kościół nazistów? I jaką rolę w tym wszystkim 

odgrywają amerykański i niemiecki wywiad? Druga część kontrowersyjnej książki „Ani żadnej rzeczy” to 

brawurowe połączenie thrillera, sensacji i powieści przygodowej. Symbole i szyfry, prowadzą w głąb historii, 

splatając się ze Starym Testamentem, kabałą i germańskimi mitami. Wszystkie drogi prowadzą do Izraela i grobu 

pewnego świętego, w którym ukryte są tajemnice Kościoła, których pragną wszyscy... 

 

 

61. Ku nowym czasom / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła 

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

Press, copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 25) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Sigrid prowadzi szczęśliwe życie u boku Jeremiasa, któremu urodziła córkę Lovindę. Tymczasem jej straszy syn, 

Lavrans, dorasta i pojawiają się coraz to nowe problemy. 

 

 

62. Lodowa pułapka / Clive Cussler ; przełożył Wojciech Soporek.- Warszawa : 

Amber, 1992. 

(Przygody Dirka Pitta / Clive Cussler ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dirk Pitt (postać fikcyjna) , Lodowce , Okręty , Szpiegostwo , 

Zabójstwo seryjne , Ameryka Południowa , Atlantyk (ocean) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

Północny Pacyfik. Dryfująca góra lodowa kryje uwięziony statek z martwą załogą. Dirk Pitt przystępuje do 

rozwiązania zagadki. Trop wiedzie do tajemniczej korporacji, która zamierza przejąć kontrolę nad Ameryką 

Południową.  Tylko Pitt może udaremnić szatański plan i przetrwać serię bestialskich zbrodni... 
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63. Lola / Aleksandra Białczak.- Gdynia : Novae Res, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szpitale psychiatryczne , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

 

Lola to dziewczyna u progu dorosłości, tuż przed maturą, która po próbie samobójczej trafia do szpitala 

psychiatrycznego. Wydarzenie to staje się początkiem i przyczyną wielkich, aczkolwiek stopniowych zmian w jej 

osobowości. "Do tej pory myślałam, że Lola to maska. Taka jak każda inna. Wmawiałam sobie, że po prostu 

zakładam ją rano i zdejmuję wieczorem. Ale to nieprawda. Przesiąkłam nią. Wypaczyłam własną osobowość. 

Granica między prawdą a kłamstwem bezpowrotnie się zatarła. Bacznie obserwuję moje emocje, myśli, uczucia. 

Próbuję w ten sposób zebrać wszystko do kupy. Chcę wiedzieć, kim jestem. A jednak im bardziej się na tym 

skupiam, tym bardziej się gubię. Bo w moim zachowaniu nie ma żadnych reguł. Jednego dnia kocham, drugiego 

nienawidzę".  ksiegoteka.blogspot.com: "Nie da się żałować przeczytania „Loli”. Powieść tak bogata w istotne 

treści opakowane w fenomenalną formę to rzadkość na polskim rynku literackim, a zwłaszcza wśród debiutantów. 

Aleksandra Białczak jest niesamowicie obiecującą młodą autorką, która nie boi się mówić (pisać) wprost, a do 

tego potrafi zrobić to dobrze, w czym pomaga jej niezastąpiony zmysł obserwatora. W jakim stopniu jesteśmy 

odpowiedzialni za swoje życie? W którym momencie "normalność" przeradza się w szaleństwo? Takie pytania 

Lola z nas wydobywa, na takie próbuje znaleźć odpowiedź i z takimi nas zostawia". 

 

 

64. Ludzie doskonali / Peter James ; z angielskiego przełożył Paweł Lipszyc.- 

Warszawa : Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliźnięta , Dziecko zdolne , Inżynieria genetyczna , Kod 

genetyczny , Tajne organizacje , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Kiedy planujący potomstwo przyszli rodzice, John i Naomi Klaessonowie, dowiadują się, że są nosicielami genu, 

który prawdopodobnie spowoduje u ich dzieci rzadką chorobę genetyczną, postanawiają zgłosić się do 

prowadzonego przez jedną z amerykańskich klinik tajnego programu, który pomoże im zaprojektować doskonałe 

dziecko. Ich jedynym marzeniem jest posiadanie zdrowego, szczęśliwego potomstwa. Nie chcą też po raz kolejny 

przeżywać śmierci ich ukochanego dziecka. Za czterysta tysięcy dolarów będą mogli wybrać wszystkie geny ich 

przyszłego potomka. Wkrótce Naomi dowiaduje się, że urodzi niezwykłe bliźnięta… 

 

 

65. Maestro / Geir Tangen ; przełożył z norweskiego Marcin Mortka.- Poznań ; 

Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Oddział Publicat, copyright 2017. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Kody , Samosąd , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 
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Haugesund, norweskie miasto na wybrzeżu. Viljar, cierpiący na depresję dziennikarz, dostaje e-mail od zabójcy, 

który zapowiada wzięcie sprawiedliwości w swoje ręce i wykonanie wyroku na osobach uniewinnionych przez 

prawdziwy sąd. Wkrótce dziennikarz otrzymuje kolejne listy, a każdy z nich kończy się tajemniczym kodem - 

dwiema literami i dwiema cyframi. Po trzeciej ofierze policja uświadamia sobie, że popełnione zbrodnie 

odtwarzają sceny z popularnych norweskich kryminałów... 

 

 

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

Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

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

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

"Małe wielkie rzeczy" to kawał dobrej literatury spod pióra autorki, która zna się na swoim fachu. 

 

 

67. Mama kłamie / Michel Bussi ; z francuskiego przełożyły Maria Braunstein, Natalia 

Krasicka.- Warszawa : Świat Książki, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Kradzież tożsamości , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Gdy trzyipółletni Malone twierdzi, że jego mama nie jest jego prawdziwą mamą, choć wydaje się to niemożliwe, 

psycholog dziecięcy Vasile wierzy mu. Jako jedyny… Musi działać szybko. Odkryć prawdę. Szukać pomocy. 

Wspomnienia Malone’a zaczynają się już bowiem zacierać, zachowane w okruchach pamięci i rozmowach, jakie 

chłopczyk prowadzi z Gutim, swoją pluszową maskotką. Rozpoczyna się odliczanie. Aż do chwili, gdy wszystko 

się zmieni. Do chwili, gdy machina pójdzie w ruch i maski opadną. Kim jest Malone? 

 

68. Marlene / Hanni Münzer ; z niemieckiego przełożył Łukasz Kuć.- Kraków : 

Insignis Media, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Auschwitz-Birkenau (obóz koncentracyjny) , II wojna 

światowa (1939-1945) , Kobieta , Miłość , Ruch oporu , Europa , Powieść historyczna , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2017-05 
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Monachium, lipiec 1944 roku. Marlene Kalten, przyjaciółka Debory Berchinger, stoi w milczeniu przed 

zbombardowaną kamienicą przy Prinzregentenplatz. Sądzi, że Deborah i jej mały braciszek Wolfgang nie żyją. 

Nic nie jest jednak w stanie złamać żelaznej woli Marlene, która odważnie rzuca się w wir walki i wkrótce staje 

się najbardziej poszukiwaną kobietą w Rzeszy. Poznaje niezwykłe osoby i nawiązuje wyjątkowe przyjaźnie,                      

w końcu spotyka miłość swojego życia - mężczyznę, który gotów jest zrobić wszystko, by uratować niewinne 

dzieci. Wkrótce Marlene staje wobec tragicznego wyboru: może zmienić losy wojny i ocalić miliony ludzi, lecz 

ceną za to będzie śmierć ukochanego. 

 

 

69. Mężczyzna doskonały / Jennifer Probst ; [tłumaczenie Iwona Żółtowska].- Łódź : 

Akapit Press, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biura matrymonialne , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Biuro matrymonialne Happy Ending robi furorę w Verily, elitarnym osiedlu pod Nowym Jorkiem. Bryluje tam 

Kennedy Ashe, konsultantka i doradczyni o figurze i urodzie topmodelki, która sprosta każdemu wyzwaniu, nawet 

jeśli okaże się nim świeżo pozyskany klient Nate Ellison Raymond Dunkle, dziwak do sześcianu. Kennedy                   

z koszmarnego niedołęgi zrobi najbardziej pożądane ciacho na małżeńskim rynku Verily. Stopniowo zauważa, że 

ona i Nate są do siebie niepokojąco podobni. Czy pójdzie za głosem serca? A może lęk skaże ją na samotność, zaś 

Nate właśnie dzięki niej znajdzie prawdziwą miłość i ułoży sobie życie… z inną kobietą? 

 

 

70. Misery / Stephen King ; przełożył Robert P. Lipski.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pisarze , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Paul Sheldon jest autorem poczytnych tandetnych romansideł. Jego cykl o Misery Chastain zdobył ogromną 

popularność. Autor miał jednak już dość swojej bohaterki i w ostatniej powieści ją uśmiercił. Teraz postanowił 

zająć się pisaniem poważniejszych książek. Pewnego razu podczas zamieci śnieżnej jadąc po pijanemu 

samochodem uległ poważnemu wypadkowi. Odzyskał przytomność dopiero w stojącym na odludziu domu Annie 

Wilkes, byłej pielęgniarki uwielbiającej jego książki o Misery. Pobyt w domu Annie zamienia się w prawdziwy 

koszmar, gdy kobieta wraca z miasta z ostatnią książką Paula... 
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71. Mit Lincolna / Steve Berry ; z języka angielskiego przełożył Przemysław Hejmej.- 

Wydanie 2.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cotton Malone (postać fikcyjna) , Mormoni , Wywiad 

amerykański , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Wrzesień 1861: Nic nie jest takie, jakie się wydaje. Wraz z tą enigmatyczną wiadomością do rąk Abrahama 

Lincolna trafia szokująca tajemnica przekazywana przez kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych.                     

W obliczu pierwszych krwawych starć Wojny Secesyjnej Lincoln musi podjąć decyzję , jak najlepiej wykorzystać 

tę delikatną wiedzę: ocalić tysiące amerykańskich istnień czy doprowadzić do nieodwracalnego rozłamu                        

w młodym narodzie. Współcześnie: W stanie Utah odnalezione zostają szczątki mormońskich pionierów, 

zaginionych podczas XIX- wiecznej ekspedycji przez pustynię. W Waszyngtonie oficjalne śledztwo prowadzone 

przez międzynarodowego przedsiębiorcę, piastującego wysokie stanowisko w kościele mormońskim, inicjuje 

polityczny spór pomiędzy Białym Domem a wpływowym amerykańskim senatorem. W Danii agent Departamentu 

Sprawiedliwości wpada w ręce niebezpiecznego fanatyka, człowieka opętanego wizją urzeczywistnienia proroctw. 

W ciągu kilku godzin Cotton Malone ze spokojnego antykwariusza zmienia się w agenta do zadań specjalnych. Od 

ulic Kopenhagi, poprzez podziemia Salzburga, aż po poszarpane góry Utah, w miarę jak spisek rośnie w siłę, 

pojawia się ponure widmo bratobójczej wojny. Malone ryzykuje życie, wolność i swoją największą miłość, biorąc 

udział w morderczym pościgu… 

 

 

72. Młodzieńcze zauroczenie / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła 

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 30) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Kolgrim Kneika, który przez lata dręczył córkę i przetrzymywał ją w zamknięciu, trafił do aresztu. Wygląda więc 

na to, że odtąd dziewczyna będzie wreszcie bezpieczna. Tymczasem pewnego dnia syn Ingrid, spacerując z Marią, 

spotyka Kneikę w lesie. 

 

 

73. Mocne uderzenie / Ryszard Ćwirlej.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milicja Obywatelska (MO) , PRL , Służba bezpieczeństwa , 

Jarocin (woj. wielkopolskie) , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Rok 1988. Podczas festiwalu muzyki rockowej w Jarocinie na polu namiotowym zostają znalezione zwłoki młodej 
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dziewczyny. Przyczyną śmierci jest zgruchotanie skroni tępym narzędziem. Mariusz Blaszkowski, podchorąży ze 

szkoły milicyjnej w Szczytnie, rozpoczyna śledztwo. Wkrótce do Jarocina przybywają mu w sukurs dwaj starsi 

koledzy z Poznania, kapitan Mirek Brodziak, który tylko przez przypadek został milicjantem, bo równie dobrze 

mógłby być przestępcą, i porucznik Teofil Olkiewicz, zdeklarowany wielbiciel mocnych trunków, który zrobi 

wszystko, byle tylko się nie przepracować. Tymczasem w Poznaniu znaleziono zwłoki mężczyzny 

zamordowanego w podobny sposób jak dziewczyna w Jarocinie. Denat to prawa ręka Grubego Rycha, szefa 

poznańskich cinkciarzy, a dodatkowo najbliższego przyjaciela kapitana Brodziaka. Czyżby obie sprawy łączyły 

się ze sobą? PRL trzeszczy w szwach. Ludzie mają dość nieudolnej władzy komunistów, kolejek, pustych półek  

w sklepach i kombinowania, by przeżyć do pierwszego. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa dobrze wiedzą, 

że zmiana ustroju oznacza koniec ich władzy i przywilejów. Dlatego w zaciszu swoich gabinetów opracowują 

szatański plan pod kryptonimem "Mocne uderzenie". Jeśli się powiedzie, PRL będzie trwać jeszcze przez długie 

lata. Wszystko ma się zacząć na festiwalu w Jarocinie... 

 

 

74. Moja siostra... czy ja? / Ann Morgan ; przekład Paweł Kwaśniewski.- Warszawa : 

Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Tożsamość osobista , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Sześcioletnie Helen i Ellie to bliźniaczki, identyczne jak dwie krople wody. Pozornie… To dwie różne 

osobowości. Helen jest tą "dobrą" dziewczynką. Pieszczona i kochana przez matkę. Ellie - upośledzona, ciągle 

strofowana - ma problemy z nauką i zachowaniem. Aż do chwili, gdy Helen wymyśla zabawę: zamienią się 

imionami. Lecz niewinny żart okazuje się tragiczny w skutkach. Bo oto Ellie - ta gorsza - nieoczekiwanie 

przejmuje dowodzenie i odmawia powrotu do swojej tożsamości. Tak zaczyna się koszmar Helen. Nikt jej nie 

słucha. Nikt jej nie wierzy. Zamiany nie zauważa nawet matka, zimna i obojętna. Ellie żyje udanym życiem 

siostry. Helen uwięziona w klatce zaburzonej osobowości coraz bardziej traci świadomość tego, kim jest. 

Dwadzieścia pięć lat później. Ellie ma wypadek. Jest w śpiączce. Czy teraz udręczona Helen, która jest już tylko 

cieniem dawnej siebie, będzie miała szansę odzyskać swoje życie? I odkryć, co naprawdę stało się z jej siostrą               

i z nią samą… 

 

 

75. Nadmorski ogród / Deborah Lawrenson ; z angielskiego przełożyła Anna Esden-

Tempska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Royal Air Force (Wielka Brytania) , II wojna światowa (1939-

1945) , Miłość , Parki i ogrody , Zabójstwo , Francja , Wielka Brytania , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-05 

 

 

Przejmujący tryptyk o miłości, odwadze, sekretach i morderstwie. Romans, suspens i tajemnica z czasów II wojny 

światowej splatają się w trzech pomysłowo skonstruowanych i połączonych ze sobą opowiadaniach autorki 

"Latarni". Na położonej w pobliżu Lazurowego Wybrzeża wyspie Porquerolles, należącej do archipelagu tzw. 

Złotych Wysp, zjawia się Ellie Brooke, znakomita brytyjska architektka krajobrazu, która ma przywrócić blask 

miejscowemu ogrodowi. Spotyka się jednak z niezadowoleniem jego właścicielki. Ellie szybko sobie uświadamia, 

że jej jedynym sprzymierzeńcem na tej urokliwej wyspie jest specjalizujący się w tematyce wojennej nieuchwytny 
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historyk… Pod koniec II wojny światowej, Marthe Lincel, młoda niewidoma kobieta, zostaje przyjęta na staż             

w znajdującej się w okupowanej przez nazistów Prowansji fabryce perfum. Tam działa ruch oporu, do którego 

kobieta się przyłącza. Kiedy dochodzi do tragedii, Marthe staje przed najtrudniejszym wyborem w swoim życiu… 

i odkrywa, że stać ją na akty odwagi, o które nigdy by się nie podejrzewała. Czasy wojny. Iris Nightingale, 

młodsza oficer brytyjskiego wywiadu, zakochuje się we francuskim agencie. Jednak po tajnym lądowaniu                     

w Prowansji, w obawie przed represjami ze strony nazistów ukochany Iris znika. Kiedy Francja zostaje 

wyzwolona, oficer Nightingale jest zdeterminowana, by odkryć prawdę o mężczyźnie. Czy jej ukochany był tym, 

za kogo się podawał? Czy może przyjął tożsamość kogoś innego? Genialne połączenie trzech opowieści, 

tworzących nie tylko wciągającą kronikę miłości i straty w obliczu wojny, ale też wnikliwą analizę czynników, 

które mają wpływ na nasze życie. 

 

 

76. Nie przysyłajcie kwiatów / Martín Solares ; przełożył Tomasz Pindel.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B., 2017. 

(Mroczna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Zatoka Meksykańska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-meks. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Carlos Trevino opuścił La Eternidad przed laty i nie sądził, że jeszcze kiedyś tam wróci.  Jego spokojne życie 

zostaje przerwane, gdy pojawiają się wysłannicy pewnego biznesmena, którego córka została porwana i który za 

wszelką cenę chce ją odzyskać. Ktoś mu powiedział, że jeśli Trevino jeszcze żyje, będzie najlepszym kandydatem 

do tej roboty. Były policjant zgadza się niechętnie, gdyż obiecał żonie, że nigdy nie wróci do swego fachu. 

Biznesmen przedstawił jednak poważną ofertę. Trevino rozpoczyna dochodzenie w mieście przeżartym przez 

korupcję i rządzonym przez gangi narkotykowe, gdzie szefem policji jest jego były przełożony i groźny wróg, 

Margarito. Śledząc kolejne tropy, napotyka przedstawicieli kryminalnego półświatka z pobliskich miast. Nie tylko 

Trevino musi jednak uważać na niebezpiecznych ludzi... 

 

 

77. Niebezpieczne podobieństwo / Małgorzata Nachtman-Dzikowska.- Gdynia : 

Wydawnictwo Novae Res, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci FBI , Tłumacze , Powieść , Romans , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Tajna akcja FBI i burzliwy romans. Polska tłumaczka Paulina przybywa do USA na rozmowy z wydawcą. Ku 

swojemu zaskoczeniu na lotnisku zostaje dość brutalnie zatrzymana przez ochronę. Na miejsce przybywa agent 

FBI, który po krótkim przesłuchaniu zwalnia ją, wyjaśniając lakonicznie, że została wzięta za kogoś innego. 

Irytacja miesza się w umyśle młodej Polki z ciekawością. Kim jest kobieta, z którą ją pomylono, a którą interesuje 

się FBI? Paulina nie wie jeszcze, że wkrótce otrzyma odpowiedź na to pytanie, a z chwilą, gdy ją pozna, zmieni 

się nie tylko charakter jej pobytu w Stanach, ale także całe jej życie. 
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78. Nieznane oblicze / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełozyła Elżbieta 

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

Press, copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 6) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Trwają ostatnie przygotowania do ślubu Ingrid i Håkona. Jednak w przeddzień uroczystości Håkon znajduje na 

biurku narzeczonej książkę, którą ona dostała w prezencie. Jego wzrok pada na dedykację starannie 

wykaligrafowaną na pierwszej stronie... 

 

 

79. O wiele więcej / Kim Holden ; przełożyła Katarzyna Agnieszka Dyrek.- Poznań : 

Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Miłość to dziwna sprawa. Pojawia się znikąd. Nie ma w niej logiki. Nie da się jej zmierzyć. To mieszanka uczuć               

i pasji - połączenie niebezpieczne, podsycające miłość... ale również nienawiść. Poznałem obydwa te uczucia               

i jestem w nich ekspertem. Zakochałem się w Mirandzie ślepo i bezgranicznie. Wyidealizowałem sobie jej obraz. 

Jednak marzenia są niczym dym. Unoszą się nad nami, nieuchwytne, aż w końcu wydaje nam się, że ich 

pragniemy. I potrzebujemy. Taka była również Miranda. Ulotna. Myślałem, że jej pragnę. Sądziłem, że jej 

potrzebuję. W końcu jednak dopadła mnie szara rzeczywistość. Wypatroszyła mnie ze złudzeń niczym okrutny 

drapieżnik. Rzeczywistość bywa podła. Tak jak Miranda. A ja potrafię być czasem strasznym głupcem... Który 

mimo wszystko nadal wierzy. W marzenia. W ludzi. I w miłość. 

 

 

80. Ocal mnie / Abbi Glines ; tłumaczenie Agnieszka Skowron.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Cage, pożeracz damskich serc, nie wie, co to prawdziwa miłość. Jego życie to ciągła zabawa, dziewczyny na jedną 

noc, alkohol... do czasu, gdy zostaje zatrzymany za jazdę samochodem po kilku drinkach. Żeby odpracować winę  

i utrzymać stypendium najlepszej szkoły dla koszykarzy, wyjeżdża na wieś pomagać w gospodarstwie. Tam 

poznaje Evę. Eva zaplanowała swoje życie krok po kroku. Od najmłodszych lat towarzyszył jej Josh - jej 

młodzieńcza sympatia. Pierwszy chłopak, pierwszy pocałunek, pierwsza randka. Taka miłość nie zdarza się 
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często. Wiadomość o jego śmierci spada na nią nieoczekiwanie. Żal i samotność wypełniają jej codzienność. Do 

chwili, gdy poznaje Cage'a... 

 

 

81. Odezwij się / Magdalena Zimniak.- Warszawa : Prozami ; Słupsk : Grupa 

Wydawnicza Literatura Inspiruje, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko , Nerwica natręctw , Osoby zaginione , Rodzina , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Zaginięcie dwójki dzieci spada na z pozoru idealne małżeństwo Mielczarków jak grom z jasnego nieba. Ucieczka? 

Rodzice są pewni, że porwanie. Policja natomiast sugeruje, że Ada, od lat zmagająca się z nerwicą natręctw, 

mogła zrealizować "fantazje" i skrzywdzić brata. W nowym thrillerze psychologicznym autorka "Białych róż dla 

Matyldy" serwuje czytelnikom potężny ładunek emocjonalny i zaskakujące zwroty akcji. Trudno oderwać się od 

tej historii. A potem trudno o niej zapomnieć. 

 

 

82. Odzyskane szczęście / Abbi Glines ; przełożyła Agata Żbikowska.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Historia Woodsa i Delli Ona jest moim ideałem. Do niej należy moje serce. Jej smutek mnie zabija. Związek 

Woodsa i Delli to jeden z tych, o których wiadomo, że będą trwać wiecznie. Tych dwoje jest dla siebie 

stworzonych i wydaje się, że ich miłość przetrwa wszystkie przeciwności. Woods stawia pierwsze kroki w roli 

szefa rodzinnego interesu. Czeka go wiele niełatwych decyzji i chociaż świetnie sobie radzi, wprowadzanie 

nowych reguł nie wszystkim się podoba. Czy uda mu się postawić na swoim? Mimo kłopotów w firmie myśli 

Woodsa wciąż krążą przede wszystkim wokół Delli. Dziewczyna próbuje stawić czoło przeszłości. Gdy wszystko 

zaczyna iść w dobrym kierunku, jedno nieporozumienie burzy cały jej spokój. By go odzyskać, będzie musiała 

złamać Woodsowi serce i zmierzyć się z długo skrywaną prawdą. Czy Della podejmie walkę o samą siebie                      

i chłopaka, którego kocha? Jak wiele poświęci Woods, by jej nie stracić? 

 

 

83. Ofiara bez twarzy / Stefan Ahnhem ; przełożyła Ewa Wojciechowska.- Warszawa : 

Marginesy, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fabian Risk (postać fikcyjna) , Helsingborg (Szwecja) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2017-05 
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W szkolnej pracowni stolarskiej zostają znalezione zwłoki brutalnie zamordowanego nauczyciela. Obok ciała leży 

stare zdjęcie klasowe z przekreśloną głową zabitego. Inspektor Fabian Risk - po wielu latach pracy                              

w sztokholmskiej policji - wraz z rodziną przenosi się do rodzinnego Helsingborga. Ma 43 lata, nie zna się na 

winach ani muzyce klasycznej, ale kocha wszystko od Kraftwerk aż po Nirvanę. Jest samotnikiem i odmawia 

przestrzegania zasad, jeżeli to może pomóc rozwiązać sprawę. Ledwo wprowadza się do nowego domu, zostaje 

wezwany na miejsce zbrodni. Zabity nauczyciel to jego dawny kolega z klasy. Szybko staje się jasne, że zabójca 

postępuje zgodnie z drobiazgowym planem i że to dopiero początek. Pogoń za sprawcą skłania Fabiana do 

podejmowania ryzykownych decyzji, które dotyczą nie tylko jego. Wkrótce sprawy przybierają nieoczekiwany 

obrót i nikt już nie wie, co tak naprawdę się dzieje. 

 

 

84. Ojciec 44 / Jerzy Ciszewski.- Warszawa : Czarna Owca, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciszewski, Jerzy Bogumił (1916-1983) , Powstanie 

warszawskie (1944) , Powieść biograficzna , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

"Ojciec '44" to historia autentycznego bohatera Powstania Warszawskiego, Jerzego Ciszewskiego (pseudonim 

"Mötz"). Młody, niepokorny Jurek pełen jest wątpliwości, czy decyzja o wznieceniu powstania była słuszna. 

Postanawia jednak dołączyć do walki z okupantem. Targany wewnętrznymi konfliktami mierzy się                                 

z najpotężniejszym wrogiem - umierającą nadzieją. Historię młodego bojownika opowiada jego syn i imiennik - 

Jerzy Ciszewski. Jak przyznaje autor, książkę napisał przede wszystkim dla młodszych pokoleń. "Ojciec '44" to 

opowieść niezwykle plastyczna, niekiedy brutalna. To także próba zrozumienia ludzi, którzy wzięli udział                     

w Powstaniu Warszawskim. Wartka akcja nie pozwala oderwać się od książki nawet na chwilę. 

 

 

85. Opcja zabójstwa / W. E. B. Griffin, William E. Butterworth IV ; przełożył Maciej 

Szymański.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016. 

(Tajne operacje / W. E. B. Griffin ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wywiad amerykański , Zimna wojna , Stany Zjednoczone 

(USA) , Powieść historyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

Młody kapitan i szef supertajnej operacji Jim Cronley jest przekonany, że dobrze sobie radzi. Ale jego pozycja                 

i poczynania ściągają na niego uwagę wszystkich: Sowietów, Pentagonu i J. Edgara Hoovera. Cronley zaczyna 

sobie zdawać sprawę, że jeśli któraś z jego ryzykownych akcji pójdzie źle, bez wahania zostanie rzucony wilkom 

na pożarcie. Tymczasem sprawy się komplikują: ujawnia się kuzyn Cronleya z Niemiec o niechlubnej 

nazistowskiej przeszłości, a rosyjska agentka generała Gehlena, Siedem K, okazuje się powiązana z Mossadem. 

Właśnie spotkanie z Siedem K będzie dla Cronleya prawdziwym zaskoczeniem... 
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86. Osiemnaście stopni poniżej zera / Stefan Ahnhem ; przełożyła Ewa 

Wojciechowska.- Warszawa : Marginesy, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fabian Risk (postać fikcyjna) , Helsingborg (Szwecja) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Po szalonym pościgu przez centrum Helsingborga jedno z aut wpada do basenu portowego. Wkrótce okazuje się, 

że kierowca, znany przedsiębiorca w branży IT, był martwy od wielu tygodni, a jego zwłoki zostały zamrożone. 

Jest początek maja i od kilku miesięcy w wydziale kryminalnym policji panuje niespotykany spokój. Fabian Risk, 

podobnie jak jego koledzy, zaczyna się nudzić, choć żaden z nich nie odważyłby się powiedzieć tego na głos. 

Kiedy więc na ich biurkach ląduje zagadka zamrożonego milionera, wszyscy myślą to samo: nareszcie. Śledztwo 

rusza z kopyta. I od razu się gmatwa. Sprawy przybierają tak nieoczekiwany obrót, że Fabian przestaje wierzyć we 

własny osąd. Ma zarazem świadomość, że jeśli szybko nie znajdzie rozwiązania, w zamrażarce wyląduje kolejna 

ofiara. 

 

 

87. Ostatni na liście / Neil White ; przekład Małgorzata Stefaniuk.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Policjanci , Rodzeństwo , Zabójstwa seryjne , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Joe Parker to najbardziej błyskotliwy obrońca w Manchesterze. Sam Parker - najbardziej nieustępliwy detektyw 

manchesterskiego wydziału zabójstw. Na obu ciąży nierozwikłane morderstwo ich siostry przed piętnastu laty.                

I obaj są zaangażowani w sprawę seryjnych zabójstw, które teraz wstrząsają miastem... Sam usiłuje schwytać 

sprawcę zbrodni. Joe broni klienta oskarżonego o ich popełnienie. Obaj stoją na straży prawa - po przeciwnych 

stronach. A przynajmniej tak się wydaje do chwili, gdy przeszłość wdziera się w ich życie. Nic już nie jest 

oczywiste - ani intencje, ani motywy. Pewne jest jedno: tylko razem mogą zapobiec kolejnej zbrodni. I kolejnej 

tragedii, która uderzy w ich rodzinę… 

 

 

88. Owoce grzechu / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Magdalena 

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 9) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 
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W Furuly dokonano ponurego odkrycia: znaleziono tu fragmenty ludzkich kości, a wśród nich srebrny medalion. 

Wszystko wskazuje na to, że mogą one należeć do zaginionej przed laty Sophie Krüger. Wkrótce podejrzenie                   

o współudział w zabójstwie pada na Jareda Furulego. Ingrid jako jedyna nie wierzy w jego winę. 

 

 

89. Pechowe spotkanie / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Zuzanna 

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

2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 38) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

W kilka godzin po tym, jak na świat przychodzi dziecko Ingrid, akuszerka znowu zostaje wezwana do Alvestad. 

Tym razem Victoria zaczyna rodzić. Poród ma miejsce wcześniej, niż się spodziewano. Dotąd w Fet jeszcze się 

nie zdarzyło, by matka i córka urodziły w tym samym czasie. 

 

 

90. Perfekcjonista / Helen Fields ; przekład Jacek Ratajski.- Warszawa : Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Porwanie , Seryjni zabójcy , Edynburg (Wielka Brytania) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Porywa kobiety sukcesu. Skrupulatnie aranżuje sceny zbrodni. I nie zaciera wszystkich śladów… Doszczętnie 

spalone ciało znanej prawniczki znalezione w górskim szałasie. Zwłoki szanowanej przywódczyni kościoła 

rozpuszczone w beczce ługu. Śledztwo prowadzi inspektor Luc Callanach. Jest nowy w Edynburgu i nie czuje się 

tu dobrze po przeniesieniu z francuskiego Interpolu. Pomaga mu Ava Turner, młoda, energiczna detektyw, której 

bezkompromisowość nieraz przysparzała problemów. Morderca porywa kolejne ofiary. Pozostawia kolejne 

makabryczne wskazówki. Luc i Ava muszą rozszyfrować ich znaczenie, zanim zostanie rozlane więcej krwi. Nie 

wiedzą, że zbrodniarz wciąga ich w wyrafinowaną grę. Realizuje swój perfekcyjny plan. I wyznacza w nim 

specjalną rolę Avie… 

 

 

91. Pędzę jak dziki tapir : Bartoszewski w 93 odsłonach / Marek Zając.- Kraków : 

WAM, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bartoszewski, Władysław (1922-2015) , Politycy , Anegdoty 

Sygnatura:  WG-82-7 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Zaskakujący portret Władysława Bartoszewskiego. Żył 93 lata (1922-2015). Nie sposób tu wymienić wszystkich 
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jego honorowych tytułów, odznaczeń, książek i stanowisk politycznych. Był więziony w Auschwitz, w czasie 

wojny walczył w AK i pomagał Żydom, następnie stał się architektem dialogu polsko-niemieckiego. I nieustannie 

trzymały się go żarty. Marek Zając, znany dziennikarz i współpracownik Władysława Bartoszewskiego, w 93 

anegdotach odsłania jego intrygujące oblicze i inspirującą osobowość. Angela Merkel, Colin Powell, Jan Paweł 

II… - wielu bohaterów tej książki dobrze znamy, jednak jeszcze nigdy ich spotkania z Profesorem nie zostały 

przedstawione w tak barwny sposób. Każdy z obrazków to kolorowy kamyczek mozaiki składającej się na portret 

człowieka, który zmienił postrzeganie Polski w świecie. 

 

 

92. Pępowina. 1 / Majgull Axelsson ; przełożyła Katarzyna Tubylewicz.- Wydanie 3.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Macierzyństwo , Powieść obyczajowa , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Małe szwedzkie miasteczko. Jesienny sztorm, nadciąga powódź. Grupa mieszkańców znajduje schronienie                    

w restauracji Minny. Z czasem aż trudno uwierzyć, że to przypadek ułożył listę przepełnionych trwogą gości. 

Restauracja staje się dla nich więzieniem. Schwytani w pułapkę, z godziny na godzinę coraz bardziej rozpaczliwie 

wypatrują ratunku. Stres wyzwala w nich skrajne emocje, uwalnia demony przeszłości, na jaw wychodzą coraz 

mroczniejsze tajemnice. 

 

 

93. Pępowina. 2 / Majgull Axelsson ; przełożyła Katarzyna Tubylewicz.- Wydanie 3.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2016. 

(Kolekcja Jubileuszowa W.A.B.) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Macierzyństwo , Powieść obyczajowa , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2017-05 

 

 

Małe szwedzkie miasteczko. Jesienny sztorm, nadciąga powódź. Grupa mieszkańców znajduje schronienie                    

w restauracji Minny. Z czasem aż trudno uwierzyć, że to przypadek ułożył listę przepełnionych trwogą gości. 

Restauracja staje się dla nich więzieniem. Schwytani w pułapkę, z godziny na godzinę coraz bardziej rozpaczliwie 

wypatrują ratunku. Stres wyzwala w nich skrajne emocje, uwalnia demony przeszłości, na jaw wychodzą coraz 

mroczniejsze tajemnice. 

 

 

94. Po prostu bądź / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 
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Możemy się umówić i zawrzeć pewien pakt... On był miłością jej życia, gdy go zabrakło, jej świat runął. Została 

pustka i jeszcze ktoś... W pobliżu zawsze był przyjaciel. Jego przyjaciel, któremu nie wolno było czuć. Ale 

możemy się umówić i zawrzeć pewien pakt. Zaopiekował się nią na dobre i na złe. Ktoś do nich dołączył, a on 

nadal trwał. Pewnie nie taką miłość wymarzyłaś sobie w snach. Miłość przychodzi bezszelestnie, nikogo nie 

uprzedza. Równie cicho odchodzi, niezauważona. Lecz może pokochasz mnie za jakiś czas. 

 

 

95. Polowanie / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Małgorzata 

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

2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 18) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Daniel, Kristoffer oraz kilkunastu mężczyzn z Fet wybiera się na polowanie na niedźwiedzia, który zagraża 

mieszkańcom. Każdy chciałby zastrzelić bestię, bo najodważniejszego strzelca czeka wysoka nagroda. Sprawy 

przybiorą jednak dramatyczny obrót... 

 

 

96. Połów / Remigiusz Mróz jako Ove Løgmansbø.- Poznań ; Wrocław : 

Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2017. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katrine Ellegaard (postać fikcyjna) , Wyspy Owcze (Dania) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

Raz do roku wody wokół Wysp Owczych przybierają krwawy odcień. Mieszkańcy urządzają grindadráp, czyli 

tradycyjny połów grindwali. Jedno z upolowanych zwierząt budzi w Farerach grozę - podczas patroszenia rybacy 

odkrywają w żołądku ssaka makabryczne znalezisko… Na wyspę zostaje wezwana z Danii policjantka Katrine 

Ellegaard, która ma poprowadzić śledztwo w sprawie niepokojącego odkrycia. Tymczasem pojawiają się nowe 

fakty w sprawie, która wstrząsnęła Vestmanną w poprzednim roku. Skazany za tamto przestępstwo odwołuje się 

od wyroku do Sądu Najwyższego. 

 

 

97. Posępne tajemnice / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Karolina 

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 7) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 
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Życie Ingrid u boku Håkona nie jest łatwe, mąż bowiem odkrywa swoje nieznane oblicze. Pewnego dnia, zupełnie 

niespodziewanie i stanowczo za wcześnie, Ingrdi chwyta przejmujący ból. Zaczyna się poród... 

 

 

98. Posłaniec śmierci / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Anna 

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 37) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Nieoczekiwanie w majątku lensmana Holmenga wybucha pożar. Na ratunek zbiegają się sąsiedzi z okolicznych 

gospodarstw. Na szczęście Pauline i jej dziecko bez obrażeń wydostają się z płomieni, lecz wciąż nie wiadomo, 

gdzie podziewa się lensman. 

 

 

99. Poważne oskarżenia / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła 

Elżbieta Frątczak-Nowotny.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : 

Nordi-Press, copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 11) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

W Alvestad wybucha pożar i niesie ze sobą dramatyczne skutki - Ingrid zostaje wdową, zniszczeniu ulega też 

nowa szkoła. Jednak są we wsi osoby, które to nieszczęście ucieszy. 

 

 

100. Powrót do starego domu / Ilona Gołębiewska.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Archiwa prywatne , Kobieta , Rodzina , Tajemnica , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Alicja Pniewska ma 37 lat. Jej małżeństwo właśnie się rozpadło, straciła lukratywną posadę, została bez dachu nad 

głową. Uciekając przed swoim zrujnowanym życiem, znajduje schronienie w starym rodzinnym domu                            

w malowniczej miejscowości Pniewo. Zaskakujące zdarzenia, niezwykli ludzie i tajemnica sprzed lat wystawią 

Alicję na ciężką próbę. Pewnej upiornej nocy spotyka Dziada - legendarnego uczestnika wydarzeń, które przed 

kilkudziesięcioma laty wstrząsnęły Pniewem. Otrzymuje od niego pamiętnik swojego dziadka Jana, który opisuje 

w nim piekło wojny. Nieoczekiwanie w starej szafie na strychu Alicja znajduje dokument odkrywający przed nią 

kolejne tajemnice przeszłości. Na idealnym dotąd wizerunku jej rodziny powstaje rysa... Tragiczny los małego 

Michałka całkowicie zmieni podejście Alicji do życia, a miłość upomni się o nią w najmniej spodziewanym 



39 
 

momencie. Czy prawda o przeszłości rodziny pozwoli odnaleźć jej szczęście u boku kochanego mężczyzny? 

Prawdziwa, poruszająca i trzymająca w napięciu do ostatnich stron książka o sile ludzkich pragnień i marzeń. Daje 

wiarę i nadzieję na to, że nigdy nie jest za późno, by budować swoje życie od nowa. Przenosi do świata 

dziecięcych wspomnień i miejsca, które w sercu każdego człowieka ma szczególne znaczenie - do rodzinnego 

domu. 

 

 

101. Pragnienie / Jo Nesbo ; przełożyła z norweskiego Iwona Zimnicka.- Wrocław ; 

Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat, copyright 2017. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Harry Hole (postać fikcyjna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Młoda kobieta zostaje zamordowana we własnym mieszkaniu tuż po internetowej randce. Ślady na jej ciele 

wskazują, że sprawca jest wyjątkowo bezwzględny. Presja mediów, by znaleźć winnego, sprawia, że policja 

zwraca się do Harry'ego Hole. Były śledczy niechętnie myśli o powrocie do pracy, przez którą wiele w życiu 

stracił. Rozpoczyna dochodzenie dopiero, gdy zaczyna podejrzewać, że zbrodnia łączy się z nierozwiązaną sprawą 

z przeszłości. Podejmuje trop i daje się wciągnąć w nierówną grę z wyrachowanym psychopatą. 

 

 

102. Pretendent do ręki. T. 2 / Vikram Seth ; tłumaczyła Anna Jeleniewska.- Poznań : 

Zysk i S-ka, Wydawnictwo, copyright 2002. 

(Kameleon) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Indie , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-ind. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Trwają poszukiwania kandydata na męża dla Laty. Pojawiają się trzej pretendenci. Czy Lata pójdzie za głosem 

serca, czy ulegnie perswazjom matki? Losy rodzin Kapurów, Chanów czy Ćatterdźich to przykład codziennego 

życia ludzi związanych z przełomowymi wydarzeniami w Indiach. 

 

 

103. Projekt marzeń / Barbara Delinsky ; z angielskiego przełożyła Anna Zielińska.- 

Warszawa : Świat Książki, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Rodzeństwo , Sieroctwo , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Czasami miłość pojawia się w naszym życiu wtedy, gdy najmniej się jej spodziewamy i najbardziej 

potrzebujemy… Caroline i Jamie McAfee łączą nie tylko więzy krwi, lecz także wspólna praca przy programie 
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Gut It! poświęconym renowacji domów. Caroline doskonale sobie radzi jako prowadząca, więc kiedy się 

dowiaduje, że stacja telewizyjna chce powierzyć tę rolę jej córce, jest załamana. Wkrótce po awansie Jamie staje 

w obliczu tragedii - ojciec i jego nowa żona giną w wypadku samochodowym, osierocając małego synka. 

Przyzwyczajona do uporządkowanego życia kobieta musi stawić czoło problemom, jakich przysparza dwulatek 

tęskniący za rodzicami, narzeczony, który nie widzi w ich związku miejsca dla dziecka, majacząca na horyzoncie 

nowa miłość i praca. Gdy życie Caroline i Jamie wywraca się do góry nogami, każda z nich musi uporać się ze 

sobą, by odbudować wzajemne relacje. 

 

 

104. Prom / Remigiusz Mróz jako Ove Løgmansbø.- Poznań ; Wrocław : 

Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat, copyright 2017. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katrine Ellegaard (postać fikcyjna) , Wyspy Owcze (Dania) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

Dziewiczy rejs promu duńskich linii na Wyspy Owcze nie kończy się tak, jak powinien. Jednostka 

niespodziewanie zatrzymuje się na wodach przybrzeżnych archipelagu, gdzie sieci komórkowe nie mają zasięgu. 

Kontakt z załogą urywa się i wszystko wskazuje na to, że prom został uprowadzony. Na pokładzie jest Katrine 

Ellegaard, duńska policjantka, która na własną rękę stara się ustalić, co się dzieje. Szybko przekonuje się, że 

wdrożono procedury awaryjne, uniemożliwiające przemieszczanie się między pokładami, a na statku 

prawdopodobnie są terroryści. Tymczasem czekający na nią w Vestmannie Hallbjorn Olsen odkrywa, że 

wyjaśnienie sprawy może kryć się na promie, lecz na archipelagu... 

 

 

105. Przebudzenie z marzeń / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła 

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 33) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Victoria za wszelką cenę stara się obudzić w Auguście gorące uczucia. Radzi się też Eugenie, jak ma się 

zachować, by pan Møller wreszcie dostrzegł w niej kobietę. 

 

 

106. Pycha i sprawiedliwość / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła 

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

Press, copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 15) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 
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Dzięki staraniom Augusta odnajduje się dziecko, które urodziła matka Ingrid, Victoria. Dzisiaj Daniel, syn 

Victorii Alvestad i Sigurda Bakkena ma osiemnaście lat. Ingrid postanawia zabrać go na wieś. Nie wszystkim się 

to jednak spodoba. 

 

 

107. Rozprawa / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Małgorzata 

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

2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 24) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Sprawy w Fet przybierają nieoczekiwany obrót: rejent Borge staje przed sądem. Znajdują się świadkowie, których 

zeznania pogrążą tego podłego człowieka. Lecz on zionie nienawiścią i wcale nie ma zamiaru się poddawać. 

 

 

108. Sekretne uczucia / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Elżbieta 

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

Press, copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 31) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Victoria coraz częściej rozmyśla o Auguście. Przyjaciel matki nie szczędzi jej komplementów, ale czy kryje się za 

tym coś więcej? Czy Møller dostrzeże w niej kiedyś kobietę? 

 

 

109. Sędzia miłości / Grace Burrowes ; przekład Aleksandra Januszewska.- Warszawa : 

Amber, 2017. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sędziowie pokoju , Zabójstwo , Powieść , Kryminał , Romans 

historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

Axel Belmont, zamożny i poważany botanik, pełni urząd sędziego pokoju. Dlatego musi zbadać okoliczności 

śmierci właściciela sąsiedniego majątku, pułkownika Stoneleigha. Od pierwszej chwili jest jasne, że pułkownik 

padł ofiarą morderstwa. Czy popełniła je jego żona, piękna i tajemnicza Abigail? Im bardziej Axel zagłębia się                

w przeszłość Stoneleigha, tym więcej odkrywa jego zbrodniczych machinacji. Tym bardziej utwierdza się                     

w przekonaniu, że Abby jest niewinna. I tym mocniej bije dla niej jego serce… Lecz czy zdoła rozwiązać zagadkę, 

nim zbrodniarz uderzy znowu? 
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110. Siedem spódnic Alicji / Joanna Jurgała-Jureczka.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wieś , Chorwacja , Polska , Portugalia , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Wśród urokliwych krajobrazów portugalskiego Nazaré, chorwackiego Molunatu i polskich Stawisk Alicja jusi 

odpowiedzieć sobie na pytanie, kim dla niej jest hrabia Adam Przebłocki, a kim może stać się Dawid Zan. Młody 

aktor zmuszony jest spędzić parę dni na prowincji. Zanim jednak zamelduje się w hotelu, drogę zajedzie mu 

traktorek prowadzony przez Czesia Rychłego, którego nazwisko stoi w sprzeczności z jego temperamentem. Czy 

będzie to zły czy dobry znak? Kim okaże się zadziorna dziewczyna, którą uważał za pomocnicę ogrodnika? 

 

 

111. Smak szczęścia / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Lucyna 

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

Press, copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 10) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Wydaje się, że Louise wreszcie zazna szczęścia. Na wieść o tym, że żona spodziewa się dziecka, Sylvester staje 

się czuły i łagodny. Tymczasem w Alvestad Ingrid wciąż żyje w niepokoju, mąż zgodził się bowiem na to, by jarl, 

człowiek nieprzewidywalny, zamieszkał we dworze. 

 

 

112. Stan zagrożenia / Steve Berry ; z języka angielskiego przełożył Przemysław 

Hejmej.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cotton Malone (postać fikcyjna) , Wywiad amerykański , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Na podstawie 16. poprawki do konstytucji obywatele Stanów Zjednoczonych muszą płacić podatek dochodowy. 

Co by się jednak stało, gdyby z samą poprawką wiązały się prawne wątpliwości, a na jaw wyszły tajemnice 

podważające zasadność poboru podatków? Cotton Malone, agent Magellan Billet, elitarnej jednostki 

wywiadowczej w ramach Departamentu Sprawiedliwości USA, przechodzi na emeryturę i zostaje właścicielem 

antykwariatu w Kopenhadze. Niedługo jednak cieszy się nowym zajęciem, gdyż była szefowa, Stephanie Nelle, 

prosi go o wytropienie pewnego groźnego Koreańczyka. Jeśli rzeczywiście przestępca zdobył tajne dokumenty 

Departamentu Skarbu, istnieniu Stanów Zjednoczonych grozi wielkie niebezpieczeństwo… Malone zostaje 

wciągnięty w niesamowity, dwudziestoczterogodzinny pościg od kanałów Wenecji po odludne góry Chorwacji. 
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113. Stęsknione serce / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Ewa 

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

2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 13) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Louise nadal przebywa w szpitalu dla umysłowo chorych w Gaustad. Pewnego dnia pojawia się tam Ingrid, która 

przypadkiem dowiedziała się o losie siostry. Postanawia jak najszybciej zabrać Louise do siebie. Ale to wcale nie 

okaże się łatwe. 

 

 

114. Straceńcy / Ingar Johnsrud ; tłumaczenie Maria Gołębiewska-Bijak.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

(Zodiac) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka , Sekty i ruchy religijne , Terroryści , Powieść , 

Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

 

Fredrik Beier przekroczył swój próg wytrzymałości. Rozwód, śmierć dziecka, nieudane śledztwo, które 

pociągnęło za sobą wiele ofiar... Budząc się w szpitalnym łóżku, Beier wie, że kilka pigułek więcej popitych 

alkoholem i byłby już tylko legendą norweskiej policji. Gdy udaje mu się wreszcie stanąć na nogi, jego partnerka 

Kafa Iqbal odkrywa cztery trupy w różnych dzielnicach Oslo. Na miejscu jednej ze zbrodni uwagę policjantki 

przykuwa zdjęcie dziewczynki podpisane Kalypso. Pojawiają się kolejne ofiary, a w ich mieszkaniach Iqbal                    

i Beier znajdują taką samą fotografię. Co oznacza tajemniczy podpis? Ceną za odpowiedź na to pytanie może być 

niejedno życie. 

 

 

115. Susza / Jane Harper ; przełożyła Magdalena Nowak.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alibi , Susza , Australia , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Agent federalny, Aron Falk, otrzymuje wiadomość wzywającą go do przyjazdu do Kiewarry. Powodem pierwszej 

od lat wizyty w rodzinnym miasteczku jest pogrzeb jego najlepszego przyjaciela, Luke'a i jego najbliższych. 

Kiedy dwadzieścia lat wcześniej Falk został oskarżony o morderstwo, Luke zapewnił mu alibi. W atmosferze 

pełnej podejrzeń Falk i jego ojciec uciekają z Kiewarry. Przed formalnym oskarżeniem Arona ratuje niezachwiane 

zapewnienie Luke'a, że w feralnym momencie on i Aron byli razem. Lecz jest ktoś, kto ma pewność, że to było 

kłamstwo. Pośród najdotkliwszej suszy w całym stuleciu, Falk i miejscowy policjant próbują dociec, co naprawdę 

przytrafiło się Luke'owi. Kiedy pełen obaw Falk rozpoczyna śledztwo dotyczące śmierci przyjaciela, głęboko 
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skrywane tajemnice i kłamstwa wracają ze zdwojoną siłą. Wkrótce Falk przekona się, że małe miasteczka zawsze 

skrywają wielkie tajemnice… 

 

 

116. Szkarłatne noce / Jude Deveraux ; [tłumaczenie Monika Kozłowska].- Radom : 

Wydawnictwo Lucky, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Miłość , Policjanci , Przestępcy , 

Powieść , Sensacja , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Pełna niespodziewanych zwrotów akcji, najnowsza powieść Jude Deveraux. W Edilean pojawia się Mike, śledczy 

policyjny. W mieście znajdują się przestępcy, których chce schwytać. Oni mają inny plan. Jeden z nich - Greg 

manipuluje Sarą, by zdobyć kolekcję obrazów, która jest ukryta w okolicy. Drogi Sary i Mike się krzyżują, a ich 

znajomość przeradza się w coś więcej. Czy Mike okaże się tym jedynym? Czy miłość, dobro, sprawiedliwość                 

i tradycyjne wartości amerykańskiego Południa coś jeszcze znaczą? Jaką rolę w intrydze odegra stara farma? 

 

 

117. Szklana wyspa / Nora Roberts ; przełożyła Bogumiła Nawrot.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

(Strażnicy / Nora Roberts ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magia , Mitologia , Powieść , Fantastyka , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Archeolog Riley Gwin nie pierwszy raz prowadzi poszukiwania w Irlandii, ale teraz jest to gra o najwyższą 

stawkę. Zła bogini Nerezza nie tylko zamierza zdobyć gwiazdy, lecz także spragniona jest krwi strażników. 

Szukając w źródłach historycznych wskazówek, które ich zaprowadzą do ostatniej gwiazdy i tajemniczej Szklanej 

Wyspy, Riley musi zrezygnować ze swojego zwykłego racjonalnego myślenia i przyznać, że jej nagłe 

zainteresowanie Doyle’em to coś więcej niż przejściowe zauroczenie. Z początku żadne z nich nie chce i nie 

potrzebuje tego związku… 

 

 

118. Szokująca nowina / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Lucyna 

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

Press, copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 34) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Na wieść o tym, że Victoria spodziewa się dziecka i chce poślubić Augusta, Ingrid przeżywa szok. Zawiodła się 

licząc, że może zaufać byłemu narzeczonemu i że on będzie traktował Victorię niemal jak własną córkę. 
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119. Ślepe ścieżki miłości / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła 

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

Nordi-Press, copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 3) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Håkon coraz bardziej zyskuje w oczach Ingrid. Choć jest tylko zwykłym parobkiem, Ingrid decyduje się wyjść za 

niego za mąż, gdyż w Alvestad potrzebny jest dobry gospodarz. Tymczasem Edvard stara się ją od tego odwieść. 

 

 

120. Świeca / Olga Gromyko ; przełożyła Marina Makarevskaya.- Słupsk : 

Wydawnictwo Papierowy Księżyc, 2016. 

(Rok Szczura / Olga Gromyko ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ryska (postać fikcyjna) , Jasnowidzenie , Fantastyka , 

Powieść humorystyczna , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-białor. 

Nowości:  2017-05 

 

 

"Rok Szczura. Świeca" to ostatni tom trylogii Rok Szczura - bestsellerowej sagi, która opowiada losy Ryski - 

wiejskiej dziewczyny wykazującej pewne zdolności jasnowidzenia, której w pełnej przygód wędrówce 

towarzyszą: jej przyjaciel z dzieciństwa Żar - złodziejaszek oraz znaleziony na drodze szczur Alk - którego 

największym życzeniem jest zmienić się z powrotem w człowieka.  Po raz kolejny Olga Gromyko - bestsellerowa 

autorka Wiernych wrogów i serii o przygodach wiedźmy Wolhy gwarantuje niezapomnianą dawkę fantastycznej 

przygody z dużą dozą humoru, tak cenioną przez jej licznych fanów. Niestety, spokojne życie w miłej 

miejscowości nie było naszym bohaterom pisane. Ktoś poluje na całą trójkę, a najwyraźniej sprawa dotyczy 

tajemniczego listu, który wpadł im przypadkowo w ręce. Alka, Ryskę i Żara znów czeka ucieczka, pełne napięcia 

przygody i zuchwałe przedsięwzięcia. Nie mają pojęcia, że ten niepozorny kawałek papieru jest języczkiem                  

u wagi, na której leżą losy dwóch krajów, a na horyzoncie zbierają się czarne chmury wojny... 

 

 

121. Świt półksiężyca / Clive Cussler, Dirk Cussler ; przekład Maciej Pintara.- 

Warszawa : Amber, 2011. 

(Przygody Dirka Pitta / Clive Cussler ; 21) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dirk Pitt (postać fikcyjna) , Terroryzm , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Rok 327 n.e. Rzymska galera z niezwykłym ładunkiem zostaje zaatakowana przez piratów. Rok 1916. Brytyjski 

krążownik pancerny eksploduje na środku Morza Północnego.  Czasy współczesne. Tajemnicze wybuchy niszczą 

słynne meczety w Turcji i Egipcie. Co łączy te wydarzenia? Dirk Pitt i zespół NUMA muszą to ustalić. 

Rozpoczynają ryzykowne poszukiwania – od Waszyngtonu przez Londyn po zdradliwe wybrzeża Bliskiego 

Wschodu i podwodną cypryjską grotę. Stają oko w oko ze śmiertelnie niebezpiecznymi ludźmi i śmiertelnie 
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niebezpieczną tajemnicą zaginionego przed wiekami przedmiotu, którego odnalezienie może zmienić historię 

świata... 

 

 

122. Ta jedyna / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Magdalena 

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 35) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Victoria i August szykują się do ślubu. Wkrótce też córka Ingrid zostanie matką. Martwi ją jednak to, że ojciec 

nadal żywi silną niechęć do jej narzeczonego. Edvard nie może wybaczyć Augustowi, iż ten uwiódł młodziutką 

Victorię. 

 

 

123. Tajemnica Leili / Kooshyar Karimi ; przełożyła Alina Siewior-Kuś.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Karimi, Kooshyar (1968- ) , Ciąża , Dziecko pozamałżeńskie , 

Dziewictwo , Kobieta , Kultura islamu , Iran , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-austral. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

W fundamentalistycznym Iranie ciąża jest często wyrokiem śmierci. Urodzony w slumsach z ojca muzułmanina                 

i matki żydówki, Kooshyar Karimi zdobył wykształcenie i został odnoszącym sukcesy lekarzem, nagradzanym 

pisarzem oraz uwielbiającym swoją córkę ojcem. Mógł prowadzić wygodne życie, ale nie pozwoliło mu na to 

sumienie - nie potrafił odmawiać niezamężnym kobietom, błagającym go, by uratował ich życie, dokonując 

zabiegu przerwania ciąży, w przeciwnym wypadku kobiety te czekała śmierć przez ukamienowanie. Jedną z nich 

jest dwudziestodwuletnia Leila. Piękna, inteligentna, pełna życia, pragnie studiować na uniwersytecie, ale jej 

surowo przestrzegająca nakazów wiary rodzina nie wyraża na to zgody. Wracając pewnego dnia z biblioteki - 

każde wyjście z domu wymaga specjalnego pozwolenia - Leila zakochuje się w przystojnym właścicielu butiku… 

Kooshyar uratował niezliczoną ilość kobiet, Leila jednak szuka jego pomocy z innego powodu, takiego, który 

będzie go dręczył przez lata i zainspiruje do podjęcia niemożliwej misji, kiedy uda mu się uciec z Iranu i po 

wielkich trudach osiąść w odległej Australii. „Tajemnica Leili” to książka fascynująca i wzruszająca, przedstawia 

codzienne życie kobiet w kraju, gdzie miłość może być przestępstwem. Jednakże pomimo całego swego tragizmu 

ta niezapomniana lektura paradoksalnie podnosi czytelników na duchu, autor przekazuje nam bowiem nadzieję, że 

my sami - i opowiadane przez nas historie - możemy przeciwstawić się złu. 
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124. Tęsknota / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Anna 

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 22) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Pewnego dnia Jacob zaprasza Louise na piknik i w romantycznych okolicznościach oświadcza się jej. Louise, choć 

się tego spodziewała, milczy. Wprawdzie kocha Jacoba, ufa mu i czuje, że on nigdy nie zada jej bólu, ale czy 

znajdzie w sobie odwagę, by powiedzieć "tak"? 

 

 

125. Trąf, trąf, Misia, Bela / Dagmara Andryka.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Przyjaźń , Sportowcy , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

 

Redaktor Marta Witecka odnosi sukces po publikacji książki opartej na historii miasteczka Mille. Na jednym ze 

spotkań autorskich ekscentryczna czytelniczka prosi ją o pomoc w rozwiązaniu zagadki tajemniczych zgonów. 

Dziennikarka odmawia. Ale gdy giną kolejne osoby, postanawia rozpocząć prywatne śledztwo, a przy okazji 

wykorzystać tę historię jako materiał do swojej następnej książki. Marta Witecka wraca do wydarzeń sprzed 

trzydziestu lat, kiedy na obozie sportowym w Trzciance zawiązało się bractwo młodych sportowców - pod okiem 

zafascynowanego ich wyjątkowością opiekuna, Igora Bonara. Nietuzinkowi, hardzi i pewni siebie, ale też uwikłani 

w rozmaite prywatne problemy, szybko zyskali sławę obozowej elity. Każdy chciał należeć do tego wyjątkowego 

grona, jednak oni strzegli swoich granic i swojej przyjaźni. Przyjaźni, którą obiecali pielęgnować przez całe życie. 

Spędzając wieczory na drewnianym pomoście, rozmawiali godzinami - szeptali o swoich głęboko skrywanych 

tajemnicach, składali przysięgi lojalności, grali w gry, które czasem przynosiły im mnóstwo śmiechu, a czasem… 

Trąf, trąf, Misia, Bela… - słowa tej niewinnej wyliczanki zna każde dziecko. Ale w ustach młodych ludzi mogą 

przerodzić się w klątwę, od której spełnienia nie będzie ucieczki. 

 

 

126. Trudna miłość / Gabriela Gargaś.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2017. 

(Romans) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Zdrada , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Bohaterką powieści jest trzydziestodziewięcioletnia Natalia, żona Wiktora, mama nastoletniej Julki. Natalia nie 

czuje się spełniona w życiu - zajmuje się domem i myśli o sobie z pogardą "kura domowa". Nie jest szczęśliwa               
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w małżeństwie, ma wrażenie, że popadli z mężem w rutynę. Marzy o ideale mężczyzny i pewnego dnia wydaje 

się, że go spotyka. Nieznajomy wydaje się być właśnie ucieleśnieniem jej marzeń. Jednak okazuje się, że nic nie 

jest takie, jak myślała. Wtedy Natalia zmienia nastawienie do życia i odzyskuje pewność siebie. Znajduje pracę               

i wszystko zaczyna układać się po jej myśli. Niestety, spotyka ją rodzinna tragedia. Czy będzie umiała poradzić 

sobie z bólem i stawić czoło faktom, które niespodziewanie wyszły na jaw? Czy będzie potrafiła przebaczyć? 

 

 

127. Trzeci stopień / Liselotte Roll ; przełożyli Anna Krochmal, Robert Kędzierski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. 

(Czarna Seria : kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Zabójcy , Argentyna , Sztokholm (Szwecja) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2017-05 

 

 

Inspektor policji kryminalnej Magnus Kalo dostaje nową sprawę. W Sztokholmie znalezione zostają zwłoki 

okaleczonego mężczyzny. Trop prowadzi daleko w przeszłość, do ESMA - ośrodka tortur junty wojskowej                     

w Argentynie - ale również na północne, willowe przedmieścia Sztokholmu. Wkrótce Magnus i jego żona, 

terapeutka Linn, odkrywają z przerażeniem, że w sprawę wciągnięta zostaje ich rodzina. Na wolności jest 

bezwzględny morderca, który toczy z nimi złowieszczą grę. Czy Magnus powinien zagłębiać się w sprawy 

przeszłości? Kto zwycięży w rozgrywce na śmierć i życie? 

 

 

128. Trzy tygodnie z moim bratem / Nicholas Sparks, Micah Sparks ; z angielskiego 

przełożyła Elżbieta Zychowicz.- Wydanie 3.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros 

Andrzej Kuryłowicz, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sparks, Nicholas (1965- ) , Sparks, Micah (1964- ) , Podróże 

dookoła świata , Rodzeństwo , Więź rodzinna , Autobiografia , Powieść podróżnicza , 

Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

Wzruszająca opowieść stworzona przez dwóch braci, Nicholasa i Micaha, połączona na dobre i złe więzami 

rodzinnymi oraz wspomnieniami - zarówno tymi najlepszymi, jak i najgorszymi. We dwóch wyruszyli w podróż 

dookoła globu - jedyną taką w życiu - by odnaleźć nie tylko piękno świata, ale i siebie samych. W scenerii 

najpiękniejszych zakątków Ziemi śmiałek Micah i introwertyk Nicholas wspominają swoje pełne przygód 

dzieciństwo i tragedie, które wystawiły na próbę ich wiarę. I odkrywają fundamentalną prawdę o roli, jaką strata, 

miłość i nadzieja odgrywają w naszym życiu. Opowiedziana z poczuciem humoru i niezwykłą szczerością historia 

braci przypomina, by przyjmować życie ze wszystkim, co niesie - dobrym i złym - i cieszyć się radosnymi 

chwilami, tymi na pozór nieistotnymi i tymi ważnymi. I doceniać ludzi, którzy sprawiają, że są możliwe. 
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129. Umykająca panna młoda / Jennifer Probst ; [tłumaczenie Anna Dobroń, Iwona 

Żółtowska].- Łódź : Akapit Press, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przemoc , Toksyczne związki , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Genevieve McKenzie jeszcze niedawno sądziła, że wiedzie idealne życie i lada dzień poślubi czarującego lekarza, 

który jest spełnieniem jej marzeń. Los sprawia, że w dniu ceremonii ucieka sprzed ołtarza przez okno kościoła                  

i ląduje prosto w ramionach… najlepszego przyjaciela! Od tego momentu nic już nie jest proste. Gdzie kończy się 

przyjaźń, a zaczyna miłość? Czy dla tych dwojga nie jest już za późno na prawdziwe uczucie? 

 

 

130. Upragniona miłość / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła 

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

Nordi-Press, copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 28) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Uczucie pomiędzy Karen Sofie a Jonem Sigrudem staje się coraz silniejsze, jednak przyszłość związku tych 

dwojga nie rysuje się różowo. Kristoffer Bakken nigdy nie pozwoli na ślub syna z córką Ingrid i prostego parobka. 

 

 

131. Upragniony deszcz / Myra Johnson ; tłumaczenie Anna Pliś.- Rzeszów : Dreams 

Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2017. 

(Kwiaty Edenu / Myra Johnson ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , Relacja romantyczna , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

Rok 1930. Susza pali uprawy, a Bryony Linwood marzy o chłodnym zimowym śniegu i o tym, jak mogłaby żyć, 

gdyby jej tata nie zginął podczas pierwszej wojny światowej. Od czasu śmierci mamy życie stało się jeszcze 

cięższe i Bryony musi zrobić wszystko, żeby zapewnić rodzinie przeżycie.  Michael Heath cudem uniknął śmierci 

na wojnie i mimo że minęło już dwanaście lat, nadal nie może się uporać z tamtym koszmarem. Jest odludkiem,               

a jego jedyną pasją są rysunki przyrodnicze, w które ucieka od uciążliwych wspomnień i nieustannych nacisków 

ojca, by zaangażował się w prowadzenie rodzinnej plantacji. Kiedy Bryony przyjmuje propozycję zatrudnienia              

w domu państwa Heath, traktuje to jako sposób na uratowanie bliskich przed skrajnym ubóstwem. Jednak za 

determinacją i wymuszonym optymizmem kobiety kryje się serce tak suche i spragnione jak wypalona ziemia… 

Wszystko zmienia się, kiedy poznaje Michaela Heatha i odkrywa jego przepiękne rysunki botaniczne. Czy 

znajomość ubogiej pokojówki i zamkniętego w sobie artysty pomoże im obojgu wzbić się ponad cień przeszłości? 
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132. W cieniu podejrzeń / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Anna 

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 12) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Pewnego dnia z wizytą u Ingrid goszczą państwo Krügerowie, po chwili pojawiają się także Edvard Ås oraz Bodil 

Romli. Christian, widząc narzeczoną Edvarda, jest wstrząśnięty - w Bodil rozpoznaje bowiem swoją uznaną za 

zmarłą siostrę, Sophie. 

 

 

133. W cieniu śmierci / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Anna 

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 8) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Ingrid stara się jak może, by zadowolić męża. On z kolei pomiędzy napadami furii obiecuje poprawę. Jednak                   

w życiu pani na Alvestad wydarzyło się tyle złego, że nic nie będzie już takie jak dawniej. 

 

 

134. W sieci złudzeń / Joyce Maynard ; przełożyła Monika Wiśniewska.- Warszawa : 

Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Matki i synowie , Przestępstwo , 

Relacje międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Z powodu nadużywania alkoholu Helen straciła męża i opiekę nad siedmioletnim synem Olliem. Kiedyś chciała 

zajmować się fotografią artystyczną, a teraz robi zdjęcia dzieciom w szkole i dorabia w firmie cateringowej. 

Próbując wyjść z uzależnienia, spędza samotne wieczory na oglądaniu profili na portalach randkowych. 

Weekendowe spotkania z synem stają się coraz trudniejsze. Kiedy spragniona emocjonalnej więzi poznaje Avę                

i Swifta Havillandów, jest nimi z miejsca oczarowana. Bogaci filantropi mają własną fundację ratującą psy, ich 

wspaniały dom jest pełen dzieł sztuki, mają cudownych przyjaciół, dla których urządzają olśniewające przyjęcia. 

Helen jest tak bardzo zafascynowana swoimi nietuzinkowymi przyjaciółmi i pozostaje pod takim ich wpływem, że 

zrywa nawet kontakty ze swoim nowym mężczyzną. Urokowi Havillandów ulega także Ollie, który pewnego dnia 

jest świadkiem wypadku z udziałem Swifta i jego syna. Helen znalazła się w sytuacji, w której musi wybrać 

między prawdą a swoimi ekscentrycznymi przyjaciółmi. 
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135. Wakacje nad Adriatykiem / Zofia Posmysz.- Wydanie 1 (4).- Kraków : Znak 

Litera Nova, 2017. 

(Proza PL) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Posmysz, Zofia (1923- ) , Niemieckie nazistowskie obozy 

koncentracyjne , Trauma , Wakacje , Adriatyk , Powieść obyczajowa , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

Jak daleko może posunąć się człowiek - w okrucieństwie i miłości? Dwie kobiety, które trafiły do piekła. Pierwsza 

wierzy, że uda jej się przeżyć. Druga nie ma nawet nadziei. Choć wcześniej się nie znały, zaczyna je łączyć 

szczególna więź. Silniejsza wie, że musi uratować słabszą. Zrobi dla niej wszystko. Nawet to, do czego w innym 

czasie nie byłaby zdolna. Ale czy da się uratować kogoś, kto sam wydał na siebie wyrok? Powieść o niezwykłej 

relacji dwóch kobiet, oparta na wstrząsających wydarzeniach z życia Zofii Posmysz; zaskakująco nowoczesna                 

i odważna. Na nowo odkryte arcydzieło polskiej literatury - historia, która zostanie z Tobą na zawsze. 

 

 

136. Wenecka intryga / Steve Berry ; z języka angielskiego przełożyła Daria 

Kuczyńska-Szymala.- Wydanie 3.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aleksander Wielki (król Macedonii ; 356-323 p.n.e.) , Cotton 

Malone (postać fikcyjna) , Groby , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Na gruzach ZSRR powstało nowe państwo. Byłe radzieckie republiki utworzyły Federację Środkowoazjatycką, 

której przewodzi premier Irina Zowastina, przebiegła despotka, wielbicielka krwawego sportu i historii starożytnej 

Grecji. Federacji, wspieranej przez Ligę Wenecką, tajemnicze i potężne stowarzyszenie, udało się zgromadzić 

zatrważający arsenał broni biologicznej, Zowastina w każdej chwili może więc zdecydować o zdziesiątkowaniu 

ludności innego kraju. Powstrzymuje ją jedynie brak antidotum, które zapewniłoby jej bezpieczeństwo… 

Tajemnicy tej cudownej leczniczej mikstury strzeże starożytna zagadka. Jej rozwiązanie ukryte jest wraz ze 

zmumifikowanymi szczątkami Aleksandra Wielkiego. Problem polega na tym, że lokalizacja grobu wciąż 

pozostaje marzeniem archeologów i poszukiwaczy skarbów… Zowastina rozpoczyna poszukiwania miejsca 

pochówku legendarnego władcy. Na jej drodze staje jednak Cotton Malone, były agent amerykańskiego 

Departamentu Sprawiedliwości, a obecnie antykwariusz. Mężczyzna doskonale wie, że od tego, kto pierwszy 

znajdzie tajemniczy grób, zależą losy ludzkości. 

 

 

137. Werdykt / John Grisham ; z angielskiego przełożył Jan Kabat.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Procesy sądowe , Sądownictwo , Sędziowie , Missisipi (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 
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Ciągnący się latami proces sądowy w Missisipi kończy się szokującą decyzją ławy przysięgłych. Firma Krane 

Chemical ma zapłacić powódce 41 milionów dolarów jako odszkodowanie za śmierć męża i syna w wyniku 

skażenia wody gruntowej. Reprezentujący ją adwokaci zdają sobie jednak sprawę, że na pełną radość za wcześnie 

. Jest bowiem jedno "ale": Apelacja. Właściciel Krane Chemical oczywiście zamierza z niej skorzystać. Jego 

wytrawni prawnicy wiedzą, jak rozłożą się głosy w Sądzie Najwyższym, i nie mają wątpliwości, że jedyną osobą, 

która może zagrozić interesom ich klienta, jest sędzia Sheila McCarthy, niestety nie do przekupienia. Na szczęście 

właśnie zbliżają się wybory na urzędy sędziów. Więc dlaczego nie wystawić kontrkandydata? Nawet jeśli 

kampania wyborcza miałaby pochłonąć kilka milionów dolarów, to przecież rachunek jest prosty. Rozpoczyna się 

wielka batalia, i to nie tylko w salach sądowych - właściwie głównie poza nimi. I poza prawem. 

 

 

138. Więzy krwi / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Elżbieta 

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

Press, copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 39) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Na jednym z przyjęć w Christianii Karen Sofie poznaje studenta medycyny, Vernera Collinsa. Między młodymi 

pojawia się nić porozumienia. Verner zaprasza dziewczynę na kolejny, elegancki bal. Jednak Karen Sofie nie jest 

pewna, czy powinna przyjąć to zaproszenie. 

 

 

139. Willa Misteriów / David Hewson ; przełożył Dariusz Żukowski.- Wydanie 1 w tej 

edycji.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nico Costa (postać fikcyjna) , Misteria (kulty) , Mord rytualny , 

Śledztwo i dochodzenie , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Para amerykańskich turystów, żądna zdobycia trofeum z zagranicznej wycieczki, na własną rękę organizuje 

wykopaliska w pobliżu lotniska. Zamiast jednak oczekiwanego starożytnego posągu wydobywa z torfowiska 

zwłoki szesnastoletniej dziewczyny. Wszystko wskazuje na to, że zamordowano ją w legendarnej Willi Misteriów 

podczas tajemniczego obrzędu, którego od wieków nikt już nie praktykuje. Kiedy łudząco do niej podobna 

turystka znika bez śladu, policja zaczyna podejrzewać, że krwawy kult wciąż ma grono wyznawców. Dochodzenie 

prowadzą dwaj detektywi: młody Nico Costa, wegetarianin i biegacz, oraz starszy od niego Gianni Peroni, 

pięćdziesięciolatek ze sporą nadwagą, którego twarzy nie da się zapomnieć. Krąg osób zamieszanych w sprawę 

zaczyna się jednak niepokojąco rozszerzać. Na horyzoncie pojawia się też osobliwa mafia: starzejący się boss, syn 

zainteresowany wyłącznie zabawą i młoda żona mafiosa, sypiająca i z mężem, i z pasierbem… 
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140. Wiosna pełna tajemnic / Lisa Kleypas ; przełożyła Agnieszka Myśliwy.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

(Wallflowers / Lisa Kleypas ; cz. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Obyczaje i zwyczaje , Londyn (Wielka Brytania) 

, Powieść obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

Po trzech sezonach nieudanych poszukiwań męża ojciec oświadcza Daisy Bowman, że jej czas dobiega końca. 

Daisy musi bezzwłocznie znaleźć odpowiedniego kandydata, w przeciwnym razie bowiem zostanie oddana 

mężczyźnie wybranemu przez rodziciela - bezwzględnemu i powściągliwemu Matthew Swiftowi. Daisy jest 

przerażona. Nie zamierza jednak przyznać się do porażki i postanawia wyjść za kogokolwiek… byle tylko nie 

Matthew. Na przeszkodzie staje jej nieoczekiwany urok Matthew… i zmysłowy ogień, który wybucha pomiędzy 

nimi bez ostrzeżenia. Wkrótce Daisy odkrywa, że człowiek, którego zawsze nienawidziła, może okazać się 

mężczyzną z jej snów. Niestety, gdy ulega uczuciom, na jaw wychodzi skandaliczna tajemnica… które może 

zniszczyć zarówno Matthew, jak i miłość bardziej namiętną i nieodpartą niż w najśmielszych fantazjach Daisy. 

 

 

141. Właśnie dziś, właśnie teraz / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Sabina od lat samotnie opiekuje się niedołężnym ojcem, z którym łączy ją toksyczna relacja. 

Siedemdziesięcioletnia Bronisława ledwo wiąże koniec z końcem, utrzymując siebie i dorosłego syna, alkoholika. 

Elegancka Sonia prowadzi idealne życie w pięknym domu., z kochającym mężem i córką. Idealne do czasu 

pierwszego kryzysu... Nieszczęśliwy wypadek skruszy dotychczasowy porządek i splecie ich losy... Każdej                    

z kobiet przyjdzie zmierzyć się z innymi problemami i każda będzie musiała stawić czoło prawdzie, nie zawsze 

przyjemnej. Prawdzie o sobie samej i o najbliższych. Bo czasami życie musi nami mocno potrząsnąć, żebyśmy 

odnaleźli jego sens. 

 

 

142. Wrażliwość / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Anna 

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 26) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Czas płynie, dzieci Ingrid i Charlotte dorastają. Również Kristoffer Bakken został szczęśliwym ojcem Jona 

Sigruda. Gdy jednak dowiaduje się, że syn zaprzyjaźnił się z córką Ingrid, wpada w szał. 
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143. Wróg przy stole / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Anna 

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 17) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Ingrid wraz z Edvardem udają się na przyjęcie bożonarodzeniowe do dworu Bakkenów, lecz narzeczony 

gospodyni nie jest tam mile widziany. Młody Bakken nie przebiera w słowach i wkrótce wywołuje awanturę... 

 

 

144. Wybierz mnie / Abbi Glines ; tłumaczenie Agnieszka Skowron.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Low pragnie miłości i poczucia bezpieczeństwa. Nie ma domu, swój świat mieści w jednej małej walizce. Jedyne, 

co jej zostało, to młodzieńcza przyjaźń z Cage'm, który czuje do niej coś więcej. Może w przyszłości Low zostanie 

jego żoną? Marcus czerpie z życia pełnymi garściami. Jednak kryzys w małżeństwie rodziców zmusza go do 

powrotu ze studiów. Wynajmuje pokój w mieszkaniu Cage'a, w którym ciągle nocuje... Low. Gdy widzi ją po raz 

pierwszy, całkowicie traci dla niej głowę. I to z wzajemnością! Jednak nieoczekiwanie informacja załamuje ich 

świat... 

 

 

145. Wyjście z ciemności / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła 

Elżbieta Frątczak-Nowotny.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : 

Nordi-Press, copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 5) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Edvard nadal nie jest Ingrid obojętny, choć ona za wszelką cenę stara się wymazać go z pamięci. Pewnego dnia 

parobek przynosi wiadomość, że Edvarda napadły wilki w lesie. 
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146. Wyrok wykonano / Bohdan Królikowski.- Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PRL , Prześladowania polityczne , Służba bezpieczeństwa , 

Polska , Opowiadania i nowele historyczne 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Przeszłość zza grubej kreski / Józef Krzyżanowski. Przeszłość zza grubej kreski. Byłem przestępcą. Pół bochenka 

chleba. Monogram. Na to jest papier... Błąd lekarski. Nieznani sprawcy. Krzyż Zasługi. Wieczór u aptekarza. 

Lotnik z lasów Roztocza. Inżynier. Wyrok wykonano. Skandal w seminarium. Rusznikarz. Emeryt na Sądzie. Akt 

oskarżenia. W parku. Towarzysze. Opowiedziane w książce historie ludzi, próbujących w powojennym koszmarze 

ułożyć sobie nowe życie, są lekturą poruszającą. Prześladowania i głęboka niesprawiedliwość, jakie dotknęły ludzi 

międzywojennego pokolenia, tych, którzy wywalczyli niepodległość, a w latach drugiej wojny światowej stanęli   

w jej obronie, w opowiadaniach Bohdana Królikowskiego są mocnym oskarżeniem doby stalinowskiego terroru                

i jej późnych owoców. 

 

 

147. Zamieszki / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Magdalena 

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 36) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Victoria wraz z siostrą i Elisabeth postanawiają wziąć udział w seansie spirytystycznym. Kobieta liczy w duchy, 

że może dowie się czegoś o swoim zmarłym ojcu. Niestety, seans potoczy się nie po jej myśli... 

 

 

148. Zbrodnie / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Anna 

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

copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 29) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Victoria tęskni za wielką miłością. Zraniona i odtrącona przez Sølvego, tym chętniej przyjmuje zaloty Fritza 

Tangena. Nie ma jednak doświadczenia z mężczyznami i wyraźnie złe lokuje swoje uczucia. 
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149. Zgubna trucizna / Katarzyna Kwiatkowska ; [rysunki Jan Szczurek, Anna 

Styrska-Mróz].- Kraków : Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jan Morawski (postać fikcyjna) , Banknoty , Fałszerstwo , 

Spisek , Poznań (woj. wielkopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Poznań, luty 1901 roku. Jan Morawski poszukuje znanego fałszerza banknotów, ale gdy dochodzi do morderstwa, 

zaczyna podejrzewać, że fałszerstwo to jedynie drobny element wielkiej układanki i złowrogiego spisku. 

Morawski, jako jedyny podejrzany, musi znaleźć zabójcę. Prowadzi więc śledztwo bez wytchnienia: za dnia 

przemierza miasto, a wieczorami tańczy na karnawałowych balach i prowokuje zwierzenia, zręcznie wymykając 

się przy tym z zastawianych na niego pułapek matrymonialnych. Nowy kryminał Katarzyny Kwiatkowskiej to 

wspaniały portret Poznania z początku XX wieku. Szerokie ulice i szemrane zaułki, nory biedoty i wykwintne sale 

balowe. Opisane tak, że można niemal poczuć zapach perfum, woń cygar, usłyszeć szelest sukien, stłumione 

szepty i balową muzykę. 

 

 

150. Zła waluta / Ewelina Dyda.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B, 2017. 

(Mroczna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prywatni detektywi , Świadkowie , Tarnobrzeg (woj. 

podkarpackie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Regionalia:  Tarnobrzeg - w powieści 

Nowości:  2017-05 

 

 

Prywatny detektyw Jakub Rau otrzymuje zlecenie oczyszczenia z zarzutu morderstwa Igora Haddada. Sprawa 

komplikuje się, gdy giną kolejne osoby powiązane z ofiarą, śliczną studentką pielęgniarstwa. Rau odnosi 

wrażenie, że niektórym w Tarnobrzegu bardzo zależy na tym, by za zbrodnie odpowiadał mający arabskie 

korzenie Haddad. Prywatny detektyw Jakub Rau na co dzień zajmuje się śledzeniem niewiernych małżonków, 

popijaniem piwa z kubka z podobizną Humphreya Bogarta i wylewaniem żali przed Chandlerem, czarnym 

kocurem z morderczymi skłonnościami. Co innego można zresztą robić w Tarnobrzegu, w którym - jak mawia 

zaprzyjaźniony policjant - ludzie chcą mieć przede wszystkim spokój. Ale to nie na temat. Gdy dochodzi do 

zabójstwa młodej studentki pielęgniarstwa, wieści rozchodzą się błyskawicznie i elektryzują mieszkańców. 

Zwłaszcza że podejrzany zostaje schwytany na miejscu zbrodni - to chłopak ofiary, z kryminalną przeszłością i z 

arabskim pochodzeniem. Idealny oskarżony, bo jak mawia zaprzyjaźniony policjant: przymykać swojego jakoś 

głupio. Tylko matka zatrzymanego wierzy w jego niewinność. Piękna i elegancka Olga zleca prywatnemu 

detektywowi znalezienie prawdziwego mordercy. Sprawa komplikuje się, gdy giną kolejne osoby powiązane                     

z ofiarą. W mieście, gdzie wszyscy wiedzą o sobie wszystko, prowadzenie śledztwa nie jest łatwe. Mieszkańcy 

niechętnie dzielą się informacjami, chyba że zostaną wynagrodzeni w odpowiedniej walucie. 
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151. Złoto Inków / Clive Cussler ; przełożył Ziemowit Andrzejewski.- Warszawa : 

Amber, 1994. 

(Przygody Dirka Pitta / Clive Cussler ; 12) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dirk Pitt (postać fikcyjna) , Inkowie , Mapy , Poszukiwanie 

skarbów , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-05 

 

 

Rok 1533. Tajemnicza flota przybija do wyspy na górskim jeziorze w Andach, by ukryć coś na skalistej wysepce... 

Rok 1998. W peruwiańskich górach Dirk Pitt ratuje z opresji dwoje amerykańskich archeologów. Nie wie jeszcze, 

że to początek nowej przygody - wyścigu z przestępczym syndykatem o skarb wart miliard dolarów. I o życie... 

 

 

152. Złowróżbne przepowiednie / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego 

przełożyła Anna Marciniakówna.- Warszawa : Ringier Axel Springer Polska ; Józefów : 

Nordi-Press, copyright 2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 32) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Powoli do zaręczyn szykuje się córka Augusta, Elisabeth. Tymczasem Victoria umiera z miłości do jej ojca. 

August jednak jakby się od niej oddalił. Zgnębiona, pewnego dnia wychodzi na samotny spacer. ... 

 

 

153. Zrządzenie losu / Elin Brend Johansen ; z języka norweskiego przełożyła Ewa 

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

2016. 

(Dziedziczka z Alvestad : norweska saga / Elin Brend Johansen ; 23) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oslo (Norwegia) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-05 

 

Mieszkańcy Alvestad przygotowują się do ślubu Ingrid i Edvarda, który ma odbyć się w połowie lipca. Praca wre, 

zjeżdżają się pierwsi goście, a wśród nich Louise z Jacobem. Minęło tyle czasu iw końcu... 

 

154. Żarna niebios / Maja Lidia Kossakowska ; ilustracje Grzegorz Krysiński.- 

Wydanie 2.- Lublin : Fabryka Słów, 2014. 

(Zastępy Anielskie / Maja Lidia Kossakowska ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aniołowie , Diabeł , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 
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"Nic, co anielskie, diabelnie nie jest nam obce. Te żarna przemielą Waszą wiarę w zaświaty. Aniołowie paktują               

z diabłami. Grzeszą pychą. Piją, bywają w burdelach i kasynach. Knują, zabijają, umierają. Z niebiańskiej 

doskonałości pozostał im tylko doskonały wygląd. Stworzeni na obraz i podobieństwo człowieka, mają nasze 

słabości. Jak anioł ćpun uzależniony od trawki z Fatimy, anioł stróż czujący niechęć do człowieka, którym 

przyszło mu się opiekować czy anioł zagłady, który nieszczególnie lubi niszczyć. Nie inaczej z mieszkańcami 

piekieł. I oni są do bólu… ludzcy. Nic dziwnego, skoro wyszliśmy spod ręki tego samego Boga". 

 

 

155. Życie na wynos / Olga Rudnicka.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emilia Przecinek (postać fikcyjna) , Kryminał , Powieść 

humorystyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Emilia Przecinek, znana autorka powieści dla kobiet, w wieku czterdziestu lat zostaje rozwódką z dwójką 

nastoletnich dzieci, kredytem hipotecznym do spłacenia oraz matką i teściową na karku. Dzieci nalegają, żeby 

chodziła na randki, a obie starsze panie, no cóż, jak to one, włażą z butami, gdzie tylko się da. W takiej sytuacji 

można albo załamać się nerwowo, albo popełnić morderstwo. Mimo niesprzyjających okoliczności Emilia 

postanawia odmienić swoje życie. Nie jest to łatwe, gdyż mężczyźni, których spotyka, absolutnie nie 

przypominają wspaniałych bohaterów jej powieści. Pech chce, że teściowa pisarki łamie nogę. Unieruchomiona na 

wózku, zaczyna obserwować sąsiadów, co okazuje się zajęciem na pełen etat, a nawet dwa, gdyż nie wszystko 

można zobaczyć przez okno, niektóre rzeczy trzeba podsłuchać. Przed wścibskimi staruszkami nic się nie ukryje. 

Ani kochanka o czerwonych włosach, ani skłonna do awantur żona, ani leżący w piwnicy trup, którego znajduje 

Emilia. 

 

 

156. Życie pasterza : opowieść z Krainy Jezior / James Rebanks ; tłumaczenie Adriana 

Sokołowska-Ostapko.- Kraków : Znak Litera Nova, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rebanks, James (1974- ) , Hodowcy owiec , Pasterstwo , Anglia 

(Wielka Brytania) , Powieść , Autobiografia 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

James Rebanks powrócił z wielkiego miasta na wieś, aby pracować na farmie, którą jego rodzina prowadzi od 

sześciuset lat. Z dala od zgiełku wiedzie proste życie w Krainie Jezior, gdzie ludzie od wieków hodują owce. Jego 

wybór stał się inspiracją dla milionów zabieganych, uzależnionych od smartfonów i poszukujących spokoju ludzi. 

Rebanks opowiedział im o świecie, w którym najważniejsze wartości wciąż mają sens, a relacje między jego 

mieszkańcami pozostały autentyczne, choć nie zawsze są łatwe. Książka Rebanksa to poruszająca historia 

człowieka, który wbrew trendom odnalazł spełnienie w prostocie życia i pokorze wobec natury. Opowieść                       

o związku z rodzinną tradycją, wyjątkowym regionem oraz z naturą, która wyznacza rytm życia mieszkańców. 

Autor "Życia pasterza" szczerością i wrażliwością podbił serca milionów czytelników i zachwyciło najbardziej 

wymagających krytyków. Książka stała się wydarzeniem literackim w Wielkiej Brytanii i USA oraz bestsellerem 

w Niemczech, Hiszpanii i Norwegii. 
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157. Żywi i umarli w Winsford / Håkan Nesser ; przełożyła Małgorzata Kłos.- 

Warszawa : Czarna Owca, 2016. 

(Czarna Seria : thriller) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Do Winsford, niewielkiej angielskiej miejscowości, przyjeżdża Maria, pięćdziesięciopięcioletnia Szwedka. To dla 

niej początek nowego rozdziału w życiu. Niestety przeszłość nie daje o sobie zapomnieć. Kobieta wraca 

wspomnieniami do trudnych momentów w swoim małżeństwie z Martinem, profesorem literaturoznawstwa. 

Ponadto odkrywa ponurą tajemnicę grupy pisarzy działających przed laty w Maroku. Co robił tam jej mąż? I co się 

z nim stało podczas ich ostatniej wspólnej podróży? 

 
 
 
 
 
 

 

Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
 

 

 

1. Caraval : chłopak, który smakował jak północ / Stephanie Garber ; tłumaczenie 

Mateusz Borowski.- Kraków : OMG Books, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Gry strategiczne , Ojcowie i córki , 

Uprowadzenie , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Scarlett i Tella całe życie spędziły na maleńkiej wyspie. Ich okrutny i wpływowy ojciec zaaranżował już dla 

Scarlett małżeństwo. Oznacza to, że jej tragiczny los jest przesądzony, a dziewczyna nigdy nie weźmie udziału                

w Caravalu, dorocznej grze, w której stawką jest spełnienie marzenia. Jednak szczęście niespodziewanie się do 

niej uśmiecha. Scarlett wraz z Tellą mają być gośćmi honorowymi mistrza ceremonii, tajemniczego Legendy. 

Dziewczyny widzą w tym szansę na uwolnienie się spod władzy despotycznego ojca. Ich sprzymierzeńcem zostaje 

przybyły zza morza Julian. Choć Scarlett początkowo nie podoba się jego towarzystwo, stopniowo ulega jego 
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urokowi. Jednak szybko okazuje się, że Legenda uprowadza Tellę, a jej odnalezienie jest przedmiotem gry. Czy 

Scarlett wygra i uratuje siostrę? Czy zainteresowanie Juliana jest prawdziwe, czy to tylko część rozgrywki? 

 

 

2. Sama się prosiła / Louse O'Neill ; przekład Anna Dobrzańska.- Łódź : Feeria 

Young - Wydawnictwo JK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trauma , Zgwałcenie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Pewnego dnia, po imprezie, Emma O’Donovan budzi się na progu swojego domu, a właściwie znajdują ją tam 

rodzice. Dziewczyna krwawi, jest brudna i zdezorientowana. Pamięta, że była z przyjaciółkami na imprezie, ale 

nie ma pojęcia, co się właściwie wydarzyło. Wie tylko tyle, że nikt nie odpowiada na jej esemesy. Do tej pory 

wszyscy chcieli być blisko niej, teraz w szkole odwracają się od niej i szepczą za jej plecami. Nic nie pamięta                   

z imprezy, ale ktoś wstawił na Facebooka jej zdjęcia. Zdjęcia, których nigdy nie zapomni. 

 
 

 

 

Literatura popularnonaukowa 

 
 

 
 1. Aby o nich nie zapomniano : wspomnienia / Jan Radożycki.- Łomianki ; 

Dziekanów Leśny : Wydawnictwo LTW, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Radożycki, Jan (1911-2003) , II wojna światowa (1939-1945) 

, Filologia klasyczna , Językoznawcy , Kampania wrześniowa (1939) , Nauczyciele 

języka łacińskiego , Ruch oporu , Tłumacze , Więźniowie polityczni , Polska , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Radożycki J. 

Regionalia:  Bukowsko , Bukowsko - historia - 20 w. - pamiętniki , Bukowsko - 

pamiętniki - 20 w , Bukowsko - Żydzi - pamiętniki , Czuchra, Józef (1911-1945) , 

Dębowiec (pow. Jasło) - szkolnictwo średnie - 1918-1939 r. - pamiętniki , Probst, 

Rudolf (1923-2015) , Radożycki, Jan (1911-2003) , Sanok (okręg) -Armia Krajowa - 

pamiętniki , Sanok (okręg) - historia - 1939-1945 r. - pamiętniki , Stawarczyk, Jan 

Nowości:  2017-05 
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1. Czas dzieciństwa i młodości; 2. Studia uniwersyteckie w Warszawie; 3. Pod okiem generała Franciszka 

Kleeberga; 4. Na pierwszej posadzie w gimnazjum w Łodzi; 5. Wojna obronna we wrześniu 1939 r.; 6. Pod 

okupacją; 7. W wiezieniu stalinowskim; 8. Z piekieł do czyśćca, czyli opuszczenie murów więziennych. 

 

 

2. Angielski dla samouków / Iva Dostálová, Šárka Zelenková i James Branam ; 

przełożyła Anna Jakubowska.- Ożarów Mazowiecki : Olesiejuk, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język angielski , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-811.111 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Angielski dla samouków jest podręcznikiem dla każdego, kto chciałby nauczyć się tego języka. Zapoznaje                       

z podstawami angielskiej gramatyki, prezentuje przydatne słownictwo i zwroty oraz uczy właściwego ich 

używania. Podręcznik ten, przeznaczony dla osób rozpoczynających naukę, może być wykorzystywany również 

podczas lekcji z nauczycielem. Książka jest praktycznym przewodnikiem po życiu codziennym. W każdej lekcji 

prezentowane są rzeczywiste sytuacje wraz z odpowiednim zasobem słownictwa. Podręcznik uwzględnia potrzeby 

samouków. Celem każdej lekcji jest motywowanie uczących się poprzez pokazanie tego, co mogą osiągnąć. 

Książka prezentuje nowe podejście do nauki języka, jest znakomita bez względu na to, gdzie i z kim się uczycie. 

 

 

3. Architekt wolnej Polski : świat wartości i idei Tadeusza Mazowieckiego / redakcja 

Aleksander Hall.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak ; Rzeszów : 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mazowiecki, Tadeusz (1927-2013) , Demokracja , Politycy , 

Polityka wewnętrzna , Wartośc , Polska , Esej , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2017-05 

 

 

Cz. I FUNDAMENTY: 1. Chrześcijaństwo: Maciej Zięba OP, "Stoimy na brzegu wieczności" ; 2. Personalizm: 

Stefan Frankiewicz, "Personalizm Mazowieckiego" ; 3. "Więź": Andrzej Wielowieyski, "Redaktor naczelny 

"Więzi" w latach 1958-1980 ; 4. Dialog: Kazimierz Wóycicki, "Dialog, polityka, wyczekiwanie. Uwagi o myśli 

politycznej Tadeusza Mazowieckiego ; CZ. II PUNKT ODNIESIENIA: 5. Polska: Aleksander Hall, "Polska" ; 6. 

Europa: Henryk Woźniakowski, "Silna Polska w wielkiej Europie ; 7. Państwo: Jacek Ambroziak, "Państwo 

według Tadeusza Mazowieckiego ; 8. Solidarność: Andrzej Friszke, "Mazowiecki a Solidarność" ; CZ. III 

ŚWIADECTWA I INSPIRACJE: 9. Konstytucja: Jerzy Ciemniewski, Tadeusz Mazowiecki - konstytucja" ; 10. 

Demokracja: Mirosław Wyrzykowski, "Demokracja polska 2016" ; 11. Obywatelskość: Andrzej Zoll, 

"Obywatelstwo i obywatelskość" ; 12. Wolność: Irena Lipowicz, "O wolności" ; 13. Sprawiedliwość: Jacek 

Taylor, "O sprawiedliwości" ; 14. Prawa człowieka: Roman Wieruszewski, "O prawach człowieka" ; 15. 

Tolerancja: Konstanty Gebert, Tolerancja w działaniu" ; 16. Społeczna gospodarka rynkowa: Waldemar 

Kuczyński, "Oko w oko z gospodarką" ; CZ. IV RODZINA: Tekst wygłoszony w imieniu wnuków Tadeusza 

Mazowieckiego podczas uroczystości pogrzebowej w katedrze św. Jana Chrzciciela 3 listopada 2013 roku. 
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4. Azyl : historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami / Diane Ackerman ; z 

angielskiego przełożyła Olga Zienkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Żabińska, Antonina (1908-1971) , Żabiński, Jan (1897-1974) , 

Miejski Ogród Zoologiczny (Warszawa) , Azyl (film) , II wojna światowa (1939-

1945) , Ogrody zoologiczne , Ratowanie i pomoc Żydom (1939-1945) , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2017-05 

 

W zbombardowanym i zrytym pociskami warszawskim ogrodzie zoologicznym Jan i Antonina Żabińscy podczas 

niemieckiej okupacji zdołali ocalić przez śmiercią kilkadziesiąt osób, udzielając im schronienia w domu, 

piwnicach i pustych klatkach po zwierzętach. Skoro zaś gościom nadawano jeszcze zwierzęce przezwiska,                      

a zwierzęta nosiły ludzkie imiona, willa Żabińskich w pełni zasługiwała na miano "domu pod zwariowaną 

gwiazdą". 

 

 

5. Bieszczady / [autorzy przewodnika: Krzysztof Plamowski (opracowanie na podstawie 

tekstów Natalii Figiel, Zbigniewa Klimczaka, Pawła Klimka, Barbary Zygmańskiej oraz 

własnych)].- Wydanie 2.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2016. 

(Travelbook) 

(Bezdroża : przewodniki ludzi ciekawych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bieszczady (góry) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Bieszczady 

Regionalia:  Bieszczady - przewodnik 

Nowości:  2017-05 

 

Atrakcje Bieszczadów ; 1.INFORMACJE PRAKTYCZNE: Dojazd, Baza noclegowa, Oferta turystyczna, 

Przygotowania do wycieczki, Informator A-Z ; 2. INFORMACJE KRAJOZNAWCZE: Krajoznawcze ABC, 

Zabytki, Ludzie Bieszczadów, Bieszczadzkie specjały ; 3. BIESZCZADY: Sanok i okolice, Lesko i okolice, 

Ustrzyki Dolne i okolice, Baligród i okolice, Solina i okolice, Czarna i okolice, Lutowiska i okolice, Komańcza              

i okolice, Cisna i okolice, Wetlina i okolice, Ustrzyki Górne i okolice. 

 

 

6. Byłem w piekle : nie polecam / Maciej Sikorski.- Bytom : Wydawnictwo Niecałe, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sikorski, Maciej (1971- ) , Duchowość katolicka , Metanoja , 

Narkomani , Świadectwa wiary , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-613.81/.84 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

1. Born to be; 2. Rysiek; 3. Narkotyki; 4. Wielka podróż donikąd; 5. Magiczna rzeczywistość; 6. M.; 7. New Age; 

8. Droga z Bogiem; 9. Alina; 10. Exit; 11. Koniec, czyli początek. 
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7. CasaMia : domowa kuchnia włoska : gotowanie z miłością i pasją! / [Cristina 

Bottari ; tłumaczenie Agnieszka Zielińska].- Poznań : Wydawnictwo Publicat, 

copyright 2013. 

(Pełnia Smaków) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kuchnia włoska , Książka kucharska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2017-05 

 

1. Przystawki; 2. Pierwsze dania; 3. Pizze i zapiekanki; 4. Drugie dania; 5. Warzywa i dodatki; 6. Desery; 7. 

Pomysły na stół. 

 

 

8. Chajzerów dwóch / [Zygmunt Chajzer & Filip Chajzer].- Warszawa : Prószyński 

Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Ojcowie i synowie , Polska , Pamiętniki i 

wspomnienia , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Chajzer Z. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

1. Zygmunt na początek; 2. Pierwsze koty za płoty; 3. Bastion; 4; Być jak; 5. Wyczynowcy; 6. Czar kół; 7. Do 

pracy, rodacy; 8. Dusza towarzystwa; 9. Podróże do celu i w celu; 10. Czytało się; 11. Słuchało się; 12. Oglądało 

się; 13. To pan żyje?; 14. W co się bawić?; 15. Fenomen gastronomiczny; 16. Skoki cywilizacyjne; 17. 

Technofanaberie; 18. Dałem ptaszkowi polatać; 19. Podaj cegłę; 20. Wymodzeni; 21. Filip na koniec. 

 

 

9. Dawaj czasy! czyli Wyzwolenie po sowiecku / Stanisław M. Jankowski.- Poznań : 

Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 

(Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Ludność , Przestępstwo 

wojenne , Wojsko , Polska , ZSRR 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Regionalia:  Kuryłówka - bitwa 1945 r 

Nowości:  2017-05 

 

1. Majdanek pod zarządem NKWD; 2. Ostatnie dni pracy delegata "Łukasza'; 3. Kontrrewolucja po lwowsku; 4. 

Czołgi przeciwko katedrze; 5. Zabij go!; 6. Kule i batoniki; 7. Radosna sterta niemieckich trupów; 8. Nie będzie 

litości dla nikogo; ; 9. Wykończymy wroga w jego legowisku; 10. Czaszkami zabitych Niemców wybrukuję ulice 

Berlina; 11. Z pepeszą i harmonią; 12. Buty honwedów potrzebne od zaraz; 13. Diabeł o skośnych oczach; 14.               

O czym lepiej było nie rozmawiać; 15. Armia Krajowa jedzie na Sybir; 16. Ludzkie reparacje wojenne; 17. 

Miejsce pod ścianą... [i in.]. 
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10. Depresja u dzieci i młodzieży : poradnik dla rodziców / Sylwia Walerych.- 

Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja psychiczna , Dziecko , Młodzież , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

1. Depresja - podstawowe wiadomości: Objawy depresji ; Występowanie depresji u dzieci i młodzieży ; Depresja 

u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ; Depresja u nastolatków ; Przyczyny depresji u dzieci                     

i młodzieży ; Przebieg i skutki depresji u dzieci i młodzieży ; Leczenie depresji u dzieci i młodzieży. 2. Depresja - 

jak pomóc dziecku. 3. Skala Depresji Becka - ankieta. 4. Samouszkodzenia i próby samobójcze. 5. Strata i proces 

żałoby. 6. Słownik pojęć. 

 

 

11. Deszczowi ludzie : prawdziwe historie osób z autyzmem / Anna Kaik.- Kraków : 

Wydawnictwo eSPe, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Farma Życia , Osoby z autyzmem , Polska , Antologia , 

Biografia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

1. Wbrew temu, co mówią; 2. We dwoje na huśtawce; 3. Inna miłość; 4. Scherzo; 5. Krzyże i cuda; 6. Od A do Z; 

7. Na wysepkach sensu; 8. Przez uchylone drzwi; 9. Odblask; 10. Kiedy wychodzi słońce. 

 

 

12. Dialog zamiast kar / Zofia Aleksandra Żuczkowska.- Podkowa Leśna : 

Wydawnictwo MiND, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko , Rozmowa , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

Ta książka to podsumowanie wieloletniej pracy z dorosłymi i dziećmi doświadczonej pedagożki i trenerki 

Porozumienia bez Przemocy. Zofia Aleksandra Żuczkowska od lat doradza nauczycielom i rodzicom, jak budować 

zdrowe relacje z dziećmi i młodzieżą oraz jak rozwiązywać rozmaite konflikty. Korzysta przy tym ze 

współczesnej myśli pedagogicznej, w szczególności idei Jespera Juula, oraz zasad Nonviolent Communication 

(NVC) Marshalla B. Rosenberga. Bogaty materiał ćwiczeniowy i liczne przykłady czynią z tej książki cenne 

wsparcie w rozwijaniu bliskości i kontaktu z dziećmi poza wszelkimi sztywnymi metodami wychowawczymi. 

Autorka prezentuje bowiem przekonanie, że najważniejsze, co możemy dać dzieciom, to chwile bliskiego 

kontaktu, które przynoszą obu stronom głębokie poczucie porozumienia. 
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13. Fałszerze pieprzu : historia rodzinna / Monika Sznajderman.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sznajderman, Monika (1959- ) , Sznajderman (rodzina) , Rody , 

Żydzi , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929.5/.9 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

1. Martin Pollack. Mowa jednak złotem; 2. Pensjonat pamięci; 3. Księga Radomia; 4. Najdalsza granica; 5. 

"Myśmy uratowali się wszyscy, oni wszyscy zginęli"; 6. Jak już nikt nie żył. 

 

 

14. Grube ryby / Michał Matys.- Warszawa : Agora, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarnecki, Leszek (1962- ) , Czempiński, Gromosław (1945- ) , 

Góral, Adam (1955- ) , Gudzowaty, Aleksander (1938-2013) , Krauze, Ryszard (1956- ) 

, Kluska, Roman (1954- ) , Kulczyk, Jan (1950-2015) , Solorz-Żak, Zygmunt (1956- ) , 

Sołowow, Michał (1962- ) , Szlanta, Janusz (1953- ) , Elita ekonomiczna , Gospodarka , 

Przedsiębiorcy , Polska , Biografia , Esej 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2017-05 

 

1. Na początek: "Płotkę zjada duży kiełbik", czyli jak powstał polski kapitalizm; 2. Jan Kulczyk: Doktora Jana 

biznes bez granic; 3. Zygmunt Solorz-Żak: Słońce z Pragi; 4. Michał Sołowow: Mistrz kierownicy ucieka; 5. 

Leszek Czarnecki: Wielki błękit; 6. Ryszard Krauze: Zakleszczony w Kazachstanie; 7. Adam Góral: Jak ryba 

połknęła rybaka; 8. Aleksander Gudzowaty: Dupa jestem, nie oligarcha; 9. Janusz Szlanta: Jak żyć, panie 

prokuratorze?; 10. Roman Kluska: Legenda o dobrym pasterzu; 11. Gromosław Czempiński: Nazywam się 

Czempiński. James Czempiński. 

 

 

15. Ikony z kolekcji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : to jest 

objaśnienie wystawy / Renata Kinga Jara.- Sanok : Muzeum Budownictwa 

Ludowego, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Muzeum Budownictwa Ludowego (Sanok) , Ikony , 

Malarstwo polskie , Malarstwo ukraińskie , Zbiory muzealne , Sanok (woj. 

podkarpackie) , Album , Przewodnik po wystawie 

Sygnatura:  WG-75 

Regionalia:  Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego - wystawy , sanok -      

Muzeum Budownictwa Ludowe - zbiory 

                Nowości:  2017-05 

 

Wystawa stała "Ikony od XV do XX wieku ze zbiorów muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku" jest 

prezentacją najlepszych przykładów malarstwa z muzealnej kolekcji cerkiewnej. Udostępniony do publicznego 

oglądu zbiór ikon liczy ponad 200 egzemplarzy. Powstał w oparciu o prowadzoną w latach 60. Ubiegłego wieku 

przez służby konserwatorskie akcję zabezpieczania dóbr cerkiewnych na obszarze południowo-wschodniej Polski, 

objętym po II wojnie światowej wysiedleniami w ramach operacji "Wisła". Muzealny zbiór sztuki cerkiewnej 

pochodzi z cerkwi podległych najpierw prawosławnej, później greckokatolickiej eparchii przemyskiej i lwowskiej, 

a w ramach aktualnych granic państwowych - greckokatolickiej Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej. W zakresie 
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nomenklatury wobec ikon najstarszych, datowanych na XV i XVI wiek, w literaturze przedmiotu i niniejszym 

tekście, używa się określenia zachodnioruskie, mając na uwadze Rusińskie dziedzictwo ziem przyłączonych około 

połowy XIV wieku do Polski, a względem ikon powstałych od XVII wieku - ukraińskie, ze względu na rodzący 

się wówczas etnos ukraiński. 

 

 

16. Katowice i Górny Śląsk / [autor przewodnika Mateusz Świstak].- Gliwice : Helion, 

copyright 2017. 

(Travelbook) 

(Bezdroża : przewodniki ludzi ciekawych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Górny Śląsk , Katowice (woj. śląskie) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Katowice (okręg) 

Nowości:  2017-05 

 

 

Atrakcje Katowic i Górnego Śląska ; 1. INFORMACJE PRAKTYCZNE: Przygotowania do podróży i dojazd, Na 

miejscu, Informacje A-Z ; 2. INFORMACJE KRAJOZNAWCZE: Charakterystyka terenu, Historia ; 3. 

KATOWICE ; 4. GÓRNY ŚLĄSK. 

 

 

17. Kazimierz Dolny, Lublin i okolice / [autorka przewodnika Magdalena Bodnari].- 

Gliwice : Helion, copyright 2017. 

(Travelbook) 

(Bezdroża : przewodniki ludzi ciekawych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kazimierz Dolny (woj. lubelskie) , Kazimierz Dolny (woj. 

lubelskie ; okolice) , Lublin (woj. lubelskie) , Lublin (woj. lubelskie ; okolice) , 

Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Lublin (okręg) 

Nowości:  2017-05 

 

Atrakcje Kazimierza Dolnego i Lublina ; 1. INFORMACJE PRAKTYCZNE: Na miejscu, Informacje A-Z ; 2. 

INFORMACJE KRAJOZNAWCZE: Krajoznawcze ABC, Święta i festiwale ; 3. KAZIMIERZ DOLNY: Historia, 

Stare Miasto, Trasy wycieczek, Okolice Kazimierza Dolnego ; 4. LUBLIN: Historia, Stare Miasto, Śródmieście, 

Kalinowszczyzna, Za Cukrownią, Atrakcje poza centrum, Żydzi w Lublinie, Okolice Lublina. 

 

 

18. Kiedy twoja złość krzywdzi dziecko : poradnik dla rodziców / Matthew McKay, 

Patrick Fanning, Kim Paleg, Dana Landis ; [przekład Dariusz Syska].- Podkowa Leśna : 

Wydawnictwo MiND, copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gniew , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Wszyscy rodzice złoszczą się czasem na swoje dzieci. Niekiedy problem wymyka się jednak spod kontroli, kiedy 

krzyk, pretensje, oskarżenia, a nawet klapsy stają się stałym elementem relacji między rodzicami a dzieckiem. Ma 

to negatywny wpływ na jego rozwój, poczucie własnej wartości i kształtowanie się charakteru moralnego. Książka 
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KIEDY TWOJA ZŁOŚĆ KRZYWDZI DZIECKO pomaga dorosłym radzić sobie z uczuciem złości wobec 

dziecka w różnych sytuacjach. Jest ona efektem pracy z prawie trzystoma rodzicami. Autorzy ujawniają proste 

mechanizmy powstawania rodzicielskiej frustracji, która kulminuje wybuchem złości. Najczęściej ma ona źródło 

w niezrozumieniu zachowania dziecka i błędnej interpretacji motywów jego działania. Książka oferuje skuteczne 

rozwiązania w walce z rodzicielskim gniewem, pomaga być bardziej skutecznym rodzicem i znaleźć nić 

porozumienia z dzieckiem. 

 

 

19. Ksiądz Jan Kaczkowski : czekam na was, ale się nie spieszcie / Iza Bartosz, Kapsyda 

Kobro-Okołowicz.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kaczkowski, Jan (1977-2016) , Duchowieństwo katolickie , 

Duszpasterstwo , Hospicja , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

CZ. I. KRÓL PRZYJAŹNI. ROZMOWA Z KAPSYDĄ KOBRO-OKOŁOWICZ, 1. Koty za płoty; 2. Empatia to 

podstawa; 3. Cuda się zdarzają; 4. Człowiek nie jest tylko białkiem; 5. Módl się , jak umiesz; 6. Porządnie 

odjechana impreza; 7. Mój ty smutku, CZ. II. ON GDZIEŚ TU JEST. WSPOMNIENIA RODZINY                          

I PRZYJACIÓŁ. 

 

 

20. Kuchnia roślinna dla każdego / Eryk Wałkowicz.- Kraków : Flow Books, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Potrawy jarskie , Weganizm , Przepisy kulinarne , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

1. Roślinna kuchnia i dieta-co w trawie piszczy?; 2. Jak jeść i nie zwariować?; 3. Kuchenne porady dla zdrowia; 4. 

Przepisy-co, jak i dlaczego?; 5. Przepisy-gotujemy: a) Poranki i wieczory, b) Przystawki i przekąski, c) Obiady, d) 

Słodkie, e) Napoje. 

 

 

21. Lepiej, byś tam umarł / Mamed Khalidov, Szczepan Twardoch.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B., copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chalidow, Mamed (1980- ) , Zawodnicy mieszanych sztuk 

walki , Biografia , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-796.8 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Czy kiedy uciekał przed wojną i bombami, mógł marzyć, że stanie się jednym z najsłynniejszych, najbardziej 

prawdziwych i kochanych sportowców? Jednym z największych wojowników świata? Czeczen i Polak. Dumny 
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góral z Kaukazu, głęboko wierzący muzułmanin i lokalny olsztyński patriota. Wzór twardej, jakby niedzisiejszej 

męskości i skłonny do żartów chłopak z sąsiedztwa. Troskliwy mąż i ojciec. Kiedyś bał się ciemności i bomb, 

dzisiaj drży o swoją rodzinę. Mamed Khalidov, wojownik - po raz pierwszy o sobie w szczerej rozmowie ze 

znanym pisarzem. 

 

 

22. Ludzie i gady / Mariusz Sepioło.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Służba więzienna , Więźniowie , Więziennictwo , Życie 

codzienne , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

1. Wjazd; 2. Hierwrchia; 3. Gady; 4. Dni, noce; 5. Ciała, dusze; 6. Kawałek nieba; 7. Z drugiej strony. Rozmowa  

z Andrzejem Dembińskim, emerytowanym funkcjonariuszem Służby Więziennej. 

 

 

23. Mazury i Warmia / [autorzy przewodnika Krzysztof Szczepanik oraz Iwona Baturo].- 

Wydanie 2.- Gliwice : Helion, copyright 2017. 

(Travelbook) 

(Bezdroża : przewodniki ludzi ciekawych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mazury , Warmia , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Mazury 

Nowości:  2017-05 

 

 

Atrakcje Warmii i Mazur ; 1. INFORMACJE PRAKTYCZNE: Przed wyjazdem, Dojazd, Na miejscu ; 2. 

INFORMACJE KRAJOZNAWCZE: Krajoznawcze ABC, Społeczeństwo, Kultura i sztuka, Kuchnia ; 3. 

KOMPLEKS MAMR: Giżycko, Węgorzewo ; 4. ŚNIARDWY I OKOLICE: Mikołajki, Orzysz, Pisz, Ruciane-

Nida, Ryn, Kętrzyn, Mrągowo ; 5. POJEZIERZE EŁCKIE: Ełk ; 6. POJEZIERZE IŁAWSKIE: Iława, Ostróda ; 7. 

NAD ZALEWEM WIŚLANYM I POJEZIERZE OLSZTYŃSKIE: Braniewo, Elbląg, Frombork, Pieniężno, 

Lidzbark Warmiński, Olsztyn. 

 

 

24. Niebezpieczne związki Andrzeja Leppera / Wojciech Sumliński.- Warszawa : 

Wojciech Sumliński Reporter, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lepper, Andrzej (1954-2011) , Samoobrona Rzeczypospolitej 

Polskiej , Dziennikarstwo śledcze , Politycy , Samobójstwo , Służby specjalne , 

Śledztwo i dochodzenie , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-323.27/.28 

Nowości:  2017-05 

 

 

1. Opowieść oficera ABW; 2. Lewiatan; 3. Odkupienie; 4. Dokumenty. 
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25. Non omnis moriar : abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach / relacje zebr., 

wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński.- Rzeszów : Instytut Pamięci 

Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział : 

Uniwersytet Rzeszowski ; Lwów : Wydawnictwo bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji 

Lwowskiej Obrządku Łacińskiego, 2016. 

(Seria Wydawnicza IPN Oddział w Rzeszowie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tokarczuk, Ignacy (1918-2012) , Biskupi - katolicyzm - Polska - 

od 1944 r , Duchowieństwo katolickie - Polska - 20-21 w , Antologie , Pamiętniki 

polskie - 20-21 w 

    Sygnatura:  WG-272 

    Regionalia:  Przemyska, diecezja (katol.) - biskupi - od 1944 r. - pamiętniki , Przemyśl  

- biskupi - od 1944 r. - pamiętniki , Rzeszów - tablice pamiątkowe (fot. ; s. przedostatnia) ,  

Rzeszów (okręg) - biografie - 20-21 w , Tokarczuk, Ignacy (1918-2012) 

                Nowości:  2017-05 

 

RELACJE: 1. Józefa Barana; 2. ks. Stanisława Bartmińskiego; 3. Janusza Bazdyły; 4. ks. Stanisława Bełzy; 5. bp. 

Edwarda Białogłowskiego; 6. s. Justyny Blachy CSSF; 7. Zygmunta Błaża; 8. Tadeusza Błażki; 9. ks. Adama 

Bonieckiego MIC; 10. bp. Mariana Buczka; 11. s. Władysławy Buczyńskiej SNMPNP; 12. ks. Krzysztofa 

Chudzia; 13. Adama Cichockiego; 14. Bohdana Cywińskiego... [i in]. 

 

 

26. Pierwsze damy antycznego Rzymu : kobiety, które stały za plecami cesarzy / 

Annelise Freisenbruch ; tłumaczyła Grażyna Waluga.- Warszawa : Bellona, copyright 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Władcy , Starożytny Rzym , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(3) 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

1. Ulikses w przebraniu kobiecym. Narodziny pierwszej damy antycznego Rzymu; 2. Pierwsza rodzina: kobiety 

Augusta; 3. Waśń rodowa: księżniczka ludu i kobiety za rządów Tyberiusza; 4. Wiedźmy znad Tybru: ostatnie 

cesarzowe dynastii julijsko-klaudyjskiej; 5. Mała Kleopatra: żydowska księżniczka i pierwsze damy dynastii 

Flawiuszów; 6. Dobre cesarzowe-pierwsze damy drugiego stulecia; 7. Cesarzowa filozofka: Julia Domna                      

i "syryjski matriarchat"; 8. Pierwsza cesarzowa chrześcijańska: kobiety w czasach Konstantyna; 9. Oblubienice 

Chrystusa, córy Ewy: pierwsze damy ostatniej rzymskiej dynastii. 

 

 

27. Planeta Kaukaz / Wojciech Górecki.- Wydanie 3.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2017. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Górecki, Wojciech (1970- ) , Kaukaz (region) , Relacja z 

podróży , Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(47+57) 

Nowości:  2017-05 
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1. Elbrus; 2. Z notatek (1); 3. Miraż; 4. Z notatek (2); 5. Lezginka; 6. Z notatek (3); 7. Hinalug; 8. Z notatek (4); 9. 

Zikr; 10. Z notatek (5); 11. Magas; 12. Z notatek (6); 13. Darial; 14. Z notatek (7); 15. Uastyrdży... [i in]. 

 

 

28. Plaża za szafą : Polska kryminalna / Marcin Kącki.- Warszawa : Agora, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Patologia społeczna , Przestępczość , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

 

I. MEDICAL THRILLER: Spokojny sen ratownika ; Niemowlak na gwarancji ; Uciekajcie stąd ; Pigułka 

szczęścia ; Wszyscy mówią: kocham cię. II. KRYMINALNA POLSKA: Anna ucieka z Konstancina ; Zróbmy, 

ciociu ostatni włam ; Zemsta "Włoszki" ; Nóż w brzuchu ; Złodziejka krzyża. III. TROPY: Plaża za szafą ; Czeski 

błąd; Gdzie diabeł nie skusi, tam baba musi ; Casting do gangu. IV. PODWÓJNE DNO: Bracia ; Ładne osiedle 

zamknięte w sobie ; Zjedli Jezusa w Międzychodzie ; Podwójne dno ; Cyganie w wielkim mieście ; Zamrażarka ; 

Załamanie szyfranta Zielonki ; Zagubiona agentura. V. DOTYK: Szczelina ; Kuszenie w cieniu katedry. 

 

 

29. Podkarpacka Historia. Nr 5-6 (29-30) maj - czerwiec 2017 r. / [redaktor naczelny 

Szymon Jakubowski].- Rzeszów : Tradycja, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podkarpacie Północne , Rzeszów (woj. podkarpackie ; 

okolice) , Czasopismo historyczne , Czasopismo polskie , Czasopismo 

popularnonaukowe 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z- Rzeszów (okręg) 

Regionalia:  Rzeszów - historia , Rzeszów (okręg) - historia 

Nowości:  2017-05 

 

Temat z okładki; 2. Temat numeru: Skarby wydarte ziemi; 3. Wydarzyło się; 4. Historie zapomniane; 5. Pitaval; 6. 

Okruchy historii; 7. Sylwetki; 8. Podróże z Podkarpacką Historią; 9. Relacje; 10. Smaki Galicji. 

 

 

30. Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947 / Jan 

Pisuliński.- Wydanie 2 poprawione- Rzeszów : Libra PL, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka narodowościowa , Ukraińcy za granicą , Wysiedlanie , 

Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Regionalia:  Rzeszów (okręg) - historia - 1944-1956 r , Rzeszów (okręg) - ludność - 

1944-1956 r , Rzeszów (okręg) - stosunki etniczne - 1944-1956 r , Rzeszów (okręg) - 

Ukraińcy - 1944-1956 r 

      Nowości:  2017-05 

 

1. Stosunki polsko-ukraińskie przed 1944 r.; 2. Umowa; 3. organizacja i funkcjonowanie aparatu 

przesiedleńczego; 4. Pierwszy etap akcji przesiedleńczej (październik 1944 r.-luty 1945 r.); 5. Drugi etap akcji 

przesiedleńczej (marzec-sierpień 1945 r.); 6. Trzeci etap akcji przesiedleńczej (wrzesień 1945 r.-luty 1946 r.); 7. 

Ostatni etap akcji przesiedleńczej (marzec 1946 r.-maj 1947 r.); 8. Losy przesiedlonych na Ukrainie Sowieckiej. 
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31. Rzeszów na wyciągnięcie ręki : przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i 

słabowidzących / Jakub Nowak, Ewelina Rusinek.- Rzeszów ; Warszawa : Altix, 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeszów (woj. podkarpackie) , Przewodnik turystyczny , 

Książki dla niewidomych 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Rzeszów 

Regionalia:  Rzeszów - przewodnik 

Nowości:  2017-05 

 

1. Kilka słów o Rzeszowie ; 2. Dworzec PKP ; 3. Okrągła kładka ; 4. Urząd Wojewódzki ; 5. Klasztor, kościół                 

i ogrody Ojców Bernardynów ; 6. Pomnik Czynu Rewolucyjnego ; 7. Rynek ; Podziemna Trasa Turystyczna 

"Rzeszowskie Piwnice" ; 8. Stary Cmentarz ; 9. Aleja Lubomirskich i Aleja Pod Kasztanami ; 10. Fontanna 

multimedialna ; 11. Letni pałac Lubomirskich ; 12. Zamek Lubomirskich. 

 

 

32. Siostra naszego Boga : niezwykła historia Hanny Chrzanowskiej / Paweł 

Zuchniewicz.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chrzanowska, Hanna (1902-1973) , Wojtyła, Karol (1920-2005) 

, Pielęgniarki i pielęgniarze , Pielęgniarstwo , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Chrzanowska H. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Prolog. W raju, 1. Gdzie Hania?; 2. Wojna i pokój; 3. Pierwsza kropla w oceanie; 4. Przekroczyć próg nadziei; 5. 

Łańcuch; 6. Wspinaczka; 7. Dusza musi być złota; 8. "Wielkimi darami uczczonym od Tego, którego moc 

przedziwna", Epilog. Tajemnica Hanny. 

 

 

33. Slow life według ojca Leona : Anna Dymna, Marek Kamiński, Joanna 

Kołaczkowska, Cezary Nowak "Cezik", Marcin Prokop, Krzysztof Skórzyński w 

rozmowach z Leonem Knabitem.- Kraków : Znak, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  CeZik (1985- ) , Dymna, Anna (1951- ) , Kamiński, Marek 

(1964- ) , Kołaczkowska, Joanna (1966- ) , Prokop, Marcin (1977- ) , Skórzyński, 

Krzysztof , Duchowość , Samorealizacja , Sens życia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2017-05 

 

I. Dzień 1: Marcin Prokop/Nie muszę jeść wszystkiego; II. Dzień 2: Anna Dymna/Radość-to tylko miłość; III. 

Dzień 3: Cezary Nowak "Cezik"/Najfajniejsze rzeczy robią bez ciśnienia; IV. Dzień 4: Marek Kamiński/Nigdy nie 

przestanę szukać; V. Dzień 5: Joanna Kołaczkowska/Bądź poważni: zacznijmy się śmiać!; VI. Dzień 6: Krzysztof 

Skórzyński/Słuchać całym sobą; VII. Dzień 7: Odpoczywamy. 
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34. Steczkowscy : miłość wbrew regule : osobista biografia rodziny / Agata 

Steczkowska [oraz] Beata Nowicka.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Steczkowski, Stanisław (1935-2001) , Steczkowscy (rodzina) , 

Muzycy polscy , Pedagodzy , Polska , Biografia 

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

Regionalia:  Duląbka - biografie - 20-21 w , Rzeszów - a Steczkowscy (rodzina) , 

Rzeszów - a Steczkowski, Stanisław (1935-2001) , Sieniawa (pow. Przeworsk) - a 

Steczkowski, Stanisław (1935-2001) , Stalowa Wola - biografie - od 1944 r , 

Steczkowscy (rodzina) , Steczkowscy (rodzina) - a Rzeszów , Steczkowski, Stanisław 

(1935-2001) , Steczkowski, Stanisław (1935-2001) - a Rzeszów , Steczkowski, 

Stanisław (1935-2001) - a Sieniawa (pow. Przeworsk) 

Nowości:  2017-05 

 

1. Wiktoria; 2. Maria; 3. Stanisław; 4. Danuta; 5. Miłość; 6. Kościół; 7. Agata; 8. Małżeństwo; 9. Muzyka; 10. 

Rodzina; 11. Byt; 12. Zasady; 13. Chór; 14. Obowiązki; 15. W trasie; 16. Pasja; 17. Reguła. 

 

 

35. Sudety / [autorzy przewodnika Natalia Figiel, Paweł Klimek, Krzysztof Rostek, 

Krzysztof Mazurski, Katarzyna Wojsław ; aktualizacja Anna Truszkowska].- Wydanie 

2.- Gliwice : Helion, copyright 2017. 

(Travelbook) 

(Bezdroża : przewodniki ludzi ciekawych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sudety , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Sudety 

Nowości:  2017-05 

 

Atrakcje Sudetów ; 1. INFORMACJE PRAKTYCZNE: Dojazd, Baza noclegowa, Oferta turystyczna, Informator 

A-Z ; 2. INFORMACJE KRAJOZNAWCZE: Krajoznawcze ABC ; 3. ZWIEDZANIE SUDETÓW: Góry Izerskie, 

Kotlina Jeleniogórska, Karkonosze, Rudawy Janowickie, Wałbrzych i okolice, Góry Sowie, Góry Stołowe, Góry 

Bardzkie, Góry Bystrzyckie, Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie. 

 

 

36. Sześć lat : pożegnanie z siostrą / Charlotte Link ; z języka niemieckiego przełożyła 

Daria Kuczyńska-Szymala.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Link, Charlotte (1963- ) , Chorzy na nowotwory , Pisarze , 

Rodzeństwo , Niemcy , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-616-006 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Charlotte Link, autorka wielu bestsellerów, w przejmujący sposób opisuje chorobę i śmierć swojej siostry 

Franziski. To nie tylko najbardziej osobiste dzieło pisarki, dające również wgląd w jej własne życie, ale także 

poruszające przedstawienie przeżywanego przez kilka lat lęku przed utratą najukochańszej osoby. Charlotte Link 

opisuje codzienność niemieckich szpitali, na którą skazani są chorzy na raka oraz ich bliscy, spotkania ze 

wspaniałymi, zaangażowanymi lekarzami, ale także z takimi, których zachowanie sprawia, że ciarki przechodzą 

po plecach. Ta opowieść to także apel o to, by nigdy nie porzucać nadziei - bo tylko ona daje siłę do walki. 
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37. Tadeusz Kościuszko : 1746-1817 : republikanin, naczelnik, inżynier / autorzy 

Jerzy Besala, Tomasz Bohun, Jarosław Czubaty, Wika Filipowicz, Piotr 

Hapanowicz, Tomasz Hen-Konarski, Tomasz Kizwalter, Radosław Lolo, Łukasz 

Przybyło, Marcin Sendecki, Andrzej Szwarc, Anatol Taras, Piotr Ugniewski ; 

[redaktor wydania Jolanta Zarembina, współpraca Leszek Będkowski].- Warszawa : 

Polityka Spółka z o.o., 2017. 

(Pomocnik Historyczny. Biografie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościuszko, Tadeusz (1746-1817) , Dowódcy (wojsko) , 

Insurekcja kościuszkowska (1794) , Wojna o niepodległość  Stanów Zjednoczonych 

(1775-1783) , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Czasopismo historyczne , 

Czasopismo polskie , Czasopismo popularnonaukowe , Biografia 

  Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Kościuszko T. 

  Nowości:  2017-05 

 

1. Epoka i postać; 2. Konteksty; 3. Dokumenty; 4. Detale. 

 

 

38. Trójmiasto / [autorki przewodnika Katarzyna Głuc, Monika Jurczyk].- Gliwice : 

Helion, copyright 2017. 

(Travelbook) 

(Bezdroża : przewodniki ludzi ciekawych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gdańsk (woj. pomorskie) , Gdynia (woj. pomorskie) , Sopot 

(woj. pomorskie) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Gdańsk (okręg) 

Nowości:  2017-05 

 

Atrakcje Trójmiasta ; 1. INFORMACJE PRAKTYCZNE: Przed wyjazdem, Dojazd, Na miejscu ; 2. 

INFORMACJE KRAJOZNAWCZE: Krajoznawcze ABC, Historia, Społeczeństwo, Kultura i sztuka ; 3. 

GDAŃSK: Młode Miasto i Stare Miasto, Główne Miasto i wyspy na Motławie, Stare Przedmieście, Nowy Port               

i Przeróbka, Wrzeszcz i Oliwa ; 4. SOPOT: Spacer po najstarszym kaszubskim uzdrowisku ; 5. GDYNIA: 

Śródmieście i okolice, Kolibki, Orłowo, Mały Kack, Redłowo ; 6. OKOLICE TRÓJMIASTA. 

 

 

39. Tu byłem : Tony Halik / Mirosław Wlekły.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Halik, Tony (1921-1998) , Dziennikarze , Podróżnicy , 

Argentyna , Polska , Biografia , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

CZĘŚĆ I. TONY (1974-1998): 1. Skoczkowie z Acapulco; 2. Barszczyk; 3. Prezydent Echeverria; 4. 

Przeprowadzka; 5. Odkrycie; 6. Obywatel; 7. Cholernie mi się podobasz; 8. Forum to stodoła...[i in.], CZĘŚĆ II. 

ANTONIO (1944-1974): 1. Halik spada z nieba; 2. Ślub; 3. Afryka; 4. Stek; 5. Wulgarna Evita Perón; 6. 

Milionerzy snów; 7. Rzeka; 8. Tio loco... [i in.], CZĘŚĆ III. MIECZYSŁAW (1921-1942): 1. Sienkiewicz, 

Żeromski, Skłodowska; 2. Narodziny; 3. Młodość; 4. Ucieczka z flisakami; 5. Wojna; 6. Elżbieta; 7. Listy do 
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Badowskiego; 8. Sprzedał gęsi Halikoju, CZĘŚĆ IV. MAX (1942-1945): 1. Listy z Lubowidza; 2. Zakład 

fotograficzny; 3. Ausbildung Batterie Schwere; 4. Wszyscy jesteśmy Halikami; 5. Bombowiec; 6. Wyznanie; 7. 

Partyzantka; 8. Wiersz. 

 

 

40. Urologia : podręcznik dla studentów medycyny / redakcja naukowa Andrzej 

Borkowski ; autorzy Andrzej Borkowski [i inni].- Wydanie 2, 4 dodruk.- Warszawa : 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Urologia , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

1. Podstawowe pojęcia. Symptomatologia ; 2. Badanie urologiczne ; 3. Diagnostyka obrazowa nerek, górnych                  

i dolnych dróg moczowych ; 4. Czynnościowe zaburzenia mikcji ; 5. Wady wrodzone nerek i narządów moczowo-

płciowych ; 6. Urazy nerek i narządów moczowo-płciowych ; 7. Nowotwory nerek i narządów układu moczowo-

płciowego ; 8. Choroby gruczołu krokowego ; 9. Kamica moczowa ; 10. Zakażenia nerek i dróg moczowych ; 11. 

Niepłodność męska ; 12. Zaburzenia erekcji ; 13. Instrumentarium urologiczne ; 14. Podstawowe zabiegi 

urologiczne. 

 

 

41. Wagiel : jeszcze wszystko będzie możliwe / Wojciech Waglewski w rozmowie z 

Wojciechem Bonowiczem.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Waglewski, Wojciech (1953- ) , Gitarzyści polscy , Muzycy 

polscy , Muzyka polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Waglewski W. 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

1. Muzyk to wojownik; 2. Nie lubię mdłych twarzy; 3. Jak poderwać Grażynę W?; 4. Zen, Nirwana, socjologia; 5. 

Lekcje pokory; 6. Wyzwolenie; 7. Muzyka latającej ryby; 8. W stronę Voo Voo; 9. Szukając dźwięków i słów; 10. 

Żona, synowie, wolność; 11. Rozstania i spotkania; 12. Kwinta zmniejszona; ; 13. Hendrixowi też omskną się 

paluchy; 14. Nie muszę musieć. 

 

 

42. Warszawa / [autorzy przewodnika Ewa Michalska, Marcin Michalski].- Gliwice : 

Helion, copyright 2017. 

(Travelbook) 

(Bezdroża : przewodniki ludzi ciekawych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Warszawa , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Warszawa 

Nowości:  2017-05 

 

 

Atrakcje Warszawy ; 1. INFORMACJE PRAKTYCZNE: Dojazd, Na miejscu, Kultura i rozrywka, Informator A-

Z ; 2. INFORMACJE KRAJOZNAWCZE: Krajoznawcze ABC, Zaproszenie do Warszawy, Geograficzne ABC, 
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Miasto nad Wisłą, Mieszkańcy Warszawy, Gwara warszawska, Panorama sakralna stolicy ; 3. ZWIEDZANIE 

WARSZAWY: Śródmieście, Żoliborz, Bielany, Wola, Ochota, Mokotów, Ursynów, Wilanów, Wawer, Praga-

Południe, Praga-Północ, Targówek; 4. OKOLICE WARSZAWY. 

 

 

43. Wrocław / [autorzy przewodnika Eliza Czyżewska, Jakub Wolski, Ewa 

Chopkowicz].- Gliwice : Helion, copyright 2017. 

(Travelbook) 

(Bezdroża : przewodniki ludzi ciekawych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wrocław (woj. dolnośląskie) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Wrocław 

Nowości:  2017-05 

 

 

Atrakcje Wrocławia ; 1. INFORMACJE PRAKTYCZNE: Przed wyjazdem, Dojazd, Na miejscu ; 2. 

INFORMACJE KRAJOZNAWCZE: Krajoznawcze ABC, Historia, Architektura, Duch Wrocławia, Kulinaria ; 3. 

WROCŁAW: Od Dworca Głównego do Rynku, Rynek i okolice, Południowa część Starego Miasta, Wzdłuż Odry, 

Wyspy i Ostrów Tumski, Wokół Hali Stulecia, Pozostałe atrakcje Wrocławia ; 4. OKOLICE WROCŁAWIA. 

 

 

44. Wybrzeże Bałtyku i Bornholm / [autorzy Magdalena Bażela, Peter Zralek ; 

aktualizacja Anna Truszkowska].- Wydanie 2.- Gliwice : Helion, copyright 2017. 

(Travelbook) 

(Bezdroża : przewodniki ludzi ciekawych) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bałtyk (wybrzeże) , Bornholm (Dania) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Bałtyk (wybrzeże) 

Nowości:  2017-05 

 

 

Atrakcje Wybrzeża Bałtyku ; 1. INFORMACJE KRAJOZNAWCZE: Krajoznawcze ABC ; 2. WYBRZEŻE 

BAŁTYKU: Świnoujście, Międzyzdroje, Woliński Park Narodowy, Wolin, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, 

Trzebiatów, Koszalin, Darłowo, Sławno, Słupsk, Ustka, Łeba, Słowiński Park Narodowy, Nadmorski Park 

Krajobrazowy, Władysławowo, Jastarnia, Hel, Puck, Wejherowo, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Mierzeja Wiślana, 

Braniewo, Frombork, Elbląg ; 3. BORNHOLM: Krajoznawcze ABC, Praktyczne ABC, Rønne, Åkirkeby, Nexø, 

Północne wybrzeże, Ertholmene. 

 

 

45. Wygnani do raju : szwedzki azyl / Krystyna Naszkowska ; z portretami Joanny 

Helander.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bromberg, Dorotea (1952- ) , Degenius, Emilia (1954- ) , 

Gruber, Tadeusz (1946- ) , Helander, Joanna (1948- ) , Romanowska, Julia (1951- ) , 

Sarnecki, Jerzy (1947- ) , Szulkin, Ryszard (1950- ) , Wołodarski, Aleksander (1944- ) , 

Zaremba, Maciej (1951- ) , Żyto, Karol (1948- ) , Antysemityzm , Marzec 1968 r. w 

Polsce , Polacy za granicą , Żydzi , Polska , Szwecja , Antologia , Wywiad 

dziennikarski 

    Sygnatura:  WG-94(438).083 

         Nowości:  2017-05 
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1. Dorota (Dorotea) Bromberg: Powrót nie wchodzi w rachubę; 2. Karol Żyto: Nauczyciel pierwszych kroków; 3. 

Ryszard Szulkin: Od kasjera do profesora; 4. Julia Romanowska: Wpływ "Szyboletu"; 5. Tadeusz Gruber: Mister 

Modem; 6. Maciej Zaremba Bielawski: Jestem Szwedem; 7. Emilia Białostocka Degenius: Walczyłam, żeby być 

dzieckiem; 8. Jerzy Sarnecki: Haczyki do szczęścia; 9. Aleksander Wołodarski: Polak, który buduje Sztokholm; 

10. Joanna Helander: Dom noszę w sobie. 

 

 

46. Z klasą, na luzie : dobre maniery, zdrowy rozsądek i sztuka łamania zasad / 

Adam Jarczyński.- Kraków : Znak Litera Nova, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Savoir-vivre , Poradnik 

Sygnatura:  WG-395 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

 

1. Dzień dobry; 2. Jedzą, piją, lulki palą; 3. Kino, sklep, przystanek; 4. e-Maniery; 5. Dyplomacja w piaskownicy; 

6. Kierunek: wypoczynek; 7. Reszty nie trzeba; 8. W pracy; 9. Szata zdobi człowieka; 10. To i owo na sportowo; 

11. Na ulicy; 12. U cioci na imieninach; 13. Religijnie; 14. Szlachetne zdrowie. 

 

 

47. Żołnierze wyklęci : wspomnienia i relacje. T. 1 / Marek A. Koprowski.- Wydanie 

1 w tej edycji.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Służba bezpieczeństwa , Podziemie polityczne i zbrojne 

(1944-1956) , Procesy polityczne , Więźniowie polityczni , Żołnierze wyklęci , Polska 

, Antologia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2017-05 

 

 

1. Wacław Lamecki - Przecież to dziecko bandyty! ; 2. Wiesław Fijałkowski - Bili nas strasznie ; 3. Ryszard 

Dreksler - Było nas dwunastu chłopaków ; 4. Wiktor Wlazło - Ktoś musiał nas wydać ; 5. Julian Kilar - 

Najmłodszy żołnierz Żubryda ; 6. Ryszard Jabłoński - "Pepesza" niejedno ma imię ; 7. Zdzisław Witalewski - 

Początek w Szarych Szeregach ; 8. Józef Stachura - Początki w NSZ ; 9. Czesław Naleziński - Postanowiłem się 

ujawnić ; 10. Stanisław Szefer - Rozbroiliśmy sekretarza ; 11. Stanisław Sojczyński - Syn generała ; 12. Wincenty 

Soliński - W oddziale u "Babinicza" ; 13. Wacław Gąsiorowski - Z dywizji do "Zapory" ; 14. Mieczysław Tuźnik - 

Z Pińskich Błot do WiN ; 15. Stanisław Pakuła - Złapali siostrę Bieruta ; 16. Zygmunt Mogiła-Lisowski - I znów 

za kraty! Henryk Baldowski - Dawać świadectwo prawdzie ; 17. Bronisław Albin - Z Lublina do "Zapory" ; 18. 

Zdzisław Wodzisławski - Za współpracę z bandą ; 19. Eugeniusz Kuśmiderski - Dalsza konspiracja nie miała 

sensu. 
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Film 

 

 
 

1. Belfer [Film] / reżyseria Łukasz Palkowski ; scenariusz Jakub Żulczyk, Monika 

Powalisz.- [Warszawa] : Agora, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Paweł Zawadzki (postać fikcyjna) , Nauczyciele , Śledztwo i 

dochodzenie , Zabójstwo , Film fabularny , Kryminał , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1055/K 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Śmierć młodej dziewczyny wstrząsa lokalną społecznością. W tym samym czasie w Dobrowicach zjawia się 

Paweł Zawadzki. Kim jest? Dlaczego nauczyciel z renomowanej warszawskiej szkoły podejmuje pracę na 

prowincji? Paweł rozpoczyna własne śledztwo. W obliczu zbrodni nie ma miejsca na półprawdy. Jednak, chociaż 

wszyscy się tu znają i wiedzą o sobie wszystko, Pawłowi nikt nic nie powie. Belfer zostaje sam. 

 

 

2. Geniusze zbrodni [Film] / reżyseria, scenariusz Paul Schrader ; scenariusz Matthew 

Wilder.- Wersja polska / tekst Justyna Wesołowska.- Warszawa : Monolith Films, 

[2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko , Porwanie , Przestępcy , Adaptacja filmowa , Film 

fabularny , Film sensacyjny , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1060/K 

Nowości:  2017-05 

 

 

Troy (Nicolas Cage), Mad Dog (Willem Dafoe) i Diesel (Christopher Matthew Cook) właśnie opuścili mury 

więzienia po wieloletniej odsiadce. Na wolność wyszli ze świadomością, że kolejne przestępstwo zaprowadzi ich 

za kratki na resztę życia. Pojawia się jednak okazja, by wykonać robotę, która może zapewnić im spokojną 

przyszłość. Decydują się zaryzykować, a gdy prosty z pozoru plan uprowadzenia dziecka lokalnego gangstera 

bierze w łeb, nie cofną się przed niczym, by wydostać się z kłopotów. 
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3. La La Land [Film] / reżyseria i scenariusz Damien Chazelle.- Wersja polska / tekst 

Piotr Licki.- Warszawa : Monolith Films, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Muzycy , Kariera , Miłość , Film fabularny , Film 

muzyczny , Musical 

Sygnatura:  WG-F/1059/M 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Najgorętsza para młodych aktorów Hollywood - Emma Stone („Birdman”, „Łatwa dziewczyna”) i Ryan Gosling 

(„Drive”, „Idy marcowe”) - w przepięknej muzycznej opowieści reżysera „Whiplash”. Uwielbiany przez widzów 

film zdobył aż 7 Złotych Globów oraz 6 statuetek Oscara, w kategoriach: najlepsza aktorka pierwszoplanowa, 

najlepszy reżyser, najlepsza muzyka oryginalna oraz najlepsze zdjęcia, scenografia i piosenka - „City of Stars.”  

Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, 

który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy 

ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się 

wreszcie układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem. Czy uda im się ocalić uczucie, nie rezygnując            

z marzeń? 

 

 

4. Rzeka tajemnic [Film] / reżyseria Clint Eastwood ; scenariusz Brian 

Helgeland.- Wersja polska / tekst Zuzanna Naczyńska.- Warszawa : 

Galapagos, copyright 2010. 

(Clint Eastwood Kolekcja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pedofilia , Samosąd , Śledztwo i dochodzenie , 

Zabójstwo , Boston (Stany Zjednoczone) , Adaptacja filmowa , Dramat 

filmowy , Film fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1056/S 

Nowości:  2017-05 

 

Historia trzech przyjaciół z dzieciństwa - Seana, Jimmy'ego i Dave'a, którzy po dwudziestu pięciu latach spotykają 

się ponownie, by przeprowadzić śledztwo w sprawie morderstwa córki jednego z nich. 

 

 

5. Sully [Film] / reżyseria Clint Eastwood ; scenariusz Todd Komarnicki.- Wersja 

polska / tekst Artur Wierzchowski.- Warszawa : Galapagos, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sullenberger, Chesley B. (1951- ) , Lotnicy , Katastrofy 

lotnicze , Hudson (Stany Zjednoczone ; rzeka) , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Adaptacja filmowa , Dramat filmowy , Film biograficzny , Film fabularny 

Sygnatura:  WG-F/1061/DF 

Nowości:  2017-05 

 

 

15 stycznia 2009 roku cały świat był świadkiem "Cudu na rzece Hudson", kiedy to kapitan "Sully" Sullenberger 

posadził uszkodzony samolot na zimnych wodach rzeki Hudson, ratując życie 155 osobom znajdującym się na 

pokładzie. Jednak, mimo że opinia publiczna i media głośno wychwalały Sully'ego za jego wyjątkowe 

umiejętności lotnicze, w czasie śledztwa zostały ujawnione fakty, które mogły zniszczyć jego reputację i karierę.     
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6. Szepty [Film] / scenariusz Stephen Volk, Nick Murphy ; reżyseria Nick Murphy.- 

Wersja polska / tekst Karolina Giedrys-Majkut.- Wrocław : Filmostrada, [2015]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchy , Internaty , Parapsychologia , Wielka Brytania , Film 

fabularny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1057/G 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

Internatem dla chłopców z najbogatszych sfer w Rookford wstrząsa tajemnicza śmierć jednego z nich. Wszelkie 

racjonalne próby wyjaśnienia tej tragedii zawodzą. Uczniowie zaczynają opowiadać przerażającą historię                       

o pojawiającym się duchu. Do szkoły zostaje wezwana Florence Cathcart (Rebecca Hall), która zajmuje się 

demaskowaniem fałszywych spirytystów, żerujących na naiwności osób wierzących w duchy. Według niej życie 

pozagrobowe nie istnieje. Testy, które zacznie przeprowadzać wymkną się jej spod kontroli. To, co zdarzy się 

później sprawi, że dziewczyna nie będzie już mogła z tego miejsca odejść… Co naprawdę wydarzyło się                      

w Rookford? 

 

 

7. Sztuka kochania [Film] : historia Michaliny Wisłockiej / reżyseria Maria 

Sadowska ; scenariusz Krzysztof Rak.- Warszawa : Agora, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wisłocka, Michalina (1921-2005) , Ginekolodzy , 

Seksuolodzy , Polska , Dramat filmowy , Film biograficzny , Film fabularny 

Sygnatura:  WG-F/1062/B 

Nowości:  2017-05 

 

 

 

"Sztuka kochania" to film opowiadający historię Michaliny Wisłockiej, kobiety, która dokonała niemożliwego, 

szeroko otwierając drzwi polskich sypialni. Rozprawiając się z konserwatywnymi stereotypami i wszechobecną 

ignorancją, Wisłocka zrewolucjonizowała życie seksualne całego kraju. Wszystko za pomocą jednej książki. 

 

 

8. Umysł przestępcy [Film] = Criminal / reżyseria Ariel Vromen ; scenariusz Douglas 

Cook, David Weisberg.- Wersja polska / tekst Justyna Wesołowska.- Warszawa : 

Monolith Film, [2016]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci CIA , Cyberprzestępczość , Eksperymenty , Mózg , 

Pamięć , Przestępcy , Londyn (Wielka Brytania) , Film akcji , Film fabularny , Film 

kryminalny , Film sensacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1058/K 

Nowości:  2017-05 

 

Agent CIA Bill Pope (Ryan Reynolds) tropi w Londynie niebezpiecznego hakera o pseudonimie „Holender", 

którego działania mogą doprowadzić do wywołania III wojny światowej. Niestety ginie, zanim udaje mu się go 

dopaść. Agencja decyduje się skorzystać z eksperymentalnej procedury i wszczepić jego wspomnienia innej 

osobie. Wybór pada na byłego skazańca Stewarta (Kevin Costner). Teraz to w jego rękach spoczywać będzie los 

ludzkości. 
 


