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Nowości 2017 – STYCZEŃ 

 

 

Literatura piękna 

 
 

1. A Lady of Expectations / Stephanie Laurens.- Richmond : Mira Books, 2008. 

(Lester family / Stephanie Laurens) 

 

 

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

Sygnatura:  WG-O/j.ang. 

Literatura obcojęzyczna:  Angielski - Powieść australijska 

Nowości:  2017-01 

 

 

But where can he find the perfect woman? She has to be attractive, kind, a good conversationalist...and most 

important, she has to accept him as he is: devilishly handsome, charming and, as far as anyone knows, poor as                 

a church mouse! If London society discovers his hidden wealth, he'll never find the right wife. 

 

 

2. Belgravia / Julian Fellowes ; przełożyła Anna Bańkowska ; konsultacja historyczna 

Lindy Woodhead ; redakcja merytoryczna Imogen Edwards-Jones.- Warszawa : 

Marginesy, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Londyn (Wielka Brytania) , Powieść angielska - 21 w , 

Powieść , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-01 

 

 

Najnowsza powieść twórcy serialu Downton Abbey i laureata Oscara za scenariusz do Gosford Park Roberta 

Altmana.  Rok 1815. W przededniu bitwy pod Waterloo w Brukseli odbywa się bal na cześć dowódcy wojsk 

brytyjskich, księcia Wellingtona. Oprócz brytyjskiej arystokracji i oficerów uczestniczy w nim dostawca 

wojskowy James Trenchard z małżonką oraz córką. Ich obecność, choć dla elit bulwersująca, nie jest 

przypadkowa. Nim jednak bal się skończy, Sophie przeżyje najstraszliwsze chwile swego życia, a oficerowie ruszą 

na pole bitwy, gdzie wielu z nich zginie, wciąż w mundurach galowych, w których opuścili bal. Londyn, ćwierć 
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wieku później - stolica zmienia oblicze pod rządami młodziutkiej królowej Wiktorii. Powstają nowe rezydencje, 

nowe dzielnice elit, takie jak Belgravia, miasto rozkwita. Arystokracja, chcąc nie chcąc, coraz częściej musi 

przyjmować na salonach coraz bogatszych nuworyszy. Pilnie strzeżona tajemnica łącząca dwie rodziny z tych 

oddzielonych przepaścią światów tylko czyha, by wywrócić do góry nogami życie bohaterów. Ambicja, zawiść, 

gniew, chciwość, życzliwość, bezinteresowność - a przede wszystkim miłość - te emocje zawsze kierowały 

ludzkimi poczynaniami... Ta historia wydarzyła się dwa wieki temu, a mimo to jej bohaterowie nie różnią się tak 

bardzo od nas. 

 

 

3. Chwila prawdy / Jane Mysen ; przekład  Anna Marciniakówna.- Warszawa : Ringier 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 22) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Anna i jej mały tabor rozbijają obóz nad rzeką Mesna. Wygląda na to, że dzieci czują się w podróży dobrze, ona 

sama cieszy się każdą chwilą spędzoną razem z Nikolaiem. Gdy jednak Gudmund atakuje ją bez ostrzeżenia, Anna 

przeżywa szok. Co takiego zrobiła, że ten człowiek nastaje na jej życie? 

 

 

4. Cold blood / Lynda La Plante.- London : Pocket Books, 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść angielska - 20 w , Powieść kryminalna angielska , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-O/j.ang. 

Literatura obcojęzyczna:  Angielski - Powieść angielska 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

Lorraine is a three-time loser: an ex-LAPD cop, ex-hooker, ex-wife, even an ex-mom, since she lost custody of her 

kids. She is recovering from the alcoholism that nearly destroyed her life and, through tremendous force of will, 

has managed to pull herself back together and set up her own private detective agency in Los Angeles, but she 

finds that there is scant demand for. 

 

 

5. Cyganie / Jane Mysen ; przekład Małgorzata Rost.- Warszawa : Ringier Axel Springer 

Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2014. 

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 47) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Ostatnie wydarzenie odcisnęły się mocnym piętnem na życiu Anny i jej bliskich. Rodzina opuszcza Lillehammer, 
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lecz w ślad za nimi podąża tabor Janosa. Pewnej nocy Anna zauważyła z przerażeniem, że posłanie Holgera jest 

puste. Obawia się, że syn udał się nad jezioro, licząc, że w jego wodach spotka tajemniczego Alako, bożka 

księżyca... 

 

 

6. Czarny dom / Peter May ; z angielskiego przełożył Jan Kabat.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Albatros, 2016. 

(Wyspa Lewis / Peter May ; 1) 

 

 

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

Sygnatura:  WG-inne 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

Znakomity kryminał brytyjskiego autora wreszcie po polsku. Zbrodnia popełniona na niewielkiej szkockiej wyspie 

Lewis staje się dla Fina MacLeoda, oficera policji, okazją do sentymentalnego powrotu w przeszłość - po wielu 

latach wraca na rodzinną wyspę. Nie spodziewa się, że to właśnie w zapomnianej już prawie przeszłości leży klucz 

do rozwiązania zagadki. Klimatyczny, świetnie napisany kryminał ze świetnym portretem wyspiarskiej 

społeczności w tle. 

 

 

7. Czas przełomu / Jane Mysen ; przekład Karolina Drozdowska.- Warszawa : Ringier 

Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2015. 

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 51) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Anna wreszcie decyduje się na wyjazd z Garmo. Jej mały tabor rusza w upragnioną podróż. Tymczasem Holger 

opowiada bratu o złocie pochodzącym z Gampas, które podobno ukrył syn Magdy. Elias wraz z Ivarem odnajdują 

je w zastanawiają się, co zrobić ze skarbem. Ich wybór nie będzie jednak najszczęśliwszy... 

 

 

8. Czas rozliczeń / Jane Mysen ; przekład Barbara Wójcik.- Warszawa : Ringier Axel 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 13) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Pewnego dnia, pod nieobecność Oline, Anna zakrada się do domu w dolnej osadzie Garmo i na poddaszu znajduje 

śpiącą, wychudzoną kobietę. Boże drogi! Kim ona jest? I dlaczego znajduje się pod kluczem? Nieco później Anna 

odwiedza tabor Kallego i spotyka się z ojcem. Gdy informuje członków taboru o tym, kto ma zostać wodzem, 

Klokke-Jon wpada w złość... 
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9. Człowiek z wyspy Lewis / Peter May ; z angielskiego przełożył Jan Kabat.- Wydanie 

2.- Warszawa : Albatros, 2016. 

(Wyspa Lewis / Peter May ; 2) 

 

 

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

Sygnatura:  WG-inne 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

Druga część, po "Czarnym domu", trylogii Petera Maya o wyspie Lewis  CZŁOWIEK BEZ IMIENIA 

Niezidentyfikowane zwłoki zostaną znalezione w torfowisku na wyspie Lewis. Jedyną wskazówką do odkrycia do 

tożsamości jest zbieżność DNA z lokalnym rolnikiem.  CZŁOWIEK BEZ PAMIĘCI Jednakże Tormond 

Macdonald, starszy pan cierpiący na demencję, twierdzi, że jest jedynakiem.  CZŁOWIEK BEZ WYBORU Gdy 

rodzina Tormoda prosi o pomoc Fina Macleoda, czuje się on w obowiązku rozwiązać tę zagadkę. 

 

 

10. Czy zawsze będziesz mnie kochać? : i inne opowiadania / Joyce Carol Oates ; przeł. 

Agnieszka Pokojska.- Warszawa : W. A. B., 2014. 

(Don Kichot i Sancho Pansa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadanie amerykańskie - 20 w , Opowiadanie obyczajowe 

amerykańskie , Opowiadania i nowele , Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-01 

 

 

22 niepokojące opowiadania jednej z najpopularniejszych amerykańskich autorek. Joyce Carol Oates jest co roku 

wymieniana pośród kandydatów do Nagrody Nobla. Potrafi zdemaskować ludzką naturę tak, że robi się 

„niewygodnie”. To, co ludzie ukrywają latami, z gracją wyciąga na światło dzienne. Specjalizuje się w ostrej 

krytyce społecznej, obnażaniu ludzkich tajemnic, uwiedzeń, kazirodztwa, przemocy czy gwałtu. 

 

 

11. Dar życia / Jane Mysen ; przekład Elżbieta Frątczak-Nowotny.- Warszawa : Ringier 

Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2015. 

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 58) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Levine próbuje przemówić Amelii do rozsądku, lecz bez powodzenia. Siostry rozstają się w niezgodzie. Levine 

postanawia wrócić do Garmo. Tymczasem Anna zostaje nieoczekiwanie wezwana do Liagarden, a tam czeka ją 

porażająca wiadomość... 
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12. Dziedzictwo Nory / Jane Mysen ; przekład Karolina Drozdowska.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 27) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Oline Garmo robi wszystko, by przepędzić Annę i jej dzieci i Tonset, ale Cyganka ma prawo po swojej stronie. 

Anna jedzie razem z Norą do lensmana, by podpisać stosowne dokumenty - dziewczyna ma odziedziczyć 

ogromny majątek. Jednak nagle Nora zaczyna źle się czuć. Widmo śmierci po raz kolejny wisi nad domem Anny. 

 

 

13. Dziennik Bridget Jones : dziecko / Helen Fielding ; tłumaczyli Jan i Katarzyna 

Karłowscy.- Poznań : Zysk i S-ka, copyright 2016. 

 

 

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

Powieść humorystyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

Bridget Jones, uwielbiana singielka i światowy fenomen powraca... z brzuszkiem. Seria nieoczekiwanych, lecz 

typowych dla bohaterki zdarzeń doprowadza Bridget do upragnionej ciąży. Jak zwykle, nie wszystko idzie po 

myśli naszej bohaterki. Oczekiwanie na potomka stanie się dla Bridget pasmem niecodziennych wyborów 

żywieniowych, dziwacznych rad Pijanych Singielek i Zadufanych Mamusiek, wygłupów i amorów, radości                        

i smutków. A całe to szaleństwo zdominuje jedno, wyjątkowo niezręczne pytanie: Kto jest ojcem? 

 

 

14. Dziennik Mai / Isabel Allende ; przeł. Joanna Ostrowska, Grzegorz Ostrowski.- 

Warszawa : Muza SA, 2013. 

 

 

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

Sygnatura:  WG-inne 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

 

Jak w każdej powieści Isabell Allende poznajemy historię rodziny, czasy przewrotu wojskowego w Chile i nowe 

życie w Stanach Zjednoczonych. Po raz kolejny przekonujemy się o sile miłości pokonującej wszystkie 

przeszkody. Maya, amerykańska nastolatka, mieszka w Berkeley pod opieką swojej chilijskiej babci Nini i jej 

drugiego męża Popo. Dorasta otoczona ciepłem i miłością, a dziadek staje się dla niej oparciem i największym 

autorytetem. Jego śmierć zachwieje całym światem Mai, która nie potrafi pogodzić się z tą stratą i zaczyna szukać 

zapomnienia w alkoholu i narkotykach. Po ucieczce z ośrodka leczenia uzależnień trafia do Las Vegas, a tu ląduje 

wkrótce w kryminalnym półświatku. Pracuje dla złodzieja, narkomana i dealera, pije, ćpa i stopniowo traci 

świadomość tego, co dobre i złe. Kiedy w końcu udaje jej się wrócić do babci, ta chcąc ratować wnuczkę przed 

dawnymi „współpracownikami”, wysyła ją na chilijską wyspę Chiloe… „Ta Maya Vidal przysporzyła mi więcej 
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cierpienia niż jakakolwiek inna z moich postaci. Opisując niektóre sceny, miałam ochotę dać jej po twarzy, żeby 

nabrała rozumu, przy innych mocno przytulić, żeby chronić ją przed światem i jej własnym lekkomyślnym 

sercem”. 

 

 

15. Fatalna noc / Jane Mysen ; przekład Zuzanna Byczek.- Warszawa : Ringier Axel 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 8) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Członkowie taboru Kallego ruszają w drogę do Fińskiego Lasu, jednak Anna z mężem, Heleną i Linneą zostają                   

w Starym Domku. Któregoś dnia gospodarze zapraszają ich na wiejską zabawę. Anna nie ma ochoty iść, lecz                  

w końcu daje się namówić. Wtedy jeszcze nie przypuszcza, jak dramatyczna okaże się ta noc... 

 

 

16. Forsy jak lodu / James Grippando ; z ang. przeł. Jan Kraśko.- Warszawa : Świat 

Książki, 2011. 

 

 

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

, Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

Michael Cantella jest najlepszym młodym naganiaczem w jednym z największych banków na Wall Street. Robi 

karierę i żeni się z Ivy. Podczas podróży poślubnej na Bahamach Ivy ginie bez śladu... Cztery lata później Michael 

ma górę pieniędzy, nową żonę i pozycję nie do obalenia. Gdy w urodzinowy wieczór loguje się do swych kont 

internetowych ze zdumieniem stwierdza, że wszystkie są dokładnie wyczyszczone z gotówki. I dostaje e-mail                 

o treści: "Wszystko zgodnie z planem. Całuski"... Zemsta i korporacyjne szpiegostwo z aferami na Wall Street                  

w tle. 

 

 

17. Gałęziste / Artur Urbanowicz.- Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, 

2016. 

 

 

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

Horror 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

Nie wierz w nic, co widzisz, słyszysz... i w co do tej pory wierzyłeś...  Jest taki dom, w którym nie chciałbyś 

spędzić nocy. Z jakiegoś powodu ciemność w nim jest inna. Jeszcze bardziej złowroga niż gdziekolwiek indziej...  

Jest takie jezioro, w którym mieszkają nieumarli. Ich przewaga nad Tobą jest prosta - oni nie potrzebują nabierać 
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powietrza...  Jest taki demon, o istnieniu którego wolałbyś nie wiedzieć. Niematerialne uosobienie zła, przed 

którym nie sposób uciec...  Jest takie miejsce, w którym mieści się ten dom. Miejsce, w sercu którego kryje się też 

to jezioro i w którym ten demon był od zawsze. To las. Las, w którym za nic w świecie nie chciałbyś się zgubić. 

Gdy już raz do niego wejdziesz, nie pozwoli Ci wyjść...  Jest taka historia, której nie chciałbyś poznać. Opowieść, 

która Cię zaintryguje, zaskoczy i przerazi do szpiku kości. Thriller na baśniowych ziemiach Suwalszczyzny.  

Odważysz się? 

 

 

18. Gdy stawką jest życie / Jane Mysen ; przekład Katarzyna Tunkiel.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 48) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Po zuchwałej napaści Cyganów na dwór i jego podpaleniu, Anna przenosi się wraz z dziećmi do letniego domu. 

Cyganie dokonują też kradzieży i Anna traci, większość kosztowności. Ale to nie koniec nieszczęść. Pewnego 

dnia jeden z parobków zostaje zaatakowany przez rozjuszonego byka... 

 

 

19. Gorzkie dni / Jane Mysen ; przekład Małgorzata Rost.- Warszawa : Ringier Axel 

Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2015. 

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 60) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

W Tonset dochodzi do tragedii, której świadkiem jest Holger. Po tym zdarzeniu chłopiec popada w przygnębienie. 

Anna stara się z nim rozmawiać, lecz syn zamyka się w sobie. 

 

 

20. Hotel Angleterre : powieść / Marie Bennett ; przełożyła Dominika Górecka.- 

Warszawa : Marginesy, 2017. 

 

 

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

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

 

Rok 1940. Georg krótko po ślubie zostaje powołany do wojska, żeby bronić granicy z Finlandią. Trafia do 

jednostki, gdzie musi zmierzyć się z temperaturą sięgającą minus czterdziestu stopni i sadystycznym dowódcą.              

W obozie wybucha bunt, giną ludzie. Pozostawiona samotnie w Malmö Kerstin, żona Georga, spotyka tajemniczą 

Violą. Mimo dzielących ich różnic, zaprzyjaźniają się i wkrótce zawiązuje się między nimi namiętny romans. 
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Viola czasem znika bez słowa. Prowadzi drugie życie, które niesie zagrożenie nie tylko dla niej. Gdy po kilku 

latach Georg wraca do domu, dręczą go wspomnienia z wojny. Próbuje się odnaleźć marzy o zemście. Kerstin                

z kolei nie umie pogodzić się z przykrym finałem jej związku z Violą. Wkrótce odkrywa też, że ktoś ją śledzi. 

Ktoś, kto wie o jej zakazanej miłości i kto grozi, że wyjawi prawdę. Żeby żyć dale, Kerstin i Georg muszą 

rozliczyć się ze swoją przeszłością. 

 

 

21. Jak gdybyś tańczyła / Diane Chamberlain ; przełożył Michał Juszkiewicz.- 

Warszawa : Prószyński S-ka, 2017. 

 

 

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

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

 

Molly ma fajne życie, ciekawą pracę, kochającego męża i… pilnie strzeżoną tajemnicę z przeszłości. Ich rodzina 

wkrótce się powiększy - pojawi się w niej adoptowane dziecko, tymczasem Molly walczy z niepewnością                        

i lękiem. Czy pokocha maleństwo, którego nie urodziła? Czy będzie dobrą matką? Uświadamia sobie, że 

prawdziwa rodzina powinna być zbudowana na prawdzie. Dwadzieścia lat wcześniej w tragicznych 

okolicznościach straciła ukochanego ojca. Nigdy nie wybaczyła bliskim kłamstw, jakimi ją karmili. Odeszła                      

z domu i przed światem udawała sierotę. Teraz musi wyznać mężowi, że jej matka wcale nie umarła na raka, a jej 

krewni wciąż mieszkają w Morrison Ridge, małej miejscowości w Karolinie Północnej. Co więcej, Molly ma dwie 

matki - adopcyjną i biologiczną. I obie nigdy o niej nie zapomniały. Molly boi się teraz, że wyznanie prawdy 

przekreśli jej największe marzenie, by zostać matką, i zrujnuje jej małżeństwo. Skoro pragnie być dobrą mamą, 

musi jednak znaleźć sposób, by pogodzić się ze swoją przeszłością i uwierzyć w przyszłość. Diane Chamberlain    

w swojej pełnej empatii, poruszającej i intrygującej powieści odkrywa przed czytelnikiem najgłębsze zakamarki 

ludzkiego serca, przypomina o tym, jak złożonym i kruchym tworem jest rodzina i jak bardzo zawikłane                           

i niszczące może być kłamstwo. 

 

 

22. Jak pokochać centra handlowe / Natalia Fiedorczuk.- Warszawa : Wielka Litera, 

copyright 2016. 

 

 

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

Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

Hipnotyzujący debiut Natalii Fiedorczuk to wyciągnięcie na światło dzienne pytań o rodzicielstwo, których nie 

mamy ochoty ani odwagi sobie zadać. Opowieść o kobiecym doświadczeniu, jakiej w Polsce jeszcze nie było - 

bezkompromisowa, mądra, do bólu prawdziwa. Mieszkanka przedmieść Warszawy. Przedstawicielka pokolenia 

umów śmieciowych. Bywalczyni supermarketów. Młoda żona i wkrótce matka. Nikt nie przygotował jej na to, co 

ją czeka - tej gigantycznej zmiany trzeba doświadczyć na własnej skórze. Kiedy zostajesz matką, tracisz coś 

bardzo ważnego. Nieograniczoną wolność, przedciążowe ciało, ale również czas, który staje się towarem 

luksusowym. Przygniata cię nagła lawina odpowiedzialności. Można uciekać w perfekcjonizm i wyśrubowane 

standardy matki z okładek pism parentingowych. Można też, w obliczu tej zmiany, coraz głębiej zapadać się                  

w sobie. 
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 23. Jesienny wiatr / Jane Mysen ; przekład Karolina Drozdowska.- Warszawa : Ringier 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 34) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Do Tonset przybywa siostra Abigail i przynosi Annie niezwykłe wieści. Anna jest poruszona do żywego. 

Natychmiast wyjeżdża do Tretten z przekonaniem, że jej kłopoty dopiero się zaczynają. I rzeczywiście... 

 

 

24. Jezioro tajemnic / Peter May ; z angielskiego przełożył Jan Kabat.- Wydanie 3.- 

Warszawa : Albatros, 2015. 

(Wyspa Lewis / Peter May ; 3) 

 

 

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

Sygnatura:  WG-inne 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

Hebrydy Zewnętrzne to mroczne i surowe miejsce, gdzie w ciągu jednej nocy może zniknąć jezioro, ukazując 

wrak awionetki ze zwłokami zaginionego przed laty słynnego rockmana.  I nie ma w tym żadnej magii.  Są za to 

głęboko skrywane konflikty zamkniętej purytańskiej społeczności, jest podłość i chciwość.  I jest mur milczenia.  

Jeśli Fin Macleod go nie zburzy, nie odkryje, co naprawdę zdarzyło się na wyspie Lewis przed siedemnastu laty.   

A musi to zrobić, bo chociaż nie pracuje już w policji, to wciąż myśli jak inspektor. 

 

 

25. Kolejne pokolenia / Jane Mysen ; przekład Elżbieta Frątczak-Nowotny.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 31) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

W górnej osadzie Garmo na świat przychodzi kolejne dziecko: Inga rodzi syna Federika. Anna pomaga kobiecie 

podczas rozwiązania, lecz jest bezradna wobec obojętności młodej matki. Inga nie chce bowiem mieć z dzieckiem 

nic wspólnego. 
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26. Księżycowy bożek / Jane Mysen ; przekład Anna Marciniakówna.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 28) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Turid jest w Kristianii, uczy się na akuszerkę, a tymczasem Christian zajmuje się córeczką. Martwi się, że 

Marianna nie rozwija się tak szybko, jak inne dzieci. A kiedy na dodatek mała zapada na ciężką chorobę, nie jest 

w stanie ufać Bogu u prosi Annę, by wyjęła z ukrycia posążek księżycowego bożka. 

 

 

27. Lalki / Jane Mysen ; przekład Elżbieta Frątczak-Nowotny.- Warszawa : Ringier Axel 

Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2015. 

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 50) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

W Garmo dzieją się dziwne rzeczy. W chatce na wzgórzu, gdzie mieszkali Roald, Elias znajduje jedną z jego 

tajemniczych lalek. Kiedy pada kolejne zwierzę, Elias pokazuje lalkę Annie. Ona jednak nie widzi w tym nic 

niezwykłego, a Roalda wciąż darzy zaufaniem. 

 

 

28. Linia życia / Jane Mysen ; przekład Anna Marciniakówna.- Warszawa : Ringier Axel 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 32) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Na dziedziniec górnej osady Garmo zajeżdża powóz wiozący eleganckiego gościa. Siedzi w nim jasnowłosa                   

i bardzo piękna kobieta. Anna domyśla się, że to Abigail, wdowa o której tyle opowiadał Frederik. Nie mając 

pojęcia o mrocznej tajemnicy Abigail, wita przybyłą ciepło i zaprasza do domu. 
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29. Linnea / Jane Mysen ; przekład Karolina Drozdowska.- Warszawa : Ringier Axel 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 7) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Anna usiadła na saniach, czuła się jak królowa, gdy Kalle owijał ją skórami. Przez dziewięć miesięcy nosiła pod 

sercem maleństwo i wówczas nic mu nie groziło. Teraz, gdy mała przyszła na świat, czyha na nią tyle 

niebezpieczeństw.. 

 

 

30. Mischling czyli kundel / Affinity Konar ; przełożyła Agnieszka Barbara 

Ciepłowska.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obóz hitlerowski Auschwitz-Birkenau , Bliźnięta , Powieść 

amerykańska - 21 w , Powieść , Powieść wojenna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

Perła troszczy się o smutek, dobro i przeszłość. Stusia odpowiada za radość, przyszłość i zło. Jest rok 1944, 

bliźniaczki Perła i Stusia Zamorskie wraz z matką i dziadkiem trafiają do Auschwitz. Siostry szukają siły                        

i ucieczki od ponurego obozowego świata w swojej bliskości, w języku im tylko znanym, w grach wyuczonych we 

wczesnym dzieciństwie. Jako część eksperymentu populacyjnego, mającego na celu badanie dzieci urodzonych                 

z ciąż mnogich, znanego jako Zoo Mengelego, dziewczynki doświadczają cierpień i przywilejów nieznanych 

innym więźniom, zostają okaleczone psychicznie i fizycznie, odarte ze wspólnej osobowości. Ich tożsamość 

zmienia się pod brzemieniem bólu oraz poczucia winy. Zimą, w czasie koncertu zorganizowanego przez 

Mengelego Perła znika, a Stusia pogrąża się w żałobie, lecz wciąż nie traci nadziei, że bliźniaczka żyje. Po 

wyzwoleniu obozu przez Armię Czerwoną rusza na poszukiwania siostry wraz z przyjacielem, Feliksem - 

chłopcem, który straciwszy brata, pragnie zemsty. Jak przeżyć traumę, co zrobić, by przetrwać, jak pozostać sobą           

i zachować w pamięci to, co było piękne w tradycji rodzinnej, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości po 

wyzwoleniu? 

 

 

31. Młodzieńcza miłość / Jane Mysen ; przekład Karolina Drozdowska.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 45) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 
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Anna wybiera się do Roros razem z Linneą i Holgerem. Wciąż nie może pogodzić się z utratą pamięci,                            

a wspomnienia nie chcą do niej powrócić. Ostatniego dnia jarmarku wybiera się z córka na zabawę, na której 

Linnea tańczy z Minkiem i Asgeirem. Gdy wracają do domu, Anna postanawia porozmawiać z córką... 

 

 

32. Mroczne tajemnice / Jane Mysen ; przekład Monika Mróz.- Warszawa : Ringier Axel 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 11) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Anna jest wstrząśnięta tym, co odkrywa w listach Laury. Co stało się z żoną Jorgena? I dokąd on jeździ nocą? 

Pewnego dnia, późnym wieczorem, Anna wychodzi po wodę i nagle słyszy stukot kopyt i turkot kół. Postanawia 

śledzić gospodarza z Garmo. Nie mogli jej zobaczyć, lecz i tak śmiertelnie się bała. Na schodach pojawił się 

Jorgen, prowadząc za rękę kobietę. Nieznajoma szła ze spuszczoną głową, włosy opadły jej na twarz. Anna 

zdusiła okrzyk. Bez wątpienia tak kobieta mieszka u Oline. I to ona stukała kościstymi palcami w szybę, wpatrując 

się w Linneę. Przeniknął ją dreszcz. 

 

 

33. Na jarmarku / Jane Mysen ; przekład Zuzanna Byczek.- Warszawa : Ringier Axel 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 33) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Jarmark trwa w najlepsze. Dzieci z górnego Garmo zachwycają się kataryniarzem i jego małpką, tymczasem Anna 

znowu przeżywa dramat. Jej serce krwawi... 

 

 

34. Narodziny gniewu / Joanna Jax.- Chorzów : Videograf, 2016. 

(Zemsta i przebaczenie / Joanna Jax ; t. 1) 

 

 

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

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

 

Pierwsza część nowego cyklu powieściowego Joanny Jax - autorki sagi o rodzinie von Becków. Podobnie jak                 

w swych poprzednich książkach pisarka osadziła fabułę powieści w kilku krajach, pokazując losy dwóch 

spokrewnionych z sobą mężczyzn i ich potomków na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Julian Chełmicki i Emil 

Lewin są przyrodnimi braćmi, ale oprócz wspólnego ojca dzieli ich wszystko - pozycja społeczna, stopień 
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zamożności, wyznawane wartości. Dzień, w którym dwaj młodzi chłopcy dowiadują się o swoim istnieniu, 

diametralnie zmienia ich życie, kładzie się cieniem na ich losie i wpływa na przyszłe pokolenia. Bracia muszą 

zmierzyć się z rzeczywistością, wzajemną niechęcią i trudną historią swojego kraju. Na drodze Juliana i Emila 

stanie także miłość i namiętność. Czy uczucie pozwoli zapomnieć o zadrze w sercu i zemście, czy wyzwoli 

kolejne demony? 

 

 

35. Naznaczony / Jane Mysen ; przekład Małgorzata Rost.- Warszawa : Ringier Axel 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 30) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Nikolai nie może się pogodzić z tym, że został okrutnie okaleczony i w tym stanie nie chce wracać do rodziny. 

Przypuszcza, że Anna już go nie zechce. Tymczasem mieszkańcy górnej osady Garmo powoli zaczynają wierzyć 

w to, iż Nikoli nie żyje. 

 

 

36. Niespodziewane spotkanie / Jane Mysen ; przekład Maria Marczuk.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 4) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Tabor Kallego zatrzymuje się w Tonset mimo, iż żona gospodarza żywi wobec Cyganów nienawiść i pogardę. 

Pewnego dnia Cyganie znajdują przed drzwiami Starego Domku parę butów. Z liściku dowiadują się, że to prezent 

dla Anny. 

 

 

37. Niespokojne serca / Jane Mysen ; przekład Anna Marciniakówna.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 2) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Tabor Kallego posuwa się w stronę gór Dovre i ku przerażeniu Anny przyłącza się do nich Fjell-Niels. 

Początkowo to nie on stanowi największe zagrożenie, bo po piętach wciąż depcze im Jorgen Garmo, który chce 

schwytać Nikolaia. Anna wie jednak, że Nikolai jest w drodze do Trondheim - razem z piękną, ale pozbawioną 

sumienia Elsebe Farverske. 
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38. Obce dziecko / Rachel Abbott ; przełożył Jacek Konieczny.- Poznań : Filia, 2016. 

(Mroczna Strona) 

 

 

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

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

 

Gdy Emma Joseph poznaje swojego męża, Davida, był on wrakiem człowieka. Jego pierwsza żona                                    

w tajemniczych okolicznościach rozbiła samochód i zginęła na miejscu, a ich 6-letnia córeczka Natasha zniknęła    

z miejsca wypadku. Zrozpaczony ojciec poruszył niebo i ziemię, aby odnaleźć córkę, niestety bez skutku. Sześć lat 

później Emma jest przekonana, ze bolesne lata zostały już za nimi. Zbudowali nowe życie i doczekali się ślicznego 

synka, Olliego. Jednak teraz w ich życie wkracza ktoś, kto bezlitośnie burzy wypracowaną sielankę. Emma nie 

czuje się już bezpieczna. Czy zna całą prawdę na temat tego, co zdarzyło się kilka lat temu? Dlaczego czuje 

obezwładniający strach o siebie i synka? W akcie desperacji Emma odzywa się do starego przyjaciela - głównego 

inspektora policji, Toma Douglasa - czym naraża wszystkich na ogromne niebezpieczeństwo. Misterna sieć 

oszustw już wkrótce wyjdzie na jaw. 

 

 

39. Okrutny plan / Jane Mysen ; przekład Anna Marciniakówna.- Warszawa : Ringier 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 42) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Anna, Nikolai oraz lensman Due udają się do Kongsvinger i natrafiają na ślad Eliasa. Podobno chłopiec niedawno 

przebywał we dworze Skogmo. Gdy tam docierają, spotyka ich niemiłe przyjęcie ze strony właściciela posiadłości 

i jego córki, Maud. 

 

 

40. Opętany / Jane Mysen ; przekład Magdalena Stankiewicz.- Warszawa : Ringier Axel 

Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2015. 

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 54) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Asgier coraz częściej oskarża Helenę o to, że dziewczyna traci zmysły. Staje się też despotyczny i porywczy. 

Nakłania żonę do przeprowadzki i chociaż ona tego nie chce, nie potrafi mu się przeciwstawić. Boi się, że mąż 

wyrządzi krzywdę jej lub Astrid. 
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41. Polak sprzeda zmysły / Konrad Oprzędek.- Warszawa : Dowody na Istnienie, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Reportaż polski - 21 w 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

 

 

CZ.I: 1. Nie piję, nie palę, chętnie zrobię z pani mamę; 2. Polak sprzeda zmysły; 3. Cknienie, CZ.II: 1. Szukam 

pracy w charakterze niewolnika; 2. Lekarstwo na nudę dousznie; 3. Być jak Andrzej Stasiuk; 4. Przyjdzie czas, 

kiedy z życia będzie ujmowane; 5. Nerkę wymienię za marzenie; 6. Adaś Miauczyński oblizuje wargi, CZ.III: 1. 

Kraj bitych ciał; 2. Komu kocyk z Auschwitz; 3. Chrystusa oddam w dobre ręce. 

 

 

42. Pomówienia / Jane Mysen ; przekład Karolina Drozdowska.- Warszawa : Ringier 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 38) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Kiedy Ivar i Elias z ciężkim tobołkiem potajemnie udają się do Gampas, kobieta rusza za nimi. Z zaskoczeniem 

patrzy, jak chłopcy go zakopują. Postanawia sprawdzić, co takiego w nim jest. Niestety, w tej właśnie chwili tuż 

obok pojawia się Mogens. 

 

 

43. Porwanie / Jane Mysen ; przekład Izabela Krepsztul-Załuska.- Warszawa : Ringier 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 24) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Smutek zaległ nad Zagrodą Zegarmistrza. Liv została porwana. Helena czuje się temu winna. To pod jej opieką 

znajdowało się dziecko, gdy zniknęło. Anna stara się pocieszyć przybraną córkę, lecz sama przeżywa wewnętrzny 

dramat. 
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44. Porywy serca / Jane Mysen ; przekład Zuzanna Byczek.- Warszawa : Ringier Axel 

Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2015. 

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 59) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Anna poważnie martwi się o Linneę, która porzuciwszy Toma, zaleca się do Ivara. Jakby tego było mało,                      

w Garmo ponownie pojawia się Atle z tajemniczą kobietą u boku, a wtedy Anna zaczyna odczuwać zazdrość... 

 

 

45. Powrót do Tønset / Jane Mysen ; przekład Karolina Drozdowska.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 25) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Anna, jej córki oraz Nikolai i mały Elias wracają do Tonset. Jednak Oline nie może pogodzić się z tym, że to Nora 

ma odziedziczyć górną osadę Garmo i obmyśla kolejny plan pozbycia się Cyganów. Któregoś dnia zaprasza ich na 

obiad. 

 

 

46. Pożegnanie / Jane Mysen ; przekład Lucyna Chomicz-Dąbrowska.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 12) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

W drodze do Lillehammer Jorgen ponownie się Annie oświadcza, ale czy nam może powiedzieć "tak"? Co z tego 

wyniknie? Ona jest Cyganką, on człowiekiem osiadłym. Ona wciąż tęskni za taborem, za życiem w drodze. I za 

Nikolaiem... 
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47. Próba sił / Jane Mysen ; przekład Barbara Wójcik.- Warszawa : Ringier Axel 

Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2015. 

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 53) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Elias oskarżony o zabicie Roalda udaje się wraz z lensmanem do stolicy, lecz ucieka stróżowi prawa. Wkrótce 

dostaje się na statek płynący do Ameryki. Tymczasem Anna i jej najbliżsi nie wiedzą o tym i starają się odszukać 

Eliasa w Fińskim Lesie. 

 

 

48. Przybysz z przeszłości / Jane Mysen ; przekład Magdalena Stankiewicz.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 26) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Anna i Nikolai wyjeżdżają do Kristianii w poszukiwaniu Liv. W tym czasie ich dzieci, pozostawione pod opieką 

akuszerki Karen, zaczynają się skarżyć na bóle brzucha. Po powrocie Anna podaje im sok z jagód podarowany 

przez Magdę, lecz stan maluszków tylko się pogarsza. Tymczasem pewnego dnia w górnej osadzie Garmo pojawia 

się młoda Cyganka tułająca się samotnie z małym dzieckiem... 

 

 

49. Radość i smutek / Jane Mysen ; przekład Karolina Drozdowska.- Warszawa : Ringier 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 39) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Anna stara się rozwiązać konflikt pomiędzy Arntem, Ivarem a Eliasem, lecz bez powodzenia. Gdy więc Elias 

postanawia wziąć sprawy we własne ręce, cała wieś jest w szoku. Tymczasem Anna i Johanna wybierają się do 

dworu Gampas, gdzie niespodziewanie stają twarzą w twarz z Mogensem.... 
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50. Rozłąka z taborem / Jane Mysen ; przekład Magdalena Stankiewicz.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 9) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Anna zapada na zapalenie płuc i choroba na pewien czas przykuwa ją do łóżka. Trawiona gorączką, ledwie żywa, 

musi przyjąć opiekę ze strony Jorgena Garmo. W końcu ulega również jego namowom i przeprowadza się do jego 

domu. Jednak nie wszystkim się to podoba. 

 

 

51. Smak wolności / Jane Mysen ; przekład Małgorzata Rost.- Warszawa : Ringier Axel 

Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2015. 

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 52) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Po wyjeździe Anny z Garmo nadal dzieją się dziwne rzeczy. Padają kolejne zwierzęta. Ktoś najwyraźniej stara się 

uprzykrzyć życie Eliasowi. Wraz z Levine przypuszcza on, że to sprawka Roalda. Tymczasem Helena i Asgeir 

pobierają się, Anna jednak nie może oprzeć się wrażeniu, że Asgeir nie jest szczery. 

 

 

52. Spotkamy się znowu / Philippa Carr [pseud.] ; z ang. przeł. Wiktoria Melech.- 

Warszawa : Świat Książki, 1999. 

 

 

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

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

 

Dorabella wraca z Francji po katastrofalnej eskapadzie z francuskim artystą, Violetta zaręcza się z Jermynem. 

Jednak wybuch drugiej wojny światowej rujnuje ustabilizowane, zdawałoby się, życie sióstr. Kiedy wreszcie 

zostaje zawarty pokój, kończą się długie lata oczekiwania i nadchodzi czas radości... 
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53. Srebrna harmonijka / Jane Mysen ; przekład Anna Marciniakówna.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 1) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Jest dzień świętego Olafa i nad jeziorem Mjosa ludzie zbierają się na zabawę. Osiemnastoletnia Anna jest młoda, 

piękna i ma całe życie przed sobą. Pełna napięcia i oczekiwania przygotowuje się do tańców. Jeszcze nie wie, że 

właśnie tego wieczoru spotka mężczyznę, którego pokocha. Kiedy Nikolai prosi ją do tańca, czuje, że jej zmysły 

się budzą. Wiele par oczu śledzi piękną Cygankę. Czynione są plany, nie wszystkie jednak dobre. Los Anny 

zostaje przypieczętowany. 

 

 

54. Stara przyjaźń / Jane Mysen ; przekład Karolina Drozdowska.- Warszawa : Ringier 

Axel Springer Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2015. 

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 56) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Asgeir grozi, że jeśli Helena mu się nie podporządkuje, odbierze jej syna. Sytuacja zaczyna wymykać się spod 

kontroli. Tymczasem Linnea niedługo ma rodzić, więc Anna jedzie do córki do Kristianii, by jej pomóc. Choć 

towarzyszą jej Magda z synem, to Annie przyjdzie samodzielnie odebrać poród... 

 

 

55. Stracone marzenia / Jane Mysen ; przekład Karolina Drozdowska.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 16) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

W Wigilię Bożego Narodzenia z Tonset znika para młodych ludzi. Kobieta jest w ciąży, a towarzyszący jej 

mężczyzna to Cygan. Gdy mąż ciężarnej dowiaduje się o ucieczce, wpada we wściekłość. I tylko Anna może 

wiedzieć, gdzie znaleźć zbiegów. 
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56. Sztormowe dni / Jane Mysen ; przekład Anna Marciniakówna.- Warszawa : Ringier 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 19) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Stan Jorgena wciąż się pogarsza i Holm nalega, aby wezwać księdza. Anna musi być teraz silna. W tym trudnym 

momencie bardzo brakuje jej ojca i babci. Anna nie wie, że ojciec, Frederik i Borgny zmierzają do Tonset, a los 

postawi na ich drodze watahę wilków oraz szalejącą śnieżycę i mróz. 

 

 

57. Tajemnice / Jane Mysen ; przekład Elżbieta Frątczak-Nowotny.- Warszawa : Ringier 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 40) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Turid znajduje adresowane do siebie listy od Steina Gasbakka. Okazuje się, że to Mogens je przed nią ukrył. Turid 

prosi Annę, by ta pomogła jej odszukać w Kristianii Steina. Obie kobiety udają się do stolicy. Gdy docierają do 

majątku doktora Gasbakka, drzwi otwiera im pewna kobieta... 

 

 

58. Taniec w blasku księżyca / Jane Mysen ; przekład Zuzanna Byczek.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 41) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Anna i Nikolai nie wiedzą, gdzie szukać syna, tymczasem Elias bardzo tęskni za rodzicami. Czuje, że ma wokół 

siebie wrogów. Stara się postępować uczciwie, ale Maud snuje wokół niego swą sieć, wciągając go w brudne 

sprawki... 
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59. The Guardian / Nicholas Sparks.- London : Time Warner Books, 2003. 

 

 

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

Sygnatura:  WG-O/j.ang. 

Literatura obcojęzyczna:  Angielski - Powieść amerykańska 

Nowości:  2017-01 

 

 

  

 

Julie Barenson’s young husband left her two unexpected gifts before he died – a puppy named Singer and the 

promise that he would always be watching over her. Now, four years later, twenty-nine year-old Julie is far too 

young to have given up on love. She may be ready to risk caring for someone again. But who? Should it be 

Richard Franklin, the sophisticated, handsome engineer who treats her like a queen? Or Mike Harris, the down-to-

earth nice guy who was her husband’s best friend? Choosing one of them should bring her more happiness than 

she’s had in years. Instead, Julie is soon fighting for her life in a nightmare spawned by a chilling deception and 

jealousy so poisonous that it has become a murderous desire. 

 

 

60. The Last Refuge / Craig Robertson.- London : Simon & Schuster, 2014. 

 

 

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

Powieść sensacyjna angielska 

Sygnatura:  WG-O/j.ang 

Literatura obcojęzyczna:  Angielski - Powieść angielska 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

When John Callum arrives on the wild and desolate Faroe Islands, he vows to sever all ties with his previous life. 

He desperately wants to make a new start, and is surprised by how quickly he is welcomed into the close-knit 

community. But still, the terrifying, debilitating nightmares just won't stop. 

 

 

61. Ucieczka / Jane Mysen ; przekład Ewa Partyga.- Warszawa : Ringier Axel Springer 

Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2014. 

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 20) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Po śmierci Jorgena Anna bardzo cierpi. Sytuacja się komplikuje, gdy do dworu wprowadza się Oline i wszelkimi 

sposobami uprzykrza jej życie. Choć młoda wdowa znowu oczekuje dziecka, szwagierka zmusza ją do ciężkiej 

pracy. Oline chce przejąć górą osadę Garmo. Jeśli Anna nie urodzi syna, być może tak się stanie. 

 

 

 



22 
 

62. Uczta / Jane Mysen ; przekład Maria Marczuk.- Warszawa : Ringier Axel Springer 

Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2014. 

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 14) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Tajemnicza, nieznana kobieta porywa Linneę! Anna rusza w ślad za nią. Choć kobieta nie ma chyba zamiaru 

skrzywdzić maleństwa, to jednak widać gołym okiem, iż nie jest przy zdrowych zmysłach. Dziecko może być                 

w niebezpieczeństwie. Wkrótce do górnej osady Garmo zjeżdżają się goście, zbliża się bowiem ślub Jorgena                      

i Anny. Czy jednak wszystko pójdzie tak, jak zaplanował gospodarz? 

 

 

63. Udręka wyboru / Jane Mysen ; przekład Małgorzata Rost.- Warszawa : Ringier Axel 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 35) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Anna żałuje, że pozwoliła Abigail wraz z Odą wprowadzić się do letniego domu. Jest też poruszona, bo wdowa 

zarzuca jej, iż zbyt dużo czasu poświęca Odzie. A i sama Oda wyraźnie od niej stroni... 

 

 

64. Uparte serce / Becky Wade ; [przekł. Katarzyna Brzezińska].- Poznań : Święty 

Wojciech, cop. 2014. 

(Smaki Życia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 21 w , Powieść obyczajowa 

amerykańska 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-01 

 

 

On - były hokeista, niegdyś bardzo sławny, teraz zamknięty w sobie, unikający ludzi. Ona - silna i uparta, 

pragnąca miłości i zmagająca się z własną przeszłością. Dom, któremu wspólnie przywracają dawną świetność.                  

I Ktoś, kto ma wobec nich wspaniały plan. Kate ma, póki co, dość swojej pracy w ośrodku opieki społecznej. Jest 

też zmęczona powrotami do wiecznie pustego mieszkania. Kiedy więc babcia proponuje jej, by wspólnie odnowiły 

rodzinną posiadłość Chapel Bluff. Kate natychmiast się zgadza. Jeszcze nie wie, jak bardzo ta przygoda zmieni jej 

życie. Na miejscu Kate poznaje Matta, który ma pomóc im w remoncie. Matt jest nieprzystępny. Z czasem okazuje 

się, że skrywa w sobie trudną przeszłość. Nie jest łatwo do niego dotrzeć. Jednak uparte serce nie daje spokoju. 

Kate postanawia za wszelką cenę pomóc Mattowi odzyskać radość życia - nieważne, czy mu się to podoba, czy 

nie. Po pierwszych nieudanych próbach wreszcie udaje im się dojść do porozumienia. Czy Kate znajdzie 

odpowiedź na swoje pragnienia i obawy? A może oboje otrzymają o wiele więcej, niż mogliby się spodziewać? 
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65. Utracone wspomnienia / Jane Mysen ; przekład Magdalena Stankiewicz.- Warszawa 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 44) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

W wyniku wypadku Anna doznaje poważnych obrażeń głowy i traci pamięć. Nie rozpoznaje własnych dzieci, 

zapomina, co dotąd przeżyła. Jest zdruzgotana, zamyka się w sobie. Relacje z najbliższymi stają się bardzo trudne. 

Tymczasem Tobias nadal snuje swoje okrutne plany. 

 

 

66. W opałach / Jane Mysen ; przekład Zuzanna Byczek.- Warszawa : Ringier Axel 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 29) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Odkąd zniknął Nikolai, w górnym Garmo nastała niepewność, ból i zwątpienie. Anna nie chce uwierzyć w to, że 

jej mąż nie żyje. Pewnego wieczoru Kaja opowiada jej, co ujrzała w swojej wizji... 

 

 

67. W podróży / Jane Mysen ; przekład Magdalena Stankiewicz.- Warszawa : Ringier 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 36) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Życie w podróży pełne jest niespodzianek i emocji. Któregoś dnia Anna prosi młodsze dziewczynki, by przyniosły 

wodę ze strumienia. Silny nurt porywa jedną z nich. 

 

68. W potrzasku / Jane Mysen ; przekład Lucyna Chomicz-Dąbrowska.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 3) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 
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               Nowości:  2017-01 

 

Ojciec Anny nie zgadza się, by córka opuściła tabor u boku Nikolaia. Mężczyzna jest bowiem oskarżony                        

o zabójstwo strażnika. Anna musi poczekać, aż narzeczony zostanie oczyszczony z zarzutów. Niestety, na skutek 

pewnych okoliczności, dochodzi do zerwania zaręczyn i zapada decyzja, że Anna ma poślubić innego mężczyznę. 

 

 

69. W sieci kłamstw / Jane Mysen ; przekład Barbara Wójcik.- Warszawa : Ringier Axel 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 23) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Anna i Nikolai zostają pomyłkowo oskarżeni o porwanie dziecka i znowu muszą uciekać. Zrozpaczoną matkę 

paraliżuje strach, gdyż ludzie lensmana żądają wydania dziecka. 

 

 

70. We władzy miłości / Jane Mysen ; przekład Elżbieta Frątczak-Nowotny.- Warszawa 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 18) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Dotknięty chorobą Jorgen porzuca wszelkie obowiązki i popada w apatię. Całe dnie spędza w fotelu z fajką                   

w dłoni, milczący i przygnębiony. Mimo to Anna stara się dbać o niego najlepiej jak potrafią. Jednak jej działania 

nie spotykają się z wdzięcznością. 

 

 

71. We władzy wroga / Jane Mysen ; przekład Anna Marciniakówna.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 37) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Anna i jej rodzina nadal są w podróży. I wtedy ponownie napotykają Janosa i Valentino. Obaj mężczyźni są pijani, 

mają broń. Annie już wydaje się, że znalazła wyjście z opresji, ale wydarzenia potoczą się inaczej niż 

zaplanowała.. 
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72. Wędrówka / Jane Mysen ; przekład Zuzanna Byczek.- Warszawa : Ringier Axel 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 21) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Gdy Oline odkrywa, że Anna wraz z dziećmi potajemnie opuściła Garmo, poprzysięga zemstę. W gniewie 

odwiedza człowieka o złej sławie, którego zwą Złoty Ząbek. Nikolai również szuka Anny, ale czy zdąży ją 

odnaleźć, zanim straszliwy plan Oline zostanie zrealizowany? 

 

 

73. Wielki przypływ / Jerzy Mikołajewski.- Warszawa : Dowody na Istnienie, cop. 

2015. 

(Seria Reporterska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uchodźcy - polityka - Włochy , Lampedusa (Włochy) - 21 w , 

Reportaż polski - 21 w 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2017-01 

 

 

1. Wyspa na rozdrożu; 2. Cmentarz przy Cala Pisana; 3. Lekarz żywych i martwych; 4. Pielęgniarka żółwi; 5. 

Homer; 6. Historyk; 7. Chopin; 8. Proboszcz; 9. Książę; 10. Pożegnanie; 11. Sen. 

 

 

74. Wigilia w starym domku / Jane Mysen ; przekład Elżbieta Frątczak-Nowotny.- 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 5) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Helena chce obchodzić Boże Narodzenie tak, jak obchodzą je ludzie osiadli. W Starym Domku pojawia się więc 

choinka przybrana aniołkami z papieru i kolorową włóczką. Kalle w napięciu przygląda się Annie, gdy ta otwiera 

swoje prezenty. Jedwabny szal jest od szewca i jego żony, ale kto podarował jej mosiężny kluczyk? 
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75. Willow / Virginia C. Andrews ; przełożyła Małgorzata Fabianowska.- Warszawa : 

Prószyński S-ka, 2017. 

 

 

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

Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

„Willow” to pierwszy tom nowej sagi V.C. Andrews. Willow de Beers jest dzieckiem adoptowanym, żyjącym                

w bolesnym rozdarciu pomiędzy ukochanym tatą a egoistyczną, bezwzględną matką, od której dowiaduje się, że 

jest córką pacjentki swojego ojca, wziętego psychiatry. Kiedy po śmierci rodziców Willow znajduje pamiętnik 

ojca, poznaje dalszy ciąg rodzinnego sekretu, który burzy podstawy jej świata. Aby poskładać go na nowo, rzuca 

studia i jedzie do Palm Beach tropem rodzonej matki. Tam, pod pozorem badań nad bogatą elitą, próbuje do niej 

dotrzeć i dowiedzieć się prawdy. Bajeczny blichtr Florydy jest w stanie olśnić każdego. Kiedy na horyzoncie 

pojawia się młody prawnik Thatcher Eaton, Willow wdaje się w gorący romans w cudownej scenerii. Ale mroczne 

tajemnice nie pozwalają o sobie zapomnieć, a złudny blask szczęścia nie jest w stanie ich przyćmić… 

 

 

76. Wizje Heleny / Jane Mysen ; przekład Zuzanna Byczek.- Warszawa : Ringier Axel 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 46) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Anna z rodziną jadą przez góry do Lillehammer. Bardzo cieszą się ze spotkania z Gunni oraz resztą rodziny. Anna 

odnosi jednak wrażenie, że Helena bardzo się zmieniła. I wierzy jej ostrzeżeniom... 

 

 

77. Wotum nieufności / Remigiusz Mróz.- Poznań : Filia, 2017. 

(W kręgach władzy / Remigiusz Mróz ; t. 1) 

 

 

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

polityczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

Marszałek sejmu, Daria Seyda, budzi się w pokoju hotelowym, nie pamiętając, jak się w nim znalazła ani co się              

z nią działo przez ostatnich dziesięć godzin. Jest przekonana, że stała się ofiarą manipulacji, ale nie wie, kto ani 

dlaczego może za nią stać. Tymczasem Patryk Hauer, wschodząca gwiazda prawicy, podczas prac komisji śledczej 

odkrywa polityczny spisek sięgający najistotniejszych osób w kręgach władzy. Seyda i Hauer znajdują się po 

przeciwnych stronach sceny politycznej. Dzieli ich wszystko, ale połączy jedna sprawa… 
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78. Wyrok / Jane Mysen ; przekład Zuzanna Byczek.- Warszawa : Ringier Axel Springer 

Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2014. 

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 17) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Kiedy doktor Holm oznajmia, że nie potrafi pomóc Jorgenowi, Anna postanawia wybrać się do kościoła. Może 

Bóg wysłucha jej modlitwy? Magda mówiła, że pastor jest bliżej boga niż zwykli ludzie. Ale pastor przemawia do 

niej diabelskimi słowami. 

 

 

79. Z prochu powstałeś / Jane Mysen ; przekład Karolina Drozdowska.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 57) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Los po raz kolejny wystawia Annę na ciężką próbę. Kłopoty wciąż się mnożą, ale w żyłach niezłomnej kobiety 

płynie przecież gorąca cygańska krew. 

 

 

80. Zakazane uczucia / Jane Mysen ; przekład Anna Marciniakówna.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 10) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Pocałunki Jorgena wywołują w Annie wątpliwości. Czy może zaryzykować i zamieszkać w Garmo? Czy on 

znowu nie spróbuje się do niej zbliżyć? I jak ona sama na to zareaguje? Pewnej nocy Jorgen wyrusza w jedną ze 

swoich tajemniczych podróży, a Anna zasypia na kanapie w salonie. W półśnie stwierdza, że nie jest w pokoju 

sama? 
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81. Zaloty / Jane Mysen ; przekład Zuzanna Byczek.- Warszawa : Ringier Axel Springer 

Polska ; Józefów : Bap-Press, copyright 2015. 

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 55) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Pewnego wieczoru siedzącą przed domem Annę zagaduje Kaja. Obie w milczeniu obserwują kręcącego się 

nieopodal Atlego. Anna, jak zawsze w jego obecności, czuje przypływ mieszanych uczuć. Atle bardzo przypomina 

Nikolaia. 

 

 

82. Zdradliwa przyjaźń / Jane Mysen ; przekład Karolina Drozdowska.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 43) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Nieoczekiwanie Tobias stara się poprawić stosunki z Anną. Jej samej wydaje się to nieco podejrzane, ale dla dobra 

Kjersti postanawia dać mu szansę. Nie wie, że Tobias ma złe zamiary. Anna zgadza się zaopiekować Kjersti 

podczas jego nieobecności, lecz to nie skończy się dla niej dobrze. 

 

 

83. Zimowe dziecko / Jane Mysen ; przekład Anna Marciniakówna.- Warszawa : Ringier 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 15) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Anna wraz z dziećmi cieszy się z nadejścia zimy, jednak nie wszystko w górnym Garmo jest takie idylliczne. 

Nikolai twierdzi, że nie ma nic wspólnego z nieszczęściami, jakie dotykają Jorgena, ale czy można mu wierzyć? 

Któregoś wieczora ktoś puka do drzwi do domu. Na zewnątrz stoi Nikolai! 
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84. Zlecenie Jansona / Robert Ludlum ; przekł. Jan Kraśko, Radosław Januszewski.- 

Warszawa : Amber, 2003. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść amerykańska - 21 w , Powieść sensacyjna 

amerykańska , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

Paul Janson wycofał się ze szpiegowskiej gry. Zapłacił zbyt wysoką cenę i nie chce wracać do świata przemocy. 

Jest jednak ktoś, wobec kogo ma dług wdzięczności. Peter Novak, laureat Nagrody Nobla, miliarder i filantrop, 

porwany przez terrorystów i skazany na śmierć. Tylko Janson może go uwolnić. Ale starannie zaplanowana akcja 

zmienia się w katastrofę. A Janson rozpoczyna wyścig o życie. Wygra, jeśli odkryje, kto kieruje spiskiem, który 

może zmienić bieg historii. 

 

 

85. Złamane obietnice / Jane Mysen ; przekład Anna Marciniakówna.- Warszawa : 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 6) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Tabor Kallego nadal mieszka w Starym Domku w Oldertun. Pod naciskiem władz dziewczynki zaczynają chodzić 

do szkoły. Po kilku dniach dochodzi do wydarzeń, jakich boją się wszyscy wędrowni ludzie: jedna z dziewcząt nie 

wraca po zakończonych lekcjach do domu. 

 

 

86. Złe moce / Jane Mysen ; przekład Zuzanna Byczek.- Warszawa : Ringier Axel 

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

(Taniec płomieni / Jane Mysen ; t. 49) 

(Fakt Kolekcja) 

 

 

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

rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-01 

 

Matkę Anny przepełnia radość, gdy kobieta wraz z Albertem odzyskuje małą Kjersti. Tymczasem Eliasa coraz 

częściej dręczy strach przed Roaldem. Gdy pewnego dnia stwierdza, że parobek bez pytania zajął należącą do 

Garmo zagrodę w Bratlia, mówi o tym Annie. Ale matka wcale nie podziela jej niepokoju. 
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Literatura piękna młodzieżowa 

 

 

 
 

 

1. Lew, czarownica i stara szafa / C. S. Lewis ; ilustracje Pauline Baynes ; przełożył 

Andrzej Polkowski.- Przekład poprawiony.- Poznań : Media Rodzina, copyright 2005. 

(Opowieści z Narnii / C. S. Lewis ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadanie dziecięce angielskie - 20 w , Opowiadania i 

nowele , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2017-01 

 

 

Ze swojego dzieciństwa C. S. Lewis prof. uniwersytetu w Cambridge, zachował w pamięci obraz fauna idącego 

przez zaśnieżony las z parasolem i paczkami. W 1949 r. ten wyimaginowany obraz zainspirował pisarza do 

napisania opowieści o czwórce dzieci przeniesionych z Anglii do innego kraju, który nazwał Narnią - świata 

faunów, mówiących zwierząt i mądrego Lwa. Pierwsza z siedmiotomowego cyklu powieść mówi o czwórce 

młodych ludzi pomagających uratować ten pełen uroku i niezwykłych tajemnic świat Narnii przed siłami władców 

zła i bezkresnej zimy. 

 
 

 

 

 



31 
 

 

 

Literatura popularnonaukowa 

 

 
 

 

1. Badania i pomiar efektów w public relations / red. Dariusz Tworzydło, Zbigniew 

Chmielewski ; współaut. Sebastian Bykowski [et al.].- Rzeszów : Newsline, 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Public relations - badanie - metody 

Sygnatura:  WG-659 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

 

1. Badania w public relations ; 2. Badania w procesie oceny działań komunikacyjnych ; 3. Procedura realizacji 

badań ; 4. Tworzenie narzędzi badawczych ; 5. Aspekty realizacji procesu badawczego ; 6. Gromadzenie i obróbka 

danych ; 7. Prezentacja i promocja wyników badań ; 8. Badania w internecie ; 9. Praktyka w pomiarach 

efektywności działań media relations. 

 

 

2. Cud metaboliczny : dieta, którą pokochasz : 3 proste kroki do uzyskania szczupłej 

sylwetki : pysznie, zdrowo, na zawsze / Diane Kress ; przeł. Aneta Borucka.- 

Zakrzewo : Replika, cop. 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta metaboliczna , Poradniki 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

1. Masz odmienny metabolizm; 2. Trzyetapowy program utraty nadwagi na stałe; 3. Kwestie zdrowotne i życiowe; 

4. Przepisy. 
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3. Dlaczego mężczyźni kochają zołzy : czas na superbabki / Sherry Argov ; przeł. 

Urszula Szczepańska.- Warszawa : G + J Gruner + Jahr Polska, cop. 2004. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta - psychologia , Mężczyzna - psychologia , Miłość - 

psychologia , Stosunki interpersonalne - psychologia , Wydawnictwa popularne 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

1. Od popychadła do superbabki; 2. Dlaczego mężczyźni wolą zołzy; 3. Sklep ze słodyczami; 4. Przebiegła jak lis; 

5. Grzech nadgorliwości; 6. Koniec zrzędzenia; 7. Sekrety strategii drużyny przeciwnika; 8. Zachowanie tytułu 

własności; 9. Nowa mobilizacja; 10. Nowa i ulepszona zołza. 

 

 

4. Długa droga do domu : wspomnienia uciekiniera z północnokoreańskiego piekła / 

Kim Yong we współpr. z Kim Suk-Young ; z ang przeł. Urban Markiewicz.- Warszawa 

: Świat Książki - Weltbild Polska, 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kim, Yong (1950- ) , Obozy pracy - Korea Północna , Ucieczki 

więźniów - Korea Północna , Więźniowie obozów - Korea Północna , Życie codzienne - 

Korea Północna , Pamiętniki amerykańskie - od 1945 r , Pamiętniki koreańskie - od 

1945 r 

Sygnatura:  WG-94(5) 

    Nowości:  2017-01 

 

Wprowadzenie: Kim Suk-Young, 1. Dorastanie; 2. Żyć dla Wielkiego Wodza; 3. Upadek wzorcowego obywatela; 

4. W uścisku śmierci; 5. Ucieczka; 6. Droga przez Azję, Posłowie: Niedokończona opowieść. 

 

 

5. Dzienniki Kamasutry : podróże intymne po współczesnych Indiach / Sally Howard ; 

przełożył Tomasz Biedroń.- Warszawa : Dowody na Istnienie, 2016. 

(Seria Reporterska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Horward, Sally (1976- ) , Życie seksualne - Indie , Indie - 21 w 

, Literatura podróżnicza angielska - 21 w 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2017-01 

 

 

1. Północ I. No to powiedz mi, jak to kiedyś robili, 2. Północ II. A jak to wygląda dzisiaj; 3. Wschód. Na 

Wschodzie jest inaczej; 4. Południe. W oparach południowych Indii. 
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6. Innowacje i komunikowanie w samorządzie : trendy i perspektywy / [red. Zbigniew 

Chmielewski, Jarosław Reczek, Dariusz Tworzydło].- Rzeszów : Newsline, 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja społeczna , Marketing terytorialny - Polska , 

Samorząd terytorialny - public relations , Środki masowego przekazu , Materiały 

konferencyjne 

Sygnatura:  WG-316.77 

Nowości:  2017-01 

 

 

1. Galeria smaków-czyli przyszłość marketingu miejsc; 2. Prowadzenie i wykorzystywanie badań przez 

samorządy terytorialne w procesie komunikacji z otoczeniem i budowania wizerunku gminy; 3. Komunikacja 

samorządu z obywatelami; 4. Medialna rywalizacja miast o tutuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r.; 5. 

Warszawskie komunikowanie. Błędy w strategii promocji Warszawy w kontekście Euro 2012; 6. Fora 

internetowe-między siłą a problemem Internetu; 7. Rola NGO`s w budowaniu tożsamości miasta; 8. Wizerunek 

miasta. Od koncepcji do wdrożenia; 9. Elementy tożsamości wizualnej w samorządach na przykładzie gminy 

Niepołomice; 10. O skutecznej komunikacji-klasyczne i nowe narzędzia komunikacji w samorządzie 

terytorialnym... [i in]. 

 

 

7. Jak realizować inwestycję budowlaną z podmiotem publicznym / [aut. Michał 

Drozdowicz et al.] ; Rzeczpospolita.- Stan prawny na grudzień 2016 r.- Warszawa : 

Gremi Media Sp. z o.o., 2016. 

(Poradnik Prawny "Rzeczpospolitej") 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Budownictwo - inwestycje - prawo - Polska , Sektor 

publiczny - Polska - od 1989 r , Zamówienia publiczne - prawo - Polska , Poradniki 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2017-01 

 

1. Ramy prawne; 2. Wykonawca; 3. Wynagrodzenie; 4. Zmiany umowy; 5. Rozliczenia wykonanych robót; 6. 

Instrumenty dyscyplinujące; 7. Partnerstwo publiczno-prywatne. 

 

 

8. Jak rozliczać środki trwałe w firmie / [aut. Patrycja Jefimiuk et al.] ; 

Rzeczpospolita.- Warszawa : Gremi Media Sp. z o.o., 2016. 

(Poradnik Prawny "Rzeczpospolitej") 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amortyzacja - prawo - Polska , Majątek trwały - prawo - 

Polska , Podatek dochodowy - prawo - Polska , Podatek od towarów i usług - prawo - 

Polska , Poradniki 

Sygnatura:  WG-346 

Nowości:  2017-01 

 

1. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały; 2. Identyfikacja obiektów w ewidencji środków trwałych; 

3. Wartość początkowa środka trwałego; 4. Nakłady na środki trwałe w okresie użytkowania; 5. Amortyzacja 

środka trwałego; 6. Trwała utrata wartości środków trwałych; 7. Zaprzestanie ujmowania środków trwałych; 8. 

Środki trwałe a tarcza podatkowa; 9. Przekwalifikowanie do środków trwałych lub ze środków trwałych; 10. 

Ujawnienie informacji na temat środków trwałych; 11. Leasing-różne aspekty prezentacji środków trwałych; 12. 

Obowiązki w zakresie inwentaryzacji. 
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 9. Jak zrobić dobry interes za granicą / [aut. Michał Kołtuniak] ; Rzeczpospolita.- 

Stan prawny na grudzień 2016 r.- Warszawa : Gremi Media Sp. z o.o., 2016. 

(Poradnik Prawny "Rzeczpospolitej") 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel zagraniczny - Polska - 21 w , Poradniki 

Sygnatura:  WG-339 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

1. Po co firmie eskport?; 2. Sposoby wejścia na zagraniczne rynki; 3. Badanie i wybór rynku zagranicznego; 4. 

Pośrednicy w handlu zagranicznym; 5. Dokumenty w handlu zagranicznym; 6. Jakie warunki dostawy towaru; 7. 

Rozliczenia i finansowanie transakcji w handlu zagranicznym; 8. Ryzyko walutowe; 9. Na co uważać                           

w międzynarodowych transakcjach. 

 

 

10. Karawana kryzysu : za kulisami przemysłu pomocy humanitarnej / Linda Polman ; z 

przedm. Janiny Ochojskiej-Okońskiej ; przeł. Ewa Jusewicz-Kalter.- Wołowiec : 

Wydaw. Czarne, 2011. 

(Mikrokosmos/Makrokosmos : literatura faktu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pomoc humanitarna międzynarodowa - od 1989 r , Reportaż 

holenderski - od 1989 r 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2017-01 

 

1. Wyobraź sobie, że ktoś do ciebie dzwoni; 2. Gorączka kontraktowa; 3. MONGO; 4. Donor darlings; 5. Pomoc 

jako broń wojenna; 6. Głód jako broń; 7. Gdy decyzje należą do obdarowywanych; 8. Przekręt afgański; 9. Logika 

epoki humanitarnej; 10. Zadawaj im pytania; 11. Aid speak. 

 

 

11. Kodeks drogowy 2017 : najnowsze zmiany dla kierowców / [Agata Łukaszewicz] 

; Rzeczpospolita.- Stan prawny na styczeń 2017 r.- Warszawa : Gremi Business 

Communication, 2017. 

(Poradnik Prawny "Rzeczpospolitej") 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja drogowa - prawo - Polska , Poradniki 

Sygnatura:  WG-351.811.122 

Nowości:  2017-01 

 

 

1. Egzamin na prawo jazdy; 2. Nowości dla kierowców i kandydatów na nich; 3. Prawo jazdy: stracisz, odzyskasz, 

wymienisz; 4. Przed zakupem auto można sprawdzić online; 5. Mandaty; 6. Co robić, gdy złapie nas fotoradar; 7. 

Przewożenie dzieci w aucie; 8. Kary dla kierowców; 9. Kolizje na drodze; 10. Jedziesz z pijanym kierowcą, 

sprawdź ile to kosztuje; 11. Historia OC na stronie www.ufg.gov.pl; 12. Autem za granicą; 13. Holowanie aut                  

i handel punktami; 14. Ciekawostki dla kierowców; 15. Pytania i odpowiedzi; 16. Zmiany w punktach karnych. 

 

 

 

 



35 
 

12. Kodeks pracy 2017 z komentarzem / [Renata Majewska, Grażyna Ordak] ; 

Rzeczpospolita.- Stan prawny na grudzień 2016 roku.- Warszawa : Gremi Business 

Communication, 2017. 

(Poradnik Prawny "Rzeczpospolitej") 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo pracy - Polska 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2017-01 

 

 

1. Kodeks pracy - tekst jednolity ; 2. W obu półroczach po tyle samo aktywności ; 3. Współczynnik 

ekwiwalentowy w 2017 r. wynosi 20,83 ; 4. Minimalna płaca zleceniobiorców i samozatrudnionych ; 5. 

Wyłączenia spod gwarancji stawki wynagrodzenia ; 6. Jak ustalić liczbę godzin świadczenia usług ; 7. Umowa lub 

potwierdzenie musi być przed robotą ; 8. Takie same warunki dla delegowanych i miejscowych ; 9. Jakie zmiany 

w najbliższych miesiącach. 

 

 

13. Kontener /Katarzyna Boni, Wojciech Tochman.- Warszawa : Agora, 2014. 

(Biblioteka Gazety Wyborczej) 

(Reporterzy Dużego Formatu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Syryjczycy za granicą - Jordania - 21 w , Uchodźcy - Syria 

- 21 w , Jordania - 21 w , Reportaż polski - 21 w 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2017-01 

 

 

1. Początek; 2. W mieście Ramta; 3. W Cyber City; 4. Na pustyni; 5. W Zaatari; 6. W Syrii; 7. W Ammanie. 

 

 

14. Malta / [autor przewodnika Katarzyna Rodacka].- Wyd. 2.- Gliwice : Wydawnictwo 

Helion, copyright 2016. 

(Travelbook) 

(Przewodniki Rekreacyjne) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malta , Valetta (Malta) , Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(4) 

Nowości:  2017-01 

 

 

I. INFORMACJE PRAKTYCZNE: 1. Przed wyjazdem; 2. Dojazd; 3. Na miejscu; 4. Informator A-Z, II. 

INFORMACJE KRAJOZNAWCZE: 1. Krajoznawcze ABC; 2. Historia; 3. Społeczeństwo; 4. Kultura i sztuka; 5. 

Święta i festiwale; 6. Kuchnia, III. MALTA: 1. Valletta i okolice; 2. Wschodnie wybrzeże Malty; 3. Południowe 

wybrzeże Malty; 4. Malta centralna: Mdina i okolice, IV. GOZO I COMINO: 1. Gozo; 2. Comino (Kemmuna). 
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15. Miłosz w Krakowie / Agnieszka Kosińska.- Kraków : Znak, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosińska, Agnieszka (1967- ) , Miłosz, Czesław (1911-2004) , 

Pisarze polscy - od 1989 r , Sekretarki i sekretarze - Polska - od 1989 r , Pamiętniki 

polskie - od 1989 r 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Miłosz Cz. 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

1. Jak zostaje się sekretarką noblisty?; 2. Pierwsze spotkania Miłosza; 3. Pierwsze lekturowe spotkanie; 4. Rytm 

życia Miłoszów na Bogusławskiego; 5. Jak pracował Czesław Miłosz czyli o warsztacie twórczym; 6. Miłosz                   

w Krakowie: dziennik. 

 

 

16. Najjaśniejszy Pan Franciszek Józef I : 1830-1916 / [redaktor wydania Jolanta 

Zarembina].- Warszawa : Polityka Spółka z o.o. SKA, 2016. 

(Pomocnik Historyczny. Biografie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Franciszek Józef I (cesarz Austrii ; 1830-1916) , Austria - 

19-20 w , Biografie , Czasopisma historyczne polskie , Czasopisma popularno-

naukowe polskie 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Franciszek Józef I 

Nowości:  2017-01 

 

1. Epoka i postać; 2. Konteksty; 3. Detale; 4. Dokumenty. 

 

 

17. Pierwsza połowa / Radosław Majdan ; rozmawia Marek Łuszczyna.- Warszawa : 

Elipsa, [2012]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Majdan, Radosław (1972- ) , Doda (1984- ) , Piłkarze nożni , 

Piosenkarze polscy , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

1. Miasto pięknych kobiet; 2. Duma pomorza; 3. Wszystko o Dorocie; 4. Nie bij, kawalerze; 5. Krew paparazzo; 6. 

Cały ten seks; 7. Izmir-Saloniki-Warszawa; 8. Ja, gadżeciarz; 9. Kadry; 10. Druga połowa. 

 

 

18. Podatki 2017 : najnowsze zmiany / [red. Julita Karaś-Gasparska ; aut. Marcin 

Jamroży et al.] ; Rzeczpospolita.- Stan prawny na styczeń 2017 r.- Warszawa : Gremi 

Business Communication, 2017. 

(Poradnik Biznesowy "Rzeczpospolitej") 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podatek - prawo - Polska , Poradniki 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2017-01 
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1. Wybrane zmiany w Ordynacji podatkowej; 2. Wybrane zmiany w podatkach dochodowych i podatku 

zryczałtowanym; 3. Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym; 4. Zmiany w ustawie o podatku od towarów                     

i usług; 5. Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych; 6. Zmiany o podatkach i opłatach 

lokalnych; 7. Zmiany w przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn; 8. Ustawa o administracji 

podatkowej. 

 

 

19. Polityka wyżywienia ludności / Mariusz Rudy.- Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, 2016. 

(Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ; 1220) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo żywnościowe , Przemysł rolno-spożywczy , 

Żywność - zaopatrzenie , Podręczniki akademickie 

Sygnatura:  WG-338 

Nowości:  2017-01 

 

 

1. Polityka wyżywienia - podstawowe zagadnienia, cele i instrumenty wdrażania ; 2. Zmiany i przeobrażenia                   

w gospodarce żywnościowej Polski po 1945 roku ; 3. Charakterystyka sektora rolno-spożywczego ; 4. Wspólna 

Polityka Rolna Unii Europejskiej ; 5. Sytuacja żywnościowa i żywieniowa na świecie i w Polsce ; 6. 

Bezpieczeństwo żywnościowe i samowystarczalność żywnościowa ; 7. Urzędowa kontrola nad jakością żywności 

; 8. Import - eksport żywności, procesy globalizacji ; 9. Działania państwa i instytucji pozarządowych w zakresie 

wyżywienia ludności ; 10. Determinanty sposobu odżywienia się człowieka i spożycie żywności ; 11. Perspektywy 

produkcji żywności i żywienia ; 12. Wpływ żywności i żywienia na stan zdrowia ; 13. Współczesne trendy                       

w konsumpcji żywności ; 14. Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego krajów. 

 

 

20. Polska broń : dzieje oręża i przemysłu zbrojeniowego / [redaktor wydania 

Leszek Będkowski].- Warszawa : Polityka Spółka z o.o. SKA, 2016. 

(Pomocnik Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Broń - Polska , Przemysł zbrojeniowy - Polska , Wojsko - 

Polska , Czasopisma popularno-naukowe polskie , Czasopisma historyczne polskie 

Sygnatura:  WG-623 

Nowości:  2017-01 

 

 

1. Przed wojną; 2. Po wojnie; 3. Konteksty; 4. Detale. 

 

 

21. Poradnik branżowy : jak dopełnić formalności przy zakładaniu firmy / [aut. Anna 

Puszkarska] ; Rzeczpospolita.- Stan prawny na listopad 2016 r.- Warszawa : Gremi 

Business Communication, 2016. 

(Poradnik Prawny "Rzeczpospolitej") 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przedsiębiorstwo prywatne - organizacja - Polska - 21 w , 

Poradniki 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2017-01 

 

1. Firma cateringowa; 2. Sprzedaż alkoholu; 3. Kasyno gier na automatach; 4. Kantor wymiany walut; 5. Agencja 
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ochrony mienia; 6. Działalność agenta ubezpieczeniowego; 7. Biuro detektywistyczne; 8. Pośrednictwo sprzedaży 

nieruchomości; 9. Usługi rzeczoznawcy majątkowego; 10. Jak otworzyć sklep z bronią; 11. Jak prowadzić 

lombard; 12. Jak wykonywać przewozy taksówką; 13. Przewozy na potrzeby własne; 14. Szkoła nauki jazdy... [i 

in.]. 

 

 

22. Przerwa w emisji / Kamil Durczok.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 2016. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Durczok, Kamil (1968- ) , TVN , Dziennikarze , Molestowanie 

seksualne , Procesy sądowe , Prześladowanie w miejscu pracy , Środki masowego 

przekazu , Telewizyjne programy informacyjne , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-7.096/.097 

Nowości:  2017-01 

 

 

1. Bez twarzy; 2. Sen wariata; 3. Spacer po linie; 4. Chory z ciekawości; 5. Plac Powstańców; 6. Szczeble                      

w publicznej; 7. Rycerze Jedi; 8. Tajne przez poufne; 9. Początek końca; 10. Ręka Boska; 11. Czas-teoria 

względności; 12. Początek...i [i in.]. 

 

 

23. Public relations - nie tylko Facebook / red. Karina Stasiuk-Krajewska, Dariusz 

Tworzydło, Zbigniew Chmielewski.- Rzeszów : Newsline, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Public relations 

Sygnatura:  WG-659 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

 

1. Proces planowania marketingowego w ochronie zdrowia; 2. Jak i o czym, czyli o języku informacji prasowych 

tworzonych przez agencje public relations słów kilka; 3. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w procesie 

sprzedaży osobistej na rynku usług telekomunikacyjnych; 4. Lojalność wobec marki budowana za pomocą social 

media; 5. Public relations w kontekście informatyzacji służby zdrowia; 6. Czy komunikacja potrzebuje 

(samo)oczyszczenia? Analiza wewnętznych i zewnętrznych czynników wpływających na wizerunek środowisk PR 

i reklamy; 7. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie budowania i poprawy wizerunku górnictwa; 8. 

Rola wybranych narzędzi PR w kształtowaniu wizerunku miast. Subiektywny przegląd najciekawszych kampanii 

promocyjnych polskich miast; 9. Gender marketing-percepcja i zachowania uzależnione od płci; 10. Media 

spinning w wykonaniu agencji Ruder Finn podczas wojny w byłej Jugosławii; 11. Nowoczesne narzędzia public 

relations w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa. 

 

 

24. Public relations i polityka informacyjna w samorządzie terytorialnym / Zbigniew 

Chmielewski, Paweł Kuca, Rafał Polak.- Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, 2015. 

(Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego ; 1165) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samorząd terytorialny - informacja - Polska , Samorząd 

terytorialny - public relations - Polska 

Sygnatura:  WG-659 
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Regionalia:  Podkarpackie - samorząd - informacja , Podkarpackie - samorząd - 

public relations , Rzeszów (okręg) - samorząd - informacja , Rzeszów (okręg) - 

samorząd - public relations 

Nowości:  2017-01 

 

1. Definicje i zagadnienia wprowadzające ; 2. Praktyka public relations w gminach ; 3. Postawa i oczekiwania 

mieszkańców jako strony w dialogu z urzędem miasta i gminy ; 4. Polityka informacyjna starostw powiatowych ; 

5. Polityka informacyjna samorządów wojewódzkich w Polsce. 

 

 

25. Relacje z mediami w samorządach : teoria i praktyka / Dariusz Tworzydło, Paweł 

Kuca.- Rzeszów : Newsline, 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Public relations - Polska , Samorząd terytorialny - a public 

relations - Polska , Samorząd terytorialny - a środki masowego przekazu - Polska , 

Poradniki 

Sygnatura:  WG-659 

Nowości:  2017-01 

 

 

1. Aspekty definicyjne public relations ; 2. Media relations - wyobrażenia a rzeczywistość ; 3. Kryzys a media ; 4. 

Praktyka komunikacji z mediami w samorządzie ; 5. Media relations w samorządzie terytorialnym w świetle 

badań ; 6. Misja Bielany. 

 

 

26. Samochód w firmie / Rzeczpospolita.- Stan prawny na grudzień 2016 r.- 

Warszawa : Gremi Media Sp. z o.o., 2016. 

(Poradnik Prawny "Rzeczpospolitej") 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podatek - prawo - Polska , Przedsiębiorstwo - finanse - prawo 

- Polska , Samochody - rachunkowość - prawo - Polska , Poradniki 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2017-01 

 

 

1. Samochód osobowy w przepisach; 2. Koszt używania samochodów osobowych w firmie; 3. Rozliczenie na 

podstawie przebiegu pojazdu; 4. Ewidencja przebiegu pojazdu; 5. Rozliczenie kosztów na podstawie 

kilometrówki; 6. Rozliczenie kilometrówki w rachunku narastającym; 7. Koszty eksploatacyjne samochodów; 8. 

Dokumentowanie i ewidencja wydatków samochodowych; 9. Ewidencja kilometrówki w księdze podatkowej; 10. 

Koszty zakupu paliwa; 11. Dojazdy do miejsca wykonywania działalności; 12. Czynsz najmu samochodu; 13. 

Zaliczenie do kosztów podatków... [i in]. 

 

 

27. Słodkie pieczone kasztany : toskańskie opowieści ze smakiem / Aleksandra 

Seghi.- Warszawa : Świat Książki - Weltbild Polska, 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kuchnia włoska , Toskania (Włochy) - życie codzienne - 21 

w , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2017-01 
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1. Pierwsze wyjazdy do Włoch; 2. Narzeczona Włocha; 3. Początek prawdziwego toskańskiego życia; 4. Radio 

Diffusione Pistoia; 5. Włoskie obywatelstwo; 6. Dzień Kobiet; 7. Wielkanoc; 8. Chleb; 9. Kasztany; 10. Fasola; 

11. W królestwie serów; 12. Spiżarnia pełna pomidorów, szafki z makaronem... [i in.]. 

 

 

28. Świat w umyśle i rzeźbie osób głuchoniewidomych / Ewa Niestorowicz ; 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa 

Stosowanego.- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. 

(Komunikacja Językowa i Jej Zaburzenia ; 21) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Głuchoniewidomi - twórczość - Polska - 20-21 w , Rzeźba 

amatorska polska - historia - 20-21 w 

Sygnatura:  WG-73 

Nowości:  2017-01 

 

1. Fizyczne i poznawcze możliwości osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu; 2. Rzeźba jako wynik 

działania twórczego; 3. Metodologia badań; 4. Kreowanie rzeczywistości w rzeźbach głuchoniewidomych-rzeźba 

głuchoniewidomych jako znak. Analiza semiotyczna; 5. Rzeźby twórców głuchoniewidomych w ocenie 

odbiorców (studentów wydziału artystycznego). 

 

 

29. Tożsamość wizualna : znak, system, wizerunek / Krzysztof J. Rychter, Zbigniew 

Chmielewski, Dariusz Tworzydło.- Rzeszów : Newsline, 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Public relations , Przedsiębiorstwo - reklama , Wizerunek 

przedsiębiorstwa 

Sygnatura:  WG-659 

Nowości:  2017-01 

 

 

 

I. ZNAK: 1. Percepcja wizualna; 2. Znak graficzny; 3. Znaki i symbole organizacji, II. SYSTEM 

IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ (SIW): 1. Znak firmowy-logo-podstawowe elementy systemu; 2. Konstruowanie 

systemu; 3. Zarządzanie poprzez system identyfikacji wizualnej; 4. Kategorie systemów identyfikacji wizualnej; 5. 

Nazwa prawna, nazwa marketingowa, brand w SIW; 6. Zarządzanie systemem i praktyczne aspekty użytkowania; 

7. Księga tożsamości, III. WIZUALIZACJA W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU: 1. Wizerunek organizacji i 

jego elementy składowe; 2. Identyfikacja wizualna a relacje wewnętrzne i zewnętrzne; 3. Korzyści wynikające z 

profesjonalnie wdrożonych systemów identyfikacji; 4. Prawne aspekty komunikowania z wykorzystaniem 

systemu identyfikacji wizualnej; 5. Tworzenie tożsamości wizualnej-kto co robi i jakimi metodami; 6. SIW-

spontanicznie, samodzielnie czy profesjonalnie. 

 

 

30. Umowy cywilnoprawne : teraz i od 1 stycznia 2017 r. / [aut. Marek Rotkiewicz] ; 

Rzeczpospolita.- Stan prawny na 30 października 2016 r.- Warszawa : Gremi 

Business Communication, 2016. 

(Poradnik Prawny "Rzeczpospolitej") 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Umowa o dzieło - Polska , Umowa zlecenia - Polska , 

Poradniki 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2017-01 
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1. Ogólna charakterystyka umowy-zlecenia; 2. Zawarcie umowy; 3. Prawa i obowiązki stron; 4. Wynagrodzenie-

przepisy dotychczasowe i nowe obowiązujące od 2017 r.; 5. Zakończenie umowy-zlecenia; 6. Zlecenie a etat-

kiedy zawarcie umowy-zlecenia może zostać uznane za obejście przepisów o zawieraniu umów o pracę; 7. 

Umowa-zlecenie a umowa o dzieło; 8. BHP przy umowach-zleceniach; 9. Ubezpieczenia społeczne, zbieg tytułów 

do ubezpieczeń. 

 

 

31. Wszystko o jednolitym pliku kontrolnym / [aut. Marcin Sidelnik et al.] ; 

Rzeczpospolita.- Stan prawny na listopad 2016 r.- Warszawa : Gremi Media Sp. z 

o.o., 2016. 

(Poradnik Prawny "Rzeczpospolitej") 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jednolity plik kontrolny , Kontrola skarbowa i podatkowa - 

prawo - Polska , Księgowość - dokumentacja , Poradniki 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2017-01 

 

1. Dwa rodzaje obowiązków w zakresie JPK; 2. Kto i kiedy ma obowiązek składania JPK na żądanie; 3. Jak 

można przekazać JPK administracji podatkowej; 4. Sankcje za brak JPK; 5. Czy terminy za złożenie JPK VAT 

można przedłużyć; 6. Zarys budowy struktur JPK; 7. Wyciąg z zakresu danych wymaganych przez wybrane 

struktury JPK; 8. Najczęstsze problemy podatników związane z wybranymi strukturami JPK. 

 

 

32. Zamknięcie roku w firmie / [aut. Izabela Bala et al.] ; Rzeczpospolita.- Warszawa 

: Gremi Business Communication, 2016. 

(Poradnik Prawny "Rzeczpospolitej") 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bilans księgowy , Przedsiębiorstwa małe i średnie - 

rachunkowość - Polska , Poradniki 

Sygnatura:  WG-657 

Nowości:  2017-01 

 

 

1. Inwentaryzacja; 2. Wycena składników majątku na dzień bilansowy; 3. Istota podatku odroczonego; 4. 

Sporządzanie sprawozdania finansowego; 5. Zdarzenia po dniu bilansowym, poprawianie błędów, zmiana zasad 

(polityki) rachunkowości. 
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Film 
 

 
1. Rebeliant [Film] = Free State of Jones / reż., scen. Gary Ross.- Wersja polska / tekst 

Katarzyna Wojsz.- Warszawa : Monolith Films, cop. 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Knight, Newton (1837-1922) , Rasizm - Stany Zjednoczone - 

19-20 w , Wojna 1861-1865 r. secesyjna , Dramat filmowy , Film amerykański , Film 

biograficzny , Film fabularny , Film historyczny , Dokumenty audiowizualne 

Sygnatura:  WG-F/1032/B 

Nowości:  2017-01 

 

 

Wojna secesyjna. Newton Knight służy w Armii Konfederacji, jednak jego poglądy na temat niewolnictwa 

zdecydowanie odbiegają od zapatrywań zwierzchników. Postanawia więc zrzucić mundur i powrócić na rodzinną 

farmę. Gdy i tam dociera wojenna zawierucha, decyduje się chwycić za broń i wystąpić w obronie 

dyskryminowanych. Stając na czele powstania pragnie stworzyć w hrabstwie Jones niepodległy stan, w którym 

wszyscy byliby sobie równi. 

 

 

2. San Andreas [Film] / scenariusz Carlton Cuse ; produkcja Beau Flynn ; reżyseria  

Brad Peyton.- Wersja polska / tekst Sylwester Misiorek i Krzysztof Kowalczyk.- 

Warszawa : Galapagos, [2016]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trzęsienie ziemi , San Francisco (Stany Zjednoczone) , Film 

akcji , Film fabularny , Film katastroficzny 

Sygnatura:  WG-F/1033/S 

Nowości:  2017-01 

 

 

Megaprodukcja, która przyciągnęła miliony widzów na świecie.  Na skutek przesunięcia uskoku San Andreas                

w Kalifornii dochodzi do trzęsienia ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. Pilot helikoptera ratunkowego (Dwayne 

Johnson) i jego żona, z którą obecnie nie utrzymuje kontaktu, muszą udać się z Los Angeles do San Francisco, aby 

ratować swoją córkę. Okazuje się jednak, że karkołomna podróż na północ to dopiero początek... 

 

 
 


