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Nowości 2017 – WRZESIEŃ 

 

 

Literatura piękna 
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Mariusza Szczygła.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 
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 2. 40 zasad miłości : powieść o Rumim / Elif Shafak ; przełożyła Ewa Elżbieta 

Nowakowska.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rumi (1207-1273) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-tur. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Co może wyniknąć ze spotkania rozczarowanej życiem Amerykanki z trzynastowiecznym perskim poetą? Ella 

Rubinstein ma wiele powodów, by uważać swoje życie za porażkę. Właśnie skończyła czterdzieści lat, jej 
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małżeństwo rozpada się, a dzieci już jej nie potrzebują. Jakaż pustka… Wszystko się zmieni gdy zatrudniona                 

w agencji literackiej Ella dostanie do rąk maszynopis powieści opowiadającej o życiu słynnego mistyka i poety, 

Rumiego. 

 

 

3. 7 / Erica Spindler ; przełożył Jacek Żuławnik.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 

2016. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Prywatni detektywi , Luizjana (Stany Zjednoczone) 

, Nowy Orlean (Stany Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

Pierwsza sobota lipca. Zaginiona kobieta. Siódemka wyryta na drzwiach jej domu. Rozpoczęło się odliczanie… 

Detektyw Micki Dare to doświadczona i zasadnicza policjantka. Nie potrzebuje partnera, a już zwłaszcza takiego 

zuchwałego czarusia, jak detektyw Zach Harris, świeżo po „eksperymentalnym“ programie szkoleniowym FBI. 

Poza tym nowe zadanie Micki - czuwanie nad bezpieczeństwem Zacha, podczas gdy on będzie ścigał przestępców, 

wykorzystując swoje szczególne zdolności - zdecydowanie nie jest tym, na co się pisała. Klamka jednak zapadła              

i Micki nie ma nic do powiedzenia. Wkrótce uświadamia sobie, że jej partner zyskuje przy bliższym poznaniu - 

oraz dociera do niej, że gra toczy się o stawkę wykraczającą poza zwykłe rozwiązywanie zagadek i łapanie 

złoczyńców. Czai się bowiem nowy rodzaj zła, przebieglejszego niż wszystko, z czym Micki miała do tej pory do 

czynienia. Niewykluczone, że ona i Zach są jedynymi osobami, które mogą je powstrzymać. Kiedy ginie kolejna 

ofiara, a ciemność zacieśnia krąg, Micki zdaje sobie sprawę z przerażającej prawdy: że jednak może się nie udać. 

Tym razem zło, któremu stawiają czoło, może zniszczyć ich wszystkich… Pełen zaskakujących zwrotów akcji                 

i dramatycznych zdarzeń thriller Siódemka to lektura, od której nie sposób się oderwać. Wciąga i trzyma                       

w napięciu aż do ostatniej strony. 

 

 

 4. ...A Bóg rozdaje karty. T. 1, Wojna / Jerzy Kusecki.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo 

Poligraf, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Niemcy (naród) , Polacy , 

Postawy , Berlin (Niemcy) , Polska , Włochy , Powieść historyczna , Powieść wojenna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Tom I powieści "…a Bóg rozdaje karty" to fascynująca opowieść o pogmatwanych losach Polaków, których 

spokojne życie zostało przerwane przez II wojnę światową. Autor nie stroni od wstrząsających opisów. Nie 

epatuje jednak okrucieństwem i pamięta o tym, by zapewnić czytelnikowi chwile oddechu. Nie bez znaczenia jest 

też to, że główne wątki powieści zostały oparte na faktach, a dwoje z bohaterów nadal żyje... 
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5. ...A Bóg rozdaje karty. T. 2, Pokój / Jerzy Kusecki.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo 

Poligraf, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Légion étrangère , Polacy , Polacy za granicą , Rosjanie , Kanada , 

Polska , Wietnam , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Tom II powieści "…a Bóg rozdaje karty" to kontynuacja  losów  Polaków, poznanych w tomie I, których 

zawierucha wojenna wciągnęła na niemiecką stronę. Nie dla wszystkich z nich koniec wojny oznaczał koniec 

tułaczki… Losy bohaterów w dużej mierze zostały oparte na autentycznych wydarzeniach, które spotkały 

znajomych i najbliższych członków rodziny Autora, dlatego też te opowieści o ludzkich dramatach są tak 

przejmujące. Na szczęście nadzieja pozwala, by zawsze gdzieś w tym wszystkim tliła się iskierka zwiastująca 

lepsze jutro. 

 

 

 6. Angielka / Katherine Webb ; przełożyła Olga Siara.- Kraków : Insignis Media, copyright 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Archeolodzy , Podróżnicy , Maskat (Oman) , Oman , Powieść 

przygodowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Rok 1958. Joan Seabrook, świeżo upieczona archeolożka, spełnia marzenie swojego życia o wizycie w Arabii                   

i przybywa z Anglii do starożytnego miasta Maskat. Próbując zapomnieć o osobistej tragedii, planuje zbadać 

pustynny fort Jabrin i odnaleźć ukryte w nim skarby. Lecz Oman to kraj zagubiony w czasie - surowy, pełen 

tajemnic i pogrążony w krwawym konflikcie. Podróż do Jabrin może okazać się niemożliwa. Rozczarowanie Joan 

pogłębiają opowieści pionierki i odkrywczyni Maude Vickery, której dokonania rozpaliły fantazje i ambicje 

młodej archeolożki. Spotkanie z niezwykłą samotniczką Maude wywraca życie Joan do góry nogami. Przyjaźń 

kobiet zacieśnia się, a Joan daje się wciągnąć w wir przygód. Gdy zaczyna zastanawiać się nad swoimi wyborami  

i motywami Maude, jest już za późno. Joan zdaje sobie sprawę, że stała się pionkiem w podstępnej grze. Teraz 

musi znaleźć sposób na zatrzymanie lawiny wydarzeń, którą sama wywołała. Czy dziewczyna, która opuściła 

Anglię dla tego pięknego, lecz niebezpiecznego miejsca, zdoła wrócić do domu? 

 

 

 7. Bądź moim Bogiem / Remigiusz Grzela.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gran, Wiera (1916-2007) , Dziennikarstwo śledcze , Osoby 

zaginione , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Młody warszawski dziennikarz przypadkowo spotyka w metrze żonę zmarłego poety Borysa. Kobieta zniknęła 30 



4 
 

lat temu - i od tamtej pory słuch po niej zaginął. Aby zrozumieć, co się stało, postanawia ją odszukać, ale nie może 

nawet przypuszczać, że to jedno spotkanie zmieni w jego życiu wszystko i zaprowadzi go do Wiery Gran, sławnej 

niegdyś piosenkarki pochodzenia żydowskiego. W tej literackiej konwencji Remigiusz Grzela z właściwą sobie 

dyskrecją próbuje ocalić relację ze spotkania z Wierą Gran, w ostatnich latach jej życia. Pytając przy tym                      

o prawdę o nas samych w zderzeniu z biografiami innych. 

 

 

 8. Błękitne sny / Katarzyna Michalak.- Kraków : Znak Litera Nova, 2017. 

(Leśna Trylogia / Katarzyna Michalak ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przyjaźń , Rodzeństwo , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Trzy przyjaciółki, trzej bracia, trzy historie, jedno zakończenie. Czy będzie ono szczęśliwe? Los zdecyduje. Leśna 

Polana to więcej niż dom, to bezpieczna przystań. Tutaj wszystko się zaczęło i tu wszystko się skończy. Jednak 

droga do ostoi spokoju nie jest prosta. Los nadal doświadcza tych, których kochamy. Majka i Marcin trafiają do 

szpitala w stanie krytycznym. Z nim jest lepiej, on przeżyje, ale ona… Julia i Patryk zostają obdarowani 

najcenniejszym skarbem. Jednak ona nie jest gotowa na takie szczęście, zaś on sam przyjąć go nie może… 

Gabriela i Wiktor mają szansę na stworzenie kochającej się rodziny. Lecz ona potrzebuje czasu, on zaś czekał 

wystarczająco długo… "Błękitne Sny" to ostatni tom bestselerowej "Leśnej Trylogii", opowieści o uczuciach 

silniejszych niż miłość i przyjaźniach trwalszych niż więzy krwi. 

 

 

 9. Całe życie / Robert Seethaler ; tłumaczenie Ewa Kochanowska.- Kraków : Wydawnictwo 

Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bilans życia , Osoby w wieku starszym , Przyroda , Samotność , 

Życie codzienne , Alpy (góry) , Austria , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-austr. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Andreas Egger to prosty człowiek, który wiedzie spokojne, wypełnione fizyczną pracą życie w sercu austriackich 

Alp. Mężczyzna stara się nie odciskać piętna na otaczającej go naturze, ale ta nie zawsze okazuje mu swoją 

wdzięczność. Nic, nawet miłość, nie burzy ładu i monotonii jego codzienności. Gdy w dolinę wkracza cywilizacja, 

idylliczny świat nieodwracalnie się zmienia. Bo przecież jedyną pewną w życiu rzeczą jest zmiana. 

 

 

 10. Czarna / Wojciech Kuczok.- Warszawa : Wydawnictwo Od deski do deski, copyright 

2017. 

(Seria na F/aktach) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Toksyczne związki , Zabójstwo , Zdrada małżeńska , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 
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Jeremi jest zamożnym, przystojnym mężczyzną, wspaniałym ojcem i świetnym przedsiębiorcą. Ma tylko jeden 

problem - potrafi myśleć o Beacie już tylko jako żonie i matce swoich dzieci. Maryśka ma być dla niego namiętną 

przygodą na chwilę, sam Jeremi szybko jednak gubi się w swoich uczuciach. Nie przypuszcza też, że kobieta 

może go pokochać miłością aż do granic obłędu. Czarna to mała miejscowość - plotki szybko docierają do rodzin 

kochanków. 

 

 

 11. Czarna pszczoła / Wojciech Dutka.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Max Kwietniewski (postać fikcyjna) , Amerykanie , Prywatni 

detektywi , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Francja 1940. W Biarritz, francuskim kurorcie nad brzegiem Atlantyku zostaje odkryte ciało polskiego malarza, 

Józefa Rajnfelda. Mężczyznę znaleziono z poderżniętym gardłem i brzytwą w dłoni. Wszyscy uznali to za 

samobójstwo. Jedyny świadek mogący rozwiązać tę zagadkę ma swoje powody, by milczeć. Warszawa 2015. Nad 

brzegiem Wisły zostają znalezione zwłoki siedemnastoletniego dobrze rokującego artysty. Ktoś poderżnął mu 

gardło i ułożył ciało w taki sam sposób jak ciało Józefa Rajnfelda blisko 75 lat wcześniej. Morderca ubrał go                

w podobne ubranie i włożył w ręce niemal identyczną brzytwę. Ku przerażeniu prokuratora prowadzącego 

śledztwo okazuje się, że zabity chłopak był synem Agaty Wróblewskiej, znanej dziennikarki, która odegrała 

znaczącą rolę w sprawie operacji Lunatyk. Załamana po śmierci syna Agata zwraca się do jedynego człowieka, 

który może rozwikłać zagadkę dwóch śmierci odległych od siebie o ponad 70 lat. Max Kwietniewski, czarnoskóry 

polski detektyw, poruszony śmiercią syna przyjaciółki, decyduje się przylecieć do Warszawy, gdzie będzie musiał 

stanąć oko w oko z tajemnicą, której rozwiązanie tkwi w mrocznej przeszłości miasta nad Wisłą...  

 

 

 12. Czarne złoto / Bartłomiej Rychter.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Nauczyciele , Galicja (kraina historyczna) , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Koniec XIX wieku na wschodnich krańcach monarchii austro-węgierskiej. Pionierskie czasy przemysłu 

naftowego. W tej scenerii toczą się losy Borysa Pasternaka. Poznaliśmy go kilka lat temu w intrygującej powieści 

Złoty wilk . Teraz ciąg dalszy.  Borys zostawia całe swoje dotychczasowe życie i rusza na poszukiwanie kobiety, 

którą kocha. Ślad urywa się w Drohobyczu, a jedyną wskazówką jest rozmowa z konduktorem, który zapamiętał 

dwie samotnie podróżujące kobiety. Borys zatrudnia się jako nauczyciel, za dnia pracuje, wieczorami zaś 

przeszukuje przytułki, przykościelne noclegownie, domy publiczne i karczmy. Po kilku tygodniach dostaje krótki 

list: imię i nazwisko, adres majątku gdzieś pod Stryjem i dopisek, iż tam właśnie znajdzie to, czego szuka. Ślad 

prowadzi do Stojanowa, sporego majątku ziemskiego, którego zasadniczą częścią jest kopalnia ropy naftowej. 

Kiedy padający śnieg i trzaskające mrozy odetną Stojanów od świata, Borys Pasternak będzie musiał zmierzyć się 

z tajemnicą, której tak naprawdę nie chce poznać. 
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 13. Czas zabijania / John Grisham ; z angielskiego przełożył Zbigniew Kościuk.- Wydanie 

2.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ku-Klux-Klan , Adwokaci , Afroamerykanie , Dziecko , Procesy 

sądowe , Samosąd , Zgwałcenie , Powieść , Sensacja , Thriller prawniczy 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Kiedy Carl Lee Hailey zabija gangsterów, którzy brutalnie zgwałcili jego córkę, mieszkańcy małego miasteczka 

Clanton walczą o jego uniewinnienie. Kiedy jednak ekstremiści spoza Clanton dowiadują się, że czarny zabił 

dwóch białych mężczyzn, najeżdżają na miasteczko, zdeterminowani aby zniszczyć wszystko i wszystkich, którzy 

ośmielą się im przeciwstawić. Młody adwokat, Jake Brigance, zostaje zatrudniony do obrony Hailey’a. Dzięki tej 

sprawie ma szansę wypłynąć, ale również zostać pokonanym. 

 

 

 14. Czerwień / Kathryn Taylor ; przełożył Miłosz Urban.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat 

- Muza, 2016. 

(Barwy miłości / Kathryn Taylor) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść erotyczna , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Przepadła z kretesem. Chociaż Grace doskonale zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczna jest jej fascynacja 

Jonathanem Huntingtonem, to z dnia na dzień kocha go coraz bardziej. Czy szlachetnie urodzony, żądny władzy               

i wyrachowany mężczyzna naprawdę jest tak nieprzystępny, jak jej się wydaje? Czy naprawdę widzi w niej 

jedynie zabawkę? Dziewczyna postanawia zrobić wszystko, aby mu uświadomić, jak bardzo jest dla niej ważny            

i że chciałby dzielić z nim życie. Nie wie jednak, że jej starania niemal doprowadzają do katastrofy: Jonathan 

będzie musiał stawić czoło tragedii z przeszłości i zmierzyć się z traumą, która rzuciła cień na całe jego życie. 

Jakiego ostatecznie dokona wyboru? Czy gorące uczucie piękniej młodej kobiety wystarczy, by zmiękczyć jego 

serce i dać im obojgu szansę na szczęście, którego tak bardzo pragną? 

 

 

 15. Dakota / Michał Piedziewicz.- [Warszawa] : Wydawnictwo MG, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gdynia (woj. pomorskie) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

 

Lata osiemdziesiąte XX wieku. W życie siedemnastoletniej Aśki wbiega o rok starszy gitarzysta. Dziewczyna 

wkrótce dołącza do jego zespołu, to czas koncertów w gdyńskim Domu Kultury Kolejarz, gonitw z zomowcami, 

ale także zbliżających się matur i najważniejszych wyborów. Perypetiom Aśki przygląda się Łucja - jej 

pamiętająca czasy powstawania Gdyni babka. Przygląda się również Marek, nieco zgorzkniały, bo ciężko 
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doświadczony młodzieńczą miłością, młodszy brat. Wkrótce Aśka z Łucją pasjonują się telewizyjną debatą 

Wałęsa-Miodowicz, a rzeczywistość nabrzmiewa do zmiany. Przychodzi wolność, z nią dobrodziejstwa wolnego 

rynku, a zamiast muzyki i miłości ważne zaczynają być kariery. "Dakota" to relacja z czasów, gdy świat nabrał 

rozpędu i chcąc nie chcąc, trzeba było nauczyć się biec, choć tak łatwo było przy tym zgubić rytm. 

 

 

 16. Dziedzice ziemi / Ildefonso Falcones ; z hiszpańskiego przełożyli Joanna Ostrowska, 

Grzegorz Ostrowski.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klasy społeczne , Obyczaje i zwyczaje , Barcelona (Hiszpania) , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Ildefonso Falcones wraca do świata, który zachwycił miliony czytelników: średniowiecznej Barcelony. 

Hrabiowskiego Miasta, w którym z powodu walki o tron i schizmy w Kościele ścierają się wrogie stronnictwa, 

inkwizycja zbiera żniwo, Żydzi stawiani są przed wyborem: chrzest albo śmierć, bogaci mieszczanie pomnażają 

swój majątek, a biedota jest złakniona rozrywki, im krwawszej, tym lepszej.  Rok 1387. Dwunastoletni Hugo Llor 

jest świadkiem bezprawnej egzekucji swojego mentora Arnaua Estanyola. Człowieka, który nauczył go tego, by 

przed nikim nie zginać karku. Co nie jest proste w świecie, w którym biedacy są skazani na łaskę i niełaskę 

możnych. Hugo szybko się przekonuje, że za każdą próbę walki o godność drogo się płaci i zyskuje równie 

potężnych, co okrutnych wrogów. Mimo to nie chce się przed nimi ukorzyć.  Chłopiec noszący w stoczni żelazną 

kulę za genueńskim niewolnikiem, dzierżawca winnicy, właściciel barcelońskiej karczmy, królewski dostawca 

win… Dużo jak na jednego człowieka… Krótkie wzloty i bolesne upadki, po których, wydawać by się mogło, nie 

sposób się podnieść. A jednak Hugo Llor za każdym razem wstaje i nie rezygnuje z walki o swoich najbliższych,    

z marzeń o własnej winnicy i z miłości. 

 

 

 17. Dzienniki okresu transformacji : nieznane felietony "Kisiela" odnalezione za 

Atlantykiem / Stefan Kisielewski ; [wybór i opracowanie Wojciech Białasiewicz, Jan M. 

Fijor].- Warszawa : Fijorr Publishing Company, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy za granicą , Transformacja systemu społeczno-

gospodarczego , Polska , Stany Zjednoczone , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2017-09 

 

 

[...] Stefan Kisielewski, z wielką życzliwością i sercem, a w dodatku niezwykle poważnie potraktował tę 

propozycję, czego rezultatem jest fascynujący, a przede wszystkim bezprecedensowy zapis dziejów PRL, oraz 

transformacji ustrojowej, o której coraz mniej Polaków, włącznie z uczestnikami tamtych wydarzeń, pamięta, albo 

wręcz cokolwiek wie. Dzięki życzliwości dr. Wojciecha Białasiewicza, wieloletniego rektora naczelnego 

chicagowskiego "Dziennika Związkowego", otrzymaliśmy zapis felietonów, z sugestią publikacji tego nieznanego 

"dziennika okresu transformacji", który za zgodą Wielkiego Kisiela i jego spadkobierców niniejszym oddajemy              

w Państwa ręce. Lektura jest porywająca, wzruszająca, a zarazem szczególnie aktualna! 
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 18. Dziewczyna, która się boi / Mary Torjussen ; przekład Agnieszka Nowakowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Miłość , Szaleństwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Wychodzisz rano do pracy. Kolejny dzień twojego normalnego życia. Aż do chwili, gdy po powrocie odkrywasz, 

że twój chłopak zniknął. Lecz jeśli zniknął bez śladu, to dlaczego wciąż czujesz, że ktoś cię obserwuje? Hannah 

zaczyna rozpaczliwie szukać Matta. Zniknęły jego rzeczy, zdjęcia, sms-y, maile. Od tygodni nie było go w pracy. 

Jakby w ogóle nie było tych wspólnych czterech lat... Nie pozostało jej po nim nic. Nic oprócz wspomnień. Ale 

czy może ufać wspomnieniom? Z każdym dniem pogrąża się w labiryncie szaleńczej obsesji. Każde kolejne 

szokujące odkrycie zbliża ją do najgorszego: do prawdy... 

 

 

 19. Flirt / Lauren Rowe ; przekład Julia Wolin.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2016. 

(Klub / Lauren Rowe ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kluby , Milionerzy , Studenci , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Jonas Faraday to marzenie każdej kobiety. Przystojny, pewny siebie milioner szuka czystego seksu, bez 

zobowiązań, bez uczuć. Uczuć, które potrafią tak ranić... Dlatego wysyła zgłoszenie do Klubu. Nieoczekiwanie 

dostaje szokująco osobistą odpowiedź od anonimowej rekruterki przyjmującej oferty do tego ekskluzywnego, 

tajemniczego miejsca. Od tej chwili Jonas myśli tylko o niej: odnaleźć ją i dać jej rozkosz, której - jak sama 

twierdzi - nigdy nie zaznała… Sarah Cruz zarabia na studia, weryfikując zgłoszenia do Klubu. W jej życiu nie ma 

miejsca na mężczyzn, którym nie ufa, i na miłość, której się boi… i za którą tęskni. Lecz Jonas działa na nią jak 

narkotyk od pierwszej chwili, gdy znajduje jego zdjęcie w internecie. Pod wpływem impulsu niezrozumiałego dla 

niej samej odpisuje na jego śmiały mail - równie śmiało. Jest pewna, że nigdy się nie spotkają. Nie przeczuwa, że 

już wkrótce ten mężczyzna może spełnić jej najskrytsze pragnienia, pokazać, czym jest prawdziwa jedność ciał                     

i dusz… i narazić na największe ryzyko. 

 

 

 20. Gdy mrok zapada / Jørn Lier Horst ; przekład Karolina Drozdowska.- Sopot : Smak 

Słowa, 2017. 

(Mroczny Zaułek) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  William Wisting (postać fikcyjna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Stavern 1983: Zbliża się Boże Narodzenie, z nieba sypie śnieg. Willia Wisting jest świeżo upieczonym tatą 
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bliźniaków i jeszcze nieopierzonym, ambitnym posterunkowym. Podczas brutalnego napadu ląduje nagle                       

w centrum dramatycznych wydarzeń, ale śledztwo przejmują od niego bardziej doświadczeni funkcjonariusze. 

Koleżeńska przysługa naprowadza go jednak na ślad innego przestępstwa. Zabójstwa nie tylko jak na razie 

niewyjaśnionego, ale najprawdopodobniej nawet nieodkrytego. W walącej się stodole stoi stare auto z dziurami po 

kulach. Wiele wskazuje na to, że jego kierowca nie uszedł ze strzelaniny z życiem. Ta sprawa ukształtuje 

Williama Wistinga jako policjanta i da mu wiedzę, która będzie mu już zawsze towarzyszyć na drodze kariery: 

Młodzi idą w przodków ślad. 

 

 

 21. Gorące mleko / Deborah Levy ; przekład Tomasz Bieroń.- Kraków : Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Andaluzja (Hiszpania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Andaluzja. Idylliczne plaże, kłębiące się emocje. Dla Sofii i jej matki to podróż ostatniej szansy - Rose cierpi na 

trudny do zdiagnozowania paraliż. Gómez - lokalny lekarz, podejmuje próbę leczenia. W Sfii, przywiązanej do 

wózka inwalidzkiego matki, buzuje uśpiony bunt, lęk przed wolnością, chęć odnalezienia własnej drogi, Czy 

cudowne uzdrowienie Rose może oznaczać zerwanie więzi? Ta intrygująca, wypełniona zmysłowymi obrazami                 

i niepokojącą symboliką, tocząca się w wolnym rytmie powieść jest medytacją nad bliskością, wolnością, 

tożsamością i macierzyństwem. Mistrzowskie pióro Deborah Levy oddaje całe bogactwo relacji córka - matka, od 

czułości po okrucieństwo. 

 

 

 22. Grób mojej siostry / Robert Dugoni ; z angielskiego przełożył Lech Z. Żołędziowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tracy Crosswhite (postać fikcyjna) , Śledztwo i dochodzenie , 

Zabójstwo , Rodzeństwo , Seattle (Stany Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Tracy Crosswhite przez lata kwestionowała fakty dotyczące zniknięcia jej siostry. Nie wierzy, że Edmund House, 

przestępca seksualny oskarżony i skazany za zamordowanie Sary, jest faktycznym sprawcą tej zbrodni. Licząc, że 

uda jej się odnaleźć prawdziwego mordercę i wymierzyć sprawiedliwość, Tracy wstępuje do policji i zostaje 

detektywem w wydziale zabójstw w Seattle, poświęcając się bez reszty tropieniu przestępców. Gdy ciało Sary 

zostaje odnalezione w pobliżu ich rodzinnego miasta na północy Gór Kaskadowych w stanie Waszyngton, Tracy 

ze zdwojoną energią rzuca się w wir pracy, by odnaleźć odpowiedzi na pytania, które dręczą ją od lat. Szukając 

prawdziwego zabójcy siostry, odkryje tajemnice, które podważą jej wspomnienia z przeszłości, i otworzy drzwi 

śmiertelnemu niebezpieczeństwu. 
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 23. Jeden diabeł / Katarzyna Rapczyńska-Lubieńska.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Praca , Pracownicy biurowi , Relacje międzyludzkie , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Karolina Lubczyk - wielbicielka literatury amerykańskiej i orientalnych smaków - ma na koncie tytuł magistra 

kulturoznawstwa i kilka umów śmieciowych. Pewnego dnia otrzymuje posadę sekretarki w administracji 

publicznej. Szybko jednak przekonuje się, że miejsce, do którego trafiła, jest niewiele lepsze od paszczy lwa. 

Plotki biurowe rozchodzą się szybciej niż wewnętrzna poczta, parafka w dzienniku korespondencyjnym to rzecz 

święta, a wydziałem tak naprawdę rządzi nie naczelnik, lecz pani Mela - budząca postrach kadrowa. Jakby tego 

było mało, Karolina pozna również narcystycznego Krystiana - prezesa firmy IT, który zdoła wywrócić jej życie 

do góry nogami. Czy uda jej się przetrwać w tym bezwzględnym świecie i zachować posadę sekretarki, czy może 

zbuntuje się przeciwko systemowi? I czy bez względu na to, którą ścieżką podąży, to i tak jeden diabeł? 

 

 

 24. Kłamca / Nora Roberts ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Warszawa : Edipresse Polska, 

copyright 2017. 

 

 

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

Romans , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 25. Kobieta z Isla Negra / María Fasce ; z języka hiszpańskiego przełożyła Patrycja 

Zarawska.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Neruda, Pablo (1904-1973) , Pisarze chilijscy , Powieść 

biograficzna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-argent. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Początek lat 50. XX wieku. Elisa i jej matka Raquel opuszczają skromne domostwo w chilijskim Temuco                         

i przybywają na Isla Negra. Pod swój dach przyjmuje je Pablo Neruda. Wielki, pełen najróżniejszych pamiątek                
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z podróży dom poety przypomina Elisie morską jaskinię. Podczas gdy Raquel pracuje w milczeniu jako służąca 

artysty, Elisa przygląda się jego codziennemu życiu, odkrywa niewierności, czyta zapiski. Po pewnym czasie na 

Isla Negra pojawia się małżonka Nerudy, argentyńska malarka i arystokratka Delia del Carril. Obserwując relację 

pomiędzy domownikami i ich gośćmi, Elisa odkrywa tajemnice miłości i pożądania, a także różne oblicza 

kobiecości: niezwykły urok i klasę Delii i jej przyjaciółki Victorii Ocampo, zmysłowość Matilde, kochanki 

Nerudy, przezroczystość pochłoniętej obowiązkami, żyjącej przeszłością matki Elisy. María Fasce ukazuje Nerudę 

jako osobę genialną i jednocześnie przytłaczającą swoje otoczenie, jako człowieka okrutnego i dziecinnego, jako 

uwodziciela i egoistę naznaczającego życie kobiet, z którymi zetknął go los. 

 

 

26. Kogo kochasz? / Jennifer Weiner ; z języka angielskiego przełożyła Joanna Piątek.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Miarą naszego życia jest to, jak kochamy… Rachel Blum i Andy Landis mają po osiem lat, gdy spotykają się po 

raz pierwszy w poczekalni izby przyjęć pogotowia ratunkowego. Rachel, szpitalną weterankę z wrodzoną wadą 

serca, intryguje chłopiec, który ze złamaną ręką trafia na pogotowie zupełnie sam. Dziewczynka zaczyna z nim 

rozmowę i opowiada mu bajkę. Kiedy Andy zostaje zabrany do gabinetu, a Rachel odesłana do szpitalnej sali, 

oboje sądzą, że już nigdy się nie zobaczą. Rachel dorasta na Florydzie, jest ukochaną córką zamożnych rodziców, 

ma też spore grono szkolnych przyjaciół. Andy wręcz przeciwnie, mieszka w Filadelfii tylko z mamą, z trudem 

utrzymującą ich oboje. Chłopak ma jednak pewien talent - potrafi biegać. Wbrew temu, co sądzili tamtego dnia             

w szpitalu, Andy i Rachel spotkają się jeszcze wiele razy - połączeni przypadkiem, historią i wspomnieniem tego 

pierwszego wieczoru, który zmienił bieg życia każdego z nich. 

 

 

 27. Kolonia / Tana French ; z angielskiego przełożył Paweł Wieczorek.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policja kryminalna , Śledztwo , Irlandia , Powieść , Kryminał , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-irl. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Mick Kennedy, detektyw z dublińskiego wydziału zabójstw, dba o każdy szczegół. Dobry samochód, odpowiednie 

ubranie, właściwy akcent… Wszystko, by pokazać światu - i mordercy - że całkowicie panuje nad sprawą. Nie 

panuje jednak nad Broken Harbour. Z tym niegdyś odludnym miejscem wiążą się jego najpiękniejsze 

wspomnienia. Ale też najstraszniejsze. Teraz znów wydarzyła się tam tragedia - zamordowano rodzinę. Dla 

Kennedy’ego, który ma za sobą kilka zawodowych porażek, śledztwo w tej sprawie staje się okazją do powrotu na 

szczyt. Ale może go też ściągnąć na samo dno. 
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 28. Księżna / Danielle Steel ; tłumaczenie Agnieszka Myśliwy.- Kraków : [Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak], 2017. 

(Między Słowami) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Kobieta , Sieroty , Anglia (Wielka Brytania) , Paryż 

(Francja) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

Życie Angélique przypomina piękny sen. Córka księcia Westerfield dorasta w olśniewającym pałacu Belgrave, 

otoczona bogactwem, służbą i powszechną sympatią. Jednak kiedy jej ukochany ojciec umiera, a przyrodni brat 

przejmuje cały majątek, Angélique zostaje wygnana z własnego domu. Rozpoczyna tułaczkę po świecie, którego 

prawie nie zna. Trafia do Paryża, lecz miasto okazuje się okrutne i niebezpieczne. Aby ratować siebie i inne 

nieszczęśliwe kobiety, zaczyna realizować szokujący plan. Czy po wejściu do mrocznego półświatka Angélique 

zdoła ocalić niewinność i szlachetność? Czy uda się jej odzyskać miejsce w dawnym świecie, które jej odebrano? 

Księżna to wyjątkowa w twórczości Danielle Steel historia silnej kobiety, która aby odzyskać utracone szczęście, 

musi przekroczyć wiele granic i złamać wiele zasad.  

 

 

 29. Księżyc nad Rzymem / Magdalena Giedrojć.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacja romantyczna , Przeszłość , Rzym (Włochy) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Trzydziestokilkuletnia Laura Pszczółka przyjechała do Rzymu na stypendium, realizując marzenie o studiowaniu 

historii sztuki w ojczyźnie wszelkiego piękna. Jej przewodnikiem po pełnym tajemnic i niespodzianek Wiecznym 

Mieście został Andrea, przystojny erudyta o smutnym spojrzeniu. Razem odkryją urok długich rozmów, nie tylko 

o sztuce, najlepiej nad kieliszkiem przedniego wina. Przeżyją niejeden zachwyt, zagubią się w zaułkach tak 

pięknych, że trudno z nich wrócić do prawdziwego świata. W upalnym powietrzu wisi uczucie… Czy mroczna 

przeszłość Andrei i smutne doświadczenia Laury pozwolą im raz jeszcze stworzyć bliską relację z drugą osobą? 

Czy Rzym pomoże im odnaleźć drogę do siebie? 

 

 

30. Małe mroczne kłamstwa / Sharon Bolton ; przekład Małgorzata Stefaniuk.- Wydanie 3.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja psychiczna , Kłamstwo , Nienawiść , Osoby zaginione , 

Tajemnica , Wina (etyka) , Zemsta , Żałoba , Falklandy (Wielka Brytania) , Powieść 

psychologiczna , Kryminał , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-09 

 

 

Catrin Quinn przed trzema laty straciła w wypadku dwóch synów. Od tego czasu nie potrafi wrócić do równowagi. 

Ma depresję, widzi duchy swoich dzieci. Jej małżeństwo rozpadło się, romans ledwie się tli. Żyje nienawiścią                   
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i pragnieniem zemsty. Bardzo dobrze zna sprawcę. On również nie potrafi zapomnieć o tym, co się zdarzyło. 

Nocami podkradają się pod swoje domy. Gdy w okolicy znika kolejne dziecko, podejrzenia i oskarżenia padają na 

Catrin. I ona, i jej były kochanek Callum, i najlepsza przyjaciółka z dzieciństwa Rachel ukrywają straszne 

tajemnice. Wiele ich łączy: wszyscy są w żałobie i nikt nie ufa nikomu, nawet sobie. Wszyscy przyznają się do 

winy. I wszyscy kłamią... 

 

 

 31. Matka i córka / Jenn Díaz ; przełożył Andrzej Flisek.- Warszawa : Prószyński Media, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobiety , Poczucie straty , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Opowieść o skomplikowanej egzystencji i relacjach czterech kobiet i o kruchości rodziny. Gloria, Dolores, Natalia 

i Ángela uczą się żyć bez mężczyzny - ojca, męża, brata. Gdy odchodzi Ángel, głowa rodziny, tracą przewodnika, 

rozjemcę, oparcie i poczucie bezpieczeństwa. Każda z nich inaczej pojmuje świat i miłość, inaczej wyraża swoje 

uczucia. Jenn Díaz opowiada o losach czterech kobiet, silnych i kruchych zarazem, o tym, jak mierzą się ze stratą, 

jak zapełniają ogromną pustkę po stracie najważniejszego mężczyzny w ich życiu, jak radzą sobie z poczuciem 

osamotnienia i głodem miłości. 

 

 

 32. Melodia zapomnianych miłości / Dorota Gąsiorowska.- Kraków : [Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak], 2017. 

(Między Słowami) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Niewidomi , Skrzypce , Kazimierz Dolny (woj. lubelskie, 

pow. puławski, gm. Kazimierz Dolny) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

Czy muzyka zaklęta w starych skrzypcach otworzy drzwi do tajemnicy sprzed lat? Bianka nikogo i niczego nie 

kocha bardziej niż muzyki. Gdy pewnego dnia jej rodzina staje na krawędzi bankructwa, dziewczyna zgadza się 

przyjąć niecodzienne zlecenie. Wyjeżdża do malowniczego Kazimierza, by zamieszkać z tajemniczą 

zleceniodawczynią i jej niewidomym synem. Zabiera ze sobą jedynie ukochane skrzypce - rodzinną pamiątkę po 

babce Walentynie. Mroczne, stare domostwo na skraju miasteczka skrywa sekrety, których obecność dziewczyna 

wyczuwa już od progu. Czy to możliwe, że jaworowe skrzypce łączą historie rodzin Bianki i niewidomego Sama? 

Czy skrzypcowa muzyka rozwiąże kłębiące się wokół zagadki i otworzy zamknięte serca? 

 

 33. Mężczyzna, który gonił swój cień / David Lagercrantz ; przekład: Maciej Muszalski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. 

 

 

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

fikcyjna) , Sztokholm (Szwecja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2017-09 
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Lisbeth Salander, dziewczyna, która igrała z ogniem, nigdy w pełni nie odkryła, kto stał za koszmarem jej 

dzieciństwa. Gdy Holger Palmgren opowiada jej o starych dokumentach, Lisbeth czuje, że nareszcie ma szansę 

poznać całą prawdę o machinie, która zniszczyła jej rodzinę. Jednak im bliżej jest rozwiązania tajemnicy, tym 

większe grozi jej niebezpieczeństwo. Wraz z Mikaelem Blomkvistem dotrze tam, gdzie szaleństwo naukowca                   

i brutalne nadużycia władzy splotły się w jedno. Nie wszyscy wyjdą z tego cało... 

 

 

 34. Młodszy księgowy : o książkach, czytaniu i pisaniu / Jacek Dehnel.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B., copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bibliofilstwo , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

1. Księga pisania; 2. Księga podopiecznych kopniętej muzy; 3. Księga szpargałów; 4. Księga starych mistrzów; 5. 

Księga języków; 6. Księga czytania; 7. Księga dzieci i młodzieży; 8. Księga rzeczy. 

 

 

 35. Mock : ludzkie zoo / Marek Krajewski.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eberhard Mock (postać fikcyjna) , Okrucieństwo , Znęcanie się , 

Afryka , Berlin (Niemcy) , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Wrocław 1914. Maria - "narzeczona" Eberharda Mocka - co noc w swoim mieszkaniu słyszy potępieńcze jęki                   

i płacz dzieci. Ebi myśli, że kobieta traci rozum, ale niebawem odkrywa szokującą prawdę, którą kryją piwnice 

nieczynnego dworca. Wkracza w sam środek piekła, choć nie wie jeszcze, że jego przeciwnik - Gad - ma 

potężnych mocodawców, którzy nie cofną się przed niczym. Mock staje przed dramatycznym wyborem: ocalić 

matkę Marii czy niewinne dziecko? By ukarać bezlitosnych zbrodniarzy, narazi się na śmierć w męczarniach,                  

a pogoń za złoczyńcą zaprowadzi go na granicę człowieczeństwa. Przekona się, że natura ludzka jest bardziej 

okrutna niż bezlitosna afrykańska dżungla. 

 

 

 36. Na linii świata / Manuela Gretkowska.- Kraków : Społeczny Instytut Społeczny Znak, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Programiści , Studenci , Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , 

Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Natasza, studentka psychologii, dorabia, rozbierając się na seksczacie. Jeden z klientów - genialny programista                
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z Doliny Krzemowej - proponuje jej zaskakujący kontrakt.  Dziewczyna jedzie do Kalifornii, tam gdzie projektuje 

się przyszłość. I gdzie często trzęsie się ziemia.  A potem dzieje się coś, czego ani ona, ani nikt inny nie potrafi 

wytłumaczyć.  To nie jest wizja przyszłości. To wydarza się tu i teraz.  Nasz świat obraca się przeciwko nam. We 

Francji przeczuwa to Houellebecq. W Anglii nakręcono Black Mirror, w Stanach - Westworld. W Polsce Manuela 

Gretkowska jako pierwsza odważyła się napisać, co stanie się za linią świata, który znamy. 

 

 

 37. Nawet zdziczałe psy / Ian Rankin ; z angielskiego przełożył Andrzej Szulc.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  John Rebus (postać fikcyjna) , Edynburg (Wielka Brytania) , Szkocja 

, Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

John Rebus nie jest stworzony do bycia emerytem. Kiedy więc Siobhan Clarke prosi go o pomoc w rozwiązaniu 

sprawy zagadkowego morderstwa starszego prawnika, nie waha się ani chwili. Zdaniem policji David Minton padł 

ofiarą włamywaczy. Inspektor Clarke ma jednak co do tej hipotezy duże wątpliwości. Fakt, że z domu prawnika 

nie zniknął żaden wartościowy przedmiot, a także znaleziony przy ciele Mintona list z pogróżkami, zdają się 

jednoznacznie wskazywać, że mężczyzna nie zginął przez przypadek. Tymczasem w innej części Edynburga 

znaleziona zostaje kolejna ofiara, a okoliczności śmierci wskazują na tego samego sprawcę. Clarke i Rebus muszą 

połączyć rozrzucone tropy, by rozwiązać zagadkę. W śledztwie pomaga im Malcolm Fox. 

 

 

 38. Nie ma ekspresów przy żółtych drogach / Andrzej Stasiuk.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróżnictwo , Europa Środkowo-Wschodnia , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

1. Czytelnik; 2. Kucając; 3. Gamba; 4. Marzec; 5. W Srostkach; 6. Wykopywanie; 7. Nagi kraj; 8. Wysoko. Pusto. 

Słono; 9. Wyobrażając sobie Kalabrię; 10. Maj; 11. Licheń. Zesłanie; 12. Podole... [i in.]. 

 

 

 39. Nie myśl, że znikną / Marcin Grygier.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Roman Walter (poostać fikcyjna) , Katowice (woj. śląskie) , Powieść 

, Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Jest spokojny kwietniowy dzień, gdy grupa chłopców znajduje w parkowym jarze ciało mężczyzny. Zwłoki są 
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nagie od pasa w dół, twarz zmasakrowana, a w pośladki wbite kawałki szkła. Ofiarą okazuje się śląski biznesmen. 

Kilka dni później zostają odkryte kolejne zmasakrowane zwłoki. Czy te sprawy są ze sobą powiązane? Czy 

komisarz Walter, który został przeniesiony do Katowic z komendy stołecznej, ma do czynienia z ofiarami 

szaleńca? A może to tylko zbieg okoliczności?... 

 

 

 40. Niepewność / Lauren Rowe ; przekład Ewa Spirydowicz, Gabriela Iwasyk.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2017. 

(Klub / Lauren Rowe ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kluby , Milionerzy , Studenci , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Sarah: „Moje życie zamieniło się w chaos - teraz mogę myśleć tylko o jednym: o magicznym dotyku Jonasa 

Faradaya. O moim szaleńczym, wszechogarniającym uzależnieniu od tego mężczyzny. To on wyzwolił moje 

nienasycone pragnienie. Zaspokoję je tylko wtedy, gdy wreszcie Jonas odda się mi cały, tak jak ja oddałam się 

jemu - całym umysłem, ciałem i duszą...” Spalająca namiętność nadała sens i przywróciła radość życiu Jonasa 

Faradaya, milionera i playboya, i Sarah Cruz, studentki przyjmującej oferty do tajemniczego Klubu. Klub już nie 

jest im potrzebny, ale Klub nie wybaczył Sarah jej zdrady. Jonas pragnie ją chronić, lecz czy zdoła ją ochronić 

przed swoją niewyjawioną przeszłością? Czy wspólnie zdołają poznać tajemnicę Klubu? Tym razem stawką jest 

nie tylko ich miłość, ale i życie... 

 

 

 41. Nigdy nie zapomnę / Kerry Lonsdale ; przekład Aleksandra Kamińska.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Poczucie straty , Poszukiwania zaginionych , Powieść 

obyczajowa , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Czy pozwolisz miłości odejść? Los wywrócił życie Aimee do góry nogami. W dniu, w którym miała stanąć na 

wymarzonym ślubnym kobiercu, pochowała miłość swojego życia - Jamesa. Po pogrzebie podeszła do niej 

tajemnicza kobieta, twierdząc, że ukochany nie umarł. I choć cały świat przekonuje Aimee, że życie musi toczyć 

się dalej, w jej sercu cały czas tli się nadzieja i niepokój. Nie zdoła zapomnieć o przeszłości, dopóki nie dowie się, 

czy James żyje. 

 

 

 42. O zmierzchu / Ewa Ostrowska.- Wydanie 1. w języku polskim.- Gdańsk : Oficynka, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja psychiczna , Miłość , Przyjaźń , Rozpacz , Zdrada , Powieść 

obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 
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Studium zdrady, pogardy i wszechogarniającej ciemności. Przejmująca historia miłości, zdrady i rozpaczy trzech 

przyjaciółek, które znają się od najmłodszych lat. Historia trudna i do bólu prawdziwa, opowiedziana                                   

z perspektywy cierpiącej na depresję Małgorzaty. Historia, która mogła się przydarzyć każdemu. 

 

 

 43. Obrona / Steve Cavanagh ; przełożył Jan S. Zaus.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2016. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Porwanie , Prawnicy , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-irl. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Eddie Flynn ma 48 godzin aby wygrać tę sprawę. W przeciwnym razie jego córka straci życie. Eddie Flynn, 

niegdyś działał jako artysta oszust i kanciarz, po latach został prawnikiem. Uznał, że między tymi dwoma 

zawodami nie ma wielkiej różnicy. Minął ponad rok od czasu, gdy Eddie przysiągł sobie, że więcej jego noga nie 

postanie w sali sądowej. Jednak teraz nie ma wyboru. Oleg Wołczek, niesławny szef nowojorskiej mafii rosyjskiej 

kazał założyć na plecy Eddiego bombę i uprowadził jego dziesięcioletnią córkę, Amy. Eddie ma tylko 48 godzin 

żeby wybronić Wołczeka w niemożliwym do obrony procesie o morderstwo - musi wygrać i ocalić życie córki. 

Działając pod okiem mediów i nadzorem FBI, Eddie, broniąc swego klienta, musi wykazać maksimum sprytu                   

i wykorzystać dawno nabyte umiejętności cwaniaka i kanciarza. Czy z tykającym na plecach zegarem detonatora, 

uda się Eddiemu przekonać sędziów przysięgłych? Przegrać proces to stracić wszystko.  

 

 

 44. Obserwator / D. B. Thorne ; z języka angielskiego przełożył Jacek Żuławnik.- 

Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyberprzemoc , Ojcowie i córki , Osoby zaginione , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Młoda dziennikarka Sophie Fortune znika w tajemniczych okolicznościach. Policja bardzo szybko rezygnuje                 

z poszukiwań. Dziewczyna miała za sobą próby samobójcze, a tym razem zostawiła wiadomość: TO SIĘ MUSI 

SKOŃCZYĆ. DZIŚ JUŻ KONIEC. Zrozpaczony ojciec dziewczyny nie chce uwierzyć w jej samobójstwo. Na 

własną rękę rozpoczyna śledztwo i szybko odkrywa kilka niepokojących faktów. Zanim Sophie zniknęła, 

pracowała nad dziennikarską prowokację dla brukowca. W tym samym czasie dziewczyna była wielokrotnie 

atakowana na swoim blogu przez osobę podpisaną jako Starry Ubado. Cały czas żyła w strachu przed 

bezwzględnym internetowym trollem, który wiedział o niej o wiele za dużo. Ale prawdziwy koszmar dopiero miał 

się zacząć... 
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 45. Odnajdę cię / Anna Karpińska.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

(Księgarnia pod Flisakiem / Anna Karpińska ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Księgarstwo , Matki i córki , Spadek , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Dwie kobiety, jedna decyzja i historia, która poruszy serce każdej czytelniczki. Dagmara po śmierci matki 

otrzymuje w spadku nie tylko prowadzoną przez nią przez wiele lat Księgarnię pod Flisakiem, ale również list,                

z którego dowiaduje się, że została adoptowana. Po rozwodzie postanawia wraz z dziećmi przeprowadzić się do 

rodzinnego Torunia i przejąć księgarnię. Tylko jak zrealizować marzenia w nowym życiu, gdy dopada nas stare? 

Znana pisarka Bożena Zawistowska jako młoda dziewczyna zdecydowała się na krok, który wywarł wpływ na jej 

przyszłość. Mimo wieloletnich starań nigdy nie została biologiczną matką, wraz z mężem podjęła więc 

brzemienną w skutkach decyzję o adopcji dwóch sióstr. Po latach dowiaduje się, że jest chora… 

 

 

 46. Ogród małych kroków / Abbi Waxman ; tłumaczenie Martyna Tomczak.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hobby , Ogrodnictwo , Samotne matki , Wdowieństwo , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Minęły trzy lata, odkąd Lili w wypadku straciła męża. Udaje jej się normalnie funkcjonować, nawet odnosi 

sukcesy jako ilustratorka w wydawnictwie, jednak wciąż bardzo tęskni za ukochanym. Jak ognia unika 

nawiązywania nowych znajomości, a czas wolny spędzony w towarzystwie córek i rozrywkowej siostry. Dlatego 

gdy w ramach przygotowań do nowego projektu firma wysyła ją na kurs ogrodnictwa, Lili zabiera rodzinę ze sobą. 

Dziewczyny świetnie się bawią, a jej udaje się na kilka chwil zapomnieć o tęsknocie. Szybko okazuje się, że 

sadzenie roślin i pielenie grządek to nie tylko przyjemne hobby, ale też okazja, by spojrzeć na swoje życie z innej 

perspektywy i skonfrontować się z niewygodną prawdą o sobie samej. 

 

 

 47. Ostatni pocałunek / Laurelin Paige ; [przełożył Ryszard Oślizło].- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece - Illuminatio Łukasz Kierus, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Milionerzy , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Emily Wayborn wie, czego pragnie. Może to niebezpieczne. Może balansuje na krawędzi. Prawdopodobnie nie 

może mu zaufać. Jednak Reeve Sallis, zabójczo przystojny miliarder, to jedyny facet, który potrafi ją zaspokoić. 

Naprawdę rozumie jej potrzeby, zarówno te łóżkowe, jak i osobiste. Tylko z nim może w końcu być sobą.                       
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W dodatku został jej już tylko on. O jej życiu prywatnym lepiej nie wspominać.  Mimo niezdrowego wręcz 

przywiązania, Emily nie potrafi zapomnieć, że seksowny miliarder jest mistrzem manipulacji i skrywania 

mrocznych tajemnic. Chociaż kobieta pragnie je odkryć, ktoś usilnie dba o to, aby nawet nie zbliżyła się do 

prawdy. Z biegiem czasu, Emily zdaje sobie sprawę, że sytuacja powoli wymyka się spod kontroli. 

Niebezpieczeństwo zagraża już nie tylko jej sercu, ale i życiu. 

 

 

 48. Pąki lodowych róż / Zbigniew Zborowski.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Tajemnica , Wojna , Powieść historyczna , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Nie każdy rodzinny sekret nadaje się do albumu. Niektóre budzą demony... Latem 1939 roku Natalia, córka 

dziedziców z majątku na Wołyniu, liczy zaledwie 17 lat. Wybuch wojny zastaje ją we Lwowie. Wydarzenia, jakie 

stają się jej udziałem, szybko odzierają ją z dziewczęcych marzeń. Natalia zostaje zmuszona do podjęcia trudnych 

decyzji, a dokonane przez nią wybory odcisnął piętno na losach jej potomków... Kilkadziesiąt lat później Bartek, 

wnuk Natalii, musi stawić czoła traumatycznym wspomnieniom. Dla siebie i dla swojej żony Anny. Drążenie 

starej rodzinnej tajemnicy, w którą wplatana była nie tylko Natalia, ale też PRL-owscy oraz sowieccy notable, 

budzi wojenne demony. Bo wojna przecież się nie skończyła... Tli się w Afganistanie, Czeczenii, a nawet                     

w mrocznych zaułkach Moskwy. Czy nieostrożność Anny i Bartka ściągnie jej odpryski także do Warszawy? 

"Porywająca saga rodzinna o miłości, przeznaczeniu, poszukiwaniu szczęścia i trudach życia. To również 

przejmująca historia o poczuciu beznadziejności, zwątpieniu i niepewność jutra w atmosferze wojennej 

zawieruchy. Głęboko porusza i nie daje łatwo o sobie zapomnieć. Perełka wśród mnóstwa książek. Koniecznie 

musicie ją poznać!" 

 

 

 49. Pierwszy dotyk / Laurelin Paige ; [przełożył Ryszard Oślizło].- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece - Illuminatio Łukasz Kierus, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Osoby zaginione , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Emily Wayborn otrzymuje niepokojącą wiadomość. Na poczcie głosowej nagrywa się jej przyjaciółka z dawnych 

lat. Obie spędziły razem fantastyczne chwile na dzikich imprezach, lecz ich drogi się rozeszły. Mimo to nawet po 

takim czasie, Emily potrafi dostrzec, że nie jest to zwyczajna wiadomość. Chociaż pozornie brzmi wesoło                        

i neutralnie, Amber użyła słowa, które stanowiło ich tajny kod używany w sytuacjach kryzysowych. Nie bez 

powodu. Po krótkim rozeznaniu Emily odkrywa, że Amber zaginęła! Mimo że kobiety nie utrzymywały już 

bliskich kontaktów, Emily jest zdeterminowana, aby odnaleźć przyjaciółkę. Kierując się szeregiem wskazówek, 

wpada na pewien trop. Wówczas na jej drodze los stawia Reeve’a Sallisa, znanego hotelarza i enigmatycznego 

miliardera, który ma reputację niezłego playboya. Emily musi uwieść bogacza, aby odkryć jego sekrety i miejsce 

pobytu Amber. Z czasem niebezpiecznie przywiązuje się do mężczyzny, mimo że cichy, niepokojący głos                     

w głowie podpowiada jej, że nie jest to jej przyjaciel. Cóż z tego, skoro tak diabelnie ją pociąga. W pewnym 
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momencie musi podjąć kluczową decyzję mogącą podważyć jej lojalność wobec Amber. Czy ma ocalić 

przyjaciółkę czy swoje serce?  

 

 

 50. Plankton / Mariusz Sieniewicz.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt religijny , Zakonnicy , Polska , Powieść fantastyczna , 

Dystopia 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Niepokojące memento z przyszłości. Rok 2092. Świat, który, nie istnieje. Stolica Apostolska została przeniesiona 

pod Sztokholm, stolicą Polacji jest Olsztyn, a Kraków został właśnie niemal zmieciony z powierzchni ziemi na 

skutek zamachu terrorystycznego. Ukarany za nieposłuszeństwo kapucom brata Artur trafia pod Wawel, by nieść 

pomoc potrzebującym. Na miejscu okazuje się, że jego misja ma zupełnie inny charakter. "Plankton" jest sumą 

współczesnych lęków i obaw, pokazuje świat po wojnach religijnych, po wielkim zderzeniu cywilizacji, ludzkości 

w przeddzień apokalipsy. Sienkiewicz swą niezwykle wyrazistą, niemal malarską wizją prowokuje do drążenia 

kwestii trudnych, niechcianych, niewygodnych, przede wszystkim jednak stawia pytanie: "Kim jest człowiek                

w obliczu religii i władzy?". 

 

 

 51. Po trochu / Weronika Gogola.- Wrocław : Książkowe Klimaty, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieciństwo , Dziewczęta , Wieś , Olszyny (woj. małopolskie, pow. 

tarnowski ; gm. Rzepiennik Strzyżewski ; okolice) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Najlepsze historie z życia zawsze opowiada się po trochu, po kawałku. Ktoś coś zapamiętał i z tej pamięci rodzą 

się najpiękniejsze opowieści. Zupełnie tak, jakby siąść z przyjacielem i zacząć rozmowę: o sobie, o dzieciństwie 

na wsi, o Mamie, a jeszcze bardziej o Tacie, o wujkach, ciotkach, kuzynach. W takich chwilach chodzi o to, by 

mówić najprościej - bez zadęcia, bez patosu, bez wstydu: o pierwszych widzianych pożarach, o stratach, które 

przygotowują nas na kolejne odejścia, o czarach, o sikaniu na stojąco, o wsi, o "fuszkach życia", o tym, że Mama 

mogłaby być Stingiem, ale jej się nie chce. I właśnie tak, jak w zwykłym życiu, o najważniejszych sprawach, i o 

tych całkiem zwyczajnych, które zna każdy - Weronika Gogola opowiada w "Po trochu". 

 

 

 52. Pod włoskim niebem / Nicky Pellegrino ; przełożyła Magda Witkowska.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Wakacje , Włochy , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-09 
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Stella prowadzi bardzo uporządkowane, komfortowe życie. Gdy po wielu latach pracy spędzonych w firmie Milly 

Munro jej szefowa, znana projektantka mody, nagle umiera, Stella zostaje bez zajęcia i wizji na przyszłość. 

Szukając pomysłu na swoje życie, daje się namówić na dłuższe wakacje, które spędza we Włoszech. Umożliwia 

jej to dość ryzykowna zmiana domów, dzięki której trafia do pięknej starej willi w małym miasteczku na południu 

Włoch. W jej mieszkaniu w Londynie pojawia się za to Leo, który musiał przyjechać do Anglii w sprawach 

zawodowych. Nowe miejsce, nowe zasady, nowe mieszkanie, nowi ludzie... Dla każdego z nich to trudny moment, 

dlatego pomagają sobie drogą mailową, ale Leo zostawił też dla Stelli w swojej willi autorski przewodnik po 

okolicy, który ułatwia jej nawiązanie pierwszych znajomości. Ostatecznie okazuje się, że wakacje stają się 

punktem zwrotnym w życiu Stelli. Poznaje nowy kraj, jego zwyczaje i kuchnię, a przy okazji przekonuje się, że 

nie tylko ona szuka nowego pomysłu na siebie. 

 

 

 53. Podmorska wyspa / Isabel Allende ; przełożyli Joanna Ostrowska, Grzegorz Ostrowski.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niewolnictwo , Dominikana , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-chil. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Saint-Domingue, koniec XVIII wieku. Zarité jako dziewięcioletnia niewolnica zostaje sprzedana Toulouse'owi 

Valmorianowi, pełnemu ideałów bogatemu właścicielowi plantacji trzciny cukrowej. Wraz z dorastającą 

dziewczyną dojrzewa na wyspie powstanie niewolników. Gdy pożoga buntu dociera do Saint-Lazare, ostrzeżona 

przez innego niewolnika Zarité ratuje pana i jego syna. Jednak wcześniej prosi o podpisanie pewnego 

dokumentu... 

 

 

 54. Pojednanie / Lauren Rowe ; przekład Agnieszka Bill.- Warszawa : Wydawnictwo 

Amber, 2017. 

(Klub / Lauren Rowe ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kluby , Milionerzy , Studenci , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Jonas: „Takiej miłości jak nasza nigdy nie było i nigdy nie będzie. Jesteśmy najpiękniejszą love story, jaką 

kiedykolwiek opowiedziano. Nasza miłość jest tak potężna i tak bezgraniczna, że wydaje się tylko snem…” 

Tajemniczy Klub połączył milionera Jonasa Faradaya i piękną studentkę Sarah Cruz. Ich niepohamowana 

namiętność przerodziła się w głębokie uczucie. Lecz Jonas wciąż nie może sobie wybaczyć, że naraził Sarah na 

śmiertelne ryzyko. Wciąż zmaga się ze swoimi demonami. Jest tylko jeden sposób, by mógł wyzwolić się od 

swojej przeszłości i ochronić ukochaną. Muszą zdemaskować Klub…  
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 55. Powrót na Staromiejską / Anna Mulczyńska.- Warszawa : Nasza Księgarnia, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przyjaźń , Spadek , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

 

Weronika Peterson po kilku latach spędzonych w Szwecji wraca ze złamanym sercem do Polski.                                

W odziedziczonym po dziadku dawnym zakładzie zegarmistrzowskim przy ulicy Staromiejskiej otwiera sklepik 

dla miłośniczek rękodzieła - Robótkowo. Rozgoryczona nieudanym małżeństwem, nie zamierza pozwolić 

żadnemu mężczyźnie zbliżyć się do siebie aż do ukończenia ambitnego projektu - patchworkowej kołdry Dear 

Jane. Sądzi, że dopiero wtedy odzyska spokój i pewność siebie. Los jednak szykuje jej niespodziankę… Przyjaźń, 

pasja, rozczarowanie, miłość, smutek i szczęście - te wszystkie elementy, jak w barwnym patchworku, tworzą 

niezwykle klimatyczną opowieść, od której nie sposób się oderwać. 

 

 

 56. Powtórka z miłości / Clare Swatman ; przełożył Jan Hensel.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Poczucie straty , Śmierć , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Znajdujesz swoją drugą połówkę… Niektórzy całymi latami mają miłość swojego życia tuż przed nosem, zanim 

wreszcie udaje im się ją odnaleźć. Zoe i Ed poznali się, gdy wkraczali w dorosłość - każde szło inną drogą, ale 

zawsze we wspólnym kierunku. Po latach, kiedy mają już za sobą pracę bez perspektyw i zmiany mieszkania, ich 

miłość wreszcie rozkwita. Wspólna przyszłość wydaje się łatwa do przewidzenia. A potem staje się coś 

niewyobrażalnego. Pewnego dnia Ed ginie w wypadku drogowym. Teraz Zoe musi odnaleźć się w życiu bez 

niego. Ale nie potrafi pożegnać się ze wspomnieniami. Jak mogłaby zapomnieć o chwilach wspólnego szczęścia,  

o pierwszym pocałunku, o wszystkim, co razem zbudowali? Postanawia, że musi powiedzieć mężowi wszystko, 

czego nie zdążyła mu wyznać. Może nie jest jeszcze za późno? 

 

 

 57. Prokurator / Paulina Świst.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Małżeństwo , Prokuratorzy , Zdrada małżeńska , Powieść 

erotyczna , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Trzydziestoletnia, niezwykle atrakcyjna Kinga Błońska jest szczęśliwą kobietą. To znaczy była. Od wielu lat 

dzieliła życie z tym samym mężczyzną a zawodowo, jako błyskotliwa adwokatka, odnosiła sukcesy na sali 
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sądowej. Teraz jednak fortuna przestała jej sprzyjać: nie dość, że przyłapała męża na zdradzie, to musiała również 

podjąć się prowadzenia sprawy groźnego bandyty "Szarego". Co gorsza, "Szary" jest jej przyrodnim bratem,                 

z którym od dawna nie miała - i nie chciała mieć - nic do czynienia. Wydarzenia ostatnich tygodni postanawia 

odreagować w dyskotece. Po raz pierwszy w życiu ma ochotę zachować się nieodpowiedzialnie… i udaje się jej to 

aż za bardzo. Ląduje w mieszkaniu Łukasza, którego dopiero co poznała na parkiecie. Po niesamowitych 

miłosnych uniesieniach, zaspokojona seksualnie, ale skacowana moralnie, ukradkiem wraca do domu. Zaledwie 

kilka godzin później przekonuje się, że pech upodobał ją sobie na dobre: "facet na jedną noc" okazuje się 

prokuratorem prowadzącym sprawę jej przyrodniego brata. Jakby tego było mało, wszystko wskazuje na to, że 

pozasłużbowe kontakty Kingi i Łukasza nie ograniczą się do jednego gorącego spotkania… 

 

 

 58. Przesyłka / Sebastian Fitzek ; przekład Barbara Tarnas.- Warszawa : Wydawnictwo 

Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ofiary gwałtu , Seryjni zabójcy , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Doktor Emma Stein, znana psychiatra i szczęśliwa mężatka, została zgwałcona przez "Fryzjera" - seryjnego 

mordercę, który goli głowy kobietom, zanim zabije. Tyle że Emma przeżyła. Ona jedna. Nie widziała twarzy 

swojego oprawcy, ale rozpoznaje go w każdym mężczyźnie. Nie pamięta, co naprawdę stało się tamtej nocy                 

w hotelu, w którym nie ma pokoju, jaki opisała...Boi się. Odizolowała się od ludzi. Nie wychodzi z domu. Aż do 

dnia, gdy przyjmuje przesyłkę… Zaadresowaną do sąsiada, którego nie zna i którego nigdy nie spotkała, choć 

mieszka na tej ulicy od lat… 

 

 

 59. Przyjaciółki ze Staromiejskiej / Anna Mulczyńska.- Warszawa : Nasza Księgarnia, 

2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Balet , Przyjaźń , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Ania Bednarek przywykła do uwagi i podziwu. Scena jest jej życiem... do czasu. Splot niefortunnych zdarzeń 

sprawia, że jej kariera w kanadyjskim zespole baletowym zostaje zrujnowana. Dziewczyna, zagubiona, niepewna 

własnej przyszłości, wraca do rodzinnego miasteczka. Nikogo nie chce prosić o pomoc, a pod maską pewności 

siebie i arogancji ukrywa osobisty dramat. Zakrada się do starej willi dawnej nauczycielki tańca, gdzie uporczywie 

ćwiczy, próbując odzyskać formę. Czy po roku przerwy uda jej się wrócić do baletu? Ania będzie musiała na 

nowo określić, kto jest jej przyjacielem, a kto wrogiem. Jaką rolę odgrywają w jej nowym świecie znajomi ze 

Staromiejskiej, dawny narzeczony Edek oraz jego obecna wybranka, właścicielka sklepu z rękodziełem, 

Weronika? I jakie plany ma wobec niej równie tajemniczy, co dziwaczny mężczyzna, którego dziewczyna 

nieustannie spotyka? 
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60. Rowdy. T. 1 / Jay Crownover ; przekład Anna Hikiert.- Warszawa : Wydawnictwo 

Amber, 2015. 

(Naznaczeni mężczyźni / Jay Crownover) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Modelki i modele , Tatuażyści , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Rowdy, utalentowany tatuażysta, nie zamierza się angażować emocjonalnie w żaden związek, odkąd zostawiła go 

dziewczyna, którą kochał. Nagle w jego życiu pojawia się jej siostra, Salem. I przypomina mu o wszystkim, co 

stracił. Salem ucieka od wspomnień o dzieciństwie pozbawionym miłości. Ma tylko jedno dobre wspomnienie - 

Rowdy’ego, chłopaka z sąsiedztwa bez pamięci zakochanego w jej siostrze. Nie przypuszcza, że tak daleko od 

domu spotka go znowu. Czy zdoła go przekonać, że wtedy wybrał niewłaściwą dziewczynę? Czy zada mu nowy 

ból? 

 

 

61. Rowdy. T. 2 / Jay Crownover ; przekład Anna Hikiert.- Warszawa : Wydawnictwo 

Amber, 2015. 

(Naznaczeni mężczyźni / Jay Crownover) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Modelki i modele , Tatuażyści , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Salem, rozchwytywana modelka, zawsze kochała Rowdy’ego. Teraz, gdy spotkała go znowu, zaczyna wierzyć, że 

on mógłby pokochać ją. Ale ich przeszłość nie przestaje ich ścigać…  Rowdy, utalentowany tatuażysta, zawsze 

był sam. Tylko raz wydawało mu się, że kogoś obchodzi. Ale to nie była prawda. Chciał zapomnieć.  Teraz razem 

z Salem wróciły wspomnienia. Te złe, które ciągle bolą. I te dobre, kiedy byli przyjaciółmi. Ale czy po tym, co 

przeszli, mogą stać się dla siebie kimś więcej? 

 

 

 62. Równanie miłości / Simona Sparaco ; przełożyła Agata Pryciak.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Zdrada małżeńska , Singapur , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

W fizyce istnieje zjawisko splątania kwantowego - zachodzi ono, kiedy dwie cząstki łączą się w jeden układ,                   

w którym oddziałują na siebie przez pewien czas, wytwarzając nierozerwalną więź. Nawet jeśli zostaną 

rozdzielone, oddalone od siebie o kilometry czy lata świetlne, wciąż będą zachowywać się, jakby były jednością, 

jakby los jednej zależał od losu drugiej. Singapur to świecąca szklana kula, w której zamieszkać mogą jedynie 

wybrańcy. Lea porzuciła swoje małe rzymskie mieszkanko, by wraz z mężem osiąść w perfekcyjnym świecie ze 

szkła i stali. Vittorio jest ambitny, opiekuńczy i do szaleństwa zakochany w żonie - silny, twardo stąpający po 
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ziemi, w każdej chwili gotów chwycić ją w ramiona i ochronić przed złem tego świata. Jest jednak ktoś jeszcze - 

w sercu Lei wciąż żyje wspomnienie młodego chłopaka zgarbionego nad matematycznymi równaniami. Kiedyś 

wybitny uczeń, następnie nauczyciel cieszący się uwielbieniem wszystkich uczennic, namiętny kochanek, tchórz 

uciekający przed uczuciem... Lea wie, że powinna trzymać się od niego z daleka. Kiedy dostaje propozycję 

wydania swojej powieści od niszowego rzymskiego wydawnictwa, nie podejrzewa nawet, kto się za tym kryje. 

Giacomo. To on opowiedział jej o losie dwóch cząstek kwantowych, których nic nie jest w stanie rozdzielić. 

Powieść, która zapiera dech w piersiach, historia miłosnej pasji, która za nic ma czas i odległość. Do bólu 

prawdziwa, pełna emocji refleksja na temat siły uczucia i przeznaczenia. 

 

 

 63. Rubinowe zbiory / Tessa Afshar ; z angielskiego przełożyła Maciejka Mazan.- Warszawa 

: Świat Książki, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nehemiasz (postać biblijna) , Arystokracja , Dwory , Wiara , Persja , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Wyjątkowy talent może rzucić cień na życie właściciela. Kuzynka proroka Nehemiasza niespodziewanie znalazła 

się w samym środku perskiego dworu, gdzie pracowała jako skryba królowej. Spore osiągnięcie, jak na kobietę 

żyjącą w męskim świecie. Jednak trudna przeszłość zakorzeniła w Sarze przekonanie, że o jej wartości stanowią 

tylko osiągnięcia zawodowe, zawsze niezadowalające. Dariusz Pasargadyjczyk przywykł, że dostaje to, czego 

chce. Bogaty, podziwiany arystokrata nie spodziewa się, że zostanie zmuszony do ślubu z inteligentną kobietą, 

która z niego zakpi. Czy dwoje tak odmiennych ludzi może sobie pomóc w pozbyciu się fałszywych wartości, 

które ich ograniczają? 

 

 

 64. Ruchome piaski / Malin Persson Giolito ; przełożył Wojciech Łygaś.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Procesy sądowe , Zabójstwo masowe , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Maja Norberg: Winna czy niewinna? Ofiara czy morderczyni? Powietrze jest szare i gęste od dymu. Wszyscy 

zostali zastrzeleni. Z wyjątkiem mnie. U mnie skończyło się na siniaku. Czy Maja jest zwykłą osiemnastolatką 

cudem ocalałą z tragedii? Czy może najbardziej znienawidzoną nastolatką w kraju? Jedno jest pewne - każdy zna 

jej imię. Spędziła dziewięć potwornych miesięcy w więzieniu, czekając na proces, oskarżona o masowe 

zabójstwo, którego ofiarami byli jej chłopak i najlepsza przyjaciółka, a teraz nadszedł czas, by weszła na salę 

sądową i opowiedziała swoją historię. 
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 65. Rudowłosa / Orhan Pamuk ; z tureckiego przełożył Piotr Kawulok.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edyp (postać mitologiczna) , Sofokles (ok. 496-406 p.n.e.). 

Oidipous Tyrannos , Chłopcy , Kobieta , Ojcowie i synowie , Zabójstwo , Turcja , Powieść 

historyczna , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-tur. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 Czy pierwsze miłosne doświadczenie określa całe późniejsze życie? A może to siła historii i legend wyznacza 

nasz los?  W małej miejscowości pod Stambułem pewien licealista doświadcza wstrząsającej miłości i popełnia 

wielką zbrodnię… W połowie lat osiemdziesiątych XX wieku mistrz Mahmut, studniarz i jego pomocnik, 

„panicz” Cem, przekopują mozolnie metr po metrze jałową działkę, próżno szukając wody. W wolnych chwilach 

opowiadają sobie historie, pokazujące, jak różnie patrzą na świat. Jedną z nich jest opowieść o ojcobójstwie 

Edypa. Mimo iż tak odmienni - stary kawaler w sile wieku i młody chłopak - nawiązują więź, która przypomina 

relację między ojcem a synem. Wszystko zmienia się za sprawą rudowłosej piękności, aktorki wędrownego teatru. 

Najdziksze sny nastolatka stają się jawą, by natychmiast dać pole najgorszemu z koszmarów - wskutek nieuwagi 

Cema przy budowie studni dochodzi do tragicznego wypadku. Przerażony chłopiec ucieka do Stambułu, gdzie 

dopiero po wielu latach dowie się, czy naprawdę był winien śmierci mistrza i kim była rudowłosa uwodzicielka.  

W tej kameralnej historii, która łączy porażającą powieść rodzinną i płomienny romans, Noblista sięga po motyw 

z antycznej tragedii, by opowiedzieć wstrząsający i zaskakujący dramat współczesny, skonfrontować Wschód                 

i Zachód i odmalować sugestywny portret targanej skrajnościami Turcji. Kolejny popis prozatorski i wyraz 

geniuszu Noblisty.  "»Rudowłosa« jest powieścią zbudowaną z zazębiających się wątków i następujących jeden po 

drugim zwrotów akcji, pełną aluzji historycznych i społecznych; trudną, kłopotliwą, mocną, ale wspaniałą 

powieścią, która stawia przed nami nowe fakty, wymagające od nas refleksji. Jest powieścią uniwersalną, która 

uwspółcześnia antyczną tragedię i doprowadza ją tak daleko, jak to możliwe!" Hasan Bülent Kahraman, "Sabah"  

"Jest to książka wielowarstwowa: powieść o konsekwencjach puczu z 1980 roku, powieść psychologiczna, 

powieść o ostatnich trzydziestu latach w tureckiej historii, powieść o możliwości czy niemożliwości bycia 

jednostką w Turcji, powieść o tragedii kobiet w tym kraju, powieść o niepokojącej metaforze studni… Słowem, 

powieść Orhana Pamuka. Trzeba ją przeczytać." Murat Bjeduğ, "T24" 

 

 

 66. Siedź cicho / Brad Parks ; przełożył Piotr Kaliński.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna 

Owca, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Porwanie , Rodzina , Sędziowie , Powieść , Sensacja , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Prestiżowa praca, kochająca rodzina, piękny dom - sędzia Scott Sampson wiedzie idealne życie. Gdy w środowe 

popołudnie dostaje SMS-a od żony, że tym razem ona odbierze dzieci ze szkoły, nie podejrzewa, że to początek 

tragedii. Kilka godzin później Alison zjawia się w domu. Bez dzieci. W dodatku twierdzi, że nie wysyła żadnego 

SMS-a. Chwilę potem dzwoni telefon i zaczyna się najgorszy koszmar w  życiu rodzica. Sam i Emma zostali 

porwani. Dla Scotta i Alison telefon od porywacza to tylko początek zawisłej i koszmarnej historii ze śledzonym 

przez media procesem sądowym w tle. Ich małżeństwo zostaje poddane próbie, na powierzchnię wypływają 

podejrzenia i dawno zapomniana zazdrość. Z ust zaczynają padać kłamstwa. Scott i Alison nie cofają się przed 

niczym, żeby odzyskać dzieci. 
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67. Siostra / Sándor Márai ; tłumaczył Feliks Netz.- Warszawa : Fundacja Zeszytów 

Literackich, 2017 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy , Pianiści , Szpitale kościelne , Zakonnice , Florencja 

(Włochy) , Siedmiogród (Rumunia) , Powieść religijna 

Sygnatura:  WG-węg. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Portret wybitnego pianisty. Studium namiętności i tajemniczej choroby. Miłość, samotność, sekret artystycznego 

talentu w historii rozpiętej między hotelem w Transylwanii i szpitalem we Florencji na początku II wojny 

światowej. Jest w tej książce Eros i Thanatos, coś z Manna i coś z Prousta, ale przede wszystkim wyraźny, osobny 

głos wybitnego węgierskiego pisarza XX wieku, którego późna sława i wyjątkowa popularność należą do 

największych tajemnic współczesnego życia literackiego. 

 

 

 68. Siostrzyczka musi umrzeć / Freda Wolff ; z niemieckiego przełożył Mieczysław 

Dutkiewicz.- Warszawa : Świat Książki, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psycholodzy , Zaburzenia osobowości , Bergen (Norwegia) , Powieść 

, Sensacja 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Norwegia, Bergen. Merette Schulman uwielbia swój zawód psychologa - do momentu, kiedy spotyka młodzieńca 

o wyraźnie socjopatycznym zaburzeniu osobowości. Aksel nie tylko wyznaje jej, że już jako czternastolatek zabił 

swoją przybraną siostrę, ale wygląda też na to, że zaczyna kręcić się przy córce Merette, Julii. Gdy znika bez śladu 

przyjaciółka Julii, Marie, a Merette dowiaduje się o zagadkowych wypadkach utonięć młodych kobiet, ogarnia ją 

panika... 

 

 

 69. Słodkie życie / Krystyna Mirek.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Nauczyciele , Poczucie własnej wartości , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Kornelia Rudzka wreszcie opuszcza dom rodzinny. Nie jest to łatwe, jeśli spędziło się w nim prawie 30 lat. 

Kornelia nie wierzy w siebie, wyprowadzka to dla niej trudny krok. Na szczęście dziewczyna ma kilka pięknych 

marzeń, które dodają jej skrzydeł. Przed nią wielkie wyzwania, kilka trudnych decyzji i walka z własnymi 

słabościami. Dziewczyna spotyka na swojej drodze życzliwe osoby, dzięki którym to, co wydaje się trudne, staje 

się możliwe. Okazuje się, że wystarczy otworzyć serce na świat i ludzi wokół, aby wypełnić dojmującą pustkę                

i poczuć się mniej samotnym. Tak właśnie wygląda życie. Wszyscy musimy przedrzeć się przez gąszcz życiowych 

wyborów, by kiedyś wreszcie, w jednej chwili, poczuć słodki smak życia… 
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 70. Sowiecki książę / Elvira Baryakina ; przełożył Rafał Dębski.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2017. 

(Burzliwa epoka / Elvira Baryakina ; cz. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Relacje międzyludzkie , Stalinizm , Rosja , Powieść 

obyczajowa , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2017-09 

 

 

Klim Rogow - zamiast wreszcie wieść spokojne, szczęśliwe, a przynajmniej w miarę uregulowane życie - rzuca 

wszystko i wyrusza do Rosji Sowieckiej w poszukiwaniu żony. Czyni to wbrew radom przyjaciół i wbrew 

zdrowemu rozsądkowi. Jako biały emigrant dla władzy bolszewickiej jest najgorszym wrogiem, w dodatku 

pragnie odnaleźć kobietę mogącą znajdować się w zainteresowaniu służb bezpieczeństwa. Lecz dla swojej miłości 

Klim jest gotów uczynić wszystko, choć miłość ta bywa przecież niewypowiedzianie gorzka i niewdzięczna.  

Tymczasem Nina musi sobie radzić w realiach państwa sowieckiego, pogrążonego w kryzysie gospodarczym 

równie wielkim, jak ten z czasów tuż przed rewolucją październikową. Została wywieziona do Moskwy, gdzie 

nikogo nie zna i liczyć może jedynie na wsparcie swojej angielskiej towarzyszki. Lecz wsparcie to niepewne i w 

każdej chwili może się skończyć.  Podobnie jak w poprzednich tomach, znakomicie ukazane zostało tło 

historyczne wydarzeń: walka o władzę między zwolennikami Stalina i trockistami - walka brutalna, pochłaniająca 

wiele ofiar. Wprawdzie stalinowska machina niszczenia ludzi jeszcze się dobrze nie rozkręciła, ale już pokazuje 

swoją przerażającą skuteczność. 

 

 

 71. Stojąc w cudzym grobie / Ian Rankin ; z angielskiego przełożył Jan Kraśko.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz : Ringier Axel Springer Polska, 

2016. 

(Biblioteka Newsweeka) 

(Ian Rankin i Peter May : mistrzowie szkockiego kryminału w wyjątkowej kolekcji na lato ; t. 

7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  John Rebus (postać fikcyjna) , Zabójstwa seryjne , Edynburg (Wielka 

Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

        Nowości:  2017-09 

 

Po przejściu na przymusową emeryturę John Rebus pracuje jako cywil w Wydziale Spraw Otwartych                             

i Niewyjaśnionych, marząc o śledztwie z prawdziwego zdarzenia. Kiedy zwraca się do niego matka dziewczyny, 

która zaginęła przed laty, były inspektor widzi dla siebie szansę. Kobieta dopatruje się bowiem związku między 

sprawą jej córki a innymi zaginięciami przy drodze A9. Rebus natychmiast rzuca się w wir śledztwa. Stosując 

swoje stare metody, niebezpiecznie balansuje na granicy prawa i wkrótce naraża się wszystkim - byłym kolegom, 

szefowi edynburskiej mafii, Malcolmowi Foxowi z wydziału wewnętrznego, nawet swojej przyjaciółce, Siobhan 

Clarke. Aż w końcu zostaje całkowicie odcięty od śledztwa. Uparty Szkot nie daje jednak za wygraną. 
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 72. Szklane żądło / Bartłomiej Świderski.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jacht , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Na jachcie „Szklane Żądło”, zacumowanym w cichym zakątku Zalewu Zegrzyńskiego, ginie młoda kobieta. 

Właściciel jachtu, przedsiębiorca, Olaf Dziki, znał ofiarę bardzo dobrze. To Agnieszka, dziewczyna                            

z emocjonalnymi deficytami, która poszukiwała ekstremalnych doznań. Ich relacja z Olafem skończyła się dla 

Agnieszki tragicznie w momencie, gdy oboje stracili kontrolę nad rzeczywistością. Dziki nie pamięta okoliczności 

śmierci kobiety, bo w chwili zabójstwa był nieprzytomny. Śledztwo prowadzone przez komisarza Wyszyńskiego 

wykazuje, że krytycznej nocy na jachcie przebywała także Grażyna, poprzednia partnerka Olafa. To ona staje się 

główną podejrzaną. Okazuje się także, że pośrednio do zbrodni mógł się przyczynić zamontowany na „Szklanym 

Żądle” eksperymentalny system audio, testowany przez Olafa dla jednego z biznesowych kontrahentów. Czy ten 

nowy trop doprowadzi Wyszyńskiego do ujęcia sprawcy? 

 

 

 73. Ściana sekretów / Tana French ; z angielskiego przełożył Łukasz Praski.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Nastolatki , Śledztwo , Irlandia , Powieść , Kryminał , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-irl. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

W parku przy ekskluzywnej szkole dla dziewcząt na przedmieściach Dublina zostają odnalezione zwłoki 

szesnastoletniego Chrisa Charpera. Pomimo wielotygodniowego śledztwa, nie udaje się ustalić sprawcy zbrodni. 

Rok po tragicznej śmierci Chrisa na „ścianie tajemnic” - korkowej tablicy, na której dziewczęta ze szkoły Świętej 

Kildy anonimowo zwierzają się ze swych sekretów - pojawia się zdjęcie chłopaka, opatrzone podpisem: „Wiem, 

kto go zabił”. Sprawa zostaje ponownie otwarta. Trop wiedzie do najbliższych przyjaciółek Holly Mackey oraz 

grupy dziewcząt uwikłanych we wzajemne relacje i animozje. Która z uczennic skrywa mroczny sekret? A może 

działają w zmowie? Świat nastolatek okazuje się o wiele bardziej niebezpieczny i złowrogi, niż mogliby 

przypuszczać doświadczeni detektywi. 

 

 

 74. Śladem zbrodni / Tess Gerritsen.- Warszawa : HarperCollins Polska : Edipresse Polska, 

2016. 

(Seria z Zimną Krwią ; t. 16) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 
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Nikt nigdy nie miał poznać tej tajemnicy…. Przez dwadzieścia lat śmierć jej rodziców, agentów brytyjskiego 

wywiadu, otaczała zmowa milczenia. Gdy Beryl Tavistock wreszcie przypadkowo poznaje przebieg 

dramatycznych wydarzeń, przeżywa szok. Ojciec brutalnie zamordował matkę, a następnie popełnił samobójstwo? 

Oboje byli komunistycznymi szpiegami? Nie może w to uwierzyć. Postanawia odkryć, co stało się naprawdę.  

Śledztwo rozpoczyna w Paryżu, gdzie przed laty wydarzyła się tragedia. Z bratem i zaprzyjaźnionym agentem 

CIA wpada w sam środek szpiegowskiej afery i bezwzględnej gry służb. Nie zdaje sobie sprawy, że szukając 

prawdy, wydaje na siebie wyrok śmierci… 

 

 

 75. Śliski interes / Ryszard Ćwirlej.- Wydanie 2.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Teofil Olkiewicz (postać fikcyjna) , Milicja Obywatelska (MO) , 

Cinkciarze , PRL , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Akcja powieści rozgrywa się w zimą 1983 roku. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Chorąży Teofil 

Olkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Milicji w Poznaniu zupełnie przypadkowo i wbrew swojej woli zostaje 

oficerem prowadzącym śledztwo w sprawie zwłok znalezionych na ulicy w pryzmie śniegu. Szybko okazuje się, 

że to ciało wykradzione z grobu na jednym z poznańskich cmentarzy. Czyżby w mieście grasował nekrofil? 

Partner i kolega Olkiewicza, podporucznik Mirosław Brodziak, dzięki swoim rozległym kontaktom w świecie 

przestępczym dowiaduje się, że jego przyjacielowi z dzieciństwa, cinkciarzowi Rychowi Grubińskiemu, grozi 

śmiertelne niebezpieczeństwo. Konkurencyjna grupa cinkciarzy chce go zlikwidować. Na domiar złego wiedzą, 

gdzie Grubiński się ukrywa. Brodziak nie ma czasu do stracenia. Musi ostrzec przyjaciela. Wyrusza do 

zagubionego pośród lasów gospodarstwa ze świadomością, że w tym samym kierunku podążają bandyci. 

 

 

 76. Świat dla ciebie zrobiłem / Zośka Papużanka.- Kraków : Znak, 2017. 

(Proza PL) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

"Powinnaś była ze mną przyjechać, raz zrezygnować ze swoich projektów i funduszy i przyjechać. Albo ja 

powinienem zostać z tobą w domu. Nie powinniśmy w każdym razie się rozdzielać, bo to nam nie służy, 

stanowczo nie służy takie rozdzielanie, kiedy już ludzie nauczyli się ze sobą być (...). Na pewno nie zasnę, 

pomyślał, łóżko jest oczywiście za duże, jak można zasnąć mając tyle wolnego miejsca z każdej strony (...)". To 

książka o tym, że nie ma nas bez innych. Że nie umiemy być ze sobą, chociaż tego właśnie potrzebujemy 

najbardziej. I że bycie razem nie jest ani trudne, ani łatwe. I że z tej łatwości i trudności tworzą się historie, które 

trzeba opowiedzieć. 
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 77. Światło, które utraciliśmy / Jill Santopolo ; tłumaczenie Mateusz Borowski.- Kraków ; 

Poznań : Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

 

 

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

Fotoreporterzy , Bliski Wschód , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

"Nauczyłeś mnie, że zawsze trzeba szukać piękna. W ciemności, w ruinach potrafiłeś odnaleźć światło. Nie wiem, 

jakie piękno i jakie światło teraz odnajdę. Ale spróbuję. Zrobić to dla ciebie. Bo wiem, że ty zrobiłbyś dla mnie to 

samo." Lucy i Gabe poznali się 11 września 2001 roku. Gdy wieże WTC runęły, a pył przykrył Nowy Jork, 

zrozumieli, że życie jest zbyt kruche, by przeżyć bez pasji i emocji. I zbyt krótkie, by nie być razem. Wkrótce 

jednak Gabe postanawia przyjąć pracę reportera na bliskim Wschodzie i wtedy wszystko się zmienia. Lucy 

dowiaduje się o jego decyzji w dniu, w którym produkowany przez nią program telewizyjny zdobywa nagrodę 

Emmy. Dzień jej triumfu staje się też dniem, w którym coś nieodwracalnie się kończy. W kolejnych latach Lucy 

będzie musiała podjąć niejedną rozdzierającą serce decyzję. Czy pierwsza miłość okaże się też ostatnią? Opowieść 

o sile marzeń i cenie, jaką jesteśmy gotowi zapłacić, podążać za nimi. 

 

 

 78. Świtezianki / Teresa Monika Rudzka.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Uwodzenie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

 

Nathalie, Polka po matce i Francuzka po ojcu, spotyka Jima. Młodego mężczyznę niedawno dotknęła ogromna 

tragedia - niespodziewanie umarła jego ukochana Anastazja. Pogrążony w rozpaczy, szuka pocieszenia                         

w ramionach różnych kobiet. Nathalie zakochuje się w nim od pierwszego wejrzenia. Postanawia go zdobyć tylko 

dla siebie. Nic jej nie powstrzyma. Czy miłość ma szansę zmienić przeznaczenie? Czy Jim zrozumie, co jest 

najważniejsze dla niego? 

 

 

 79. To był maj / Anna Konstanty.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Miłość , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

 

Ewa, od wielu lat wdowa, matka blisko osiemnastoletniej Marty, ma dobrą pracę i ustabilizowane życie, ale 

wieczory spędza zwykle samotnie przed telewizorem. Gdy w majowy poranek w dniu swoich urodzin słyszy od 

córki, że właśnie została „ryczącą czterdziestką”, zaczyna lekko się niepokoić upływającym czasem. Tego samego 



32 
 

dnia Marta wyciąga Ewę jako przyzwoitkę na spotkanie z poznanym kilka tygodni wcześniej Mateuszem. Czy               

z potencjalnej dziewczyny naprawdę staje się potencjalną teściową dla męskiej części ludzkości? - zastanawia się 

Ewa, obserwując z ukrycia randkujących zakochanych. Czy w macierzyńskim zapamiętaniu nie przegapiła 

własnego czasu na miłość? - To pytanie dręczy ją jednak tylko do momentu, gdy z opresji ratuje ją pewien 

przystojniak… 

 

 

 80. To, co zostawiła / Ellen Marie Wiseman ; przełożyła Alicja Laskowska.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece - Illuminatio Łukasz Kierus, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina zastępcza , Szpitale psychiatryczne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Jako dziecko Izzy Stone doświadcza ogromnej tragedii. Traci ukochanego ojca, którego zastrzeliła jej matka. 

Dziewczyna przyjmuje, że kobieta jest obłąkana i zrywa z nią wszelkie kontakty. Będąc nastolatką, trafia do 

rodziny zastępczej, w której pomaga przybranym rodzicom w porządkowaniu zbiorów lokalnego muzeum.                   

W stosie porzuconych i zapomnianych przedmiotów Izzy znajduje plik nieotwartych listów, które okażą się 

kluczem do jej przeszłości. Rok 1929 - Clara Cartwright ma osiemnaście lat i jest szaleńczo zakochana we 

włoskim imigrancie. Kiedy wyjawia rodzicom zamiar poślubienia mężczyzny, jej ojciec wpada w furię i wysyła 

córkę do kosztownego ośrodka dla obłąkanych. Izzy odkrywa prawdę o okrutnej przeszłości Clary, a im bardziej 

zbliża się do jej historii, tym bardziej jest niepewna zdarzeń ze swojego dzieciństwa. 

 

 

 81. Trzecia / Magda Stachula.- Kraków : Znak Litera Nova, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stalking , Toksyczne związki , Trójkąt miłosny , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Autorka "Idealnej", najlepiej sprzedającego się debiutu kryminalnego ostatnich lat, wraca z nową historią, która 

nie pozwoli ci zasnąć.  Najpierw był błysk flesza - ktoś zrobił jej zdjęcie z ukrycia. Później usłyszała tajemniczy 

głos w mieszkaniu. Potem ktoś stał pod jej drzwiami. Nasłuchiwał. Eliza jest terapeutką. Podczas 

wielogodzinnych sesji zagląda w głowy swoich pacjentów. Pewnego dnia orientuje się, że ktoś ją śledzi. Teraz to 

do jej życia zagląda obcy człowiek. Kiedy Eliza szuka pomocy, nikt jej nie wierzy. Tymczasem ON wie już o niej 

wszystko. Ma listę. Eliza jest na niej trzecia.  
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 82. Uczulona na wino / Izabela Jagosz ; [ilustracje Agnieszka Kumuda].- Wydanie 2.- 

[Wrocław] : Bdirect Magdalena Szewczuk - Czerwona Szpilka, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Uczucia , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Co by było, gdyby Twoje życie nagle nabrało zupełnie nowego znaczenia?  Nie na skutek jakiegoś zrządzenia losu 

czy innych dramatycznych okoliczności, ale dzięki czemuś, o czym prawdopodobnie marzy większość ludzi - 

dzięki poznaniu wymarzonego partnera? Która z kobiet, przynajmniej przez moment nie pragnęła spotkać księcia 

z bajki? Który z chłopców nie chciał uratować księżniczki? A co, jeśli wydarzyłoby Ci się to naprawdę? Co 

przyniosłoby ze sobą w prawdziwym życiu? Szczęście czy niepokój, uskrzydlenie czy cierpienie, a może                        

z wszystkiego po trochu? Jeżeli zastanawiasz się nad tym, to poznaj Igę - z pozoru zwyczajną czterdziestolatkę. 

Dokładnie taką, jaką wyobrażamy sobie słysząc określenie „kobieta w średnim wieku, matka, żona…”. A jednak 

jej przeżycia dadzą Ci wgląd w świat, w którym dokonywać trzeba nie zawsze prostych wyborów, daleko 

odbiegający od potocznych schematów i zarazem tak bardzo je potwierdzający. Bo los napisał dla Igi scenariusz 

godzien najlepszych powieści. „Uczulona na wino” to opowieść o wielkim świecie, pieniądzach, miłości, zdradzie 

i przeznaczeniu. Opowieść o sprawach ważnych, czasem bolesnych i smutnych, pisana lekkim, dowcipnym 

językiem. 

 

 

 83. Ukryte wady / Elsebeth Egholm ; z języka duńskiego przełożyła Magdalena Trocka.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Noworodek , Przyjaźń , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-duń. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

W dniu swoich czterdziestych urodzin Dicte Svendsen, świeżo rozwiedziona dziennikarka, wraz z dwoma 

przyjaciółkami świętuje w jednej z kawiarni nad rzeką Århus. Spotkanie kończy się dramatycznie, kiedy kobiety 

dostrzegają w rzece ciało noworodka. Jak się tam znalazło? Gdzie jest jego matka? Przyjaciółki postanawiają same 

poszukać wyjaśnienia tej ponurej zbrodni. Od tego momentu już nic nie będzie takie samo. Okazuje się, że 

zwyczajne życie, na pozór uporządkowane i bez większych zawirowań, może skrywać ślady dawnych traum… 

Intrygujący kryminał, który stanowi również historię o ludzkiej bezradności, ponownym odkrywaniu miłości i o 

tym, ile potrzeba odwagi, by raz jeszcze się jej poddać. 

 

 

 84. Ułaskawienie / John Grisham ; z angielskiego przełożył Krzysztof Obłucki.- Wydanie 3.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  CIA , Grupy nacisku , Szpiegostwo , Sztuczny satelita , Ułaskawienie 

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

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 
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Ustępujący ze stanowiska prezydent USA ulega naciskom dyrektora CIA i w ostatnich godzinach urzędowania 

ułaskawia Joela Backmana, waszyngtońskiego prawnika po pięćdziesiątce, skazanego na dwadzieścia lat więzienia 

za rzekomą zdradę stanu.  Backman był wcześniej wszechpotężnym lobbystą, załatwiającym sprawy dla obcych 

rządów, ogromnych korporacji, bogatych firm. Stracił wszystko i trafił za kratki, bo podjął się pośrednictwa                    

w sprzedaży oprogramowania, dającego kontrolę nad supertajnym i niespotykanie zaawansowanym 

technologicznie szpiegowskim systemem satelitarnym. Twórcami tego oprogramowania byli trzej pakistańscy 

informatycy, którzy przypadkiem odkryli istnienie systemu satelitów i włamali się do niego. Nawet Pentagon nie 

miał pojęcia, do kogo ten system należy. FBI uniemożliwiło tę transakcję, zastawiając pułapkę na Backmana.  

Osamotniony, pod presją szantażu ze strony FBI, Backman nie wyjawił jednak najważniejszego: gdzie są ukryte 

dyski z hakerskim oprogramowaniem, kontrolującym satelity. 

 

 

 85. W cieniu tajemnic / Anne Jacobs ; przełożyła Ewelina Twardoch.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Melzerowie (rodzina fikcyjna) , Awans społeczny , Ludzie bogaci , 

Miłość , Pracownicy domowi , Augsburg (Niemcy) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Augsburg, jesień 1913 roku. Biednie ubrana dziewczyna idzie w kierunku imponującej posiadłości, połączonej                  

z przedsiębiorstwem włókienniczym. Nazywa się Marie Hofgartner  i zamierza starać się o przyjęcie na posadę 

pomocy kuchennej. Przepych domostwa początkowo zupełnie przytłacza dziewczynę, która wychowała się                      

w sierocińcu. Właściciele fabryki, rodzina Melzerów, zatrudniają cały zespół pracowników i Marie nie jest łatwo 

odnaleźć się wśród nich. Z czasem jednak sierotę zaczyna darzyć szczególnym uczuciem najmłodsza z rodzeństwa 

Melzerów, Katharina i… nie tylko ona. Gdy Paul, pierworodny syn i dziedzic właścicieli poznaje dziewczynę                 

o wielkich, ciemnych oczach, dotychczasowy spokój panujący w rodzinie, staje pod znakiem zapytania. Nikt też 

nie wie, co właściwie skłoniło głowę rodziny, pana Melzera do zatrudnienia Marie... 

 

 

 86. W cieniu władzy / Viveca Sten ; przełożył Wojciech Łygaś.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, 2017. 

(Czarna Seria : kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nora Linde (postać fikcyjna) , Thomas Andreasson (postać fikcyjna) 

, Pożar , Prawnicy , Sandhamn (Szwecja ; wyspa) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2017-09 

 

 

Prawniczka Nora Linde spędza urlop z rodziną na wyspie Sandhamn. Letnią idyllę zakłóca pojawienie się 

Carstena Jonssona, biznesmena prowadzącego interesy z Rosją. Wykupił część plaży i buduje tu luksusowy dom, 

co doprowadza mieszkańców wyspy do białej gorączki. W trakcie budowy posiadłości dochodzi do serii dziwnych 

zdarzeń. Przypadek czy celowe działania? Jonsson, chcąc udobruchać sąsiadów, zaprasza ich na powitalną 

imprezę. Przyjęcie kończy się tragicznie - pożarem domu. Rozpoczyna się śledztwo, w trakcie którego policja 

znajduje w zgliszczach ciało. Komisarz Thomas Andreasson wraz z przyjaciółką Norą Linde będą musieli 

rozwikłać najtrudniejszą zagadkę w ich karierze. 
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 87. W labiryncie wspomnień / Anne Jacobs ; przełożyła Ewelina Twardoch-Raś.- Warszawa 

: Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Melzerowie (rodzina fikcyjna) , I wojna światowa (1914-1918) , 

Augsburg (Niemcy) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Augsburg, 1916 rok. Część willi, którą zamieszkuje rodzina  Johanna Melzera, właściciela fabryki tekstyliów,  

zostaje przekształcona w lazaret. Kobiety z rodziny wraz z wolontariuszkami opiekują się rannymi żołnierzami, 

podczas gdy Marie, młoda żona Paula Melzera, pomaga teściowi prowadzić przedsiębiorstwo. To czas 

otrzymywania tragicznych wiadomości: jej szwagier poległ w bitwie, a mąż trafił do niewoli. Gdy Marie walczy               

o zachowanie rodowej spuścizny i nie porzuca nadziei na powrót męża, w wilii zjawia się elegancki i zamożny 

Ernst von Klippstein. Jest zauroczony Marie i ma szeroko zakrojone plany na przyszłość... 

 

 

 88. W linii prostej : kryminalna seria o komisarzu Dixonie / Damien Boyd ; [tłumaczenie 

Krzysztof Krzyżanowski].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nick Dixon (postać fikcyjna) , Alpiniści , Wypadki w górach , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Jake Fayter odpadł od skały i runął w dół z wysokości kilkudziesięciu metrów. Jego śmierć stanowiła zagadkę, 

której do tej pory nikt nie rozwikłał. Był świetnym wspinaczem, który skrupulatnie planował każdy krok                       

i drobiazgowo rozpracowywał każdą trudniejszą trasę. Należał do tych, którzy przesuwają własne granice. Nie bał 

się ryzykować własnego życia, aby ratować partnera w krytycznym momencie. Wydawało się, że to po prostu 

nieszczęśliwy wypadek spowodowany przeoczeniem czy zwykłym błędem... Komisarz Nick Dixon wiedział 

jednak, że Jake nigdy by sobie na niego nie pozwolił. Był kiedyś partnerem wspinaczkowym Jake’a, znał jego styl, 

zawdzięczał mu nawet życie... Kiedy Dixon został poproszony o nieformalny udział w dochodzeniu, nie 

podejrzewał, w jakie mroczne sprawy przyjdzie mu się zagłębić. W miarę poznawania szczegółów dotyczących 

życia Jake’a Dixon uświadamia sobie, że ma do czynienia z czymś tajemniczym i groźnym. Gdy zbliża się do 

odkrycia prawdy, śmiertelnych ofiar zacznie przybywać... 

 

 

 89. Warkot / Jarosław Rybski.- Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 2017. 

(Bractwo Wrocławskie / Jarosław Rybski) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PRL , Relikwie , Sekty i ruchy religijne , Studenci , Tajne 

organizacje , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Początek lat 50. Funkcjonariuszom milicji i ubecji sen z powiek spędza bestialski morderca pozostawiający 
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makabryczny szlak zwłok pozbawionych krwi. Na dodatek tajemnicza sekta poszukuje w mieście relikwii 

zaginionej podczas wojny. Kto stoi za niewytłumaczalnymi morderstwami? Jaki związek ze sprawą ma czarna 

pobieda krążąca nocami po ulicach powojennego Wrocławia? I czy w starych podaniach kryje się ziarno prawdy? 

Jedną z najdziwniejszych kryminalnych zagadek Wrocławia rozwiązać może tylko grupa złożona z prawdziwych 

oryginałów: młodego i ideowego studenta, żywiołowego majstra z drukarni, ostatniego sprawiedliwego 

porucznika milicji i pewnego leciwego jegomościa. A to zwiastuje prawdziwe kłopoty. "Warkot" to błyskotliwy 

retrokryminał, w którym rzeczywistość historyczna misternie przeplata się z fikcją, a całości dopełnia subtelny 

humor. 

 

 

 90. We wspólnym rytmie / Jojo Moyes ; tłumaczenie Agnieszka Myśliwy.- Kraków : 

Między Słowami, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jazda konna , Nastolatki , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Dobry jeździec wie, że ma tylko jedną szansę, aby zaskarbić sobie szacunek konia. Wie też, że przez jeden 

wybuch gniewu może na zawsze stracić jego zaufanie. Konia można bowiem skrzywdzić tylko raz. Potem latami 

odbudowuje się zerwaną relację. Z ludźmi bywa podobnie…   Świat Natashy rozsypał się wraz z odejściem męża. 

Gniew i zraniona duma popchnęły ją do zrobienia rzeczy, których potem żałowała. Gdy człowiek traci kogoś 

bliskiego, nie zawsze zachowuje się rozsądnie. Natasha zamknęła się w swojej samotności, postawiła na 

niezależność i karierę. Kiedy decyduje się pomóc spotkanej w podejrzanych okolicznościach Sarze, nie 

przypuszcza, że ta „dziewczynka znikąd” odkryje przed nią życie na nowo.  Co się stanie, gdy Natasha zaryzykuje 

wszystko dla dziewczynki, której nawet nie zna i nie rozumie? Czego można się nauczyć od osoby, która kocha 

bardziej konie niż ludzi?   We wspólnym rytmie to opowieść o kobiecie, która nie dopuszcza do siebie myśli, że 

mogłaby znów być kochana, i o dziewczynie, która jest gotowa kłamać i kraść dla kogoś, kogo kocha.  Miłość 

istnieje w tym, co się robi, w małych i dużych gestach. To, że się o niej nie mówi, nie oznacza, że jej nie ma. 

 

 

 91. Włos Bregueta / Jacek Podsiadło ; [fotografie Andreas Popoff].- Poznań : 

Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2016. 

(Biblioteka Poezji Współczesnej ; t. 92) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2017-09 

 

1. 2015.12.24. Głoski czasu; 2. Stare polskie filmy; 3. Romans w Durango; 4. Breakpoint; 5. Układ rozkwitający; 

6. Przebieg wydarzeń; 7. Zejdź z konia, boso tańcz fandago; 8. Magda rozpuszcza włosy; 9. Memu miastu na 

odpierdol; 10. Wynurzają się zręby; 11. Noc otwartych muzeów... [i in]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 92. Wschodzące gwiazdy / Michael Cobley ; przełożyła Agnieszka Hałas.- Warszawa : 

Mag, 2014. 

(Ogień ludzkości / Michael Cobley ; ks. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Broń , Planety , Wojna , Powieść fantastyczna 

Sygnatura:  WG-szkoc. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Wybucha wojna. Gotowe do walki floty zbierają się wokół Darien. Wszystkie mają ten sam cel, zdobyć 

nowoodkrytą planetę i przejąć kontrolę nad bronią, która się na niej znajduje. Despotyczna hegemonia, 

kontrolująca większość znanej przestrzeni chce zwyciężyć i tu, ale mieszkańcy świata nie mają zamiaru poddać się 

bez walki. 

 

 

 93. Wymazane / Michał Witkowski.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

(Proza PL) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mężczyzna , Prowincja , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Wymazane to miasteczko na Dzikim Wschodzie, położone między Lasem, W Którym Rosną Same Trujaki                   

a parkingiem dla TIR-ów „Tijuana”. Kilka bloków postawionych na bagnach, w próżni. W tej scenerii, zapełnionej 

całą galerią oryginałów, rozgrywa się przewrotny romans, harlequin à rebours. Wszystko odbywa się tu na odwrót 

niż w klasycznej historii miłosnej. Pięknego Damiana fascynują jedynie ciała stare, grube i porozciągane,                       

a królowa pieczarek Alexis ma wobec niego podstępny plan. Historia pęcznieje od żądz i emocji. Michał 

Witkowski, kronikarz Polski z pozłotka, dykty i blachy falistej, stworzył nową baśń o tej dziwnej krainie. Nie 

przestał być sobą, ale już na pierwszy rzut oka widać, że w Wymazanym obok absurdalnego poczucia humoru               

i groteski pojawia się nowy ton - poważny, miejscami gorzki.  Akcja tej napisanej z niewiarygodnym epickim 

rozmachem powieści rozgrywa się m.in. we współczesnej Polsce, w średniowieczu, przedwojennym i wojennym 

Grudziądzu, a nawet na Malediwach. 

 

 

 94. Wyznanie / Lauren Rowe ; przekład Małgorzata Stefaniuk.- Warszawa : Wydawnictwo 

Amber, 2016. 

(Klub / Lauren Rowe ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kluby , Milionerzy , Studenci , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Kiedy Sarah Cruz, studentka przyjmująca oferty do ekskluzywnego Klubu, odpisała na prowokacyjny mail 

playboya i milionera Jonasa Faradaya, nie wiedziała, że jej życie zmieniło się na zawsze. Ten mężczyzna wypełnił 

je namiętnością, jakiej nie znała. I uczuciem, o jakim nie marzyła. Lecz wciąż dręczy ją niepokój. Czy za 
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smutnymi oczami i boskim ciałem Jonas kryje jakąś tajemnicę? Czy naprawdę ją kocha? A może Sarah jest dla 

niego tylko nowym seksualnym wyzwaniem? Czy Jonas zdoła ją przekonać, że jest inaczej? Zwłaszcza gdy 

dziewczyna odkryje, czym naprawdę jest Klub… 

 

 

 95. Zabójcza sprawiedliwość / Ann Leckie ; przełożyła Danuta Górska.- Warszawa : Akurat, 

2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sztuczna inteligencja , Życie pozaziemskie , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

W odległej przyszłości znaczną częścią zamieszkanego kosmosu rządzi Imperium Radch, gdzie władzę absolutną 

sprawuje Anaander Mianaai, jedna osoba w tysiącach ciał, wszechobecna i niemal wszechwiedząca. 

Najsprawniejsi jeńcy wzięci do niewoli na podbitych planetach zostają zamienieni w serwitory - pozbawieni 

własnej osobowości, stanowią przedłużenie sztucznych inteligencji dowodzących okrętami wojennymi. 

Zdawałoby się, że SI jednego z tych okrętów, "Sprawiedliwości Toren", dysponująca setkami oczu i uszu 

serwitorów, łatwo może utrzymać porządek na podbitej planecie. Jednak wskutek skomplikowanej intrygi 

wybuchają zamieszki, ulubiona oficer "Sprawiedliwości Toren" zostaje niesprawiedliwie oskarżona i skazana na 

śmierć, a sam okręt ulega zniszczeniu. Przeżywa tylko jeden serwitor, cząstka sztucznej inteligencji w ludzkim 

ciele. Odtąd Breq, bo takie przybrała imię, okaleczona psychicznie i emocjonalnie, szuka zemsty na tyranie, który 

pozbawił ją wszystkiego. 

 

 

 96. Zaćmienie / Agnieszka Wolny-Hamkało.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

 

Kiedy była policjantka, kobieta silna i niezależna, która nie boi się przyłożyć sierpowym, zatrudnia się                        

w wydawnictwie literackim jako poszukiwaczka historii, wiadomo, że można spodziewać się wszystkiego poza 

rutynowymi obrazkami zza zakurzonego biurka. Ewa to niestrudzona tropicielka kuriozalnych opowieści, wierna 

słuchaczka ekscentryków i pocieszycielka malowniczych nieudaczników. Eskalacja niekonwencjonalności                      

i absurdu sprawia, że bez zaskoczenia przysłuchujemy się jej rozmówcom, nawet Annie Jantar czy Arnoldowi 

Schwarzeneggerowi! Agnieszka Wolny-Hamkało z wirtuozerią żongluje popkulturowymi kliszami i igra                         

z wzorcem kobiecej seksualności. Jej wyzwolona bohaterka, silna i wrażliwa, to polskie wcielenie Lary Croft. 

Szalone, nieprzewidywalne i dążące ku samozatraceniu. Ku zaćmieniu. 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 97. Zauroczenie / Lauren Rowe ; przekład Julia Wolin, Magdalena Ufland.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2017. 

(Klub / Lauren Rowe ; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kluby , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

W pierwszych czterech tomach serii tajemniczy Klub połączył milionera Jonasa Faradaya i piękną studentkę Sarah 

Cruz gorącą i romantyczną miłością. Teraz Klub krzyżuje drogi Josha Faradaya - brata Jonasa, i Kat Morgan - 

przyjaciółki Sarah. Josh to playboy przyzwyczajony, że dostaje wszystko, czego chce. Seksowna i szalona Kat 

ucieleśnia jego marzenia. I tak jak on pragnie zniszczyć Klub. Żeby zdobyć dowody przeciwko Klubowi, Kat 

odważy się na niebezpieczną mistyfikację. Czy Josh odważy się wyznać jej prawdę o sobie? "Zauroczenie" to 

pierwsza część historii ich burzliwego i niebezpiecznego uczucia… 

 

 

 98. Zostań ze mną / Anna Karpińska.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

(Księgarnia pod Flisakiem / Anna Karpińska ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Księgarstwo , Matki i córki , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Długo wyczekiwana kontynuacja historii, której nie sposób zapomnieć… Matka i jej niemal czterdzieści lat temu 

oddana do adopcji córka zaczynają się do siebie zbliżać. Ale w życiu nic nie jest proste. Bożena jest poważnie 

chora i uwikłana w skomplikowane relacje z adopcyjną córką. Dagmara stara się utrzymać przejętą w spadku 

księgarnię i posklejać życie rodzinne, przeżywając jednocześnie uczuciowe wzloty i upadki. Ile zależy od losu,                

a ile od nas samych?, pyta autorka, prowadząc czytelnika krętą drogą ludzkich uczuć i charakterów. 

 

 

 99. Żona jubilera / Judith Lennox ; przełożyła Alina Siewor-Kuś.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Politycy , Tajemnica , Zdrada małżeńska , Złotnicy , Anglia (Wielka 

Brytania) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Rok 1938. W Anglii narasta atmosfera zagrożenia wojną. Juliet Winterton podróżuje z Bliskiego Wschodu do 

hrabstwa Essex, by tam w wiejskiej posiadłości rozpocząć życie w roli pięknej młodej żony londyńskiego jubilera. 

Jej inteligentny i ambitny mąż jest także człowiekiem okrutnym i bezwzględnym. Kiedy więc przystojny polityk 

Gillis Sinclair odwiedza Marsh Court, Juliet daje się zauroczyć jego nieodpartemu wdziękowi. Tak oto rozpoczyna 

się namiętny romans, który przyniesie konsekwencje wykraczające daleko poza wszelkie przewidywania Juliet. 

Gillis Sinclair kryje bowiem mroczny sekret, a ponieważ dzieci Wintertonów dorastają, Juliet boi się, że na nie też 
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przeszłość wywrze negatywny wpływ… Epicka opowieść o miłości i stracie, namiętności i zdradzie, której akcja 

toczy się od burzliwych lat wojny po lata sześćdziesiąte. 

 

 

 100. Żona mimo woli / Annika Sharma ; przełożyła Urszula Gardner ; konsultacja 

orientalistyczna Piotr Balcerowicz.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece - Illuminatio 

Łukasz Kierus, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amerykanie , Hindusi , Kobieta , Małżeństwo aranżowane , 

Studenci , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2017-09 

 

 

Nithja to pełna energii, inteligentna i ambitna studentka, która od dziecka wie, czym będzie zajmowała się                        

w życiu. Zostanie cenioną lekarką i chlubą rodziny. Pogodziła się nawet z wizją aranżowanego małżeństwa, które 

jest nieodłącznym elementem tradycji jej hinduskiej rodziny.  Wszystko potoczyłoby się zgodnie z planem, gdyby 

nie pewna impreza, która skieruje jej życie na nowe tory. Kiedy Nithja poznaje Jamesa, bystrego i nieprzyzwoicie 

przystojnego Amerykanina, kompletnie traci dla niego głowę. Zakochana dziewczyna stoi w obliczu 

najtrudniejszego wyboru w życiu. Może wypełnić wolę rodziny, poślubić wybranego dla niej mężczyznę, lub 

złamać tradycję, wybierając własną życiową drogę. 

 

 

 

 

 
 

Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
1. Fałszywy pocałunek / Mary E. Pearson ; tłumaczenie z języka angielskiego Emilia 

Skowrońska.- Kraków : Wydawnictwo Initium, 2017. 

(Kroniki ocalałych / Mary E. Pearson ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książęta i księżne , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Księżniczka Lia jest pierwszą córką domu Morrighanów, królestwa przesiąkniętego tradycją, poczuciem 

obowiązku i opowieściami o minionym świecie. W dniu swojego ślubu ucieka, uchylając się od swej roli - pragnie 

wyjść za mąż z miłości, a nie w celu zapewnienia sojuszu politycznego. Ścigana przez licznych łowców, znajduje 

schronienie w odległej wsi, gdzie rozpoczyna nowe życie. Gdy do wioski przybywa dwóch przystojnych 
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nieznajomych, w Lii rozbudza się nadzieja. Nie wie, że jeden z nich jest odtrącanym księciem, a drugi to zabójca, 

który ma ją zamordować. Wszędzie czai się podstęp. Lia jest bliska odkrycia niebezpiecznych tajemnic -                          

i jednocześnie odkrywa, że się zakochała. 

 

 

Literatura popularnonaukowa 

 

 
 

 1. Barbara Hulanicki : ważne jest tylko jutro / Judyta Fibiger.- Kraków : Znak Litera 

Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hulanicki, Barbara (1936- ) , Projektanci mody , Wielka 

Brytania , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-391 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

1. Koniec pewnej epoki; 2. Ważne jest tylko jutro; 3. Swingujący Londyn; 4. Total look; 5. Big Biba trudne czasy; 

6. Moda w czasach nadmiaru; 7. Hulanicki; 8. If I Rest, I Rust. 

 

 

 2. Casanova : w świecie uwodziciela / Laurence Bergreen ; przekład Natalia Mętrak-Ruda.- 

Kraków : Znak Horyzont, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Casanova di Seingalt, Giovanni Giacomo (1725-1798) , Libertynizm 

, Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Casanova di Seingalt G. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

I. WENECJA: 1. Zanetta; 2. Angela; 3. Bellino; 4. Zelmi; 5. Henriette; 6. Mimi; 7. Maria Eleonora; 8. Tonina; 9. 

Piombi, II. PARYŻ I DALEJ: 10. Madame d'Ufré; 11. Miss Wynne; 12. Czarnooka zakonnica; 13. Hedwiga                   

i Helena; 14. Marcolina; 15. La Charpillon; 16. Zaire; 17. Doňa Ignacia; 18. Nina; 19. Kokietka; 20. Francesca. 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 3. Chcę spojrzeć ci w oczy / Thordis Elva [oraz] Tom Stranger ; przełożyła Berenika 

Janczarska.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. 

(Samo Życie : historie, które wydarzyły się naprawdę) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stranger, Tom (1978- ) , Thordis, Elva , Przebaczenie , Trauma , 

Zgwałcenie , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Thordis E. 

Nowości:  2017-09 

 

 

Wiosenny poranek w Rejkiawiku. Thordis Elva żegna się z synem i partnerem i jedzie na spotkanie z mężczyzną, 

który kiedyś ją zgwałcił. W tym samym czasie Tom Stranger z Sydney też wyrusza w podróż, która odmieni jego 

życie - niepewny, czy potrafi stawić czoło temu, co go czeka. W młodości Thordis i Tom Stranger byli parą 

zakochanych. Potem Tom zgwałcił Thordis. Po dziewięciu latach znów nawiązali znajomość i zaczęli do siebie 

pisać. Wreszcie postanowili spotkać się w Afryce Południowej, żeby skonfrontować się z przeszłością. "Chcę 

spojrzeć ci w oczy" to zapis niezwykłego rozrachunku między skrzywdzoną kobietą a jej gwałcicielem, gnanych 

dojmującą potrzebą, żeby uwolnić się od traumy sprzed lat. To opowieść o tym, że życie może człowieka 

sponiewierać, ale nie złamać, że warto zmierzyć się z lękiem, bo nawet najboleśniejsze przeżycia mogą być 

źródłem nadziei. 

 

 

 4. Dwanaście srok za ogon / Stanisław Łubieński.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016. 

(Seria Menażeria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ptaki , Felieton , Reportaż 

Sygnatura:  WG-592/599 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

1. Referencje; 2. Jastrząb Chełmońskiego; 3. Sosnówka pachnąca żywicą; 4. James Bond i spółka; 5. Harbotka; 6. 

Bazyliszek na patelni; 7. Bocian imieniem Stonelis; 8. Dwie godziny światła; 9. Koniec świata nad Kinkeimer 

See; 10. Ażurowy zwierz nad Glinkami; 11. Człowiek, który został sokołem; 12. Ostatnia wieczerza François 

Mitteranda. 

 

 

 5. Dziewczyny kresowe / Marek A. Koprowski.- Zakrzewo : Replika, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Wysiedlanie , Polacy za granicą , Repatriacja , Kresy 

wschodnie Rzeczypospolitej , ZSRR , Antologia 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

1. "Z Mizocza do Kazachstanu"/Regina Szablowska-Lutyńska. Urodzona w Mizoczu; 2. "Z kresowej 

rodziny"/Danuta Trylska-Siekańska. Z Białokrynicy do Kazachstanu, Stefania Dyluś. Wywieźli nas z Wilej-

szczyzny; 3. "Umieraliśmy od głodu i noży Ukraińców"/Janina Całko. Zaczęli rżnąc Polaków; 4. "Widziałam 

nieludzką ziemię"/Weronika Aleksandrowna Jełancewa. Byłam na Magadanie; 5. "Kresowe znad oceanu"/Regina 
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Stanisławowna Stańko. Córka wraga naroda, Mirosława Jefimowa. Zostałam tu z własnego wyboru; 6. "Były 

zawsze u siebie"/Janina Górska. Podwójny życiorys, s. Urszula Biełołus. Nie wyparła się Boga. 

 

 

 6. Epidemie w dziejach Europy : konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe / 

redakcja naukowa Krzysztof Polek, Łukasz Tomasz Sroka.- Kraków : Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016. 

(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Krakowie ; 756) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Europa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2017-09 

 

1. Epidemie w badaniach historyków. Zagadnienia wstępne ; 2. Dżuma w Imperium Rzymskim. Medyczne 

studium przypadku; 3. Pierwsza europejska pandemia; 4. Zmiany czy anomalie klimatu w Europie przed 

wybuchem czarnej śmierci (1346-1353). Wielki głód i epizootia a kondycja gospodarki rolnej w Europie                         

w I połowie XIV wieku; 5. Infekcje swoiste w populacjach historycznych z obszaru Pomorza Nadwiślańskiego                 

i Kujaw w świetle źródeł antropologicznych i archeologicznych na przestrzeni ostatniego tysiąclecia; 6. O 

metodach pomiaru natężenia epidemii i zaraz w preindustrialnej Europie w demografii historycznej; 7. Poty 

angielskie (sudor anglicus) tajemniczą chorobą zakaźną XV- i XVI-wiecznej Anglii...[i in.]. 

 

 

 7. Gastronautka / Róża Wigeland.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wigeland, Róża , Gastronomia , Pamiętniki i wspomnienia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Wigeland R. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

 

CZ.I. POLSKA: 1. Początek; 2. Jakoś poszło; 3. Menadżerka; 4. Porządki; 5. (Od)nowa; 6. S jak szef albo 

szowinizm... [i in.], CZ.II. IRLANDZKA: 1. Preludium; 2. Irlandzkie puby; 3. ... i co dalej, życie?; 4. Pierwszy 

dzień maratonu; 5. Dzień drugi, jeszcze bardziej zwariowany; 6. Pokolenie Y. Dzień trzeci...[i in.], CZ.III. 

ANGIELSKA: 1. Preludium; 2. Rozruch; 3. Międzynarodowe środowisko pracy; 4. Poniedziałek; 5. Wtorek; 6. 

Środa...[i in.]. 

 

 

 8. Halo, tu Franciszek : prywatne rozmowy papieża / Rosario Carello ; przełożyli 

Wojciech Bernasiewicz, Joanna Ganobis.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Franciszek (papież ; 1936- ) , Duszpasterstwo , Katolicyzm , 

Komunikacja interpersonalna , Papieże , Rozmowa telefoniczna , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-272-732.2 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

1. Matki; 2. Rita Pavone; 3. Ojcowie; 4. Plac Świętego Piotra; 5. Marco Pannella; 6. Kościół w drodze; 7. Młodzi; 
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8. Emma Boniono; 9. Siostry; 10. Kapłani; 11. Dzieci; 12. Stała uwaga, przy telefonie; 13. Taki jestem; 14. 

Powiedz dziennikarzom. 

 

 

 9. Igły : polskie agentki, które zmieniły historię / Marek Łuszczyna.- Warszawa : Dom 

Wydawniczy PWN, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Falkenhayn, Benita von (1900-1935) , Gertler, Malwina , Louise 

Strong, Anna (1885-1970) , Maciesza, Władysława (1888-1967) , Mańkowska, Klementyna 

(1910-2003) , Sapieha, Maria (1910-2009) , Skarbek, Krystyna (1908-1952) , Szewc, 

Halina , Szymańska Halina , Zawadzka, Elżbieta (1909-2009) , Kobieta , Szpiegostwo , 

Wywiad , Wywiad polski , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2017-09 

 

DNI GOMORY. Opowieść o Halinie Szewc ; KOTEK KAPUTT. Opowieść o Benicie von Falkenhayn ; MATKA 

NOC. Opowieść o Halinie Szymańskiej ; WRÓG WEWNĘTRZNY. Opowieść o Klementynie Mańkowskiej ; 

SIEDEMDZIESIĄT GODZIN. Opowieść o Annie Louise "Lone" Mogensen ; CICHOCIEMNA. Opowieść                   

o Elżbiecie Zawadzkiej ; SŁAWA. Opowieść o Władysławie Macieszynie ; CYNGIELECZKA. Opowieść                        

o Malwinie Gertler ; KAWA Z PAPIEŻEM HITLERA. Opowieść o Marii Sapieżynie ; SZPIEG, KTÓRY 

KOCHAŁ. Opowieść o Krystynie Skarbek. 

 

 

 10. Inny punkt widzenia / Grzegorz Miecugow.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza 

Przybylik, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miecugow, Grzegorz (1955-2017) , Turski, Łukasz (1943- ) , 

Hartman, Jan (1967- ) , Szczylik, Cezary (1952- ) , Młynarski, Wojciech (1941-2017) , 

Jagielski, Wojciech (1960- ) , Nosowska, Katarzyna (1971- ) , Środa, Magdalena (1957- ) , 

Mikołejko, Zbigniew (1951- ) , Konieczny, Zygmunt (1937- ) , Boniecki, Adam Edward 

(1934- ) , Graff, Agnieszka (1970- ) , Bartnik, Ewa (1949- ) , Rzepliński, Andrzej (1949- ) , 

Rottenberg, Anda (1944- ) , Obłój, Krzysztof (1954- ) , Bauman, Zygmunt (1925-2017) ,    

Jarymowicz, Maria (1942- ) , Mania, Andrzej (1949- ) , Marzyński, Marian (1937- ) , Makowicz, 

Adam (1940- ) , Heller, Michał (1936- ) , Celebryci , Intelektualiści , Polska , Wywiad 

dziennikarski 

       Sygnatura:  WG-316.7 

Nowości:  2017-09 

 

Zbiór 21 najciekawszych wywiadów nadawanych w TVN 24 w telewizyjnym cyklu pod tytułem „Inny punkt 

widzenia”. Grzegorz Miecugow rozmawia z uczonymi i artystami. Niektórzy z nich są powszechnie znani                          

i rozpoznawani, a niektórzy wręcz przeciwnie. Łączy ich jedno - wszyscy mają coś do powiedzenia.  W „Innym 

punkcie widzenia” - mówi autor - staramy się rozmawiać o kosmosie i nieskończoności, o meandrach naszego 

umysłu i o historii, o cudownych genach i o odpowiedzialności. Krótko mówiąc o całym naszym 

skomplikowanym świecie, który próbujemy poznać, choć mamy na to tak mało czasu, czyli mamy nasze jedno 

życie. 
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 11. Ketoza : wejdź na wyższy poziom / Dawid Dobropolski.- Wydanie 2.- Dębno : Dawid 

Dobropolski, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kwasica cukrzycowa , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

CZ. I. ZROZUMIEĆ KETOZĘ: 1. Adaptacja; 2. Przed adaptacją; 3. Grypa węglowodanowa; 4. Ustawianie 

proporcji i przygotowanie do keto-adaptacji; 5. Jak przyspieszyć keto-adaptację; 6. Ta przygoda zaczyna się teraz, 

CZ.II. KETOZA I JEJ KONTEKSTY: 7. Geneza ketozy; 8. Ten zły cholesterol; 9. Cukier; 10. Mózg-zwycięzca 

nagrody głównej; 11. Wydolność, metabolizm, serce; 12. Zaprogramuj się do palenia tłuszczu; 13. Wątpliwości; 

14. Okiem profesjonalistów. 

 

 

 12. Kot Bob i ja : jak kocur i człowiek znaleźli szczęście na ulicy / James Bowen ; przełożył 

Andrzej Wajs.- Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bowen, James (1979- ) , Bezdomność , Koty , Ludzie a zwierzęta , 

Muzycy , Relacje międzyludzkie , Uzależnieni , Londyn (Wielka Brytania) , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Bowen J. 

Nowości:  2017-09 

 

 

Najbardziej poruszająca opowieść ostatnich lat, teraz również na ekranach kin: prawdziwa historia niezwykłego 

kocura i zagubionego człowieka, który odzyskał dzięki niemu nadzieję na szczęście…  Pewnego chłodnego dnia 

James Bowen, uliczny muzyk, znalazł bezdomnego rudego kota skulonego na wycieraczce. James był wtedy 

niemalże na dnie - nie miał pracy i leczył się z uzależnienia od narkotyków. Nic dziwnego, że bał się wziąć 

odpowiedzialność za inne stworzenie. Zrobił to jednak - i zdobył najwierniejszego przyjaciela, który                             

w zdumiewający sposób odmienił życie swojego pana… a potem poruszył ludzi na całym świecie.  James Bowen 

jest brytyjskim muzykiem i pisarzem od wielu lat mieszkającym w Londynie. W 2007 roku w tajemniczych 

okolicznościach znalazł rudego kocura, którego nazwał Bob. Od tamtej pory są nierozłączni… 

 

 

 13. Krótka historia wszystkich ludzi którzy kiedykolwiek żyli : opowieści zapisane                   

w naszych genach / Adam Rutherford ; przełożył Adam Tuz.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  DNA , Genetyka , Pochodzenie człowieka 

Sygnatura:  WG-577 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

1. Skąd się wzięliśmy; 2. Kim jesteśmy teraz. 
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 14. Makrobiotyka : ścieżka do całkowitego zdrowia : kompletny przewodnik naturalnego 

zapobiegania i przeciwdziałania ponad 200 przewlekłym chorobom i zaburzeniom / Michio 

Kushi i Alex Jack ; [tłumaczenie Katarzyna Jamrozik].- Katowice : Wydawnictwo Kos, 

copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Leczenie , Makrobiotyka , Odżywianie , Poradnik , 

Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2017-09 

 

1. Długie, szczęśliwe życie; 2. Odzyskiwanie równowagi; 3. Panowanie nad własnym zdrowiem. 

 

 

15. Marcin Luter i reformacja : 500 lat protestantyzmu : 1517-2017 / autorzy Łukasz 

Barański, Kazimierz Bem, Jerzy Besala, Dariusz Bruncz, Anna Brzezińska i 15 

pozostałych ; [redaktor Pomocników Historycznych Leszek Będkowski].- Warszawa : 

Polityka, 2017. 

(Pomocnik Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Luter, Marcin (1483-1546) , Reformacja , Teolodzy , Zakonnicy , 

Niemcy , Czasopismo historyczne , Czasopismo polskie , Czasopismo popularnonaukowe 

, Biografia 

Sygnatura:  WG-274/278 

    Nowości:  2017-09 

 

1. Reformacja ; 2. Protestantyzm ; 3. Suplement : Poreformacyjny przewodnik po dzisiejszej Polsce ; 4. Detale. 

 

 

 16. Miasta do góry nogami : podziemia Europy i ich tajemnice / Joanna Lamparska, Piotr 

Kałuża.- Warszawa : National Geographic : Burda Publishing Polska, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura europejska , Budownictwo podziemne , Kopalnie , 

Krypty , Mauzolea i kaplice grobowe , Miasta , Schrony , Europa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

1. Malta. Wyspy podziurawione ; 2. Rzym. Brzuch Wiecznego Miasta ; 3. Praga. Miasto za sprawą rzeki ; 4. 

Salzburg. Słone marzenia biskupów ; 5. Wieliczka. Kopalnia pod królewską opieką ; 6. Morawy. Czwarty poziom 

mroku ; 7. Kijów. Tysiąc lat cudowności ; 8. Paryż. Papieże ciemności ; 9. Umbria. Papieże, gołębie i etruskie 

piramidy ; 10. Kraków. Kamienie śmierci ; 11. Złoty Stok. Złoto jest blondynką ; 12. Sintra koło Lizbony. Studia 

Wtajemniczeń ; 13. Edynburg. Brudne miasto grzechu ; 14. Szwajcaria. Bunkier dla każdego ; 15. Berlin. 

Strzaskane marzenia Hitlera ; 16. Berchtesgaden. Złota klatka ; 17. Zamek Książ i Góry Sowie. Siódma noga 

Olbrzyma ; 18. Norymberga. Bunkier w koronie ; 19. Wilno. Czerwone wspomnienia. 
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 17. Moja przygoda z Norwegią / Anna Siwek.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Siwek, Anna (1963- ) , Norwegia , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(48) 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

Dzień 1: Pierwsze wrażenia; Dzień 2: Park Jotunheimen; Dzień 3: Fiord Geiranger; Dzień 4: Geiranger i Droga 

Trolli; Dzień 5: Ålesund i wyspa Runde; Dzień 6: Atlantic Road i Kristiansund; Dzień 7. Trondheim i łuk polarny; 

Dzień 8: Bodø, Saltstraumen i Lofoty; Dzień 9: Lofoty, wikingowie, krótka historia Norwegii i Narvik; Dzień 10: 

Tromsø i wyprawy polarne Norwegów; Dzień 11: Nordkapp; Dzień 12: Droga powrotna przez Finlandię; Dzień 

13. Droga powrotna przez Szwecję; Dzień 14. Oslo; Dzień 15. Oslo, Park Vigelanda. 

 

 

 18. Myśli nowoczesnego endeka / Rafał A. Ziemkiewicz.- Lublin : Fabryka Słów, 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Patriotyzm , Polityka , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

 

1. Dwie dekady dynamicznego rozwoju; 2. Wielka niemożność; 3. Polska jest potrzebna. Właśnie Tobie; 4. Klasa 

panująca; 5. Postkomunizm, czyli wielki szaber; 6. Tubylcy i kreole; 7. Dwie inteligencje; 8. Ostatnie załatwienie; 

9. Skazani na zwycięstwo; 10. Cztery godziny w tygodniu. 

 

 

 19. Niewidzialni / Mateusz Marczewski.- Wydanie 2.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2012. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aborygeni Australii , Adaptacja kulturowa , Australia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-91 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

1. Tokampini; 2. Balanda nie widzą; 3. Czerń; 4. Przypadek policjanta Foelsche'a; 5. Kropki tworzą obraz; 6. 

Kukiełki; 7. Pierwszy kamień; 8. Sztuczne domy; 9. Harney, syn starego Harneya; 10. One; 11. Osada, która nie 

istnieje; 12. Pragnienie przemocy... [i in.]. 
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 20. Prezydent Biznesmen / Donald J. Trump ; przekład Anna Witek.- Warszawa : Fijorr 

Publishing Company, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trump, Donald (1946- ) , Przedsiębiorcy , Politycy , Przywódcy i 

głowy państw , Stany Zjednoczone , Biografia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-32 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Prezydent: Biznesmen ; Trzeba wierzyć! ; Zwyciężajmy znowu! ; Nasze "obiektywne" media ; Imigracja: solidny 

mur poprawia sąsiedzkie relacje ; Polityka zagraniczna: nieustanna walka o pokój ; Edukacja. Coraz gorsze 

stopnie ; Debata energetyczna: bicie piany ; Służba zdrowia czyni nas wszystkich chorymi ; Tu wciąż chodzi                    

o gospodarkę, głupcze ; Dobrzy faceci potrafią finiszować ; Jestem szczęśliwy, że jestem Amerykaninem ; Prawo 

do noszenia broni palnej ; Infrastruktura w ruinie ; Wartości ; Nowa gra w mieście ; Media: prawda i pieniądze ; 

Dobry system podatkowy ; Przywróćmy Ameryce blask ; Podziękowania ; Moje Oświadczenie Majątkowe ; Moje 

Finanse Osobiste. 

 

 

 21. Re:tusz / Kuba Witek.- Wydanie 2.- Kielce : Fundacja Plac Wolności, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Witek, Jakub (1983- ) , Muzycy polscy , Raperzy , Kielce (woj. 

świętokrzyskie) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Witek J. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

RE:Tusz - to mocna, autentyczna relacja z życia nastolatka dorastającego w latach dziewięćdziesiątych                             

w Kielcach. Kuba kończy podstawówkę i zderza się z pokusami okresu dojrzewania. Pierwsza miłość, piwo, skręt, 

pierwszy zespół rapowy. Niewinne próby w brutalnej rzeczywistości - w tle czają się handlarze narkotyków, mafie 

samochodowe i kolejne wyzwania: nauka w liceum, egzamin maturalny. Kuba stopniowo ulega fascynacji 

nałogiem i przez fatalny przypadek staje się w środowisku persona non grata. Książka Kuby Witka, znanego także 

jako raper Tusz na Rękach, to pamiętnik nieco zapomnianych już czasów, dramatyczny, czasem - przewrotnie 

dowcipny obraz życia w nowej Polsce. Opowiada o tym jak cienka jest granica między udanym życiem                          

a upadkiem w czeluść narkotykowej matni. 

 

 

 22. Rewolucja w emeryturach : nowy wiek emerytalny, emerytura minimalna, zmiany dla 

mundurowych, ochrona przedemerytalna, renty / [autor Leszek Kostrzewski] ; Gazeta 

Wyborcza.- Zmiany od października 2017 r.- Warszawa : Agora SA, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emerytura , Renty , Polska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-331 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

1. Wszyscy jesteśmy (przyszłymi) emerytami ; 2. Emerytury po obniżeniu wieku emerytalnego ; 3. Ustawa 

dezubekizacyjna, zmiany w emeryturach mundurowych i ich rodzin ; 4. Świadczenia przedemerytalne ; 5. 
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Świadczenia kompensacyjne - wcześniejsza emerytura nauczyciela ; 6. Renty i świadczenia rehabilitacyjne ; 7. 

Emerytura minimalna ; 8. Długi emeryta ; 9. Dziedziczenie emerytur. 

 

 

 23. Ring Road : dookoła Islandii na rowerze / [Kuba Witek].- [Miejsce nieznane] : 

Wydawnictwo Plac Wolności, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Witek, Jakub (1983- ) , Turystyka rowerowa , Islandia , Relacja z 

podróży 

Sygnatura:  WG-913(4) 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

„Wędrowałem po Islandii dość wygodnie - samochodem, autokarem, skorzystałem nawet z islandzkich linii 

lotniczych. Kuba Witek wybrał inny, trudniejszy sposób podróży. Jego rowerowa wyprawa to świadectwo 

mierzenia się ze specyficznym rodzajem samotności na wyspie, gdzie tylko natura od zawsze ustala rytm naszego 

życia, naszego przemierzania przestrzeni. Bezpretensjonalna sprawozdawczość to zaleta tej książki. "Ring Road" 

to prosta opowieść o doświadczaniu pięknej formy świata. O wyostrzonych zmysłach pozwalających chłonąć 

islandzkie piękno. Pośród kwitnącego łubinu, uśmiechów nieznajomych i własnych słabości, z którymi autor się 

zmierzył. O takiej Islandii chce się czytać. Chce się tam pojechać i ją poznać!” Jarosław Czechowicz, 

"Krytycznym okiem" 

 

 

 24. Sekrety urody babuszki : słowiański elementarz pielęgnacji / Raisa Ruder, Susan 

Campos ; tłumaczenie Dorota Malina.- Kraków : Znak Litera Nova, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyka naturalna , Kosmetyki naturalne i organiczne , 

Poradnik , Receptury 

Sygnatura:  WG-646.7 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

1. Sekrety urody mojej babuszki; 2. Zaczynamy; 3. Stwórz luksusowe spa; 4. Odpoczynek i odprężenie; 5. 

Odliczanie do wielkiego dnia; 6. Otwórz oczy; 7. Całuśne usta; 8. Wyczesana czupryna; 9. Depilacja doskonała; 

10. Dłonie i stopy; 11. Cudowne ciało; 12.  Przez dekady... [ in.]. 

 

 

 25. Smak zdrowia / Agnieszka Maciąg ; zdjęcia Robert Wolański.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zdrowe żywienie , Książka kucharska , Poradnik , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

1. Moje uzdrowienie; 2. Wspaniała moc umysłu; 3. Medycyna-pole nieustannych odkryć; 4. W trosce o ciało; 5. 

Oczyszczanie organizmu; 6. Moje zdrowe karmienie ciała i duszy. 
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 26. Świat według Boba : dalsze przygody ulicznego kota i jego człowieka / James Bowen ; 

przełożył Andrzej Wajs.- Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bowen, James (1979- ) , Koty , Ludzie a zwierzęta , Londyn 

(Wielka Brytania) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Bowen J. 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Kontynuacja światowego bestsellera „Kot Bob i ja” - ciąg dalszy prawdziwej historii niezwykłego rudego kota               

i jego człowieka.  Od dnia gdy James Bowen, muzyk uliczny i były narkoman, znalazł bezdomnego rudego kota 

skulonego na wycieraczce, minęło trochę czasu. Dwaj przyjaciele nadal żyją na marginesie społeczeństwa, 

doświadczając niechęci, pogardy, a nawet przemocy. Wkrótce jednak ręka w rękę czy raczej łapa w łapę będą 

musieli się zmierzyć z zupełnie nowym wyzwaniem. Jak sobie poradzą ze zdumiewającą odmianą losu, kiedy 

James otrzyma propozycję napisania książki?  Poruszająca opowieść o tym, że każdy z nas dostaje od życia drugą, 

trzecią, a nawet czwartą szansę. Wystarczy tylko jednej z nich nie zmarnować… 

 

 

27. Uczta bogiń : kobiety, sztuka i życie / Maria Poprzęcka.- Warszawa : Agora, 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bourgeois, Louise (1911-2010) , Cameron, Julia Margaret Pattle 

(1815-1879) , Chicago, Judy (1939- ) , Delaunay, Sonia (1885-1979) , Gonczarowa, Natalia 

(1881-1962) , Laurencin, Marie (1883-1956) , Léger, Nadia (1904-1982) , Maar, Dora (1907-

1997) , Miller, Lee (1907-1977) , O'Keeffe, Georgia (1887-1986) , Oppenheim, Méret (1913-

 Siddal, Elizabeth (1829-1862) , Artyści amerykańscy , Artyści europejscy , Sztuka , (1985

kobiet , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2017-09 

 

1. Elizabeth Siddal; 2. Julia Margaret Cameron; 3. Marie Laurencin; 4. Natalia Gonczarowa; 5. Sonia Delaunay; 6. 

Nadia Chodasiewicz-Grabowska-Léger; 7. Dora Maar; 8. Meret Oppenheim; 9. Georgia O'Keefee; 10. Lee Miller; 

11. Louise Bourgeois; 12. Judy Chicago. 

 

 

 28. W zakamarkach Rzeszowa i okolicy : gawędy i legendy / Zbigniew Trześniowski.- 

Rzeszów : Wydawnictwo Edytorial, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeszów (woj. podkarpackie) , Rzeszów (woj. podkarpackie ; 

okolice) , Legendy i podania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Rzeszów (okręg) 

Regionalia:  Reg-94(438)-Trześniowski Z , Boguchwała - w legendzie i podaniu , 

Gorczyca, Hanna (1951-1970) , Mościcki, Ignacy (1867-1946) - a Rzeszów (okolice) , 

Rzeszów - historia , Rzeszów - w legendzie i podaniu , Rzeszów (okolice) - a Mościcki, 

Ignacy (1867-1946) , Rzeszów (okolice) - historia , Rzeszów (okolice) - w legendzie i 

podaniu 

Nowości:  2017-09 
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1. Tajemnica Słociny i Wilkowyi; 2. Lubenia; 3. Tatarzy pod Rzeszowem; 4. Dawni grasanci i co po nich 

pozostało; 5. Jak powstała Boguchwała; 6. Najpierw była Piotraszówka; 7. O dzwonie w Boguchwale; 8.                          

O kościele w Zwięczycy i o dzwonie stamtąd; 9. Tajemnice kościoła popijarskiego; 10. Jak to pożary w dawnym 

Rzeszowie gaszono; 11. O klasztorze w Głogowie; 12. O groźnej armacie i Murzynie z rzeszowskiego zamku; 13. 

Szczury... [i in.]. 

 

 

 29. Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej / Sławomir Koper.- Warszawa : Bellona, 

copyright 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Beck, Jadwiga (1896-1974) , Dąbrowska, Maria (1889-1965) , 

Kobro, Katarzyna (1898-1951) , Krzywicka, Irena (1899-1994) , Morska, Maria (1895-

1945) , Nałkowska, Zofia (1884-1954) , Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria (1891-1945) , 

Witkiewiczowa, Jadwiga (1893-1968) , Elita społeczna , Kobieta , Życie codzienne , Polska 

Sygnatura:  WG-94(438).01/.081 

Nowości:  2017-09 

 

1. Kobieta i feminizm w czasach Drugiej Rzeczypospolitej; 2. Ekscelencja; 3. Lwica; 4. Feministka; 5. Dnie i noce 

pani Marii; 6. Lilka; 7. Muzy Witkacego; 8. Katarzyna Kobro; 9. Niuta. 

 

 

 30. Zielona filozofia : jak poważnie myśleć o naszej planecie / Roger Scruton ; przekład 

Justyna Grzegorczyk, Rafał Paweł Wierzchosławski.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekofilozofia , Ekoetyka , Polityka ochrony środowiska , Rozwój 

zrównoważony , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-502/504 

Nowości:  2017-09 

 

 

Lokalne ocieplenie ; Globalny alarm ; Poszukiwanie zbawienia ; Radykalna ostrożność ; Rozwiązania rynkowe                

i homeostaza ; Moralna gospodarka ; "Heimat" i habitat ; Piękno, pobożność i zbezczeszczenie ; Droga donikąd ; 

Stworzyć swoje Gdzieś ; Skromne propozycje ; Globalna sprawiedliwość ; Jak powinniśmy żyć? 

 

 

 31. Zimna siła / Dawid Dobropolski.- Dębno : Dawid Dobropolski, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adaptacja (biologia) , Ciepłota ciała , Dieta LCHF , Fizjologia 

człowieka , Mróz , Poradnik 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

 

1. Nauka; 2. Praktyka; 3. Pytania i odpowiedzi. 
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 32. Złe matki są najlepsze : poradnik szczęśliwej mamy / Matylda Kozakiewicz.- Kraków : 

Flow Books, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macierzyństwo , Niemowlę , Noworodek , Przesądy , Stereotyp , 

Tożsamość osobista , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

1. Chcesz być dobrą matką? Nie da się!; 2. Tego, co najważniejsze w macierzyństwie, nie musisz się uczyć; 3. 

Piękne wspomnienia z pierwszego trymestru; 4. Czego będziesz potrzebować podczas ciąży-a co będzie 

kompletnie zbędne?; 5. Lista ciążowych zabobonów do włożenia między bajki i nieprzejmowania się; 6. Co 

decyduje o płci dziecka?; 7. A więc będzie chłopiec-czyli o wymarzonej płci dziecka?; 8. Budowanie człowieka, 

czyli jak ten mały obcy w brzuchu igra sobie z twoim organizmem i samopoczuciem; 9. Czy można uprawiać seks 

podczas ciąży?; 10. Trzeci trymestr, czyli "niech ktoś już to ze mnie wyjmie"; 11. Czego możesz się bać przed 

porodem?... [i in.]. 

 

 

 

Audiobook 

 

 
 1. Połów [Dokument dźwiękowy] / Ove Løgmansbø.- Poznań ; Wrocław : 

Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat, copyright 2017. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

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

Książki mówione , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/638 

         Nowości:  2017-09 

 

Raz do roku wody wokół Wysp Owczych przybierają krwawy odcień. Mieszkańcy urządzają grindadráp, czyli 

tradycyjny połów grindwali. Jedno z upolowanych zwierząt budzi w Farerach grozę - podczas patroszenia rybacy 

odkrywają w żołądku ssaka makabryczne znalezisko… Na wyspę zostaje wezwana z Danii policjantka Katrine 

Ellegaard, która ma poprowadzić śledztwo w sprawie niepokojącego odkrycia. Tymczasem pojawiają się nowe 

fakty w sprawie, która wstrząsnęła Vestmanną w poprzednim roku. Skazany za tamto przestępstwo odwołuje się 

od wyroku do Sądu Najwyższego.  
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2. Rumianek i mięta [Dokument dźwiękowy] / Agata Mańczyk.- Piaseczno : Storybox.pl, 

[2017]. 

(Huczmiranki / Agata Mańczyk ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Magia , Matki i córki , Rodzina , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Książki mówione , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/637 

Nowości:  2017-09 

 

 

Musimy przetrwać. A nasza moc musi wzrastać. Jakie znaczenie wobec tego ma jedno dziecko? Rodzimy je po to, 

by mieć komu przekazać wiedzę o mocy zmysłów, żeby nasz ród mógł istnieć wiecznie, i dla tego celu nie 

cofniemy się przed niczym. Rok 1919. Erwina Huczmiran, mimo że nie odnajduje się w tętniącej życiem                           

i nowoczesnością stolicy, chce doprowadzić ród do dawnej świetności. Jednak dla Huczmiranek nadeszły złe 

czasy. Erwina czuje, kto jest temu winien… Rok 1966. Daria Huczmiran jest samotna. Zostawiona przez męża              

z dwójką dzieci, oszukana przez matkę, zbliża się do zwykłych ludzi. Znajduje ukojenie, ale na krótko, bo 

niespodziewanie dochodzi do tragedii… Rok 2013. Nina Huczmiran zawsze kroczyła własnymi ścieżkami                     

i trzymała się z boku. Teraz musi poznać rodzinne tajemnice, odkryć skrywane przez lata zło i skonfrontować się  

z rządzącą rodem babką Darią. Inaczej nigdy nie odzyska syna. "Huczmiranki" to porywająca saga rozgrywająca 

się w Warszawie na przestrzeni ponad stu lat. Książka pełna magii i tajemnic. Huczmiranki zawsze musiały radzić 

sobie same… Dla tych silnych i dumnych kobiet najważniejsze powinny być więzy krwi, ale co jeśli w rodzinie 

pojawi się czarna owca, która zapragnie żyć po swojemu?  

 

 

 3. Siedem szmacianych dat [Dokument dźwiękowy] / Ewa Cielesz.- Piaseczno : 

Storybox.pl ; [Warszawa] : Axis Mundi, [2016]. 

(Córka cieni / Ewa Cielesz ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) , II wojna światowa (1939-

1945) , Małżeństwo , Pamiętniki i wspomnienia , PRL , Bieszczady (góry) , Książki 

mówione , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/636 

Nowości:  2017-09 

 

Przypadkowo znaleziony pamiętnik odkrywa tajemnicę. Przedwojenny zakazany romans, ucieczka w Bieszczady, 

brutalność wojny, bandy ukraińskie, trudna rzeczywistość powojennej Polski - na tle historycznych zawirowań 

dorasta w samotności mała dziewczynka.  
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Film 

 
1. Jackie [Film] / reżyseria Pablo Larraín ; scenariusz Noah Oppenheim.- Wersja polska / 

tekst Marcin Leśniewski.- Warszawa : Kino Świat, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Onassis, Jacqueline Kennedy (1929-1994) , Kennedy, John 

Fitzgerald (1917-1963) , Małżeństwo , Wdowieństwo , Zamach stanu , Stany 

Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Dramat filmowy , Film biograficzny 

Sygnatura:  WG-F/1115/B 

Nowości:  2017-09 

 

 

Jacqueline Bouvier Kennedy ma 34 lata, kiedy jej mąż zostaje wybrany na Prezydenta Stanów Zjednoczonych. 

Elegancka i stylowa, od razu staje się globalną ikoną, jedną z najbardziej znanych kobiet na świecie. Jej intuicja              

i smak w kwestiach mody, sztuki i wystroju wnętrz są powszechnie podziwiane. Jednak 22 listopada 1963 roku 

poukładany świat Pierwszej Damy rozsypuje się na kawałki. Podczas wyborczej podróży do Dallas, ginie John F. 

Kennedy, a pogrążona w żałobie Jacqueline, na pokładzie Air Force One, powraca do Waszyngtonu. Mierząc się  

z tragedią, postanawia kontynuować dzieło męża. W ciągu kilku dni nie tylko dopisze triumfalny koniec do mitu 

JFK, ale też ugruntuje legendę, której na imię... Jackie. 

 

 

2. Jej twarz [Film] / reżyseria Sean Penn ; scenariusz Erin Dignam.- Wersja polska / tekst 

Justyna Wesołowska.- Warszawa : Monolith Films, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Miłość , Pomoc humanitarna międzynarodowa , 

Rozstanie , Uchodźcy , Wojna , Liberia , Sudan Południowy , Dramat filmowy , Film 

fabularny , Melodramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1121/DF 

Nowości:  2017-09 

 

 

Zdobywcy Oscara Charlize Theron („Monster”, „Mad Max: Na drodze gniewu”) i Javier Bardem („To nie jest kraj 

dla starych ludzi”, „Skyfall”) w opowieści o miłości, poświęceniu i ryzyku w cieniu wielkiej wyniszczającej 

wojny.  Charyzmatyczny Miguel Leon (Javier Bardem) od lat pracuje jako lekarz w najbardziej niebezpiecznych 

rejonach świata. Mimo iż o piekle na ziemi wie niemal wszystko, wciąż wierzy w sens swojej walki i nie uznaje 

kompromisów. Doktor Wren Petersen (Charlize Theron) to twardo stąpająca po ziemi szefowa międzynarodowej 

organizacji humanitarnej. Ich drogi przecinają się w rozdartej krwawą wojną Liberii. Wzajemna fascynacja szybko 

zmienia się w namiętny romans, który każe im obojgu zweryfikować wszystko co wiedzą o życiu, świecie i o 

sobie samych. 
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3. Kong [Film] : Wyspa Czaszki / reżyseria Jordan Vogt-Roberts ; scenariusz Max 

Borenstein, Dan Gilroy, Derek Connolly.- Wersja polska / tekst Jakub Kowalczyk.- 

Warszawa : Galapagos, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pracownicy naukowi , Podróżnicy , Stworzenia fantastyczne , 

Wojna , Wyspa , Żołnierze , Ocean Spokojny , Fantasy , Film akcji , Film fabularny , Film 

przygodowy 

Sygnatura:  WG-F/1129/F 

Nowości:  2017-09 

 

Superprodukcja pełna akcji i efektów specjalnych. Ekipa złożona z naukowców, żołnierzy i podróżników 

przybywa na tajemniczą wyspę na Pacyfiku. Wkrótce zapuszczają się na terytorium potężnego Konga, a ich 

badawcza misja zamienia się w ostateczną rozgrywkę między człowiekiem a naturą. 

 

 

4. Kot Bob i ja [Film] / reżyseria Roger Spottiswoode ; scenariusz Tim John, Maria 

Nation.- Wersja polska / tekst Agata Deka.- Warszawa : Imperial CinePix, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bowen, James (1979- ) , Bezdomność , Koty , Ludzie a zwierzęta , 

Muzycy , Relacje międzyludzkie , Uzależnieni , Londyn (Wielka Brytania) , Adaptacja 

filmowa , Film biograficzny , Film fabularny , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1125/B 

Nowości:  2017-09 

 

 

Oparty na prawdziwej historii i bestsellerowej książce "Kot Bob i ja" jest wzruszającym i zarazem podnoszącym 

na duchu filmem, który poruszy serce każdego widza. Gdy James Bowen (Luke Treadway) uzależniony od 

narkotyków, londyński uliczny grajek przygarnia zranionego rudego kota imieniem Bob, nie ma pojęcia jak 

bardzo zmieni on jego życie.  

 

 

5. Logan [Film] : Wolverine / reżyseria James Mangold ; scenariusz Scott Frank & James 

Mangold i Michael Green.- Wersja polska / tłumaczenie i dialogi Piotr Kacprzak, Michał 

Wojnarowski ; reżyseria Jerzy Dominik.- Warszawa : Imperial CinePix, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko , Mutant , Pościg , Walka , Dramat filmowy , Film akcji , 

Film fabularny , Science-fiction 

Sygnatura:  WG-F/1116/F 

Nowości:  2017-09 

 

 

Niedaleka przyszłość. Gdzieś na odludziu, przy granicy z Meksykiem, zmęczony życiem Logan (Hugh Jackman) 

zajmuje się schorowanym profesorem X (Patrick Stewart). Jednak jego wysiłki, by ukryć się przed światem                   

i ochronić swoje dziedzictwo obracają się wniwecz, gdy pojawia się młody mutant, ścigany przez mroczne siły. 
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6. Małżeńskie porachunki [Film] / reżyseria, scenariusz Ole Bornedal.- Wersja polska / 

tekst Natalia Zawdzka.- Warszawa : M2 Films, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt rodzinny , Małżeństwo , Zabójcy , Film fabularny , 

Komedia kryminalna 

Sygnatura:  WG-F/1127/KF 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Co zrobić, kiedy nie układa się w małżeństwie ? Zadzwonić po Marcina Dorocińskiego?  Marcin Dorociński 

jakiego jeszcze nie znacie, w przebojowej komedii o tym, że czasem taniej jest wynająć płatnego zabójcę, niż 

rozwieść się po kilkunastu latach małżeństwa!  Ib i Edward mają już dość swoich żon oraz dotychczasowego życia 

i chętnie zakosztowaliby na nowo swobody. Przy kieliszku snują misterny plan, a potem wynajmują płatnego 

zabójcę, który ma im pomóc odzyskać wolność. Dużo oszczędniej jest zatrudnić mordercę na zlecenie niż 

rozwieść się po kilkunastu latach małżeństwa! Przyjaciele nie doceniają jednak swoich żon i nieoczekiwanie to oni 

muszą zacząć obawiać się o swoje życie. 

 

 

7. McImperium [Film] / reżyseria John Lee Hancock ; scenariusz Robert D. Siegel.- Wersja 

polska.- Warszawa : Monolith Films, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kroc, Ray (1902-1984) , McDonald, Maurice James (1902-1971) , 

McDonald, Richard James (1909-1998) , McDonald's Corporation , Przedsiębiorcy , 

Restauracje , Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Film biograficzny , Dramat 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1119/B 

Nowości:  2017-09 

 

Ray Kroc to energiczny biznesman, który od lat walczy o swoje pięć minut sławy. Jednak każdy jego pomysł 

przeradza się w klęskę, a szanse na realizację marzeń maleją z dnia na dzień. Niespodziewanie otrzymuje 

zamówienie od nieznanej mu restauracji w Kalifornii. Poznaje braci McDonaldów, którzy wymyślili nowatorski 

system serwowania jedzenia w 30 sekund od złożenia zamówienia. Ray, zachwycony rewolucyjnym pomysłem, 

namawia braci do stworzenia sieci restauracji w całych Stanach Zjednoczonych. W miarę rozrastania się 

fastfoodowego imperium, Kroc chce mieć coraz więcej władzy. Jak wiele poświęci, aby zbudować najbardziej 

rozpoznawalną markę na świecie i stać się jedną z największych osobowości XX wieku? 

 

 

8. Odyseja [Film] / reżyseria Jérôme Salle ; scenariusz Jérôme Salle, Laurent Turner.- 

Wersja polska / tekst Piotr Licki.- Warszawa : Monolith Films, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cousteau, Jacques-Yves (1910-1997) , Morze , Ojcowie i synowie , 

Podróżnicy , Sens życia , Adaptacja filmowa , Dramat filmowy , Film biograficzny , Film 

fabularny 

Sygnatura:  WG-F/1122/B 

Nowości:  2017-09 

 

 

Lambert Wilson („Matrix Reaktywacja”, „Ludzie Boga”), Audrey Tautou („Amelia”, „Kod da Vinci”) i Pierre 

Niney („Yves Saint Laurent”, „Miłość po francusku”)  w zapierającej dech w piersiach opowieści o jednym                    

z największych podróżników naszych czasów. Film producentów „Mikołajka” i „Zakochanego Moliera”. Rok 
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1979. Jacques-Yves Cousteau, słynny podróżnik, odkrywca, wynalazca i gwiazda mediów, załamany śmiercią 

syna w wypadku lotniczym, bliski jest usunięcia się w cień i porzucenia kariery naukowej. Na szczęście u jego 

boku stoi drugi syn, Jean-Michel,  który stawia sobie za cel przywrócenie ojcu wiary w sens życia. Rodzina 

Cousteau wyrusza w najważniejszą ze swych podróży, podczas której mierzyć się będzie ze swoimi słabościami, 

wstydliwymi tajemnicami i grzechami sprzed lat. A wszystko to w niezwykłej scenerii bezkresnych oceanów, 

podmorskich raf i dalekich lądów. 

 

 

9. Pakt krwi [Film] / reżyseria Steven C. Miller; scenariusz Jason Mosberg.- Wersja polska / 

tekst Artur Wierzchowski.- Warszawa : Kino Świat, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Porwanie , Prywatni detektywi , Przestępczość zorganizowana , 

Rodzeństwo , Film fabularny , Film sensacyjny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1120/S 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

W dzieciństwie bracia Lindel mogli liczyć wyłącznie na siebie. Jednak z czasem ich drogi rozeszły się. JP (Adrian 

Grenier) odniósł sukces w branży budowlanej, a Mikey (Johnathon Schaech) wszedł w konflikt z prawem i został 

gangsterem. Losy braci ponownie przecinają się, gdy Mikey zostaje porwany, a do JP trafia żądanie zapłaty 

okupu. Podczas gdy wszyscy z otoczenia biznesmena są przekonani, że to jego brat stara się wyłudzić pieniądze, 

JP nie przestaje wierzyć w niewinność Mikeya. Przeczuwając najgorsze, zwraca się o pomoc do dawnego 

znajomego - prywatnego detektywa Sala (John Cusack). Razem rzucą wyzwanie lokalnej mafii, na której czele 

stoi bezwzględny Eddie King (Nicolas Cage). 

 

 

10. Płoty [Film] / reżyseria Denzel Washington ; scenariusz August Wilson.- Wersja polska 

/ tekst Hanna Wichlińska-Kacprzak.- Warszawa : Imperial CinePix, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Afroamerykanie , Ojcowie i synowie , Relacje międzyludzkie , 

Rodzina , Zdrada małżeńska , Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Dramat filmowy 

, Dokumenty audiowizualne 

Sygnatura:  WG-F/1128/DF 

Nowości:  2017-09 

 

 

Laureat Oscara Denzel Washington i laureatka Oscara Viola Davis tworzą "mistrzowskie kreacje" w znakomitej 

adaptacji nagrodzonej Pulitzerem sztuki Augusta Wilsona. Pittsburg, lata 50 - film "Płoty" jest szczerym, pełnym 

pasji spojrzeniem na życie Troya Maxsona (Washington), Afroamerykanina, byłego baseballisty i na jego 

zmagania, by zapewnić byt i godziwe życie najbliższym we wrogim świecie prześladowań rasowych. Ten 

reżyserski sukces Washingtona "dotyka ludzkich uczuć na głęboko emocjonalnym poziomie" pulsując 

uniwersalnymi prawdami o miłości i wybaczeniu, pozostawiając widza z refleksją nad tym, co kryje się za jego 

własnymi płotami. 
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11. Sherlock [Film]. Seria 4 odc. 1, Sześć razy Thatcher / scenariusz Steven Moffat, Mark 

Gatiss ; reżyseria Rachel Talalay, Nick Hurran, Benjamin Caron.- Wersja polska.- 

Warszawa : Best Film, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Doktor Watson (postać fikcyjna) , Sherlock Holmes (postać 

fikcyjna) , Dedukcja , Prywatni detektywi , Śledztwo i dochodzenie , Adaptacja filmowa , 

Film fabularny , Kryminał , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1133/K 

Nowości:  2017-09 

 

Czwarta seria to trzy pełnometrażowe odcinki pełne zaskoczeń i nieprawdopodobnych zmian akcji, śmiechu, ale i 

łez. Niecierpliwie oczekiwana kontynuacja przygód ekscentrycznego i nieprzewidywalnego detektywa, po raz 

kolejny przeniesie nas do Wielkiej Brytanii. Tym razem, poza śledzeniem potyczek Sherlocka z jego największym 

wrogiem, będziemy towarzyszyć Watsonowi i Mary w przygotowaniach do podjęcia największego życiowego 

wyzwania - pojawienia się na świecie ich pierwszego dziecka. Sherlock czeka na pośmiertne posunięcie 

Moriarty'ego. Tymczasem pewna tajemnicza sprawa szczególnie zbija z tropu Scotland Yard. Sherlocka interesuje 

w niej jednak pozornie trywialny szczegół. Dlaczego ktoś niszczy podobizny premier Tatcher? Czyżby na 

wolności grasował szaleniec? A może przyczyna jest znacznie mocniejsza? A do tego związana z tajemniczą 

przeszłością Mary Watson. 

 

 

12. Sherlock [Film]. Seria 4 odc. 2, Zakłamany detektyw / scenariusz Steven Moffat, Mark 

Gatiss ; reżyseria Rachel Talalay, Nick Hurran, Benjamin Caron.- Wersja polska.- 

Warszawa : Best Film, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Doktor Watson (postać fikcyjna) , Sherlock Holmes (postać 

fikcyjna) , Dedukcja , Prywatni detektywi , Śledztwo i dochodzenie , Adaptacja filmowa , 

Film fabularny , Kryminał , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1134/K 

Nowości:  2017-09 

 

Czwarta seria to trzy pełnometrażowe odcinki pełne zaskoczeń i nieprawdopodobnych zmian akcji, śmiechu, ale                  

i łez. Niecierpliwie oczekiwana kontynuacja przygód ekscentrycznego i nieprzewidywalnego detektywa, po raz 

kolejny przeniesie nas do Wielkiej Brytanii. Tym razem, poza śledzeniem potyczek Sherlocka z jego największym 

wrogiem, będziemy towarzyszyć Watsonowi i Mary w przygotowaniach do podjęcia największego życiowego 

wyzwania - pojawienia się na świecie ich pierwszego dziecka. Sherlock musi stawić czoła jednemu z najbardziej 

przerażających wrogów w swojej karierze - wpływowemu i na pozór nieskazitelnemu Culvertonowi Smithowi. To 

człowiek z wyjątkowo mrocznymi sekretami. 

 

 

13. Sherlock [Film]. Seria 4 odc. 3, Ostateczne wyzwanie / scenariusz Steven Moffat, Mark 

Gatiss ; reżyseria Rachel Talalay, Nick Hurran, Benjamin Caron.- Wersja polska.- 

Warszawa : Best Film, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Doktor Watson (postać fikcyjna) , Sherlock Holmes (postać 

fikcyjna) , Dedukcja , Prywatni detektywi , Śledztwo i dochodzenie , Adaptacja filmowa , 

Film fabularny , Kryminał , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1135/K 

Nowości:  2017-09 

 

Czwarta seria to trzy pełnometrażowe odcinki pełne zaskoczeń i nieprawdopodobnych zmian akcji, śmiechu, ale                
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i łez. Niecierpliwie oczekiwana kontynuacja przygód ekscentrycznego i nieprzewidywalnego detektywa, po raz 

kolejny przeniesie nas do Wielkiej Brytanii. Tym razem, poza śledzeniem potyczek Sherlocka z jego największym 

wrogiem, będziemy towarzyszyć Watsonowi i Mary w przygotowaniach do podjęcia największego życiowego 

wyzwania - pojawienia się na świecie ich pierwszego dziecka. W ostatnim odcinku tej serii duet z Baker Street 

poznaje ukrywaną od wielu lat rodzinną tajemnicę. Ktoś toczył swoją grę od bardzo dawna. Sami, bez wsparcia. 

Sherlock i doktor Watson muszą zmierzyć się z największym wyzwaniem. Czyżby gra miała skończyć się na 

zawsze? 

 

 

14. Ucho prezesa [Film]. Sezon 1 / scenariusz Robert Górski ; reżyseria Tadeusz Śliwa.- 

Hoofddorp : Showmax B.V., copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Górski, Robert (1971- ) , Kaczyński, Jarosław (1949- ) , Prawo i 

Sprawiedliwość , Politycy , Polityka wewnętrzna , Władza państwowa , Polska , Komedia , 

Satyra polityczna , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1132/KF 

Nowości:  2017-09 

 

 

Zaczęło się niewinnie… „Ucho Prezesa” miało być eksperymentem komediowym, testującym potencjał do 

żartowania z obecnie rządzącej ekipy. Nie było pewne, czy ktoś chciałby to w ogóle oglądać. Efekt przerósł 

najśmielsze oczekiwania. Skromny serial stał się zjawiskiem społecznym, barometrem nastrojów w narodzie                   

i zwierciadłem, w którym odbija się współczesna scena polityczna. Wcale nie do końca wykrzywionym. 

 

 

15. Wojenne dziewczyny [Film] / reżyseria Michał Rogalski ; scenariusz Marek Kreutz ; 

TVP.- Warszawa : Telewizja Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Polska , Adaptacja filmowa , Film 

fabularny , Film wojenny , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1118/W 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Serial telewizyjny opowiada o historii trzech dziewczyn z trzech zupełnie odmiennych światów: studentce chemii 

z inteligenckiej rodziny, bogatej Żydówce i złodziejce z Czerniakowa. Oprócz młodego wieku nic ich nie łączy                

i gdyby nie wojna, prawdopodobnie losy Marysi, Ewki i Irki nigdy by się nie splątały. To historia o niemieckiej 

okupacji w Polsce podczas II wojny światowej z perspektywy głównych bohaterek. 

 

 

16. Wrota bohaterów [Film] / scenariusz Luc Besson, Robert Mark Kamen ; reżyseria 

Matthias Hoene.- Wersja polska / dialogi Zofia Jaworowska ; reżyseria Dariusz 

Błażejewski.- Warszawa : Kino Świat, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magia , Nastolatki , Chiny , Fantasy , Film akcji , Film fabularny , 

Film przygodowy 

Sygnatura:  WG-F/1130/F 

Nowości:  2017-09 
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Spektakularne i wypełnione efektami specjalnymi widowisko producentów „Lucy”, serii „Transporter” i trylogii 

„Uprowadzona”. W roli czarnego charakteru Dave Bautista, czyli muskularny Drax z hitu „Strażnicy galaktyki”               

i zacięty przeciwnik Jamesa Bonda w „Spectre”.  Jack jest maniakiem gier video, który spędza każdą wolną chwilę 

przed komputerem. Pewnego dnia wirtualna rzeczywistość, którą znał tylko z ekranu komputera, wchłania go                     

i przenosi do niesamowitego świata pełnego przygód, czarów i magicznych istot. Jack musi stanąć w obronie 

Imperium i uratować piękną księżniczkę, w której zakochuje się bez reszty. Nie będzie to łatwe, bo śladami 

nastolatka rusza potężny mściciel. Ich decydujące starcie jest coraz bliżej. 

 

 

17. Wróg numer jeden [Film] / reżyseria Kathryn Bigelow ; scenariusz Mark Boal.- Wersja 

polska / tekst Martyna Łukomska.- Warszawa : Monolith Films, [2013]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bin Laden, Osama (1957-2011) , Działania specjalne (wojsko) , 

Operacja Trójząb Neptuna , Terroryści , Dramat filmowy , Film akcji , Film fabularny , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1123/S 

Nowości:  2017-09 

 

 

Był najbardziej poszukiwanym człowiekiem na świecie. Polowały na niego setki agentów wielu tajnych służb. 

Wydawało się, że jest nieuchwytny. Osama bin Laden. Jednak dzięki uporowi i zdecydowaniu młodej agentki CIA 

niemożliwe stało się faktem. Grupa najlepiej wyszkolonych amerykańskich marines wytropiła kryjówkę 

najgroźniejszego terrorysty wszech czasów. W końcu padł rozkaz: zlikwidować. 

 

 

18. Wszystko albo nic [Film] / scenariusz Marta Ferencová i Eva Urbaníková ; reżyseria 

Marta Ferencová.- Warszawa : Burda Publishing Polska : Kino Świat, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Księgarze , Miłość , Single , Relacje międzyludzkie , Praga 

(Czechy) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film obyczajowy , Komedia romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1117/KF 

Nowości:  2017-09 

 

 

 

Inspirowana „Bridget Jones” komedia opowiada o sercowych poszukiwaniach grupy znajomych, których 

codzienność wygląda jak najlepsze odcinki kultowych „Przyjaciół”. Film powstał na podstawie bestsellerowej 

serii książek Evy Urbaníkovej o singlach i miłości, której lepiej nie mieszać z nimfomanią, dietą wege, ani zbyt 

szybkim zakochaniem!  Przebojową piosenkę promującą film napisała Ewa Farna. Jej utwór - „Wszystko albo nic” 

- podbił listy przebojów i serca słuchaczy, a w serwisie Youtube zanotował blisko 2 miliony wyświetleń. 

 

 

19. Wściekły Nick [Film] / scenariusz Christoph Darnstädt ; reżyseria Christian Alvart.- 

Wersja polska / tekst Marcin Leśniewski.- Warszawa : Kino Świat, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i córki , Policjanci , Porwanie , Przestępczość 

zorganizowana , Zemsta , Moskwa (Rosja) , Stambuł (Turcja) , Film akcji , Film fabularny 

, Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1124/S 

Nowości:  2017-09 

 



61 
 

Gwiazda „Bękartów Wojny” - Til Schweiger w pełnym akcji pościgu za terrorystami, którzy porywają jego 

dziecko. W roli uprowadzonej dziewczyny - Luna Schweiger, prawdziwa córka aktora.  Nick (Til Schweiger) jest 

twardym policjantem, który stracił żonę. Jego porywcza córka postanawia pomścić śmierć matki. Plan dziewczyny 

nie wypala i trafia w ręce nieobliczalnych gangsterów. Na wieść o zniknięciu córki, pełen furii Nick rusza na 

ratunek. Doskonale wytrenowany policjant  zrobi wszystko, aby uwolnić swoje dziecko, a każdy kto stanie mu na 

drodze będzie musiał się liczyć z natychmiastową egzekucją. Kiedy uratowanie córki jest już na wyciągnięcie ręki, 

na drodze Nicka staje jego dawny przeciwnik… 

 

 

20. Wybawienie [Film] / reżyseria Hans Petter Moland; scenariusz Nikolaj Arcel.- Wersja 

polska / tekst Artur Wierzchowski.- Warszawa : Kino Świat, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko , Fanatyzm , Porwanie , Śledztwo i dochodzenie , Wiara , 

Zabójcy , Dania , Adaptacja filmowa , Dramat filmowy , Film fabularny , Kryminał , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1126-S 

Nowości:  2017-09 

 

 

Po ekranizacji bestsellerów „Kobieta w klatce” i „Zabójcy bażantów” przyszedł czas na „Wybawienie” - filmową 

adaptację trzeciej książki mistrza skandynawskich kryminałów Jussi Adlera-Olsena stawianego na równi                        

z Steigiem Larssonem czy Jo Nesbø. W ręce detektywów z Departamentu Q trafia tajemnicza wiadomość 

zamknięta w butelce. Tekst liczy sobie 8 lat, a całość napisana jest dziecięcym pismem przy pomocy ludzkiej 

krwi. Detektywi rozpoczynają trudne i emocjonujące śledztwo, które prowadzi ich na trop grupy religijnych 

fanatyków, dzieci, których zaginięcia nikt nigdy nie zgłosił i psychopatycznego mordercy, z którym stoczą 

śmiertelnie niebezpieczną grę. 

 

 
 


