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Nowości 2018 – LISTOPAD 

 

 

Literatura piękna 

 
 

    

1. 365 dni / Blanka Lipińska.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Uprowadzenie , Uwodzenie , 

Sycylia (Włochy ; wyspa) , Powieść erotyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Massimo Toriccelli jest młodym, szalenie przystojnym i szalenie niebezpiecznym szefem sycylijskiej mafii. Pięć 

lat temu podczas walki bossów został postrzelony i w stanie krytycznym trafił do szpitala. Wtedy, na granicy życia 

i śmierci, ukazała mu się tajemnicza nieznajoma. Postanowił, że za wszelką cenę będzie jego - w każdym 

znaczeniu tego słowa. Laura Biel jest filigranową brunetką, miłośniczką luksusowych marek i znudzoną życiem 

29-letnią menedżerką hotelarstwa. Razem ze swoim chłopakiem Martinem i przyjaciółmi wyjeżdża na Sycylię. 

Wakacje mają naprawić pozbawiony namiętności związek i pomóc odnaleźć sens życia. Laura nie spodziewa się, 

że na jej drodze stanie najniebezpieczniejszy mężczyzna na Sycylii, który porwie ją, uwięzi, zagrozi śmiercią jej 

rodzinie i da 365 dni... na pokochanie go. Ale czy tyle wystarczy, by zakochać się w bestii?  

 

 

2. 4321 / Paul Auster ; przekład Maria Makuch.- Kraków : Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Miłość , Rzeczywistość alternatywna , Życie , 

Żydzi , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 
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Cztery losy. Jeden człowiek. Jedna miłość. Dzieło życia Paula Austera. 3 marca 1947 roku na świat przychodzi 

Archibald Isaac Ferguson. Człowiek, który może przeżyć swoje życie cztery razy. Za każdym razem los prowadzi 

go zupełnie inaczej. Tylko jedno się nie zmienia: uczucie do niesamowitej Amy Schneiderman. Precyzyjnie 

skonstruowana i pełna pasji monumentalna powieść mistrza literatury amerykańskiej znalazła się na wszystkich 

listach najważniejszych książek 2017 roku i osiągnęła status bestsellera. Nazwano ją epopeją XX wieku.  

 

 

3. Anioł na śniegu / Joanna Szarańska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2018. 

(Z Książką Jej do Twarzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Rodzina , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Pełna ciepła, radości i wzruszeń opowieść o rodzinnej bliskości. Gdy na girlandach migoczą lampki, a bombki 

błyszczą wszystkimi kolorami, mieszkańcy miasteczka czują magię świąt. To czas przebaczenia i domowego 

ciepła, kiedy najbardziej cieszą drobiazgi, a codzienne nieporozumienia przestają być ważne. W ten wyjątkowy, 

wigilijny wieczór nikt nie powinien być sam. Bo najcenniejsze, co mamy, to czas spędzony razem.  

 

 

4. Aparatus / Andrzej Pilipiuk ; ilustracje Daniel Grzeszkiewicz, Paweł Zaręba.- 

Wydanie 2.- Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, copyright 2011. 

(Światy Pilipiuka ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fantastyka , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Oto osiem wybornych owoców jego pracy. Osiem opowiadań, w których rzeczywiste miesza się z fantastycznym, 

a światy i wymiary przenikają się w doskonałej harmonii. To nie portal do fantastycznych krain. Kiedy nasz świat 

zdradza swoje sekrety, fantastyka nie jest już potrzebna. Znajdź nieistniejący świerk lutniczy, odkryj wynalazki, 

które mogły odmienić losy świata. Zanurz się w bezdenne stawy warszawskich Łazienek, by zmierzyć się                     

z niepojętą grozą. Poczuj bicie serca Dzwonu Wolności.  

 

 

5. Apartament w Paryżu / Guillaume Musso ; z francuskiego przełożyła Joanna 

Prądzyńska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malarze , Kobieta i mężczyzna , Zaginione dzieła sztuki , 

Tajemnica , Paryż (Francja) , Powieść obyczajowa , Sensacja 

Sygnatura:  WG-fr.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Madeline w wynajętej pracowni ukrytej w pełnym zieleni zaułku Paryża szukała samotności. Niestety, w wyniku 
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nieporozumienia w to samo miejsce trafił dramatopisarz Gaspard. Los skazuje tych dwoje wrażliwych samotników 

na dzielenie jednej przestrzeni życiowej - pracowni należącej przez lata do słynnego artysty, Seana Lorenza, 

którego ostatnie dzieła zniknęły w tajemniczych okolicznościach... Madeline i Gaspard, zafascynowani geniuszem 

i zaintrygowani tragicznym losem poprzedniego lokatora, postanawiają połączyć siły, aby odzyskać te niezwykłe 

obrazy. Zanim jednak odkryją sekret malarza, będą musieli zmierzyć się z własnymi demonami, a prowadzone 

przez nich śledztwo na zawsze odmieni ich życie.  

 

 

6. Bar Pod Kogutem / John Grisham ; z angielskiego przełożył Lech Z. Żołędziowski.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fałszerstwo , Prawnicy , Studenci , Waszyngton (Stany 

Zjednoczone, DC) , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Zola, Mark i Todd zgodnie dochodzą do wniosku, że opinia o nieograniczonych możliwościach kariery prawniczej 

to mit. Czeka ich spłacanie kredytów studenckich, dyplom ich uczelni ma niewielką wartość, a w Waszyngtonie 

roi się od młodych prawników szukających pracy. W sytuacji, gdy każde z nich zmaga się dodatkowo                             

z prywatnymi problemami, potrzebują jakiegoś rozwiązania. I znajdują je. Rzucają studia i pod fikcyjnymi 

nazwiskami zakładają kancelarię. Pomysł szalony, lecz wydaje się trafiony. Zwłaszcza kiedy wpadają na sprawę, 

która może im przynieść miliony dolarów. Ale może ich również zdemaskować.  

 

 

7. Bezsenność na Manhattanie / Sarah Morgan ; tłumaczenie Magdalena Słysz.- 

Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2017. 

(Pozdrowienia z Nowego Jorku / Sarah Morgan) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Romans , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-11 

 

 

W życiu Paige wszystko się układa: wspaniałe przyjaciółki, piękne mieszkanie, wymarzona praca w Nowym 

Jorku. Ale los przynosi różne niespodzianki i nagle, z dnia na dzień, dobra passa się kończy. Paige traci pracę, 

próbuje założyć własną agencję eventową, ale skala problemów spędza jej sen z powiek. Osobą, która może 

pomóc, jest Jake, przyjaciel jej brata, najatrakcyjniejszy singiel w mieście, który już raz złamał jej serce. Dzięki 

Jake’owi firma Paige ma szansę zaistnieć, a ona sama musi bardzo się starać, by ponownie się w nim nie 

zakochać.  

 

8. Bezwład / Grzegorz Kapla.- Warszawa : Burda Media Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Polityka , Zemsta , Warszawa (woj. mazowieckie) 

, Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 
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Wigilijny wieczór. Zamiast śniegu tylko ten wieczny, polski, obrzydliwy smutek: wiatr, deszcz i ślady                            

w marznącym błocie. Dziewczyna ma na sobie drogą wieczorową sukienkę i buty, którymi nie zdążyła się 

nacieszyć. Ma podcięte żyły i złamane serce. Kto jej to zrobił, spróbuje odkryć policjantka z Komendy Stołecznej 

Policji, Serbia, dziewczyna z prowincji, która musi udowodnić, że poradzi sobie w męskim świecie, okiełzna 

własną samotność, zapomni o tych, którzy odeszli i zacznie od nowa. Ale czy w tym mieście są jeszcze 

mężczyźni, którym można zaufać? Czy ten, z którym zasypiasz naprawdę jest tym, za kogo się podaje? Pomoże ci 

rozwikłać tajemnicę sprzed lat, która poprowadzi pośród cieni i krzyży? Czy w drodze między Izraelem, Polską               

i Rosją jesteś partnerem, czy tylko przynętą? Tymczasem w Warszawie karnawał: pod Sejmem protest opozycji, 

na Krakowskim Przedmieściu smoleńska demonstracja. Kilku nieznanych sprawców robi porządek w polityce nie 

bacząc na to, ile krwi trzeba przelać, ale przecież nic nie smakuje tak dobrze jak zemsta. Może tylko wódka wypita 

z kimś, kogo kochasz.  

 

 

9. Biały trop / Emelie Schepp ; tłumaczyła Magdalena Landowska.- Poznań : Media 

Rodzina, copyright 2016. 

(Gorzka Czekolada) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jana Berzelius (postać fikcyjna) , Narkotyki , Przestępczość 

zorganizowana , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Pewnej mroźnej zimowej nocy w pociągu pośpiesznym policja znajduje ciało młodej kobiety. Podróżowała                   

w towarzystwie przyjaciółki, która zaginęła bez śladu. Kim są te dziewczyny? Dokąd zmierzały? Prowadząca 

śledztwo w sprawie tragicznego wypadku zostaje prokurator Jana Berzelius. Gdy komisarze policji trafiają na ślad 

przestępcy, Jana uświadamia sobie, że podejrzenia prowadzą do człowieka, o którego istnieniu chciałaby 

zapomnieć... Żeby chronić swą przeszłość, Jana musi go odnaleźć, zanim zrobi to policja. Jeśli jej się nie uda, 

może stracić wszystko.  

 

 

10. Bigos w papilotach / Maria Biłas-Najmrodzka, Elżbieta Narbutt.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarno na białym, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa , Listy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Maria Biłas-Najmrodzka i Elżbieta Narbutt napisały pełną ciepła i optymizmu książkę, której treścią jest 

zwyczajne życie - bez fajerwerków i sensacyjnych doniesień. Na pierwsze danie mamy więc kłopoty z pamięcią, 

nadkwasotę, siwe włosy i chorobę psa. Na drugie: dużo wolnego czasu i wspomnienia. A przecież świat można 

oswoić, co autorkom skutecznie udaje się robić. Najprostsza recenzja "Bigosu w papilotach": po jego lekturze chce 

się po prostu żyć pełnią życia i PESEL, który, chcąc nie chcąc, mamy w dowodzie, nie ma na to żadnego wpływu.  

 

 

 

 

 

 



5 
 

11. Biuro M / Magdalena Witkiewicz, Alek Rogoziński.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biura matrymonialne , Miłość , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

On - życiowy pechowiec. Czego się nie tknie, zamienia w katastrofę. Na szczęście, zawsze może liczyć na 

pocieszenie w kobiecych ramionach. Ona - kiedyś całkiem ładna dziewczyna, dziś ukryta pod kilkoma warstwami 

szaroburych swetrów i strasząca wiecznie naburmuszonym wyrazem twarzy. Nie wierzy w miłość i związki. 

Jedynym mężczyzną w jej życiu jest pozbawiony męskości kot. Oboje zaczynają pracę w biurze matrymonialnym, 

prowadzonym przez szefową z piekła rodem. I choć wydaje im się, że ich zajęcie będzie miłe, proste, a nawet 

nieco nudne, to szybko przekonują się, że kojarzenie par to wyjątkowo trudne zadanie. I że można przy nim nie 

tylko przeżyć przygody jak z filmu grozy, to jeszcze nabrać wątpliwości, czy w dzisiejszych czasach romantyzm 

to coś więcej niż tylko hasło w słowniku...  

 

 

12. Bluszcz prowincjonalny / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rozczarowanie , Rozwód , Samotne matki , 

Szczęście , Podlasie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Anna po stracie męża, wraca do rodzinnego miasteczka na urokliwym Podlasiu, by zacząć wszystko od nowa. Na 

oplecionej bluszczem werandzie starego domu ma nadzieję odzyskać spokój i równowagę. Przychodzi jej to                    

z trudem, więc desperacko szuka oparcia w rodzicach i dawnych przyjaciołach. To dzięki nim ma nadzieję 

zbudować dla siebie i swoich dzieci nową stabilną rzeczywistość. Nie wierzy, że umiałaby to zrobić sama, bez 

niczyjej pomocy. Zupełnie jak bluszcz, który nie może istnieć bez podpory. Na szczęście, w porę uświadamia 

sobie, że dotąd tak właśnie wyglądało jej życie i postanawia je zmienić. Za sprawą mieszkańców Bujan, ich 

codziennych radości i również trosk, których wcześniej nie była świadoma, oraz dzięki pokrzywdzonym przez los 

zwierzętom ze schroniska, odnajduje prawdziwą siebie. Staje się silna, niezależna i dzięki temu szczęśliwa.  

 

 

13. Britt-Marie tu była / Fredrik Backman ; z języka szwedzkiego przełożyła 

Magdalena Greczichen.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kluby piłkarskie , Kobieta , Osoby w wieku starszym , 

Prowincja , Szwecja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Kolejna urzekająca historia autora bestsellerowych "Mężczyzna imieniem Ove" i "Pozdrawiam i przepraszam". 
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Zabawna i pełna ciepła opowieść o kobiecie, która czeka całe życie, aż zacznie się jej własne. Jeśli wydaje ci się, 

że w małych, dotkniętych kryzysem finansowym przydrożnych miasteczkach nie może się zdarzyć nic dobrego, to 

znaczy, że jesteś człowiekiem pełnym uprzedzeń! Britt-Marie ma 63 lata i nie jest bynajmniej pasywno-

agresywna. Ona po prostu nie może znieść bałaganu, a brud, zadrapania i nieodpowiednio zorganizowane szuflady 

na sztućce sprawiają, że wydaje wewnętrzne okrzyki. Britt-Marie nie osądza innych, bo tak doprawdy nie robią 

cywilizowani ludzie. Chodzi o to, że czasami ludzie interpretują jej słowa jako krytykę, a ona przecież zawsze 

wypowiada je z najlepszymi intencjami. Britt-Marie właśnie po 40 latach porzuciła męża i życie gospodyni 

domowej, by zacząć wszystko od nowa w Borg, jednym z tych dotkniętych kryzysem przydrożnych miasteczek. 

Poza cuchnącym piwem sklepem spożywczym-pizzerią-warsztatem samochodowym-urzędem pocztowym 

wszystko zostało tam zamknięte. Wszystko oprócz ośrodka rekreacyjnego, w którym zostaje zatrudniona Britt-

Marie. Kobieta nie znosi piłki nożnej, a jedyne, co zostało w Borg, to piłka nożna. Nie jest to bynajmniej początek 

wspaniałej przyjaźni. Jednak kiedy przeraźliwie pozbawiona talentu drużyna młodzieżowa, chcąc wystąpić                    

w rozgrywkach, desperacko próbuje znaleźć trenera, Britt-Marie nie ma odwrotu. Zwłaszcza gdy niebawem 

zostaje zaproszona na randkę z policjantem i łamie rękę w solarium...  

 

 

14. Bunt / B. V. Larson ; przekład Paweł Dembowski.- Warszawa : Drageus Publishing 

House, 2017. 

(Star Force / B. V. Larson ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kyle Riggs (postać fikcyjna) , Imperializm , Istoty 

pozaziemskie , Kolonizacja kosmosu , Wojna , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Trwa wielka międzygwiezdna wojna między istotami żywymi i maszynami. Siły Gwiezdne znalazły się po stronie 

maszyn - ale na jak długo? Trzeci tom serii przynosi punkt zwrotny dla Kyle'a Riggsa i jego gwiezdnych marines. 

Jasne staje się, w jaki rodzaj wojny wplątała się Ziemia. Na łasce makrosów, ludzie muszą walczyć przeciwko 

nowym, najróżniejszym rasom obcych, zarówno takim, które zasługują na zagładę, jak i takim, które bronią się 

przed najeźdźcą. Czy nowi wrogowie mogą stać się sprzymierzeńcami? Czy Riggsowi i jego żołnierzom uda się 

zrzucić maszynowe jarzmo?  

 

 

15. Cała przyjemność po mojej stronie / Natalia Sońska.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

(Jagodowa miłość / Natalia Sońska ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kawiarnie i cukiernie , Kobieta , Mężczyzna samotny , Miłość , 

Przyjaźń , Rozwód , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Regionalia:  Autor regionalny - Łańcut 

Nowości:  2018-11 

 

W cukierni „Słodka” już od progu pachnie wanilią i sernikiem. Jagoda piecze i ozdabia słodkości, wkładając w to 

całe serce. Regularnie do „Słodkiej” zagląda Tomasz – czy to zasługa pysznego sernika, czy zamkniętemu w sobie 

wdowcowi wpadła w oko autorka jego wyjątkowej receptury? Jagoda zaczyna dostrzegać, że łączy ją                                

z sympatycznym Tomkiem podobne poczucie humoru, a tematów do rozmów nigdy nie brakuje. Czy dzięki 

pogawędkom przy ciastku kobieta przestanie myśleć o czekającym ją rozwodzie i otworzy się na nowe uczucie? 

Jak zaufać kolejnemu mężczyźnie, gdy jeszcze nie ostygły wspomnienia zdrad męża? W nowej serii Natalia 

Sońska kusi dobrze wypieczonymi historiami i słodko-gorzkimi, ale z odrobiną lukru, wyznaniami bohaterów.  
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16. Carska manierka / A. Pilipuk ; ilustracje Piotr Dismas Zdanowicz.- Lublin ; Warszawa : 

Fabryka Słów, 2013. 

(Światy Pilipiuka ; 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Najnowszy zbiór opowiadań Andrzeja Pilipiuka, to pasjonujące i pełne przygód historie, w których tajemnicza 

przeszłość miesza się z brutalną teraźniejszością.  

 

 

17. Chamo sapiens / Jacek Fedorowicz ; z ilustracjami autora.- Warszawa : Wielka 

Litera, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Satyra 

Sygnatura:  WG-82-7 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Monologi, dialogi, skecze i scenki. Wszystko wspaniale zilustrowane przez samego Autora. Panie i Panowie! Oto 

mistrz satyry i jego archiwum dowcipu. Jacek Fedorowicz od zawsze zajmuje się zawodowo rozśmieszaniem. Na 

rozpoczęcie dziewiątej dekady życia przygotował książkę nietypową - z tekstami do mówienia. Jego słynne 

monologi, felietony wygłaszane na estradach, w studiach radiowych i telewizyjnych to niedościgniony wzór 

wyrafinowanego humoru i błyskotliwej ironii. Pretekstem do stworzenia felietonów bądź „dialożków 

ponadczasowych” może być wszystko - kolejkowe rodaków rozmowy, wieczorne wydanie telewizyjnego serwisu 

informacyjnego, banały z głośników dworcowych, wynik meczu, a nade wszystko ocean bezwstydu 

przedstawicieli polskiej sceny politycznej. Wobec czujnego ucha satyryka nikt nie może czuć się bezpieczny. 

Wrodzona dyplomacja i dobre maniery pozwalają Fedorowiczowi bezlitośnie karcić mentalnych abnegatów, 

autorów ramówkowej mielizny, populistów i tanich graczy. Ale nie ma tu jadu, zawiści ani miażdżącej krytyki. Za 

to jest wirtuozeria celnej riposty, polot i inteligencki smaczek.  Kapitalna lektura dla Polaków, Europejczyków, 

Nie-Polaków i Nieprzynależnych. Dla tych, których Polska dopadła i tych, którzy wciąż jeszcze, za wszelką cenę 

robią przed nią heroiczne uniki. Czysta radość czytania.  

 

 

18. Córka / Elena Ferrante ; z języka włoskiego przełożyła Lucyna Rodziewicz-Doktór.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Macierzyństwo , Matki i córki , Nauczyciele , Trudne 

sytuacje życiowe , Włochy , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Leda to rozwiedziona nauczycielka literatury angielskiej. Gdy jej córki wyjeżdżają do Kanady, by zamieszkać                

z ojcem, może się wydawać, że czeka ją okres pełen bólu i melancholii. Tymczasem kobieta z zażenowaniem 
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stwierdza, że czuje się wolna, a jej życie staje się lżejsze. Leda postanawia wyjechać na wakacje nad morze, na 

południe kraju. Kilka pierwszych dni upływa jej spokojnie, do czasu aż kobieta spotyka pewną rodzinę,                           

w obecności której czuje niepokój, a czasem nawet strach. Jedno, z pozoru niewinne, zdarzenie sprawia, że do 

Ledy powracają wspomnienia wyborów, których dokonała jako matka, a które poważnie wpłynęły na losy jej 

rodziny. Z czasem ta spokojna opowieść o odkrywającej siebie na nowo kobiecie staje się historią konfrontacji               

z przeszłością i trudnym macierzyństwem…  

 

 

19. Córka kucharki / Weronika Wierzchowska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ćwierczakiewiczowa, Lucyna (1829-1901) , Matki i córki , 

Sieroty , Kucharstwo , Polska , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Lucyna Ćwierczakiewiczowa była kobietą wielkiego formatu. Jako autorka bestselerowych książek kucharskich, 

poradników i kalendarzy odniosła niebywały sukces i stała się najbardziej rozpoznawalną Polką drugiej połowy 

XIX wieku. Słynęła nie tylko z umiejętności kucharskich, ale też z hardego charakteru i niezwykle ostrego języka. 

Do pełni szczęścia brakowało jej tylko jednego - upragnionego dziecka, którego jednak mieć nie mogła. 

Przygarnęła zatem sierotę i wychowała ją, traktując jak wszystkich wokół - surowo i bez pobłażania. Jak 

wyglądało życie zdominowanej przez niezwykłą matkę Tosi Ćwierczakiewiczówny? Jak wyjść z cienia legendy, 

odnaleźć się i pokochać mężczyznę, którego na męża wybrała surowa matka? Czy Tosia kiedyś zazna 

prawdziwego, rodzinnego ciepła i dorówna mistrzyni kuchni? Oto historia jej losów, życie mieszczan i wielka 

Lucyna oglądane oczami skromnej sieroty, która znalazła się na salonach i w najsłynniejszej polskiej kuchni.   

 

 

20. Cud na Piątej Alei / Sarah Morgan ; tłumaczenie Elżbieta Regulska-Chlebowska.- 

Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2018. 

(Pozdrowienia z Nowego Jorku / Sarah Morgan) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Relacja romantyczna , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Eva, nieuleczalna romantyczka, patrzy na życie przez różowe okulary i wierzy w szczęśliwe zakończenia. Jednak 

czasem nawet jej jest smutno. Po śmierci babki nie ma już żadnej rodziny i ciągle nie może znaleźć prawdziwej 

miłości, choć jej przyjaciółki dawno odszukały swoje połówki. Do tego nadchodzi Boże Narodzenie, a to trudny 

czas dla samotnych. W liście do Świętego Mikołaja prosi więc o romans. Zbieg okoliczności sprawia, że śnieżyca 

nad Nowym Jorkiem więzi ją w jednym mieszkaniu z cynicznym i przepełnionym pesymizmem autorem 

kryminałów, których Eva nie cierpi. Wydaje się, że nie mogła trafić gorzej…  
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21. Czarci krąg / Iwona Banach.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarny humor , Prywatni detektywi , Społeczności lokalne , 

Wieś , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Hanka jest detektywem w biurze matrymonialnym. Pewnego dnia od swojej szefowej otrzymuje zadanie 

specjalne. Udaje się więc do małego miasteczka, by tam przeprowadzić śledztwo. Okazuje się, że w Zagubinie 

niedawno odkryto szkielet pogrzebany w pochówku wampirycznym. Mieszkańcy wykorzystują to do zorganizo-

wania Wampiriady. W niesamowitych i zaskakujących wydarzeniach prym wiodą: zezowaty pies Zyzol, szalony 

profesor ufologii, Hanka i policjant Maciek. Jakie tajemnice skrywa miasteczko? Jaką rolę w tym szaleństwie 

odgrywa "czarci krąg"? "Czarci krąg" to zgrabne połączenie kilku gatunków literackich, co w sumie daje pełną 

temperamentu, wciągającą opowieść. Czarny humor i wartka akcja gwarantują czytelnikom dobrą zabawę.  

 

 

22. Czarownice nie płoną / Jenny Blackhurst ; z angielskiego przełożyła Izabela 

Matuszewska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Psycholodzy , Sieroty , Trauma , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Przecież nie można się bać jedenastoletniej dziewczynki… Nawet jeśli cię przed nią ostrzegają i radzą, żebyś się 

jej nie narażała. Bo jeśli ją rozzłościsz, może ci się przytrafić nieszczęście. Imogen Reid, psycholożka 

rozpoczynająca nowe życie w rodzinnym mieście, z którego kiedyś uciekła, nie chce wierzyć w ludzkie gadanie. 

Ellie Atkinson, uratowana z pożaru, w którym zginęli wszyscy jej bliscy, potrzebuje pomocy, a nie piętnowania.                 

I Imogen zrobi wszystko, żeby jej tę pomoc zapewnić. To nie z Ellie jest coś nie tak, lecz z jej otoczeniem -                 

z miastem, ze szkołą, z rodziną zastępczą dziewczynki… Tak w każdym razie uważa Imogen. I robi wszystko, by 

pomóc Ellie uporać się z traumą. Więcej, niż nakazują standardy zawodowe. Więcej, niż nakazywałby rozsądek. 

Więcej, niż…  

 

 

23. Czerwony Pająk / Katarzyna Bonda.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2018. 

(Cztery żywioły Saszy Załuskiej / Katarzyna Bonda ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sasza Załuska (postać fikcyjna) , Profilerzy kryminalni , 

Psychologia kryminalistyczna , Przestępczość zorganizowana , Samobójstwo , Służby 

specjalne , Uprowadzenie , Gdynia (woj. pomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

Córka Saszy Załuskiej zostaje uprowadzona przez nieznanych sprawców i mimo wzmożonych wysiłków policji 

nie udaje się jej odnaleźć. Prywatne śledztwo Saszy wykazuje, że porwanie dziewczynki jest powiązane                         
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z zagadkowym samobójstwem byłego oficera wywiadu, pseudonim Dziadek, niegdyś przełożonego Załuskiej. To 

w jego posiadaniu znajdowało się archiwum kompromitujące najważniejszych polskich polityków. Teraz jednak 

dokumenty zniknęły. W ich poszukiwaniach biorą udział wszystkie zainteresowane strony - zarówno mafiosi, jak  

i politycy oraz służby specjalne - a komuś niezwykle zależy na tym, żeby to właśnie Sasza je odnalazła. 

Porywacze wiedzą, że aby ocalić życie córki, Załuska zgodzi się na wszystko. W starej torpedowni w Gdyni nurek 

znajduje zwłoki kobiety. Jeszcze zanim badanie DNA potwierdzi tożsamość ofiary, komendant Robert 

Duchnowski rozpoznaje ciało… Ostatnia część serii z profilerką Saszą Załuską. Kolejne portrety psychologiczne 

zbrodniarzy krok po kroku prowadzą ją do odkrycia mrocznej tajemnicy z własnej przeszłości.  

 

 

24. Czy można umrzeć dwa razy? / Leif GW Persson ; przekład Iwona Jędrzejewska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. 

(Czarna Seria : kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Evert Bäckström (postać fikcyjna) , Policjanci , Śledztwo i 

dochodzenie , Szwecja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Podczas letniego obozu skautów dziesięcioletni Edvin znajduje na jednej z wysp jeziora Mälaren ludzką czaszkę. 

Chłopiec starannie wkłada znalezisko do torby, ucieka z obozu i jedzie do swojego sąsiada - komisarza Everta 

Bäckströma. W drodze dokonuje wstępnej analizy, by przekazać swoje spostrzeżenia policjantowi. Odkrywa, że to 

czaszka dorosłej kobiety pochodzenia azjatyckiego, zmarłej na skutek postrzału około dziesięciu lat temu. 

Bäckström już po kilku drinkach, wybudzony z drzemki, obiecuje zająć się sprawą, co w jego przypadku oznacza 

przerzucenie pracy na podwładnych.  

 

 

25. Dobre Miasto / Mariusz Zielke.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Społeczności lokalne , Zabójstwo , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Duszna atmosfera prowincjonalnego miasteczka, zamknięta, nieprzychylna społeczność oraz dojmujące 

przekonanie, że życie nie przyniesie nic lepszego - czy to wystarczy, aby zwyczajny człowiek stał się zabójcą? 

Dobre Miasto jest jak każde inne: ma swoje ciemne zaułki i ponure tajemnice, o których nie chcą myśleć 

pochłonięci codziennymi problemami mieszkańcy. Kiedy zamordowana zostaje żona lokalnego biznesmena, 

uwielbiana przez wszystkich aktywistka, wzrasta niepokój, mnożą się plotki i rodzą nowe podejrzenia. Wkrótce 

ma rozpocząć się proces trzech mężczyzn podejrzanych o to brutalne morderstwo. Tymczasem Małgorzata, 

dziennikarka pochodząca z Dobrego Miasta, odkrywa, jak wiele niedomówień jest w tej na pozór prostej sprawie            

i jak bardzo nieprawdziwe twarze ukazują jej kolejni rozmówcy. Od tego, komu teraz zaufa, będzie zależało jej 

życie.  
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26. Dobre uczynki / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Uśmiech losu / Agnieszka Krawczyk ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kamienice , Przyjaźń , Społeczności lokalne , Więź rodzinna , 

Dębniki (Kraków ; część miasta) , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Podobno dobre uczynki wracają do nas po stokroć. Dlaczego więc tak bardzo o nie trudno? Zwłaszcza, gdy uwagę 

zaprzątają własne sprawy: zdrowie, rodzina, praca czy miłość. Nawet mieszkańcy Kamienicy pod Szczęśliwą 

Gwiazdą muszą się zmierzyć z nowymi wyzwaniami. Dla Heleny nie jest to łatwy rok: boryka się z problemami 

zdrowotnymi, kłopotami z mydlarnią i sytuacją rodzinną. Na jaw wychodzi szokująca tajemnica, która już na 

zawsze odmieni los bohaterki. Zbliża się moment próby dla wszystkich lokatorów - czy wyjdą z niego zwycięsko? 

Na pewno odkryją prawdę o sobie, której wcześniej nawet się nie spodziewali.  

 

 

27. Dom na wrzosowej polanie / Halina Kowalczuk.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Zdrada małżeńska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Zdrada męża i utrata pracy to wydarzenia, które mogą przewrócić życie do góry nogami. Tak właśnie dzieje się              

w przypadku Aliny. Jej nowe życie rozpoczyna się w malowniczej wiosce u podnóża Tatr, gdzie ma szansę zacząć 

wszystko od nowa. Nieświadomie wkracza do krainy legend i niezwykłych historii z przeszłości, stając się ich 

częścią. Spotyka też niezwykłego mężczyznę. Marcin ukrywa jednak przed nią tajemnicę, która może zaważyć na 

ich wspólnej przyszłości… Czy kolejny mężczyzna ją zdradził i okłamał? Czy Alinie grozi niebezpieczeństwo? 

Czy stara legenda znajdzie swoje zakończenie? 

 

 

28. Dopóki biegnę... / Terri Blackstock ; tłumaczenie Jarosław Mrugała.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kombatanci , Śledztwo i dochodzenie , Ucieczki , Zabójstwo , 

Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Casey zna prawdę. Ale prawda jej nie uwolni. DNA Casey Cox na miejscu zbrodni jest wszędzie. Nie ma sensu 

wyjaśniać wszystkiego policji - już kiedyś bardzo się na niej zawiodła. Musi uciec, zanim ją złapią… albo stanie 

się jeszcze coś gorszego. Prawda nie ma tu już żadnego znaczenia. Ale jaka jest prawda? To pytanie dręczy 

Dylana Robertsa, naznaczonego zespołem stresu pourazowego i wyniszczonego przez wojnę kombatanta, 

wynajętego, by znaleźć Casey. Sprowadzenie kobiety może pomóc mu odżyć. Chociaż fakty na miejscu zbrodni 
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wydają się mówić wszystko, to szczegóły zabójstwa są niespójne, a podejrzana nie pasuje do profilu mordercy. 

Ale czy ten zniekształcony obraz przypadkiem nie sprawił, że Dylan stał się nieobiektywny? Skoro Casey jest 

niewinna, to dlaczego ucieka? Przyglądanie się jej przeszłości i obciążającym ją dowodom nasuwa sprzeczne 

wnioski: albo kobieta jest morderczynią-psychopatką, albo altruistyczną bohaterką…  

 

 

29. Droga do marzeń / Krystyna Mirek.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jedynacy , Kobieta , Tożsamość osobista , Wybory życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Życie Konstancji sypie się nagle i bez ostrzeżenia. Wychowana w bajce zamożna jedynaczka nagle musi się 

zmierzyć z brutalną prozą życia. Troski materialne to jednak nie wszystko. Konstancja stanie przed 

poważniejszym wyzwaniem. W środowisku, w którym wszyscy kłamią musi odnaleźć prawdę. I zbudować swoje 

życie na nowo. To opowieść o skomplikowanych życiowych wyborach, tajemnicach przeszłości i prawdziwych, 

wielkich uczuciach. A także o poszukiwaniu własnej tożsamości, kiedy okazuje się, że nic nie jest takie, jak się 

przez lata wydawało.  

 

 

30. Druga miłość / Marzena Rogalska.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Kobieta , Miłość , Wybory życiowe , Londyn 

(Wielka Brytania) , Paryż (Francja) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Agata wreszcie uporała się z demonami przeszłości. Otaczają ją wierni przyjaciele, firma odnosi spektakularne 

sukcesy, współpracownicy ją uwielbiają, a w domu zawsze czeka na nią piękny rudy kot. Dlaczego więc myślami 

wciąż wraca do tego, co kilka miesięcy wcześniej zdarzyło się w Londynie, do tajemniczego Patricka Reeda i do 

niespodziewanego spotkania z Markiem? Czy pojawi się w jej życiu ktoś, w kim los połączy to co najlepsze z obu 

jej wielkich miłości? Kto wie… Wiele może się zdarzyć w Paryżu i w Londynie, ale na wakacjach w Prowansji 

może wydarzyć się naprawdę wszystko!  

 

 

31. Dwanaście życzeń / Karolina Głogowska, Katarzyna Troszczyńska.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Marzenia , Miłość , Wybory życiowe , 

Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 
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Dagna to młoda dziewczyna z małej miejscowości, której bardzo się wstydzi. Pracuje w telewizji i choć w swoim 

programie przekonuje widzów o magii rodzinnych świąt, sama nie ma zamiaru odwiedzać rodziców. Jej plany 

legną jednak zmianie, gdy szef przydzieli jej zadanie przygotowania reportażu o bożonarodzeniowym cudzie w... 

Kaczorach, rodzinnej wiosce Dagny. Tymczasem jej starsza siostra Andżelika czuje się przytłoczona 

prowadzeniem zakładu kosmetycznego i matkowaniem czwórce dzieci. Doprowadzona do ostateczności, wybucha 

tuż przed świętami, zarzucając mężowi zdradę i brak wsparcia. Z kolei Pola miała spędzić święta jako szczęśliwa 

mężatka. Poznajemy ją zaś, gdy zapłakana siedzi na podłodze w sukni ślubnej i popija winem tabletki nasenne. 

Pewien zmęczony lekarz z pobliskiego szpitala nie będzie miał spokojnego wieczoru… Bywa tak, że wszystkie 

problemy dnia codziennego kumulują się w okresie, który powinien być dla nas wytchnieniem. Powieść 12 życzeń 

pokazuje, że nie ma w tym przypadku. Czy istnieje lepszy okres niż Boże Narodzenie, aby przewartościować 

swoje życie, odnaleźć miłość sprzed lat, odnowić więzi rodzinne i docenić to, co otrzymaliśmy?  

 

 

32. Dwór w Czartorowiczach / Monika Rzepiela.- Katowice : Wydawnictwo Szara 

Godzina, 2017. 

(Saga polska / Monika Rzepiela ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Obyczaje i zwyczaje , Rodzina , Szlachta , 

Życie codzienne , Podole (Ukraina ; kraina) , Powieść historyczna , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

Panny Ewa Jabłońska i Iga Branicka wychowały się we dworze w Czartorowiczach, od pokoleń należącym do 

rodziny Jabłońskich. Pomimo że sporo je różni, są ze sobą zaprzyjaźnione. Obie się zakochują. Splot wydarzeń 

doprowadzi je do konieczności dokonania trudnych wyborów. Co powinny uczynić, by spełniły się panieńskie 

marzenia? "Dwór w Czartorowiczach" opowiada o losach jego mieszkańców od narodzin aż po grób, towarzysząc 

im w salonie i w kuchni, w alkowie i w ogrodzie, przy ołtarzu i nad mogiłą. Nostalgiczna, barwna i lekko napisana 

historia miłosna, rozgrywająca się po upadku powstania styczniowego na dalekim Podolu; w czasach i w 

miejscach, których nie ma, ale które rzewnie wspominamy.  

 

 

33. Dwór w Czartorowiczach : nowe pokolenie / Monika Rzepiela.- Katowice : 

Wydawnictwo Szara Godzina, 2018. 

(Saga polska / Monika Rzepiela ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Obyczaje i zwyczaje , Rodzina , Szlachta , 

Życie codzienne , Podole (Ukraina ; kraina) , Powieść historyczna , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

Ewa Sasicka po przeprowadzce do Olechowicz wiedzie szczęśliwe życie u boku Marcina. Szybko przejmuje 

obowiązki żony dziedzica i przyzwyczaja się do warunków oraz zasad panujących we dworze. Nie zapomina             

o rodzicach i ukochanych Czartorowiczach. Tymczasem jej kuzynka Iga przeżywa osobiste dramaty, których nie 

jest w stanie przesłonić udany związek z Leonem. Obie kobiety - jako mężatki i matki - muszą wziąć losy swych 

rodzin we własne ręce. Dorasta bowiem kolejne pokolenie, krystalizują się jego marzenia i rozczarowania, plany              

i nadzieje, miłości oraz zdrady. Życie na dalekim Podolu toczy się swoim rytmem, z dala od miejskiego zgiełku,  

w oczekiwaniu na wielkie wydarzenia…  
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34. Dziecko / Fiona Barton ; przekład Agata Ostrowska.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, 2018. 

(Thriller Psychologiczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Dziennikarze , Kobieta , Śledztwo i dochodzenie , 

Tajemnica , Zwłoki , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Kiedy w wieczornej gazecie ukazuje się krótka informacja o tragedii sprzed lat -odnalezionym na placu budowy 

szkielecie noworodka, większość czytelników tylko przebiega po niej wzrokiem. Jednak trzy obce sobie kobiety 

nie mogą zignorować zamieszczonej treści. Jednej z nich tekst przypomina o najgorszym wydarzeniu z życia. Inna 

obawia się, że jej najpilniej skrywana tajemnica może zostać ujawniona. Dla trzeciej zaś, dziennikarki, to pierwsza 

wskazówka w śledztwie prowadzącym do ujawnienia prawdy. Historia dziecka musi zostać opowiedziana…  

 

 

35. Dziewczyna ze sklepu z kapeluszami / Dorota Gąsiorowska.- Kraków : Między 

Słowami, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Kapelusze , Sklepy , Relacja 

romantyczna , Rodzina , Tajemnica , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Kamelia wraz z babcią prowadzą w Krakowie rodzinne atelier z kapeluszami. Pewnego dnia w salonie pojawia się 

przystojny dziennikarz, zainteresowany stuletnią historią tego miejsca. Jego pytania dotykają jednak spraw,                   

o których starsza pani wyraźnie nie chce mówić. Kilka dni później Kamelia otrzymuje od babci broszkę                      

z zagadkową inskrypcją. Czuje, że prezent ten może mieć związek z rodzinną tajemnicą sprzed lat. Dziewczyna za 

wszelką cenę chce ją odkryć. Tymczasem dziennikarz zaczyna być bardziej zainteresowany piękną Kamelią niż 

historią pracowni. Na dodatek w życiu młodej kobiety pojawia się jeszcze jeden mężczyzna… Którą z tajemnic 

będzie Kamelii łatwiej rozwikłać - tę z przeszłości czy tę, która kryje się w jej własnym sercu?  

 

 

36. Dziewczyna znad Złotego Rogu / Kurban Said ; przełożyła Agnieszka Gadzała.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Tradycja , Uczucia , Wierność , Berlin (Niemcy) , 

Wiedeń (Austria) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Asiadeh Anbari jest Turczynką, córką wysokiego urzędnika imperium osmańskiego. Po I wojnie wraz z ojcem 

znalazła się na emigracji w Berlinie. Dziewczyna została przeznaczona na żonę dla pewnego młodego księcia, 

którego los rzucił do Nowego Jorku. Tam obraca się w kręgu filmowców, pije i pisze scenariusze. Młodzi nigdy 

się nie spotkali, ale Asiadeh czuje się związana daną obietnicą. Próbuje się z nim kontaktować, jednak 

bezskutecznie. Po pewnym czasie wiąże się z lekarzem pochodzenia bośniackiego, biorą ślub i wyjeżdżają do 



15 
 

Wiednia. Tam nagle zjawia się turecki książę, któremu była przyrzeczona. Asiadeh spotyka się z nim i w dość 

tajemniczy sposób go testuje, układając jednocześnie dalsze losy swego austriackiego męża.  

 

 

37. Dziewczynka z zapalniczką / Mariusz Czubaj.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. 

- Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

(Mroczna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rudolf Heinz (postać fikcyjna) , Profilerzy kryminalni , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Sylwester 2010 roku. W lesie w Katowicach zostaje zamordowany Jacek Szymon, dawny mentor i kolega Rudolfa 

Heinza. Wiele lat wcześniej, we wrześniu 2001 roku, w willi na Brynowie odkryto pokaleczone zwłoki 6-letniej 

dziewczynki. Śledztwo prowadził wówczas Jacek Szymon, a sprawcy nigdy nie znaleziono. Co łączy te dwie 

sprawy? Profiler, który jeszcze niedawno zastanawiał się nad odejściem z policji, angażuje się w śledztwo. 

Tymczasem na wolności przebywa groźny przestępca, który kiedyś groził śmiercią Szymonowi oraz Heinzowi. 

wiele wskazuje, że nie rzucał słów na wiatr.  

 

 

38. Dziwna pogoda / Joe Hill ; z angielskiego przełożyła Marta Guzowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele , Horror 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

ZDJĘCIE. Młody nerd z Doliny Krzemowej musi znaleźć sposób na pokonanie przeciwnika uzbrojonego                       

w aparat, który każdym zrobionym zdjęciem bezlitośnie wymazuje fragment pamięci fotografowanej osoby. 

NAŁADOWANY. W centrum handlowym na Florydzie niedoceniony ochroniarz powstrzymuje masową 

zabójczynię, stając się miejscowym bohaterem. Ale w świetle reflektorów jego historia zaczyna się rozpadać. 

WNIEBOWZIĘTY. Pierwszy skok w przestworzach nie kończy się szczęśliwie dla młodego człowieka, który 

chciał zaimponować ukochanej. Nieopierzony spadochroniarz ląduje na chmurze o niezwykłych właściwościach. 

DESZCZ. Gdy mieszkańcy Bourder w stanie Kolorado wylęgają z domów, by nacieszyć się końcem lata, 

nadciągają chmury, które bombardują ich nie kroplami wody, lecz zabójczo ostrymi kryształami.  

 

 

39. Emilia / Lucyna Olejniczak.- Warszawa : Prószyński Media, 2018. 

(Kobiety z ulicy Grodzkiej / Lucyna Olejniczak ; [5]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klątwa , Kobieta , Kraków (woj. małopolskie) , Paryż (Francja) 

, Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 
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Piąta w cyklu powieść o klątwie, która wciąż ciąży nad rodziną. Jest rok 1957. Weronika, córka Matyldy, dopiero 

wkracza w dorosłość, a już musi dokonywać trudnych wyborów. Odbiją się one na jej całym późniejszym życiu. 

Przyjdzie jej walczyć o siebie i swoją rodzinę, tak jak robiły to Wiktoria i Matylda - kobiety z ulicy Grodzkiej. 

Jednak w odróżnieniu od nich zmuszona jest stawić czoło komuś, kogo wcześniej bardzo pokochała.                             

W powojennej rzeczywistości wszystko trzeba zaczynać od nowa. Matylda straciła swoją aptekę, a Julek, były 

pilot RAF-u, jest teraz kimś podejrzanym dla nowej władzy w Polsce. Powracają postaci z przeszłości, a niektóre       

z nich odchodzą bezpowrotnie. Nie zmienia się tylko jedno, kobiety z ulicy Grodzkiej dalej potrafią sobie radzić, 

nie zważając na rodzinną klątwę, która wciąż jeszcze nie straciła swojej mocy.  

 

 

40. Fatum / Michał Larek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2018. 

(Dekada / Michał Larek ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rozbój , Zabójstwo , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

3 marca 1993 roku. Czterech mężczyzn napada konwój z pieniędzmi i porywa młodą kasjerkę. W mediach wrze, 

dziennikarze piszą o napadzie stulecia, a policjanci odnoszą wrażenie, że wrzucono ich nagle na plan 

hollywoodzkiego filmu. Po odnalezieniu zwłok zgwałconej i zamordowanej kasjerki śledczy z komendy 

wojewódzkiej zaczynają bezlitosne polowanie na przestępców. Naciski z góry nie ułatwiają im jednak pracy. 

Gdzie ukryli się sprawcy genialnego na pozór napadu? Emocje sięgają zenitu, gdy nagle znika Katia, młoda, 

ambitna posterunkowa, której udało się trafić na ślad zbrodniarzy. Czy Harry, legenda poznańskiej policji, zdoła ją 

ocalić? DEKADA to bezlitosny świat, w którym umarł dawny porządek i nastało nowe prawo.  

 

 

41. Gdy morze cichnie / Jørn Lier Horst ; przekład z języka norweskiego: Milena 

Skoczko.- Sopot : Smak Słowa, 2017. 

(Mroczny Zaułek) 

 

 

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

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Mgliste, bezludne Stavern, poza sezonem. Nieprzytomny mężczyzna zostaje odnaleziony na schodach miejskiej 

apteki. Jest postrzelony w brzuch i najwyraźniej ktoś chciał, aby został zauważony. Wkrótce policja znajduje                 

w pobliżu zwęglone kości na pogorzelisku. Kiedy dodatkowo fale wyrzucają na brzeg zwłoki, William Wisting 

rozumie, że tym razem będzie miał do czynienia z całkiem odmienną sprawą kryminalną.  
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42. Gliniarz : opowieść policjanta / Marcin Ciszewski, Krzysztof Liedel.- Wydanie 2.- 

Ustroń : WarBook ; copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Do czego może doprowadzić znajomość autora bestsellerów z doświadczonym policjantem, ekspertem do spraw 

bezpieczeństwa? Do powstania świetnej biografii łowcy kryminalistów! Policyjne CV Krzysztofa Liedela pióra 

Marcina Ciszewskiego. Prawdziwe kryminalne historie, kulisy policyjnej roboty, relacja z wojen mafijnych od lat 

90. aż do współczesności. Świetny klimat najlepszych filmów sensacyjnych, choć nie brakuje zabawnych 

epizodów rodem z "Kilera".  

 

 

43. Głębia osobliwości / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2016. 

(Parabellum / Remigiusz Mróz ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Europa , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Jest rok 1940, fala nazizmu zalewa Europę. Polacy resztkami sił walczą z okupantem, a ich człowieczeństwo 

zostaje wystawione na próbę… Braci Zaniewskich czeka daleka i niebezpieczna droga. Bronek po odnalezieniu 

przyjaciela z armii postanawia przedostać się na Zachód, gdzie mają formować się polskie oddziały. Nie wszystko 

jednak idzie zgodnie z planem. Decyzja podjęta pod wpływem chwili zupełnie odmieni jego los. Tymczasem 

Staszek, rozdzielony z Marią, niechybnie zmierza prosto na spotkanie śmierci… Po drugiej stronie barykady 

pewien oficer SS będzie musiał zdecydować, czy ważniejsza jest dla niego lojalność wobec kraju, czy wobec 

ludzi…  

 

 

44. Góra Wschodnia / Agnieszka Marciniuk.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Kobieta , Prowincja , Zamki i pałace , Polska , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Mieszkańców sennego miasteczka Góra Wschodnia, elektryzuje wieść o niespodziewanym powrocie hrabiny 

Niedzielskiej, dziedziczki pobliskiego pałacu Miłochna. Hrabina zamieszkuje w oficynie przy pałacu, górzanie 

zaś, jak obudzeni z letargu, zaczynają snuć wielkie i małe plany, których realizację ma umożliwić majątek 

hrabiny. Niemal każdy wiąże z powrotem dziedziczki jakieś nadzieje. Powrót hrabiny przywołuje również pamięć 

o dawnych romansach, a atmosfera ogólnego poruszenia sprzyja miłościom młodych. Nikt - oprócz dawnej 
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pokojowej hrabiny, Anieli - nie wie, że z jej młodością wiąże się pewna romantyczna historia. Aniela jest 

przekonana, ze nareszcie „panienka” będzie mogła domknąć sprawy z przeszłości, i że w tym celu właśnie 

przyjechała.  

 

 

45. Hannibal : pola krwi / Ben Kane ; przekład Arkadiusz Romanek.- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hannibal (247-183 p.n.e.) , Bitwa pod Kannami (216 p.n.e.) , II 

wojna punicka (218-201 p.n.e.) , Kartagina (państwo dawne) , Starożytny Rzym , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Równina w pobliżu Kann zmieniła się w przesiąknięte krwią pola śmierci, arenę jednej z najkrwawszych bitew               

w historii wojen. Kto odniesie ostateczne zwycięstwo? Czy będzie to Hannibal, prowadzący doświadczone zastępy 

wojowników, weteranów licznych kampanii, czy wspaniałe legiony Cesarstwa Rzymskiego. Hannibal pragnie 

rzucić Rzym na kolana. Jednym z dowódców jego doborowych oddziałów jest młody oficer, Kartagińczyk                   

o imieniu Hanno. Tak jak jego wódz Hanno pała nienawiścią do Rzymu. Jeszcze nigdy w historii wieloletniego 

konfliktu Kartagina nie była tak blisko pokonania odwiecznego wroga. Tymczasem rzymscy dowódcy 

mistrzowsko realizują strategię uników, obliczoną na wyczerpanie przeciwnika. Czas uchylania się od walki 

dobiega jednak końca i wreszcie dwie ogromne armie gotowe są stanąć do rozstrzygającej bitwy w palących 

promieniach słońca na równinie pod Kannami – na polach krwi.  

 

 

46. Hashtag / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Media społecznościowe , Osoby zaginione , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Thriller , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

"Twoja paczka już na ciebie czeka"! - brzmiała wiadomość, która wydawała się zwykłą pomyłką. Tesa nie 

spodziewała się żadnej przesyłki, niczego nie zamawiała w sieci - a nawet gdyby to zrobiła, z pewnością nie 

wybrałaby dostawy do paczkomatu. Jeśli nie musiała, nie wychodziła z domu. Postanowiła jednak sprawdzić 

tajemniczą przesyłkę - i okazało się to największym błędem, jakim kiedykolwiek popełniła. Wpadła bowiem                   

w spiralę zdarzeń, która miała zupełnie odmienić jej życie... Gdy Tesa na nowo odkrywa swoją przyszłość, przez 

media społecznościowe przetacza się nowy trend. Kolejni internauci zamieszczają wpisy na hashtagiem #apsyda.    

I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że osoby te od lat uznawane były za zagubione...  
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47. Horyzont zdarzeń / Remigiusz Mróz.- [Warszawa] : Instytut Wydawniczy Erica, 

[2018]. 

(Parabellum / Remigiusz Mróz ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Europa , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Październik 1939. Po zdemaskowaniu przez Christiana Leitnera, Staszek i Maria zbiegają z Rawicza, 

pozostawiając w ratuszu nieprzytomnego Niemca. Postanawiają kontynuować swoją ucieczkę na zachód, pomimo 

tego, że ich fałszywa tożsamość została spalona. Bez grosza przy duszy, mają do pokonania ponad tysiąc 

kilometrów. Tymczasem Leitner rusza w pogoń - nie chodzi tylko o ujęcie przestępców, ale także o jego honor. Po 

nieudanej próbie odbicia Obelta, kapitan trafia do obozu jenieckiego, zaś jego podkomendni z Bronkiem na czele 

starają się przebić na Kresy, do Baranowicz. Zaniewski postanawia odnaleźć Anielę… mimo, że na drodze stoi mu 

Armia Czerwona. Powieść "Horyzont zdarzeń" to druga część cyklu Parabellum, opisującego niezwykłą tułaczkę 

obu braci po ogarniętej wojną Europie. Będą walczyć, zabijać, uciekać przed faszystami i bolszewikami, 

wplątywać się w afery szpiegowskie… Oraz kochać piękne kobiety.  

 

 

48. Huśtawka / Lis Agnieszka.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Tajemnica , Trudne sytuacje życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Małgorzata prowadzi spokojne i uporządkowane życie. Nie wie jednak, że czeka ją zupełnie inny scenariusz. 

Córka podejmuje lekkomyślne decyzje, matka wyjawia skrywany latami sekret rodzinny, a siostra wyrusza                     

w podróż do Indii w poszukiwaniu szczęścia. Na domiar złego, lekarz stawia Małgorzacie diagnozę, która może 

zmienić wszystko. To opowieść o trzech pokoleniach kobiet, na pozór tak różnych, a jednak połączonych 

wspólnymi doświadczeniami i rodzinną miłością.  

 

 

49. Imperium / B. V. Larson ; przekład Paweł Dembowski.- Warszawa : Drageus 

Publishing House, 2017. 

(Star Force / B. V. Larson ; t. 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kyle Riggs (postać fikcyjna) , Imperializm , Istoty 

pozaziemskie , Kolonizacja kosmosu , Wojna , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Kyle Riggs od dawna nie odwiedzał Ziemi. Nie ma pojęcia, co tam się dzieje. Nadchodzące raporty są coraz 

rzadsze i coraz dziwniejsze. Riggs, odizolowany w systemie Eden ze swoimi marines, zaczyna zdawać sobie 

sprawę, że przeciwko niemu formuje się sojusz. Dwie ogromne floty wkrótce ruszą, by zniszczyć siły pułkownika. 
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Ostatni obrońcy z Sił Gwiezdnych muszą stawić czoła wrogom. Trzeba zawrzeć przymierze z obcymi biotami. Ale 

które gatunki są naprawdę godne zaufania?  

 

 

50. Inne pieśni / Jacek Dukaj.- Wydanie 2., dodruk.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmologia , Polityka , Rzeczywistość alternatywna , Wojna , 

Europa , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Starogrecki świat pięciu żywiołów pod władzą formy w opowieści o sile ludzkiego ducha i o tym, co 

nieopisywalne. Hieronim Berbelek był kiedyś wielkim strategiem. W czasie wojny dostał się jednak pod wpływ 

Formy nieprzyjaciela, która omal nie pozbawiła go tożsamości i woli życia. Może odrodzi się teraz, w kontakcie 

ze swymi dorastającymi dziećmi, których nie widział od lat, gdy udadzą się w podróż do Afryki, krainy złotych 

miast i bestii bezkształtnych, do serca Czarnego Lądu, gdzie pod tajemniczą Formą rodzą się potworne cuda                   

i przerażające piękno... "Inne pieśni" można czytać na wiele sposobów: jak powieść przygodową, fantasy, science 

fiction albo traktat filozoficzny. W każdym przypadku jest to znakomita i wciągająca lektura, w której autor 

wspólnie z czytelnikiem poszukuje odpowiedzi na pytanie: czy można poznać to, co jest inne, czy tylko przemocą 

narzucić nieznanemu własną formę - lub ulec i samemu zostać odmienionym?  

 

 

51. Jedna jedyna / Jørn Lier Horst ; przekład z języka norweskiego Milena Skoczko.- 

Sopot : Smak Słowa, 2018. 

(Mroczny Zaułek) 

 

 

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

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Jest ciepły, lipcowy dzień. Znana piłkarka ręczna - Kajsa Berg, w drodze do centrum treningowego, nagle znika 

bez śladu. Zaraz po tym, wybucha pożar lasu. Podczas prac porządkowych, strażacy znajdują zwęglone ludzkie 

zwłoki przykute do drzewa. Obok leży martwy kot z odciętymi łapami. Podczas prowadzenia śledztwa, wszystkie 

osoby zdają się coś ukrywać, a dochodzenie stopniowo odkrywa ludzką słabość i żądzę władzy. William Wisting 

czuje, że coraz bardziej pogrąża się w mrok.  

 

 

52. Jestem żoną terrorysty / Laila Shukri.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabowie , Kobieta , Małżeństwo międzyetniczne , Polacy za 

granicą , Terroryści , Zamachy samobójcze , Maroko , Londyn (Wielka Brytania) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 
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Opowieść o kobiecie, która została rozkochana i uwiedziona, aby urodzić terrorystę samobójcę. Przemilczana 

prawda o rodzinach zaangażowanych w terroryzm. Laila Shukri wysłuchała historii jednej z Polek, aby 

opowiedzieć ją światu. Po rozstaniu z partnerem Klaudia zostaje niespodziewanie wyrzucona z pracy. Podróż do 

Maroka ma jej pomóc odzyskać utraconą równowagę duchową. Poznany w egzotycznym kraju Raszid szybko 

zdobywa jej serce. Kiedy mężczyzna proponuje jej przyjazd do niego do Londynu, Klaudia ma nadzieję na 

znalezienie u jego boku szczęścia. Nie zdaje sobie sprawy, że znajdzie się w mackach niebezpiecznej siatki 

terrorystycznej, której głównym celem jest szkolenie dzieci na terrorystów samobójców. Jak w XXI wieku 

wygląda terroryzm? Jak terroryści wykorzystują dzieci? Brutalna rzeczywistość tysięcy kobiet wykorzystywanych 

przez terrorystów, o której świat woli głośno nie mówić.  

 

 

53. Kamerdyner : miłość, wojna, zbrodnia / Marek Klat, Paweł Paliński, Mirosław 

Piepka, Michał Pruski.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , II wojna światowa (1939-1945) 

, Miłość , Kaszuby , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Świat, którego już nie ma. Zakazana miłość wciągnięta w wir globalnej polityki. Poplątane losy Kaszubów, 

Prusaków oraz tych, którzy przybywają na Pomorze z głębi Niemiec i odradzającej się Rzeczypospolitej ukazane 

na przestrzeni pięciu dekad. Nieznana brutalna zbrodnia. "Kamerdyner" to powieść, jakiej w Polsce od lat nie 

było. Napisana z rozmachem, ale też pełna małych wzruszeń. Ona - niemiecka panna z bogatego domu. Ona - 

kaszubski chłopak, który po śmierci rodziców trafia na wychowanie do pruskiego dworu. Ich miłość musi być 

burzliwa. I jest. Tak samo jak wielka historia, na której tle się rozgrywa. Narastający konflikt między narodami, 

wybucha I wojna światowa i kształt Europy ulega zmianie. Polacy mogę wreszcie świętować niepodległość, ale po 

krótkim czasie mają znów ją stracić. Kim jestem? - to pytanie dręczy Mateusz Krolla. Polakiem czy Niemcem? 

Synem koniuszego czy jaśnie pana? Bratem pięknej Marity von Krauss czy zakochanym w niej Kaszubem? Wraz 

z nadejściem września 1939 roku od tych odpowiedzi będzie zależało również jego życie. Romans Marity                        

i Mateusza to opowieść niepodobna do innych, złożona, pełna wyborów, ulotnych nadziei i cierpienia. Ale też 

wierna faktom historycznym.  

 

 

54. Karminowe serce / Dorota Gąsiorowska.- Kraków : Między Słowami, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kawiarnie i cukiernie , Kobieta , Tajemnica , Zawód miłosny , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Kiedy Laura trafia do urokliwej cukierenki, której właścicielka od lat ręcznie wyrabia pachnące łakocie, nie może 

oprzeć się magii tego miejsca. Zapach aromatycznej czekolady i kolorowe, pękate słoje z żurawiną i migdałami 

przyprawiają ją o zawrót głowy. Laura boi się jednak, że ani przeprowadzka i nowy dom wśród wrzosowisk, ani 

bliskość magicznej cukierenki nie ukoją bólu po tym, co stało się kilka lat wcześniej. Wtedy ktoś, kto wydawał się 

bliski, sprawił, że serce Laury pękło, a jakaś część jej samej odeszła na zawsze. Dziewczyna nie podejrzewa 

jednak, że właścicielka cukierni skrywa pewien sekret… Czy magia tego miejsca i życzliwi ludzie pomogą Laurze 

odzyskać nadzieję? I czy to prawda, że złamane serce może jeszcze pokochać - nawet dwa razy mocniej?  
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55. Klątwa przeznaczenia / Monika Magoska-Suchar, Sylwia Dubielecka.- Gdynia : 

Wydawnictwo Novae Res, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarodzieje , Magia , Miłość , Organizacje , Powieść , 

Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Arienne, młoda czarodziejka, szukając schronienia przed grożącym jej niebezpieczeństwem, postanawia zaufać 

Przeznaczeniu. Uzbrojona jedynie w magiczne umiejętności oraz kobiecą intuicję i spryt, przybywa do siedziby 

Związku - bractwa rządzonego twardą męską ręką, gdzie nie ma miejsca dla inteligentnych, uzdolnionych kobiet, 

takich jak ona. Zmuszona znosić liczne upokorzenia ze strony bezwstydnych Związkowców, Arienne wchodzi pod 

protektorat jednego z najsilniejszych i najgroźniejszych z nich. Nie spodziewa się jednak, że za sprawą 

intrygującego, czarnowłosego mężczyzny cały jej plan się skomplikuje, zaś Los wyznaczy im wspólną misję.  

 

 

56. Klucz zagłady / James Rollins ; z angielskiego przełożył Paweł Wieczorek.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

(Sigma Force / James Rollins ; cz. 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Broń biologiczna , Milionerzy , Służby specjalne , Spisek , 

Mali , Norwegia , Wielka Brytania , Włochy , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

W strzeżonym laboratorium na Uniwersytecie Princeton umiera znany profesor genetyki. Ojciec Marco Giovanni 

zostaje zamordowany w samym sercu Watykanu. Syn senatora zostaje znaleziony martwy nieopodal obozu 

Czerwonego Krzyża w Afryce Zachodniej.  Trzy morderstwa, trzy kontynenty, jeden wspólny trop – na ciałach 

wszystkich ofiar pozostawiono pogański znak: krzyż Druidów. Agenci Sigma Force pod dowództwem komandora 

Graya Pierce'a podążają tym śladem i wpadają na trop wiodący aż w mroki średniowiecza, do jedenastowiecznej 

Anglii i katastralnej Księgi Obrachunku, powstałej jako próba kompleksowego przeglądu gruntów i ludności. 

Dlaczego niektóre z wiosek wymienionych w dokumencie zostały opatrzone jednym tylko słowem vastare – 

spustoszone? Na wyspie Bardsey komandor Pierce trafia na ślady tajemniczej, wysoko toksycznej substancji, która 

mogła przyczynić się do śmierci ogromnej liczby ludzi. Ktoś chce wykorzystać starodawną substancję, by pod 

przykrywką walki z głodem stworzyć śmiercionośną broń. Gra toczy się o najwyższą stawkę.  

 

 

57. Kłamca i jego kat / Christoffer Carlsson ; przełożyła Elżbieta Frątczak-Nowotny.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2016. 

(Czarna Seria : kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leo Junker (postać fikcyjna) , Policjanci , Szwecja , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Leo Junker powraca! Charles Levin, szef Leo Junkera, jego mistrz i mentor, przechodzi na emeryturę i wraca do 
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Bruket, małej rolniczej osady na południu Szwecji. Niedługo po tym zostaje zastrzelony we własnym domu. 

Miejscowa policja wszczyna śledztwo. Prowadzi je młoda detektyw Tove Waltersson. Na miejsce przybywa też 

Leo Junker, który niedawno powrócił do służby po długim zwolnieniu.  Niebawem okazuje się, że skomplikowana 

przeszłość Charlesa Levina skrywa wiele tajemnic. Przebieg dochodzenia komplikuje się dodatkowo, kiedy 

wychodzi na jaw, że młoda śledcza Tove jest siostrą policjanta, którego Junker dwa lata wcześniej zastrzelił 

podczas akcji.  Podobnie jak w "Niewidzialnym człowieku z Salem" przeszłość znów niespodziewanie powraca do 

Leo Junkera i komplikuje całe jego życie.  

 

 

58. Kobieta w oknie / A. J. Finn ; przełożył Jacek Żuławnik.- Wydanie 2.- Warszawa : 

W.A.B - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Voyeryzm , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Czy zawsze można wierzyć własnym oczom? Anna Fox straciła wszystko: szczęśliwą rodzinę, pracę oraz zdrowie. 

Od miesięcy nie postawiła stopy za progiem domu. Całe dnie spędza w Internecie, przed telewizorem lub 

szpiegując sąsiadów za pomocą aparatu fotograficznego. Pozbawiona własnego życia coraz bardziej zaczyna 

przeżywać cudze… Najwięcej uwagi poświęca Russellom, rodzinie nowej w tej okolicy i tak podobnej do tej, 

którą jeszcze niedawno sama miała. Jednak pewnej nocy widzi coś, czego nie powinna oglądać. Jej świat się 

rozpada, a na jaw wychodzą szokujące sekrety. Co jest prawdą, a co zmyśleniem? Kto jest w niebezpieczeństwie, 

a kto panuje nad sytuacją? W tym piekielnie wciągającym thrillerze nikt - i nic - nie jest tym, czym się wydaje!  

 

 

59. Kobiety ciężkich obyczajów / Natasza Socha.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo 

Pascal, 2017. 

(Matki, czyli córki / Natasza Socha ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Prostytucja , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Są kobiety, dla których mężczyzna jest tylko dodatkiem. Do sukienki i do życia.  Kwiryna mieszka w barwnej, 

przedwojennej Warszawie, a splot nieoczekiwanych okoliczności wprowadza ją do świata ekskluzywnych 

prostytutek. Nie śni o księciu z bajki, szczęśliwej rodzinie ani miłości na zawsze. Kira, jej prawnuczka, dziedziczy 

po prababce nie tylko różnobarwność tęczówek, ale i nonszalancję, z jaką traktuje płeć męską. Czy Kirze uda się 

odmienić swoje przeznaczenie, czy powtórzy błędy Kwiryny?  
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60. Kołysanka / Bartłomiej Piotrowski.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 

2018. 

(EditioBlack) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Seryjni zabójcy , Uprowadzenie , Powieść , Kryminał 

, Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Od wielu miesięcy gliwicka policja bezskutecznie próbuje złapać tajemniczego Pana Kołysankę, który porywa                 

i zabija dzieci, a ich ciała podrzuca na śląskich placach zabaw. Kiedy znika sześcioletnia Zuza, jej ciocia 

rozpoczyna prywatne śledztwo, w którym pomaga jej przyjaciel ojca dziewczynki. Od tej pory Gaja Wolf i Oskar 

Krul mimo wzajemnej niechęci muszą się nauczyć ze sobą współpracować, żeby powstrzymać mordercę.  

Korzystając z wojskowego doświadczenia i lekceważąc przepisy prawa, nietypowy duet odkrywa, że rodzice 

wszystkich zabitych dzieci byli ze sobą powiązani. Kiedy ich śledztwo wykazuje, że morderca jest bliżej, niż 

mogłoby się wydawać, pojawia się szansa, aby zmusić go do błędu i dotrzeć do porwanej dziewczynki.  Czy uda 

im się w końcu dorwać Pana Kołysankę i odkryć jego wszystkie tajemnice?  

 

 

61. Kradzione róże / Anna Łacina.- Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 

2015. 

(Seria z Kropką) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Miłość , Pielgrzymki , Przyjaźń , 

Rodzeństwo , Toksyczne związki , Wakacje , Częstochowa (woj. śląskie) , Grecja , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

Studentka medycyny wyjeżdża na wymarzone wakacje do Grecji. Tymczasem jej młodsza siostra jak co roku 

wyrusza do Częstochowy. Po raz pierwszy nie towarzyszy jej nikt z rodziny. Tej pielgrzymki nigdy nie zapomni... 

Co może się przytrafić wśród starożytnych ruin i zapierających dech w piersiach krajobrazów? Czy aby uchronić 

kogoś przed niebezpieczeństwem, wystarczy po prostu mocno kochać? Jak poradzi sobie rodzina wystawiona na 

poważną próbę?  

 

 

62. Krok za tobą / Lisa Gardner ; z języka angielskiego przełożyła Daria Kuczyńska-

Szymala.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

(Kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pierce Quincy (postać fikcyjna) , Rainie Conner (postać 

fikcyjna) , Dziecko maltretowane , Rodzeństwo , Oregon (Stany Zjednoczone ; stan) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

Osiem lat temu starszy brat Sharlah Telly Ray Nash zatłukł pijanego ojca kijem bejsbolowym, by uratować im 

obojgu życie. Teraz trzynastoletnia Sharlah wreszcie odnalazła swoje miejsce na świecie. Emerytowany psycholog 

kryminalny z FBI, Pierce Quincy, i jego partnerka, Rainie Conner, właśnie mają ją adoptować. I wtedy policja 

otrzymuje zgłoszenie. Podwójne zabójstwo na pobliskiej stacji benzynowej, a potem relacje o uzbrojonym 
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podejrzanym, który grasuje z bronią po lasach Oregonu. Quincy i Rainie natychmiast ruszają na pomoc w pościgu. 

Wszystko wskazuje na to, że mordercą może być Telly Ray Nash. A wygląda na to, że dopiero się rozkręca. Gdy 

polowanie na Telly’ego zwalnia, Quincy i Rainie muszą odpowiedzieć sobie na dwa kluczowe pytania. Dlaczego 

po ośmiu latach ten młody człowiek zaczął znowu zabijać? I co to oznacza dla Sharlah?  

 

 

63. Kropla nadziei / Katarzyna Michalak.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

(Seria mazurska / Katarzyna Michalak ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Uczucia , Wieś , Mazury , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Każdy pragnie być kochany, każdy, bez wyjątku. Miłość jest nam niezbędna do życia jak oddychanie, a kto 

twierdzi inaczej, ten kłamie - albo jest bez serca. Tragiczne wydarzenia ostatnich tygodni sprawiły, że świat 

Mateusza, Siergieja i Nataniela legł w gruzach, a w ich sercach zapanowała rozpacz. Senna, urocza mazurska 

wioska, stała się świadkiem najtrudniejszych chwil w ich życiu. Czy Siergiej będzie w stanie pogodzić się                    

z odejściem tej, której zaufanie i miłość z tak wielkim trudem odzyskał? Czy Mateusz na nowo odnajdzie sens 

istnienia? A Nataniel? Czy i dla niego wreszcie wzejdzie słońce? Nawet po najczarniejszej nocy nastaje dzień,                

a gdy przyjdzie czas, zbolałe serce jest w stanie uleczyć choćby mała kropla nadziei. Kto lub co odegra taką rolę  

w losach trzech życiowych rozbitków? Jak skończy się ta porywająca mazurska opowieść?  

 

 

64. Królestwo / Szczepan Twardoch.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Holokaust , Żydzi , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Ryfka w swej kryjówce pielęgnuje na wpół przytomnego Jakuba Szapirę. Dawny król Warszawy niczym nie 

przypomina niegdysiejszego postrachu stolicy. Jego dawna kochanka na gruzach nocami zdobywa pożywienie, 

pieniądze wymienia na broń. Żyje jak nocny potwór. Ma jeden cel - przetrwać. Tymczasem syn Jakuba Szapiry, 

Dawid, przejmuje rolę swojego ojca. Robi wszystko, by jego brat Daniel i matka Emilia przeżyli. Upodleni,                  

w głodzie i zimnie, Ryfka i Dawid czują, że jako Żydzi nie mogą liczyć na nikogo, na pewno nie na Polaków.  

 

 

65. Królestwo kanciarzy / Leigh Bardugo ; przełożył Wojciech Szypuła.- Warszawa : 

Wydawnictwo Mag, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Oszustwo , Przestępcy , Spisek , 

Władza , Powieść przygodowa , Fantasy 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 
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Kaz Brekker i jego ekipa dopiero co przeprowadzili skok przekraczający najśmielsze wyobrażenia. Zamiast jednak 

dzielić sowite zyski, muszą walczyć o życie. Zostali wystawieni do wiatru i poważnie osłabieni; dokucza im brak 

funduszy, sprzymierzeńców i nadziei. Na ulicach miasta trwa wojna. Wzajemna lojalność w obrębie ekipy - i tak 

już krucha i wątpliwa - zostaje wystawiona na ciężką próbę. Kaz i jego ludzie muszą się postarać, żeby znaleźć się 

po stronie zwycięzców. Bez względu na koszty.  

 

 

66. Lissy / Luca D'Andrea ; przełożył Andrzej Szewczyk.- Warszawa : Wydawnictwo 

W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Góry , Osoby zaginione , Przestępcy , Wypadek drogowy , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-wł.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Piękna młoda Marlene, chce zerwać z przeszłością, decyduje się wyjść za Herr Wegenera, bogatego kryminalistę. 

Po kilku latach postanawia jednak zostawić męża, a odchodząc, zabiera coś bardzo wartościowego. Podczas 

ucieczki dochodzi do wypadku, Marlene rozbija samochód i traci przytomność. Na ratunek zjawia się Simon 

Keller - tajemniczy pustelnik mieszkający wysoko w górach. Mężczyzna z troską zajmuje się Marlene. Powoli 

zaczyna się budować między nimi przedziwna więź... Tymczasem Herr Wegener rozpoczyna poszukiwania żony. 

Jej zniknięcie wywołało niebezpieczne skutki, uderzające w potężną organizację przestępczą. W sprawę zostaje 

zaangażowany bezimienny zaufany człowiek, co oznacza wyrok: Marlene musi zginąć. Czy pustelnik zdoła ją 

ochronić? A czy Marlene rzeczywiście może zaufać Simonowi?  

 

 

67. Listy sprzed lat / Roma J. Fiszer.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 2018. 

(Edipresse Książki) 

(Szczęście niejedno ma imię / Roma J. Fiszer ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Przyjaźń , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Zawód w przyjaźni sprawia, że trudno jest odzyskać wzajemne zaufanie… Dramatyczne okoliczności powodują, 

że Iwonie i Ewie, po latach wzajemnej niechęci, udaje się odbudować przyjaźń, a skrywana dotąd wielka 

tajemnica jednej z nich, wreszcie wychodzi na jaw. Dzięki sile przyjaźni powraca odwaga, by zawalczyć o siebie, 

uwolnić się od wcześniejszych złych wyborów. Odwaga, by spróbować podążyć drogą wielkiego uniesienia                     

z młodości… Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawia, że w życiu Iwony pojawia się mężczyzna sprzed lat. Ten 

sam, o którym dotąd miała śmiałość tylko śnić, ukradkiem zaglądać w przechowywane od niego listy, powraca 

niczym książę z bajki...  
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68. Lucyfer / Jennifer L. Armentrout ; przełożyła Katarzyna Agnieszka Dyrek.- 

Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Rodzeństwo , Sekrety rodzinne , Luizjana 

(Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Julia Hughes przez całe życie postępowała ostrożnie, jednak wszystko się zmienia, gdy pewnego dnia otrzymuje 

bolesną lekcję. Stara się zacząć wszystko od początku, znajdując nową pracę na luizjańskich bagnach. Poznaje tam 

przystojnego Luciana de Vincenta. Bracia de Vincent znani są ze swojego bogactwa i mrocznej reputacji. Gdy ich 

zaginiona przed laty siostra wraca do domu, zatrudniają Julię jako opiekunkę. Ale nie będzie to tak proste zadanie, 

jak wydawało się na początku. W rezydencji czekają na Julię mroczne niebezpieczeństwa oraz aż nazbyt 

seksowny szef. Praprababka de Vincentów twierdziła niegdyś, iż mężczyźni z ich rodu mogą zakochać się tylko 

raz w życiu. Najwyraźniej nadeszła właśnie kolej Luciana. Nowo poznana kobieta nie powinna jednak dowiedzieć 

się o niektórych sekretach rodziny. Tymczasem w posiadłości dochodzi do tajemniczej śmierci ojca braci. Czy 

ktoś chce wyeliminować rodzinę de Vincentów? Czy Julii i Lucianowi uda się rozwiązać zagadkę?  

 

 

69. Łapy precz od żartów / Abelard Giza, Jacek Stramik.- Warszawa : Wielka Litera, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stand-uperzy , Listy , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Przygotujcie się na mieszankę czarnego humoru, jadowitej ironii, wszelkich sprośności oraz łamanie granic smaku 

i przyzwoitości. Giza i Stramik robią streaming z rzeczywistości co dwie doby. Stramik jest anarchistą                         

i abnegatem, testującym wszystkie dostępne i te mniej dostępne na rynku używki. Uderza w świętości, bo to 

pobudza intelekt. Giza tłumaczy i tonuje - i choć jest równie ironiczny, to jednak najwyżej stawia rodzinę i dzieci. 

Sceniczny duet doskonały i mieszanka wybuchowa na papierze. Geje, aborcja, eutanazja. Rasizm, szowinizm                   

i celebryci. Narkotyki, głupota polityków, medialne kompromitacje. Życiowa beznadziejność, sceniczna 

sprzedajność i permanentne niewyspanie. Nędza social mediów, celebrytoza w oparach mefedronu i komediowe 

know-how. Kerouac, Palahniuk, Hunter S. Thompson i Paulo Coelho. Netflix, serialoza, hotelowy kac                            

i patostreaming. Palce lizać! Nie ma tabu, nie ma granic - łapy precz od żartów!  

 

 

70. Łowca / Lars Kepler [pseudonim zbiorowy] ; przełożył ze szwedzkiego Maciej 

Muszalski.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat, 2018. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joona Linna (postać fikcyjna) , Seryjni zabójcy , Szwecja , 

Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-11 
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Po dwóch latach spędzonych w pilnie strzeżonym więzieniu Joanna Linna, były komisarz sztokholmskiej policji, 

zostaje poproszony o pomoc w ujęciu zabójcy znanej osobistości. Czy zbrodnia miała związek z terroryzmem? 

Wkrótce dochodzi do następnych morderstw, a ofiary przed śmiercią słyszą dziecięcą rymowankę o królikach. 

Linna podejmuje wyzwanie i współpracuje z policjantką Sagą Bauer, próbuje powstrzymać nieuchwytnego Łowcę 

Królików.  

 

 

71. Magia grudniowej nocy / Gabriela Gargaś.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Boże Narodzenie , Uczucia , Bieszczady (góry) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

W małym bieszczadzkim miasteczku mieszkańcy śnią o Świętach jak z bajki. Wśród wzgórz otulonych śniegiem, 

w małych domkach, w których pachnie cynamonowymi wypiekami, to marzenie może się spełnić… Czy pierwsza 

gwiazdka przyniesie ukojenie? Michalina już niedługo zostanie mamą. Radość oczekiwania na maleństwo zakłóca 

jej jednak obawa, że będzie musiała wychowywać je sama. Czy Przemek wybaczy jej dawne błędy i stworzą 

kochającą się rodzinę? Przed Świętami babcia Zosia niemal nie wychodzi ze swojej cukierni „Cynamonowe 

serca”, bo zamówień na przepyszne pierniczki, makowce i serniki spłynęło jeszcze więcej niż w ubiegłym roku. 

Niefortunny wypadek sprawi, że nie będzie mogła sama dokończyć wypieków. Na szczęście ktoś chętnie jej 

pomoże… W te Święta każdy odkryje coś wyjątkowego. Bo przecież najpiękniejsze podarunki od losu dostajemy, 

kiedy najmniej się tego spodziewamy.  

 

 

72. Magia powrotu / Lisa Kleypas ; przełożyła Agnieszka Myśliwy.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Mezalians , Rozstanie , Tajemnica , New 

Hampshire (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Podarowała mu swoją niewinność… Lady Aline Marsden dorastała w przekonaniu, że musi poślubić mężczyznę             

z tej samej warstwy społecznej, lecz od chwili, gdy poznała Johna McKennę, ryzykuje wszystko, by z nim być. 

Oddał jej swoje serce. Choć łączy ich zakazane uczucie, miłość McKenny do pięknej Aline jest zbyt silna, by 

mógł się jej oprzeć. Gdy tajemnica wychodzi na jaw, McKenna zostaje zmuszony do wyjazdu na zawsze, nie 

wiedząc, że Aline zrezygnowała z niego tylko dlatego, by go ocalić. Teraz McKenna powrócił. Odniósł w życiu 

sukces i pragnie zemścić się na kobiecie, która złamała mu serce. Okazuje się jednak, że płomienna miłość, która 

ich połączyła, nie wygasła… A gdy na jaw wychodzi najgłębiej skrywany sekret Aline, wspólnie odkrywają, że 

nawet przeznaczenie musi ulec sile ich miłości.  
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73. Mąż potrzebny na już / Małgorzata Falkowska.- Wydanie 1., dodruk.- Chorzów : 

Wydawnictwa Videograf, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Lekka komedia z nutą romantyzmu o sześciu przyjaciółkach z dzieciństwa, które mimo różnych zawodów                      

i zainteresowań wspierają się w ważnych momentach życia. 28-letnie singielki, dzielące swoje sekrety od czasów 

podstawówki, kłócą się o wszystko, ale kibicują Bernadecie w realizacji ambitnego planu. Tradycyjna zabawa               

w postanowienia noworoczne staje się dla niej początkiem trudnej drogi w poszukiwaniu męża. Jej perypetie 

ukazują, jak ciężko w XXI wieku znaleźć idealnego kandydata, mimo wielu możliwości, jakie daje nam świat. 

Bernadeta w każdym napotkanym mężczyźnie widzi przyszłego męża, ale kolejne związki przynoszą 

rozczarowania.  

 

 

74. Miłość zostaje na zawsze / Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska.- Warszawa : 

W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2018. 

(Ogród Zuzanny / Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzypokoleniowe , Rodzina , Uczucia , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Zuzanna i Adam poznali i pokochali się na studiach, jednak nie dane było im być razem. Adam wyjechał na studia 

za granicę, po jakimś czasie ożenił się i przejął zarząd nad majątkiem teściów. Zuzanna zaś rzuciła naukę, krótko 

była mężatką, a od lat samotnie wychowuje dziecko. Jednak los jest przewrotny i - po trzynastu latach - spotykają. 

Adam zamawia projekt ogrodu, którym zajmować się ma właśnie Zuzanna. Kobieta postanawia przekazać mu 

wiadomość ukrytą w roślinach. W końcu nie od dziś fascynuje ją sekretny język kwiatów, często „pisze” w ten 

sposób wiadomości do swoich bliskich. Czy Adam zdoła zrozumieć ukryte przesłanie?  

 

 

75. Mock : pojedynek / Marek Krajewski.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eberhard Mock (postać fikcyjna) , Nauczyciele akademiccy , 

Samobójstwo , Studenci , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Breslau, 1905. Życie Eberharda Mocka - syna ubogiego szewca z Wałbrzycha - toczy się w murach uniwersytetu                 

i w brudnych, wilgotnych zaułkach wielkiego miasta. Trawiony niedostatkiem i wzgardzony przez innych 

studentów, ukojenia szuka w studiowaniu dźwięcznych łacińskich kadencji, a rozrywki - w kuflu taniego piwa i w 

ramionach sprzedajnych dziewcząt. Kiedy wydziałem filozoficznym wstrząsną kolejne samobójstwa wykła-
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dowców, a w jego życiu pojawi się tajemnicza rosyjska studentka, Mock przekona się, że zło może kryć się 

wszędzie - i pod podbitymi gronostajem togami profesorów, i w brudnych wychodkach plugawych dzielnic. 

Jeszcze nie wie, że wkracza na drogę, z której nie ma powrotu.  

 

 

76. Moje serce w dwóch światach / Jojo Moyes ; tłumaczenie Agnieszka Myśliwy, 

Nina Dzierżawska.- Warszawa : Między Słowami, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lou Clark (postać fikcyjna) , Ludzie bogaci , Relacje 

międzyludzkie , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Josh ma spojrzenie zupełnie jak Will. Ten sam uśmiech, ten sam kolor włosów. Lou zaniemówiła, kiedy zobaczyła 

go po raz pierwszy. Czy to możliwe, że istnieje mężczyzna aż tak podobny do miłości jej życia? Miłości, która, jak 

się zdawało, bezpowrotnie odeszła?  Nowy Jork, miasto drapaczy chmur, urokliwych restauracji, rozświetlonych 

alei i ludzi w ciągłym biegu. Miasto, które spełnia marzenia. Lou przyjeżdża tam, by nauczyć się nowych rzeczy. 

Wie, jak wiele kilometrów dzieli ją od Londynu, w którym mieszka Sam, jej nowy chłopak. Wie, że świeży 

związek może nie przetrwać próby odległości. Właśnie wtedy poznaje Josha. Jasne staje się, że każda decyzja, 

którą podejmie, całkowicie zmieni jej życie. Jojo Moyes powraca do swoich ukochanych bohaterów: "Zanim się 

pojawiłeś" i "Kiedy odszedłeś". Czy warto żyć dawnym uczuciem, czy może lepiej bez oglądania za siebie 

otworzyć się na kogoś zupełnie innego?  

 

 

77. Monachium / Robert Harris ; z angielskiego przełożył Andrzej Szulc.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chamberlain, Neville (1869-1940) , Hitler, Adolf (1889-1945) 

, Dyplomaci , Polityka , Szpiegostwo , Układ monachijski (1938) , Londyn (Wielka 

Brytania) , Monachium (Niemcy) , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Wrzesień 1938 roku. Hitler za wszelką cenę chce rozpocząć wojnę. Brytyjski premier Chamberlain desperacko 

próbuje utrzymać pokój. Wszystko rozstrzygnie się w mieście, które już zawsze będzie się kojarzyło z tym 

wydarzeniem: jedni nazwą je układem, inni - dyktatem monachijskim. Podczas gdy samolot z Chamberlainem na 

pokładzie leci nad kanałem La Manche, z Berlina do Bawarii zmierza pociąg z Führerem. Wsród osób 

towarzyszących premierowi Wielkiej Brytanii jest jego dobrze zapowiadający się prywatny sekretarz, Hugh Legat. 

W pociągu zaś jedzie niemiecki dyplomata należący do niewielkiej grupy spiskujących przeciwników Hitlera. 

Kiedyś studiowali razem w Oksfordzie, lecz przed sześcioma laty ich drogi się rozeszły. Teraz przyszłość Europy 

zależy od tego, czy znowu się skrzyżują. I czy w sytuacji, w której gra toczy się o najwyższą stawkę, dopuszczą 

się zdrady. Staną po stronie przyjaciół, rodziny, kraju czy swoich przekonań?  
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78. Na skraju załamania / B. A. Paris ; z angielskiego przełożyła Maria Olejniczak-

Skarsgård.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Strach , Poczucie winy , Zabójstwo , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Wszystko zaczęło się tamtej nocy. W lesie. Cass Anderson nie sprawdziła, czy samotna kobieta siedząca                       

w samochodzie zaparkowanym na odludziu nie potrzebuje pomocy. A teraz okazało się, że kobieta została 

zamordowana. Od tamtej pory Cass nie może się pozbierać. Nękana wyrzutami sumienia i głuchymi telefonami, 

zaczyna popadać w obłęd. Coraz częściej nie może sobie przypomnieć, czy zażyła lekarstwa, jaki jest kod do 

alarmu i czy leżący na blacie nóż na pewno nie był pokryty krwią... A skoro nie można zaufać sobie, to czy można 

ufać komukolwiek?  

 

 

79. Należysz do mnie / Karen Rose ; z angielskiego przełożyła Anna Dobrzańska.- 

Wydanie 3. (kieszonkowe 2.).- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze sądowi , Policjanci , Seryjni zabójcy , Powieść , 

Kryminał , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

J.D. Fitzpatrick, detektyw wydziału zabójstw policji Baltimore, widział w swoim życiu wiele przemocy i ofiar 

zbrodni. Także podczas służby w Afganistanie. Ale nic nie przygotowało go na widok zmasakrowanych zwłok, 

które jakiś szaleniec porzuca w różnych częściach miasta. Fitzpatrick zrobi wszystko, by dopaść brutalnego 

mordercę, który najwyraźniej realizuje plan krwawej zemsty... Lucy Trask, patolog sądowy, jest zaintrygowana 

pasją, z jaką działa przystojny detektyw. Ale wspólna praca przy śledztwie nie jest dobrą okazją do nawiązywania 

romansu. Zwłaszcza, że Lucy ukrywa mroczny sekret, który stawia ją na celowniku bezwzględnego szaleńca. Im 

więcej ciał trafia do kostnicy, tym więcej pojawia się tropów...  

 

 

80. Nauczyciel tańca / Anna Dąbrowska.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choreoterapia , Miłość , Nauczyciele tańca , Rodzeństwo , 

Trauma , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Byli jak dwa kontrastowe kolory – czerń i biel. Nosili w sobie mrok, lecz wierzyli, że uczucie, które ich połączyło, 

okaże się silniejsze niż narastające od lat ciemności… To opowieść o chłopaku, który tańczy, by wyrzucić 

drzemiącą w nim złość, oraz o kobiecie, która skrywa wielką tajemnicę. To także historia jej siostry, cierpiącej na 

rzadką chorobę, dla której taniec okazuje się wybawieniem. Co się stanie, gdy splotą się losy tej trójki?  
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81. Nie ma jej / Joy Fielding ; z angielskiego przełożyła Edyta Jaczewska.- Warszawa : 

Świat Książki, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Matki i córki , Rodzina , Kryminał , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Caroline Shipley wraz z mężem Hunterem i dwiema córeczkami, Michelle i Samanthą wyjeżdża do snobisty-

cznego kurortu Baja w Meksyku, żeby uczcić rocznicę ślubu. Namówiona przez męża zostawia dziewczynki bez 

opieki w apartamencie hotelowym i schodzi z Hunterem na kolację. Po powrocie dokonuje przerażającego 

odkrycia: dwuletnia Samantha zniknęła. Caroline czekają lata udręki. Próbuje ratować rozpadające się 

małżeństwo, jest nękana przez media, które piętnują ją jako zimną, nieodpowiedzialną matkę, musi też radzić 

sobie ze skłonną do zachowań autodestrukcyjnych starszą córką. Borykając się z tymi problemami, rozpaczliwie 

chwyta się nadziei, że Samantha kiedyś się odnajdzie. Pewnego dnia otrzymuje telefon. Głos młodej dziewczyny 

w słuchawce oznajmia: „Chyba jestem pani córką”.  

 

 

82. Niecodzienny upominek / Maria Ulatowska, Jacek Skowroński.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , List , Mazury , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Cyklu Szczepankowskiego część druga… Miłość, która rozpoczęła się nad jeziorem. Niespodziewany syn…                   

i upominek, wieszczący szczęśliwe zakończenie całej opowieści. Pewien list sprzed wielu, wielu lat… Czy 

zmieniłby życie adresata, gdyby został przeczytany wcześniej? Czy w życiu Stefana jedynie przemiana z Wiechcia 

w doktora Bielaka była momentem zwrotnym? A jaki był wpływ pewnego hat-tricka na Adriana, światowej klasy 

piłkarza, w którego życie wplątała się… macocha? Historia, która zaczęła się od spotkania dwójki przeuroczych 

wisusów, Zojki i Krzysia, nad Jeziorem Szczepankowskim, toczy się dalej. Tym razem główne role w opowieści 

grają nieco starsi bohaterowie: babcia Krystyna i doktor Stefan Bielak. Udowadniają, że miłość nie jest wyłącznie 

domeną młodych ludzi, a z kart książki bije optymizm i ciepło, znane już setkom tysięcy czytelników, którzy 

przeczytali trzy tomy "Sosnówki".  

 

 

83. Nigdy nie zapomnisz / Kathryn Croft ; z języka angielskiego przełożyła Ewa 

Kleszcz.- Warszawa : Burda Media Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Tajemnica , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-11 
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Leah Mills wiedzie życie uciekinierki i wciąż próbuje wymazać z pamięci wstrząsające wydarzenia z przeszłości. 

Samotna, pozbawiona przyjaciół i miłości, izoluje się od świata, jednak gdy na horyzoncie pojawia się Julian, 

bohaterka zaczyna wierzyć, że w końcu uda się jej ułożyć sobie życie. Ale Julian chyba nie jest tym, kim się 

wydaje, a przeszłość i tak o sobie przypomina. W rocznicę tamtego przerażającego dnia Leah otrzymuje kartkę            

z życzeniami. Dociera do niej, że jest ktoś, kto nie pozwoli jej zapomnieć i nie spocznie, dopóki nie zniszczy 

namiastki normalnego życia, jaką sobie stworzyła. Ale czy Leah rzeczywiście jest tylko niewinną ofiarą, czy może 

zasłużyła na karę? Czy ktokolwiek będzie mógł ją zrozumieć… i jej wybaczyć?  

 

 

84. Nikt nie idzie / Jakub Małecki.- Kraków : SQN - Wydawnictwo Sine Qua Non, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niepełnosprawni intelektualnie , Relacje międzyludzkie , 

Trudne sytuacje życiowe , Uczucia , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Po tym, jak Olga zobaczyła go po raz pierwszy, uporczywie wracał do niej w myślach. Tajemnicza postać                   

z kolorowymi balonami. Ni to mężczyzna, ni to dziecko. Ona samotna, on osobny i zamknięty we własnym 

świecie. Ich losy przetną się ponownie na skrzyżowaniu ulic w chwili tragicznego zdarzenia. Małecki prowokuje 

czytelnika, by na podstawie rozsypanych wspomnień stopniowo odkrywał prawdziwy bieg zdarzeń. Gdzieś są 

słowa niewypowiedziane, niespełnione relacje oraz gesty zawieszone między dwojgiem bliskich i obcych sobie 

ludzi. Wielkie miasto wypełniają miłość i samotność. Nikt nie idzie to powieść, w której buzują wielkie emocje. 

Hipnotyzuje, delikatnie sącząc czułe i ledwo wyczuwalne tony. Zostaje w pamięci na długo.  

 

 

85. Nora / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Daniel Podgórski (postać fikcyjna) , Klementyna Kopp (postać 

fikcyjna) , Policjanci , Lipowo (woj. kujawsko-pomorskie ; miejscowość fikcyjna) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Berenika jest zbuntowana i lubi chadzać własnymi ścieżkami. Po raz kolejny znika z domu. Jednak tym razem 

wszystko wydaje się być nie tak jak zazwyczaj. Co gorsza w sprawę zaangażowany jest ojciec jednego                          

z policjantów. Tymczasem w odległym o kilkadziesiąt kilometrów szpitalu psychiatrycznym zostaje zabita 

pacjentka. Na kilka godzin przed śmiercią wysyła enigmatyczną wiadomość z prośbą o pomoc. Czyżby wiedziała, 

że ktoś targnie się na jej życie? Jaki ma z tym wszystkim związek brutalnie okaleczone ciało odnalezione obok 

niedziałającej już dawno karuzeli? Co kryje studnia w zagajniku wśród pól? Czy aspirant Daniel Podgórski 

uporządkuje wreszcie swoje życie prywatne i zdoła powstrzymać mordercę, zanim zginie ktoś jeszcze?  

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

86. Obca w świecie singli / Krystyna Mirek.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 

2018. 

(Książki / Edipresse) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby samotne , Relacje międzyludzkie , Samotność , 

Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Karolinę i Jakuba w to nieznane miejsce niespodziewanie wyrzuciło życie. Oboje w krótkim czasie bardzo wiele 

stracili i zawiedli się na najbliższych. Czują się obco na planecie singli. To nie jest ich świat. Nie wierzą już                  

w miłość, nie potrafią nikomu zaufać. Karolina chce się poświecić wyłącznie wychowywaniu córeczki oraz 

ratowaniu upadającej restauracji. Jak może chroni swoje dziecko przed obojętnością jego ojca. Jakub chciałby móc 

uczestniczyć w wychowaniu swojego dziecka, ale jego partnerka postanawia go ukarać i skutecznie mu to 

uniemożliwia. Tych dwoje postanowi pomóc sobie nawzajem. Staną się najlepszymi singlami, jakich 

kiedykolwiek widziano. Silni i niezależni. Ale czy w życiu tylko o to chodzi? Czy naprawdę tylko na tym im 

zależało? Galeria barwnych postaci, lekkie pióro oraz dotykający bardzo wiele osób problem samotności, która ma 

wiele twarzy.  

 

 

87. Obława / Andrzej Ziemiański ; ilustracje Vladimir Nenov.- Lublin ; Warszawa : 

Fabryka Słów, copyright 2018. 

(Imperium Achai / Andrzej Ziemiański) 

(Virion / Andrzej Ziemiański ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Virion (postać fikcyjna) , Krainy i światy fikcyjne , Wojownicy 

, Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

Gdzieś na krańcu imperium Virion znajduje osadę zamieszkałą przez zbiegów takich, jak on. W miejscu, gdzie 

nikt nikogo nie pyta o przeszłość mógłby znaleźć cichy kąt dla siebie i swojej niezwykłej żony. Widmo wielkiej 

obławy zmusza go jednak do pośpiechu i uświadamia, że tak naprawdę...nie ma już gdzie uciekać. Tuż za 

granicami imperium czeka ich przeprawa przez szalejące morze, bezlitosną pustynię albo pogrążone w wojnie 

królestwa, gdzie Luańczyków witają naostrzonym palem. Jednego polujący na więźnia nie przewidzieli - dzikie 

zwierzę zagonione w pułapkę będzie walczyć o życie bez względu na cenę. A Virion jest najbezpieczniejszy niż 

wszystkie dzikie bestie. 

 

 

88. Obsesyjna miłość / Elena Ferrante ; z języka włoskiego przełożyła Lucyna 

Rodziewicz-Doktór.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Miłość , Śledztwo i dochodzenie , Śmierć bliskiej 

osoby , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Obsesyjna miłość - pierwsza książka Eleny Ferrante - to jedna z najważniejszych i najbardziej oryginalnych 
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współczesnych włoskich powieści, która ujawniła talent autorki. Zrealizowany w oparciu o książkę film                          

w reżyserii Maria Martonego odniósł wielki sukces. Historia opowiada o relacjach Amalii i Delii, matki i córki, 

którym autorka przygląda się bezlitosnym choć pełnym pasji wzrokiem. "Moja matka utonęła w moje urodziny, 

nocą 23 maja, w morzu przy miejscowości zwanej Spaccavento…" Tak zaczyna się powieść. Co spotkało Amalię? 

Kto był z nią tamtej nocy, gdy zginęła? Czy Amalia naprawdę była tak tajemniczą i niezaspokojoną kobietą, jak 

wyobrażała sobie jej córka? Delia próbuje to odkryć a jej śledztwo rozgrywa się w mrocznej scenerii Neapolu,                

w którym historia codziennych rodzinnych dramatów przemienia się w zapierający dech w piersiach thriller.  

 

 

89. Odważ się kochać / Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska.- Warszawa : W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

(Ogród Zuzanny / Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Poruszająca powieść o miłości, przyjaźni, pokonywaniu własnych słabości i zmienianiu życia na lepsze 

Kontynuacja ciepło przyjętego przez czytelników Ogrodu Zuzanny. Zuzanna i Adam powracają z podróży do 

Anglii. Razem z dorastającym synem zamieszkują w willi Jolancin i próbują ułożyć sobie wspólne życie. Kazia, 

prowadząca w Starej Leśnej księgarnię, staje przed widmem bankructwa. Wiola rozpoczyna terapię dla dorosłych 

dzieci alkoholików, a w jej życiu pojawia się dwóch mężczyzn. Czy któryś z nich ma szanse na dłużej zagościć              

w jej sercu? Tymczasem Starą Leśną wstrząsa tajemnicza śmierć lokalnego biznesmena, Jana Marii Sochackiego, 

którego zwłoki zostają znalezione w cukierni prowadzonej przez pana Stanisława Grzyba... Wszystko wskazuje na 

to, że doszło do morderstwa. Komu zależało na śmierci przedsiębiorcy?  

 

 

90. Okruch / Anna Ficner-Ogonowska.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobro , Kobieta , Miłość , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Buzująca emocjami opowieść o miłości, tajemnicach i sile dobra Na początku jest grom z jasnego nieba. Jedno 

spojrzenie, jeden dotyk, jedno słowo. Od tej chwili życie dwojga ludzi zmieni się bezpowrotnie. Ona wreszcie 

zmierzy się ze swoim strachem przed bliskością. On odkryje prawdę o sobie i swojej rodzinie. Czy czeka ich 

wspólna przyszłość? Anna Ficner-Ogonowska zabierze Cię w świat prawdziwych uczuć, silnych przeżyć                        

i dramatycznych wydarzeń. "Okruch" to niezwykła powieść, która przywraca wiarę w sens życia i pozwala 

zrozumieć, czym jest odpowiedzialna miłość.  
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91. Ostatni list od kochanka / Jojo Moyes ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków : 

Między Słowami, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Dziennikarze , Kobieta , Listy , Relacje 

międzyludzkie , Zdrada , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Ellie, młoda dziennikarka, natrafia na ślad romansu sprzed lat. Po wielkiej miłości, która połączyła młodą mężatkę 

Jennifer i Anthony’ego, szorstkiego w kontakcie, ale wrażliwego reportera, pozostały tylko listy. Przejmujące                 

i wyjątkowe, fascynują Ellie na tyle, że postanawia poznać historię zakazanego związku i odkryć tajemnicę jego 

dramatycznego końca. Czy historia miłosnego skandalu z przeszłości może zupełnie odmienić życie samej Ellie            

i jej relację z żonatym mężczyzną? To inspirująca historia o tym, że warto znaleźć odwagę do podjęcia decyzji, 

która pozwoli zyskać to, co w życiu najcenniejsze. Nawet wbrew zdrowemu rozsądkowi i na przekór 

konwenansom.   

 

 

92. Ostrożnie z miłością / Samantha Young ; tłumaczenie Ewa Górczyńska- 

Warszawa : Burda Publishing Polska, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-szkoc.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Seria przypadkowych zdarzeń doprowadza do spotkania, które Ava i Caleb zapamiętają na zawsze. Chyba cały 

wszechświat sprzysiągł się przeciwko Avie. Powrót z Phoenix do domu w Bostonie okazuje się pełen 

niespodzianek: pewien arogancki Szkot, Caleb, sprzątnął jej sprzed nosa ostatni bilet w pierwszej klasie, jej lot 

zostaje odwołany, musi więc wracać okrężną drogą, z przesiadką i noclegiem w Chicago. Na dodatek spotyka tam 

niesympatycznego Caleba. Napięcie, które rośnie między bohaterami, doprowadza w końcu do… namiętnej nocy 

podczas przymusowej przerwy w podróży; nocy, jakiej Ava jeszcze nigdy nie przeżyła. Oboje traktują to jako 

jednorazową przygodę, ale za jakiś czas los znów postawi Caleba na drodze Avy… Decydują się wówczas na 

związek bez zobowiązań. Caleb przez swoje trudne doświadczenia z przeszłości nie chce się poważniej 

angażować. Ale Ava wkrótce przekonuje się, że przystojny Szkot wcale nie jest takim okropnym typem, za 

jakiego go uważała. Postanawia za wszelką cenę zawalczyć nie tylko o jego ciało, lecz także serce.  

 

 

93. Paranoja / Katarzyna Berenika Miszczuk.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joanna Skoczek (postać fikcyjna) , Lekarze , Medycyna 

sądowa , Samobójstwo , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.. 

Nowości:  2018-11 
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Lato w Warszawie, pomimo leniwej, wakacyjnej atmosfery, obfituje w serię dziwnych samobójstw. Lekarz 

medycyny sądowej Marek Zadrożny zaczyna przyglądać się kolejnym przypadkom. Wbrew opinii policji 

samobójstwa wydają mu się podejrzane. Na palcu jednej z ofiar znajduje kawałek czerwonej nitki. Podobny 

wyciąga z kieszeni innego zmarłego. Nikt jednak nie wierzy w jego teorie, a on sam zaczyna zastanawiać się, czy 

ma paranoję. Tymczasem Joanna Skoczek, wygadana lekarka psychiatrii, wraca do stolicy po urlopie. Wciąż 

usiłuje otrząsnąć się po tym, jak ledwie uniknęła śmierci z rąk tajemniczego wielbiciela. A może to także tylko 

paranoja? 

 

 

94. Patrick Melrose. [2] / Edward St Aubyn ; przełożył Łukasz Witczak.- Warszawa : 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Wielka Brytania , Powieść obyczajowa , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Spadkobierca arystokratycznego rodu Patrick Melrose, którego traumatyczne dzieciństwo i burzliwą młodość 

opisywały trzy pierwsze powieści cyklu, dorósł. Jest statecznym mężem i ojcem, ale rodzina, zamiast spokojną 

przystanią, okazuje się jedynie źródłem nowych rozterek i udręk. Ukojenia nie przynoszą mu ani romanse, ani 

alkohol. Na dodatek matka Patricka na stare lata wpada w szpony podejrzanego przewodnika duchowego, tak 

naprawdę sprytnego oszusta...  

 

 

95. Pierwsze słowo / Marta Kisiel.- Warszawa : Uroboros - Grupa Wydawnicza Foksal, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Pewnej nocy do jednej zamkowej celi trafia trzech morderców carów, a każdy z nich słuszny i jedyny. Wallenrod, 

Winkelried i Wawrzyniec, namaszczony może nie pośród królewskiego truchła w kościelnych podziemiach, ale 

przecież też w podziemiach... gorzelni. Stanisław Kozik nieoczekiwanie dla siebie znajduje się w odmiennym 

stanie żywotności. Sokółek zamienia się w słup soli w pewnym rozkosznie fikuśnym przedsiębiorstwie. A Oda 

Kręciszewska w dniu pogrzebu w lustrze dostrzega wąsik swojej matki, co prowadzi ją do podjęcia pewnych 

niezbyt przemyślanych, ale całkiem udanych życiowych decyzji. W tym tomie opowiadań nie brakuje też postaci 

już czytelnikom znanych, jak choćby pewnego pisarza o wyglądzie zmiętego muszkietera i jego prywatnego 

anioła. W bamboszkach. Czasem dowcipnie, innym razem mrocznie. Zawsze klimatycznie i z wielką klasą. Czy to 

zamtuz, czy biuro komisji przyznającej Certyfikat Międzynarodowej Jakości Fantastycznej, czy carski zamek,               

a może tonące we mgle zaułki miasta - Marta Kisiel udowadnia, że jej wyobraźnia (podobnie jak poczucie 

humoru) nie ma żadnych granic.  
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96. Pikantne historie dla pendżabskich wdów / Balli Kaur Jaswal ; przełożyła 

Agnieszka Patrycja Wyszogrodzka-Gaik.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erotyzm , Kobieta , Rodzina , Wdowieństwo , Londyn (Wielka 

Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-austral. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Przezabawna, podnosząca na duchu powieść o spotkaniu Wschodu z Zachodem. Nikki, córka indyjskich 

imigrantów, jest barmanką w Zachodnim Londynie. Do tej pory dystansowała się od tradycyjnej sikhijskiej 

społeczności i wolała bardziej niezależny (czyli zachodni) styl życia. Kiedy popada w finansowe tarapaty, 

podejmuje pracę nauczycielki kreatywnego pisania w ośrodku w samym sercu zamkniętej londyńskiej 

społeczności imigrantów z Pendżabu. Wskutek nieporozumienia sikhijskie wdowy, które zapisały się na kurs, chcą 

poznać podstawy pisania i czytania po angielsku, a nie zgłębić sztukę pisania krótkich form. Jednak Nikki szybko 

orientuje się, że jej kursantki to nie tylko skromne wdowy, które spędziły życie w cieniu ojców, braci i mężów. 

Nikki uczy je, jak wyrazić zamknięte w nich historie, przez co uwalnia nieoczekiwaną i ekscytującą twórczą siłę 

kobiet. Kiedy plotki wdów rzucają szokujące światło na śmierć młodej żony – nowoczesnej kobiety takiej jak 

Nikki – i kiedy wśród przyjaciółek rozchodzą się niektóre z erotycznych opowieści z zajęć, wybucha skandal, 

który stwarza zagrożenie dla wszystkich.  

 

 

97. Płomień i krzyż. T. 2 / Jacek Piekara ; ilustracje Leszek Woźniak.- Lublin ; 

Warszawa : Fabryka Słów, 2018. 

(Świat Inkwizytorów / Jacek Piekara ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Historia alternatywna , Inkwizycja , 

Opowiadania i nowele , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Inkwizytor Arnold Löwefell staje się coraz potężniejszym członkiem Wewnętrznego Kręgu Inkwizytorium. Cały 

czas usiłuje nie tylko odzyskać pamięć o swojej tajemniczej i mrocznej przeszłości, ale zmierzyć się z sekretami             

i wielopiętrowymi intrygami dręczącymi Święte Officjum. "Płomień i krzyż II" to również opowieść                              

o niezwykłych kobietach: o potężnej wiedźmie służącej obecnie chrześcijanom, o czarodziejce swobodnie 

przemierzającej demoniczne wymiary, o perskiej magini ognia, a także o najsłynniejszej z nich wszystkich - 

heroinie z antycznych czasów - Valerii Flawii, inkwizytorii Jego Świątobliwości... Właśnie te kobiety odcisną 

piętno na losach Świętego Officjum. One również zdecydują o przyszłości całego chrześcijańskiego świata.  

 

 

98. Pocałunek miłości / Shana Galen ; przekład Agnieszka Dębska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Uprowadzenie , Prywatni detektywi , Londyn 

(Anglia) , Powieść obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-11 
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Kiedyś nim wzgardziła. Teraz jej życie zależy od niego.  Kiedy książę Lennox wynajmuje sir Brooka Derringa, 

najlepszego angielskiego detektywa, prosząc go o odnalezienie jego córki, Brook zamierza jedynie uratować ją               

i powrócić do swego samotnego życia. Dzień w dzień walczy z najgorszymi kryminalistami, zdoła więc 

niewątpliwie sprostać ponownemu spotkaniu ze swą pierwszą miłością – dziewczyną, która złamała mu życie…  

Lady Lillian-Anne Lennox zawsze i za wszelką cenę starała się dorównać ojcowskim wymaganiom – choćby 

miała zrezygnować z pójścia za głosem serca. Kiedy zostaje porwana, a jej życiowe ideały legną w gruzach, Lila 

otrzymuje ostatnią szansę. Razem będą nie tylko błądzili po najmroczniejszych zakamarkach Londynu, ale                      

i zmagali się z dumą i uprzedzeniem, które kiedyś ich rozdzieliły...  

 

 

99. Podbój / B. V. Larson ; przekład Justyn Łyżwa.- Warszawa : Drageus Publishing 

House, 2017. 

(Star Force / B. V. Larson ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kyle Riggs (postać fikcyjna) , Imperializm , Istoty 

pozaziemskie , Kolonizacja kosmosu , Wojna , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Wielka międzygwiezdna wojna między robotami a istotami żywymi trwa. Siły Gwiezdne ponownie muszą 

powstrzymać maszynowych najeźdźców - ale jak? Kyle’owi Riggsowi udało się uwolnić Ziemię od makrosów, 

jednak za ogromną cenę. Wielkie maszyny już mu dłużej nie ufają. Jak wściekły pies, musi zostać 

wyeliminowany, a razem z nim Siły Gwiezdne. Jeśli ten plan się powiedzie, ludzkość czeka zagłada.  

 

 

100. Pojedynek uczuć / Krystyna Mirek.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Macierzyństwo , Praca , Trudne sytuacje życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Jak jeszcze może zaskoczyć nas życie? Trzydziestoletnia Maja mieszka ze swoim synkiem Krzysiem                            

w apartamencie kupionym za namową ojca dziecka, prezesa dobrze prosperującej firmy. Spełnia się zawodowo, 

od lat jest w trwałym związku, czy może zatem chcieć czegoś więcej? Może tylko tego, by ta sielanka trwała 

wiecznie, a przede wszystkim żeby nie okazała się złudzeniem… Pojedynek uczuć, napisany lekkim piórem, 

porusza ważne tematy. Humor, życiowa mądrość i akcja osadzona w realiach pracy w polskich firmach, które 

stawiają wiele kobiet przed trudnymi osobistymi wyborami. Lektura, która wzrusza i bawi, a jej bohaterowie na 

długo zostają w naszej pamięci.  
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101. Pokochać noc / Dennis Lehane ; przełożyła Maciejka Mazan.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Tajemnica , Powieść , Kryminał , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Rachel Childs, była dziennikarka telewizyjna, córka sławnej pisarki i żona dziedzica wielkiej firmy, Briana 

Delacroixa, prowadzi życie, które może wzbudzać zazdrość. Ale pozory mylą. Mieszka w luksusowym 

apartamentowcu i boi się z niego wychodzić. Skrywa doprowadza ją do obłędu tajemnicę. Żyje na co dzień                   

z człowiekiem, który nie jest tym, za kogo się podaje. I gdy pewnego deszczowego dnia Rachel ku własnemu 

zdziwieniu wychodzi z domu, na ulicy zauważa coś, co przewraca jej świat do góry nogami. I choć bardzo by 

chciała, nie może dłużej udawać, że wszystko jest w porządku, bo stawką w tej grze jest jej życie. Kobieta, która 

nie wierzyła w siebie, a bezgranicznie ufała mężowi, w dramatycznych okolicznościach jest zdana na własną 

inteligencję i odwagę. Kobieta, która uciekała przed mrokiem tego świata, musi w tym mroku żyć - i przeżyć…  

 

 

102. Pokuta / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eryk Deryło (postać fikcyjna) , Policjanci , Psychopatia , 

Zabójstwa seryjne , Lublin (woj. lubelskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Brutalny seryjny morderca Cztery Iks w końcu wpada w ręce policji. To jednak nie koniec koszmaru, wkrótce 

bowiem odnalezione zostają zmasakrowane zwłoki. Mimo iż schwytany psychopata nie mógł popełnić tej zbrodni, 

zna jej szczegóły. Co więcej, istnieje podejrzenie, iż niektóre z uprowadzonych przez Cztery Iksa kobiet wciąż 

żyją. Komisarz Eryk Deryło musi podjąć grę z mordercą, której stawką będzie nie tylko życie wielu niewinnych 

osób, ale także dusza śledczego. Demony z przeszłości policjanta nie pozwalają o sobie zapomnieć, a odżywające 

okrutne wydarzenia sprzed lat zaczynają przyprawiać go o szaleństwo. 

 

 

103. Pola i inne rzeczy teatralne / Hanna Krall.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Holokaust , Zbrodnia katyńska (1940) , Zło , Żydzi , Dramat 

(gatunek literacki) , Scenariusz 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Poruszające opowieści Hanny Krall przeniesione na scenę. Hanna Krall to nie tylko wzór dla pokolenia młodych 

reporterów, ale również pisarka inspirująca uznanych filmowców i wybitnych ludzi teatru. Motywy stale 

powracające w jej twórczości, dzięki swojej wyrazistości i ascetyczności stylistycznej, okazują się doskonałym 
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materiałem do przeniesienia na scenę czy na plan filmowy. "Pola i inne rzeczy teatralne" to kilka różnych historii: 

o szalonych dzielnych kobietach i zamachach - na rosyjskiego cara i na Lenina, o dwóch Markach Edelmanach,              

o złych postaciach, które uciekają z bajek, o Apolonii Machczyńskiej, która zginęła razem z ukrywanymi Żydami, 

o przyjacielu Kafki, który w kawiarni spotyka bohatera Kafkowskiego "Zamku"… Czerpali z nich Krzysztof 

Warlikowski, Kazimierz Dejmek czy Krzysztof Kieślowski. Bohaterowie tych opowieści wciąż żyją, mówią 

własnymi głosami i zadają bolesne pytania. Nadal istnieją w teraźniejszości i nie dają o sobie zapomnieć.  

 

 

104. Pomorzanie / Agnieszka Gładzik.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niemcy (naród) , Polacy , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , 

Świadomość społeczna , Pomorze Zachodnie , RFN , Szczecin (woj. 

zachodniopomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Wiosna roku 1945. W ruinach zniszczonego Szczecina spotykają się młoda Polka i Niemka. Pomimo przeciwności 

losu między dziewczętami nawiązuje się więź, która zdeterminuje całe ich życie. Rozdzielone przez historię                    

i politykę wrogich sobie krajów, usiłują zmierzyć się z trudną przeszłością i odnaleźć własną tożsamość. 

Współczesny Szczecin. Po latach rozłąki na nowo przecinają się drogi dawnych przyjaciół. Rozczarowani życiem 

na emigracji, pragną powrotu do stanu sprzed wyjazdu, lecz najpierw muszą stawić czoło problemom, które 

skłoniły ich do opuszczenia kraju i zerwania kontaktów. Kiedy nad jedną z nich wisi widmo śmiertelnej choroby, 

pozostali odkładają dawne animozje, usiłując znaleźć sposób na odwleczenie nieuchronnego. Od odbudowy 

dawnych niemieckich miast, przez działania szpiegowskie na terenie Berlina Zachodniego i antykomunistyczne 

demonstracje na Pomorzu Zachodnim, powieść prowadzi nas przez nowożytną historię Polski i RFN, starając się 

znaleźć odpowiedź na pytanie o znaczenie i cenę przyjaźni zarówno w czasach podziałów, jak i pozornej 

otwartości.  

 

 

105. Powrót do starego domu / Ilona Gołębiewska.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Archiwa prywatne , Kobieta , Rodzina , Tajemnica , Polska , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Alicja Pniewska ma 37 lat. Jej małżeństwo właśnie się rozpadło, straciła lukratywną posadę, została bez dachu nad 

głową. Uciekając przed swoim zrujnowanym życiem, znajduje schronienie w starym rodzinnym domu                        

w malowniczej miejscowości Pniewo. Zaskakujące zdarzenia, niezwykli ludzie i tajemnica sprzed lat wystawią 

Alicję na ciężką próbę. Pewnej upiornej nocy spotyka Dziada - legendarnego uczestnika wydarzeń, które przed 

kilkudziesięcioma laty wstrząsnęły Pniewem. Otrzymuje od niego pamiętnik swojego dziadka Jana, który opisuje 

w nim piekło wojny. Nieoczekiwanie w starej szafie na strychu Alicja znajduje dokument odkrywający przed nią 

kolejne tajemnice przeszłości. Na idealnym dotąd wizerunku jej rodziny powstaje rysa... Tragiczny los małego 

Michałka całkowicie zmieni podejście Alicji do życia, a miłość upomni się o nią w najmniej spodziewanym 

momencie. Czy prawda o przeszłości rodziny pozwoli odnaleźć jej szczęście u boku kochanego mężczyzny? 

Prawdziwa, poruszająca i trzymająca w napięciu do ostatnich stron książka o sile ludzkich pragnień i marzeń. Daje 

wiarę i nadzieję na to, że nigdy nie jest za późno, by budować swoje życie od nowa. Przenosi do świata 
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dziecięcych wspomnień i miejsca, które w sercu każdego człowieka ma szczególne znaczenie - do rodzinnego 

domu.  

 

 

106. Przedsmak zła / Alex Kava ; tłumaczenie Katarzyna Ciążyńska.- Warszawa : 

HarperCollins Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maggie O'Dell (postać fikcyjna) , Policjanci , Profilowanie 

kryminalne , Seryjni zabójcy , Śledztwo i dochodzenie , Wirginia (Stany Zjednoczone 

; stan) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Ciało zwisało z sufitu. Ręce i nogi były związane kablem, a ściany pokrywały rozbryzgi krwi. W kuchni stało 

otwarte pudełko na jedzenie na wynos, nad którym unosiła się chmara much. W środku znajdowała się ludzka 

śledziona, a może wątroba, trudno powiedzieć. Taki widok zastała agentka Maggie O’Dell na miejscu zbrodni. 

Pierwszym, które oglądała na własne oczy, a nie na zdjęciach policyjnych techników. Dotąd próbowała przeniknąć 

umysły zabójców zza biurka, jednak przy tworzeniu profilu tego mordercy ma jej pomóc praca w terenie. Giną 

kolejne ofiary, sprawca działa według określonego wzorca, ale do czasu. Nieoczekiwanie skupia uwagę na Maggie 

O’Dell i zmienia zasady gry. Prowokuje i zaprasza do okrutnej zabawy, w której zwycięży ten, kto pierwszy 

dopadnie przeciwnika.  

 

 

107. Przekroczyć rzekę / Anna J. Szepielak.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Dziedzictwo Rodu / Anna J. Szepielak ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Tajemnica , Zamki i pałace , Galicja (kraina 

historyczna) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Osierocona Julia Zarzewska niewiele pamięta ze swego dzieciństwa. W głębi ducha wciąż nie może się pogodzić    

z tym, że po ucieczce z rodowej posiadłości, ojciec porzucił ją, zostawiając pod opieką dalekiej krewnej - Barbary. 

Gdy z powodu plotek o mrocznej przeszłości swojej rodziny dziewczyna traci posadę guwernantki, postanawia 

stawić wreszcie czoła dręczącym ją koszmarom i dowiedzieć się prawdy o rodzicach. Niespodziewana oferta 

pracy w galicyjskim dworze wydaje się być pomocną dłonią od losu. Jednak powrót w rodzinne strony niesie ze 

sobą niebezpieczeństwo, o którym Julia nie ma pojęcia. Tajemnice pałacu po drugiej stronie rzeki mogą zagrozić 

nie tylko jej, lecz również przyjacielowi z dzieciństwa.  

 

 

108. Przytulajka / Krawczyk, Lingas-Łoniewska, Kalicińska, Wilczyńska, Przybyłek, 

Sońska, Lis, Olejnik, Szarańska, Wala, Krasińska, Gawrych-Skrzypczak, 

Mroczkowska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie a zwierzęta , Zwierzęta , Opowiadania i nowele 

obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol.  
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Nowości:  2018-11 

 

Przytulajka to trzynaście chwytających za serce opowieści, w których psy, koty i inni czworonożni przyjaciele 

namieszają w życiu swoich właścicieli. Zwierzaki pomagają zatrzymać się w codziennej gonitwie i dostrzec 

serdeczność innych ludzi. Może miłość czeka bliżej, niż myślisz? Ciche mruczenie, miękkie futerko, merdający 

ogonek i oklapnięte uszko zawsze wywołują uśmiech na twarzy.  

 

 

109. Psiego najlepszego czyli Był sobie pies na święta / W. Bruce Cameron ; 

przełożyła Edyta Świerczyńska.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece - Illuminatio 

Łukasz Kierus , 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie a zwierzęta , Opieka nad zwierzętami , Psy , Schroniska 

dla zwierząt , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Życie Josha wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia sąsiad podrzuca mu ciężarną suczkę Lucy. 

Mężczyzna nie jest w stanie oprzeć się głębokiemu spojrzeniu brązowych oczu i przygarnia ją pod swój dach. 

Obiecuje sobie, że zajmie się Lucy i jej szczeniętami najlepiej jak potrafi. Zdezorientowany szuka pomocy                    

w schronisku, gdzie poznaje Kerri - piękną opiekunkę czworonogów. Razem przygotowują zwierzaki do 

świątecznego programu adopcyjnego. Z biegiem czasu Josh zdaje sobie sprawę, że nie wyobraża sobie już życia 

bez futrzanej rodzinki i Kerri. Czy gromadka słodkich psiaków odmieni ich życie na zawsze?  

 

 

110. Pudełko z marzeniami / Magdalena Witkiewicz, Alek Rogoziński.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Poszukiwanie skarbów , Zakochanie , Polska , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Najzabawniejsza świąteczna komedia romantyczna! Zdradzony przez narzeczoną i oszukany przez wspólnika 

trzydziestoletni Michał marzy o tym, aby zacząć nowe życie. Kiedy dowiaduje się, że podczas II wojny światowej 

jego rodzina ukryła w małym miasteczku na północy Polski skarb, wyrusza na jego poszukiwanie. Sęk w tym, że 

w miejscu ukrycia skarbu stoi teraz restauracja prowadzona przez rówieśniczkę Michała, Malwinę. Dziewczyna 

ma problem ze swoim ukochanym, który „odszedł w siną dal”, i babcią, która po wielu latach wróciła z Francji               

i koniecznie chciałaby teraz w restauracji wnuczki serwować żabie udka i ślimaki. Michał postanawia zaprzyjaźnić 

się z Malwiną i zdobyć jej zaufanie, by później w tajemnicy przed dziewczyną odzyskać swój skarb. Niestety gdy 

w sprawę wmieszają się dwie wścibskie staruszki, dwójka dzieci i tajemniczy święty Eskpedyt, nic nie pójdzie 

zgodnie z jego planem. „Pudełko z marzeniami” to przewrotna i zaskakująca komedia romantyczna o tym, że 

czasem należy zrezygnować z marzeń po to, aby… wreszcie zaczęły się one spełniać!  
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111. Randka pod jemiołą / Agnieszka Olejnik.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Małżeństwo , Rodzina , Zdrada , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Czy pocałunek pod jemiołą zawsze przynosi szczęście? Joanna jest szczęśliwą mężatką. Nie przeszkadzają jej 

nawet staroświeckie poglądy jej męża dotyczące tego, jak powinna wyglądać i zachowywać się jego żona. Musi 

mieć długie włosy, zapinać guziki bluzki niemal pod samą szyję i zawsze trzymać w ręce najważniejszy atrybut 

domowego ogniska – ściereczkę do kurzu. Wszystko jednak się zmienia, gdy Joanna odkrywa, że mąż ją zdradza. 

Wraz z radykalną zmianą fryzury, bohaterka postanawia całkiem odmienić swoje życie. Jej decyzja pociąga za 

sobą szereg konsekwencji – Joanna będzie musiała stawić czoła flirtującemu dyrektorowi szkoły oraz na nowo 

przemyśleć swój stosunek do pracy. Na szczęście, odkryje wokół siebie ludzi, którzy zawsze będą gotowi jej 

pomóc. A gdy nadejdzie grudzień i pod butami zacznie skrzypieć śnieg, a wokół unosić się zapach pierników                   

i pomarańczy, nikt nie będzie potrafił oprzeć się uczuciu. W te święta każdy potrzebuje odrobiny bliskości.  

 

 

112. Rodzinne rewolucje / Małgorzata Kasprzyk.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Rodzina patchworkowa , Rozwód , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Humorystyczna opowieść o utworzeniu rodziny patchworkowej z dwóch rodzin rozbitych. Kiedy Zosia i Janek 

decydują się na ślub, są dojrzałymi ludźmi po przejściach. Mają dorosłe dzieci, które żyją już własnym życiem, 

toteż rodzice są pewni, że ich związek nie spowoduje w układach rodzinnych większych zmian. Dokładają jednak 

starań, aby młodsze pokolenie było ze sobą w przyjacielskich stosunkach. Przynosi to niespodziewane efekty 

uboczne, w rezultacie których obydwoje zaczynają rozumieć, że duże dzieci to naprawdę duży kłopot...  

 

 

113. Romans w papilotach / Maria Biłas-Najmrodzka, Elżbieta Narbutt.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarno na białym, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa , Listy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Obie ulepione ze słabości: do kanapy, do rodziny, do prysznica, który oczyszcza z codziennych strachów. Już nic 

nie muszą: nie muszą wygłaszać poglądów i nie muszą ich nie wygłaszać, nie muszą być śliczne ani dobrze 

wypaść, nie muszą wypowiadać złotych myśli, ba! w ogóle mogą z zachwytem pomilczeć. Chcą natomiast: 
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kochać, dbać o przyjaciół, pielęgnować umysł, żeby jak najdłużej cieszyć się życiem i nie być ciężarem dla 

otoczenia. „Romans w papilotach” to lektura rozrywkowa, mądra, refleksyjna i... pozwalająca uwierzyć, że wiek 

nieodwracalnie dojrzały to nie koniec świata, lecz początek przygody. 

 

 

114. Rój / B. V. Larson ; przekład Krzysztof Sokołowski.- Wydanie 2.- Warszawa : 

Drageus Publishing House, 2017. 

(Star Force / B. V. Larson ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kyle Riggs (postać fikcyjna) , Istoty pozaziemskie , Porwania 

przez istoty pozaziemskie , Wojna , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Owdowiały wykładowca akademicki Kyle Riggs mieszka z dwójką dzieci na kalifornijskiej farmie. Pewnej nocy 

jego spokojne życie przerywa przybycie okrętu obcych, który porywa i morduje jego dzieci, a następnie zabiera na 

pokład samego Kyle’a. Okazuje się, że bohater przechodzi serię testów, po których statek, najwyraźniej obdarzony 

inteligencją, czyni go swoim dowódcą. Jest też zła wiadomość - obcy, którzy wysłali jednostkę, walczą z kimś                

o wiele groźniejszym, kimś, kto wkrótce znajdzie się w pobliżu Ziemi. Rasa ludzka, zamieszkująca galaktyczny 

zaścianek i dysponująca prymitywną technologią, trafia w sam środek wojny między dwoma potężnymi 

gatunkami obcych.  

 

 

115. Siedem cudów / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

(Z Książką Jej do Twarzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Kobieta , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Zostało siedem dni do świąt, lecz Monice daleko do świątecznego nastroju. Ciągle wpada na byłego chłopaka, 

dlatego marzy, by już pojechać do rodzinnego domu. Jednak tam, mimo aromatu pieczonych już przez mamę 

pierników, nikomu nie udziela się radosna atmosfera. Tata Moniki stracił pracę, ale nie chce nikomu o tym 

powiedzieć. A brat niefortunnie myli datę urodzin swojej ukochanej z urodzinami dawnej partnerki, co stawia pod 

znakiem zapytania skrzętnie planowane zaręczyny. Co jeszcze może pójść nie tak? Czy bohaterowie mogą liczyć 

na to, że ich problemy znikną wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki? Zapach świerku, lampki na choince                

i przyjemne trzaski w kominku to nie wszystko, co gwarantuje spokój w sercu. Grudzień staje się czasem radości               

i miłości, tylko gdy wyciągnie się rękę do drugiej osoby. Niech ta niezwykła atmosfera stanie się też częścią 

twojego świata. 

 

116. Spięcie / Sandra Brown ; z angielskiego przełożyła Katarzyna Malita.- Warszawa : 

Świat Książki, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sędziowie , Strażnicy Teksasu , Więź rodzinna , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 
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Crawford Hunt, strażnik Teksasu, chce odzyskać córkę. Po śmierci żony załamał się, a opiekę nad małą Georgią 

przejęli dziadkowie. Minęły cztery lata, mężczyzna się pozbierał, spełnił wszystkie postawione przez sąd warunki, 

i teraz los jego rodziny spoczywa w rękach sędzi Holly Spencer. Podczas rozprawy o przywrócenie Crawfordowi 

opieki nad córką do sali sądowej wpada zamaskowany napastnik. Strażnik Teksasu instynktownie zasłania Holly 

przed strzałem. Jego bohaterski czyn szybko zaczyna być przedstawiany jako brawura i lekkomyślność. Chmury 

gromadzące się nad Crawfordem gęstnieją, gdy ten odkrywa, że zleceniodawca ataku pozostaje na wolności. 

Crawford stawia sobie za cel schwytanie sprawcy. Ścigając go, może jednak zaprzepaścić szanse na odzyskanie 

córki i zniszczyć karierę Holly Spencer.  

 

 

117. Stacja bojowa / B. V. Larson ; przekład Justyn Łyżwa.- Warszawa : Drageus 

Publishing House, 2017. 

(Star Force / B. V. Larson ; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kyle Riggs (postać fikcyjna) , Imperializm , Istoty 

pozaziemskie , Kolonizacja kosmosu , Wojna , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Siły Gwiezdne i Kyle Riggs stają przed nowymi wyzwaniami, mierzą się z kolejnymi flotami, odkrywają sekrety 

wojny, którą toczą od lat. Ludzie zdobywają system Eden, ale czy uda się go utrzymać? Siły Gwiezdne są 

osłabione po długiej walce, wielu żołnierzy chce wrócić do domu. Wiedząc, że maszyny pojawią się znowu,                   

z kolejną armadą, Riggs szuka rozwiązania, które mogłoby na stałe przywrócić pokój na Ziemi.  

 

 

118. Syn zakonnicy / Joanna Jax.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko pozamałżeńskie , Oficerowie , Sekrety rodzinne , 

Niemcy (naród) , Zakonnice , Związki niesakramentalne , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Historia fikcyjna, inspirowana wydarzeniami, które mogły mieć miejsce w rzeczywistości. Zakazana miłość               

z czasów wojny, między oficerem niemieckim i siostrą zakonną. Owocem tego związku jest dziecko, które po 

latach dowiaduje się prawdy o swoich rodzicach i próbuje odzyskać tożsamość, jednak wciąż napotyka na mur 

milczenia. Kluczem do rozwiązania zagadki jest pamiętnik zakonnicy, który pisała przez niemal całe życie, a który 

po jej śmierci znika w tajemniczych okolicznościach. Komu zależy na tym, by człowiek będący owocem trudnej               

i niespełnionej miłości nigdy nie poznał prawdy? Czy ma to związek z ogromnym majątkiem? Co kierowało 

rodzicami, którzy oddali własne dziecko pod opiekę obcych ludzi? Czy zdołali odkupić swoją winę? W tej 

opowieści nic nie jest czarno-białe ani oczywiste, a autorka kolejny raz prowadzi nas przez meandry ludzkiej 

duszy i trudnych życiowych wyborów.  
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119. Szczęście za horyzontem / Krystyna Mirek.- Warszawa : Edipresse Polska, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Relacje międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

 

Czasem spalone mosty to najlepszy początek. Justyna popełnia wielki błąd, po którym nie może już wrócić do 

dawnego życia: praca w eleganckim biurowcu, wygodnego apartamentu i związku, który opiera się na 

przyjemności. Janek wszystko zrobił, jak należy, jednak na każdym polu ponosi klęskę. Ma kłopoty finansowe, 

beznadziejną pracę, której nie znosi, a jego dzieci są zaniedbane. Tych dwoje spotka się przypadkiem. zderzenie 

dwóch światów sprawi, że życie Justyny i Janka na zawsze się odmieni. Czy starczy im odwagi, by poszukać 

szczęścia trochę dalej niż na wyciągnięcie dłoni? Ruszyć za horyzont, do miejsca, które wydaje się najmniej 

odpowiednie, a jednak kusi z wielką mocą? To historia niezwykła, pokazuje, jak bardzo można się pomylić, 

sądząc po pozorach. 

 

 

120. Szóstka wron / Leigh Bardugo ; przełożyli Małgorzata Strzelec i Wojciech 

Szypuła.- Warszawa : Wydawnictwo Mag, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Krainy i światy fikcyjne , Magia , Przestępcy , 

Rozbój , Powieść przygodowa , Fantasy 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Przestępczy geniusz Kaz Brekker otrzymuje ofertę wzbogacenia się ponad wszelkie wyobrażenie - wystarczy                  

w tym celu wykonać zadanie, która z pozoru wydaje się niewykonalne: włamać się do niesławnego Lodowego 

Dworu (niezdobytej wojskowej twierdzy); uwolnić zakładnika (a ten może rozpętać magiczne piekło, które 

pochłonie cały świat), przeżyć dostatecznie długo, żeby odebrać nagrodę (i ją wydać). Kaz potrzebuje ludzi 

wystarczająco zdesperowanych, by wraz z nim podjęli się tej samobójczej misji, oraz dostatecznie 

niebezpiecznych, by ją wypełnili. Wie, gdzie ich szukać. Szóstka najbardziej niebezpiecznych wyrzutków                       

w mieście - razem mogą być nie do zatrzymania. O ile wcześniej nie pozabijają się nawzajem.  

 

 

121. Szturm / B. V. Larson ; przekład Justyn Łyżwa.- Warszawa : Drageus Publishing 

House, 2018. 

(Star Force / B. V. Larson ; t. 8) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kyle Riggs (postać fikcyjna) , Imperializm , Istoty 

pozaziemskie , Kolonizacja kosmosu , Wojna , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Kyle Riggs zamierza powrócić na Ziemię... Siły Gwiezdne podejmują wyprawę do Układu Słonecznego, chcąc 

wyzwolić ludzkość spod okrutnej dyktatury imperatora Crowa. Zanosi się na wojnę domową na wielką skalę, 
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jednak do gry wkraczają Niebiescy, a ich okręt nie przypomina niczego, z czym Riggs i jego ludzie zetknęli się do 

tej pory. Nowy rodzaj broni stworzyły też Siły Imperialne - niesamowite cyborgi okazują się niezwykle 

wymagającym przeciwnikiem. Pułkownik Riggs musi podjąć kilka trudnych decyzji, a jego oficerowie często 

mają odmienne zdanie. Jak zakończy się ten trójstronny konflikt? Czy Siły Gwiezdne mają szansę przetrwać tę 

zawieruchę?  

 

 

122. Świeża krew / Joanna Opiat-Bojarska.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2018. 

(Kryształowi / Joanna Opiat-Bojarska ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Przestępczość zorganizowana , Korupcja , Sensacja 

, Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Nadużywają władzy, siłą wymuszają zeznania, ochraniają narkotykowe transporty, kiedy tylko mogą - świecą 

służbową legitymacją. Skorumpowani policjanci uwikłani są w niebezpieczne relacje z gangami. By ich 

wyeliminować i oczyścić własne szeregi, powołano elitarne Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Funkcjonariusze 

Biura nazywani są "kryształowymi", choć bezustanny emocjonalny rollercoaster sprawia, że i oni sięgają po dragi, 

są uzależnieni od adrenaliny i mają skłonność do autodestrukcji. Walkę ze sprzedajnymi glinami rozpoczyna też 

antyterrorysta, Paweł Dobrogowski, pseudonim Driver. Outsider z konieczności, rozwodnik z wyboru, policjant               

z krwi i kości. Jego pierwsze zadanie - ma znaleźć haki na kumpla z pododdziału, który pracuje dla narkogrupy. 

Rozpoczyna niebezpieczną i ryzykowną grę. Giną kolejni ludzie. Zostaje zamordowana kochanka jego przyjaciela. 

On sam nie ufa już nikomu ze swojego otoczenia. Nawet osobie, na której zlecenie działa. Kto właściwie jest 

dobrym policjantem, a kto fałszywym gliną?  

 

 

123. T.T. / Piotr Kulpa.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prowincja , Sen , Społeczności lokalne , Tajemnica , Powieść , 

Horror 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

"Lupka, nie ma, słyszysz, nie ma takiego potwora, którego nie można odesłać z powrotem! Bo wszystkie potwory 

lęgną się w naszych głowach. Trzeba tylko wrócić, odszukać go, złapać za mordę i...". Paweł Lupka, bohater 

nowej powieści Piotra Kulpy, to mężczyzna zdezorientowany kryzysem wieku średniego, uwikłany w sidła 

własnych pragnień, dręczony koszmarnym snem nie wiadomo skąd. Czy potwory, które go nawiedzają, są                       

w istocie jedynie mieszkańcami jego głowy? A co, jeśli to my, ludzie, jesteśmy potworami zamieszkującymi 

wyobraźnię innych? Czy, jak w bajkach dla grzecznych dzieci, miłość pomoże przezwyciężyć zło? Wejdź w świat 

Pawła Lupki. Zobaczysz, jak wiele miejsc was łączy, jak wiele macie wspólnych tajemnic, na ile wspólnych pytań 

znajdziecie odpowiedź. Kto wie, może właśnie Ty zrozumiesz, czym są i skąd wzięły się tajemnicze znaki, 

pojawiające się niespodziewanie w codzienności bohatera.  
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124. Tajemnice Mille / Dagmara Andryka.- Warszawa : Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marta Witecka (postać fikcyjna) , Przyjaźń , Aktorzy , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Po publikacji reportażu Marty Witeckiej o Mille miasteczko staje się obiektem zainteresowania turystów,                       

a historia przez nią opisana inspiruje filmowców. W miasteczku pojawiają się scenarzyści, producent i polska 

gwiazda filmowa odnosząca sukcesy w USA. Mieszkańcy zachłystują się popularnością, ale przy okazji tracą 

czujność i ujawniają rzeczy, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Pewnego poranka znaleziono nad rzeką 

zwłoki. To kobieta ubrana na czerwono. Kim jest ofiara? Dlaczego zginęła? Mille pojawia się na ustach całej 

Polski. Zabójstwo budzi ogromne zainteresowanie opinii publicznej, a naciski "z góry" sprawiają, że sprawca musi 

zostać szybko złapany i przykładnie ukarany. Wśród podejrzanych są mieszkańcy, goście ze świata filmu i sama 

Witecka. Wszyscy mają motyw. Mroczna atmosfera Mille powraca…  

 

 

125. Tatuażysta z Auschwitz / Heather Morris ; przełożyła Kaja Gucio.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sokołow, Lale (1916-2006) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki 

obóz koncentracyjny) , II wojna światowa (1939-1945) , Miłość , Ocaleni z Holokaustu 

, Więźniowie obozów , Żydzi , Powieść biograficzna , Powieść wojenna 

Sygnatura:  WG-nowozel. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Lale Sokołow trafił do Auschwitz w 1942 roku jako dwudziestosześciolatek. Jego zadaniem było tatuowanie 

numerów na przedramionach przybywających do obozu więźniów. Naznaczanie ich. Pewnego dnia w kolejce 

stanęła młoda przerażona dziewczyna - Gita. Lale zakochał się od pierwszego wejrzenia. I obiecał sobie, że bez 

względu na wszystko uratuje ją. Wykorzystał swoją pozycję nie tylko, by jej pomóc. W obozie po raz pierwszy 

rozmawiali, flirtowali, wymienili pocałunki. Ich uczucie przetrwało nazistowskie piekło: po wyzwoleniu odnaleźli 

się, pobrali i spędzili razem resztę życia. Lale Sokołow zdecydował się opowiedzieć swoją historię dopiero po 

śmierci Gity. To łamiąca serce, a jednocześnie pełna otuchy opowieść. Opowieść, która daje siłę nawet                         

w najmroczniejszych czasach.  

 

 

126. Teatr pod Białym Latawcem / Ilona Gołębiewska.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Teatr , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Zuzanna Widawska, do niedawna dziennikarka największego dziennika w kraju, z dnia na dzień traci pracę. Przez 
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kilka miesięcy tuła się po tanich hotelach i szuka zajęcia, aż trafia do redakcji pisma „Kobieta Taka jak Ty”                    

i zamieszkuje w kamienicy na warszawskiej Woli. Szefowa z piekła rodem stawia przed nią wyzwanie, dzięki 

któremu odwiedza fundację, organizującą Festiwal Magicznych Nut dla osób z różnymi typami 

niepełnosprawności.  W wolskim teatrze poznaje Elenę Nilsen, aktorkę teatralną i filmową z czasów PRL-u, która 

dni sławy ma dawno za sobą. Teraz pracuje z dziećmi ze swojej kamienicy, angażując je w projekt organizowania 

„teatrów podwórkowych”, jest także wolontariuszką w Fundacji Złotych Serc. Zuza i Elena nie wiedzą, że Jakub 

Bilewicz, znany i bardzo zamożny warszawski biznesmen, z powodów osobistych uznaje stary wolski teatr za 

miejsce przeklęte i że przysiągł zetrzeć je z powierzchni ziemi.  Czy Zuzannie uda się odwieść Bilewicza od 

katastrofalnej decyzji? Czy podoła wyzwaniu, które ten jej rzuci? Czy muszą wyjść na jaw tajemnice                               

z przeszłości? I jaką rolę ma w tym wszystkim odegrać pewien biały latawiec?  

 

 

127. Teczka / Mirosława Kareta.- Kraków : Wydawnictwo WAM, copyright 2017. 

(Saga Rodu Petrycych / Mirosława Kareta ; cz. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  NSZZ "Solidarność" , Komunizm , Prześladowania polityczne 

, Marzec 1968 r. w Polsce , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść obyczajowa , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Walka o dobre imię w burzliwych czasach wolnej Polski. Poświęcenie dla drugiego człowieka i wierność etosowi 

lekarza kosztowały Benedykta Petrycego utratę wolności, zdrowia i pracy. Po kilku latach od jego śmierci                      

w Krakowie zaczynają krążyć niejasne plotki i pomówienia. W jaki sposób przybrany syn Benedykta zniesie 

kolejny cios, wymierzony w rodowe nazwisko? Czy uda mu się odkryć, kto jest reżyserem skandalu? Jak daleko 

będzie gotów się posunąć, by dotrzeć do prawdy? Kolejna odsłona dziejów rodziny Petrycych ukazuje mroczną 

powojenną rzeczywistość i działania władz, które nie dawały człowiekowi możliwości wyboru. Opowiada                      

o złamanych życiorysach, nieuleczonych ranach i sytuacjach, w których nawet miłość mogła okazać się 

fałszywym drogowskazem.  

 

 

128. Ten dzień / Blanka Lipińska.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Luksus , Przestępczość zorganizowana , Małżeństwo , Sycylia 

(Włochy ; wyspa) , Sensacja , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Sycylijskie życie Laury Biel zaczyna przypominać bajkę. Jest huczne wesele, mąż, który zrobi 

i odda dla niej wszystko, ciąża, prezenty i niewyobrażalny wprost luksus: służba, samochody, 

nadmorskie rezydencje. I wszystko byłoby idealnie, gdyby nie to, że wokół kręcą się sami gangsterzy, w 

powietrzu wisi nieokreślona zbrodnia, ktoś stale próbuje ją porwać i zabić, a Olo, najlepsza przyjaciółka, ślepo 

podąża w jej ślady. Bycie żoną najniebezpieczniejszego mężczyzny na Sycylii ma swoje konsekwencje i Laura 

boleśnie się o tym przekona… Druga część bestselleru "365 dni" to nie tylko przyjemne love story, które czyta się 

przed snem na dobranoc. To fabuła pełna zaskakujących zwrotów akcji: ucieczek, pogoni, zdrad, walk o honor, 

śmiertelnego niebezpie-czeństwa. To książka o tym, jak łatwo się zakochać i równie łatwo zniszczyć sobie życie. 

Każdy rozdział zaskakuje, nic nie jest oczywiste - poza ostrym seksem i grą, w której nie ma ani złych, ani 

dobrych bohaterów. Jest za to wielka niewiadoma, wielka miłość, wielkie niebezpieczeństwo i wielka namiętność.  
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129. To się da! / Anna Sakowicz.- Wydanie 1, dodruk.- Katowice : Wydawnictwo 

Szara Godzina, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na białaczkę , Kobieta , Miłość , Wolontariusze , 

Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Joanna w trakcie rocznego urlopu dla poratowania zdrowia mieszka na Kociewiu i opiekuje się ciocią Zofią, 

energiczną starszą panią. Nowe miejsce staje się szansą na pozytywne życiowe zmiany. Wraz z córką Lusią wikła 

się w historię z przeszłości i próbuje odnaleźć tajemniczego Henryka z młodości cioci Zosi. Nastolatka wierzy, że 

miłość może przetrwać kilkadziesiąt lat. Czy faktycznie jest to możliwe? Autorka stawia główną bohaterkę przed 

ważnymi decyzjami życiowymi. Każe jej wybierać pomiędzy stabilizacją zawodową a namiętnością, utartymi 

schematami a porywami serca. Ponadto zmusza ją do walki o nadzieję dla chorej na białaczkę Szpilki. To się da! 

jest powieścią napisaną z dużym poczuciem humoru. Anna Sakowicz rozśmiesza, wzrusza, ale i pobudza do 

refleksji, dając Czytelnikowi sporą dawkę pozytywnej energii.  

 

 

130. Tornado / Sandra Brown ; z angielskiego przełożyła Urszula Smerecka.- Warszawa 

: Świat Książki, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pisarze , Rodzeństwo , Tajemnica , Kryminał , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Bellamy miała zaledwie dwanaście lat, kiedy jej starsza siostra Susan została zamordowana podczas burzy w Dniu 

Pamięci. Rozszalałe tornado zniszczyło scenę zbrodni, a także pamięć Bellamy o tym, co tak naprawdę się wtedy 

zdarzyło. Osiemnaście lat później Bellamy wydaje bestsellerową powieść, w której powraca do śmierci Susan. 

Książka wychodzi pod pseudonimem, jednak wścibski reporter odkrywa, że historia jest oparta na faktach                         

i ujawnia zarówno tożsamość Bellamy, jak też rodzinny skandal. Na domiar złego kobieta staje się celem 

anonimowego napastnika. Musi się zmierzyć z upiorami przeszłości, lecz świeżo odblokowana pamięć zastawia na 

nią rozmaite pułapki.  

 

 

131. Tylko dla ciebie / Vi Keeland ; przełożyła Gabriela Iwasyk.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trasy koncertowe , Wakacje , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

To miał być tylko wakacyjny flirt z pięknym nieznajomym w raju, ale dla Sydney okazał się czymś więcej. Ona               

i Jack spotkają się ponownie i tym razem będą próbowali zbudować coś trwałego. Jednak życie pisze własne 
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scenariusze i Sydney otrzymuje propozycję zawodową, którą trudno będzie jej odrzucić. Dziewczyna wyruszy               

w trasę koncertową ze znanym zespołem rockowym. Będzie tam ktoś, kto zwróci na nią szczególną uwagę. Kiedy 

niespodziewana tragedia wstrząśnie życiem Jacka, mężczyzna będzie potrzebował ukochanej bardziej niż 

dotychczas.  

 

 

132. Ucho igielne / Wiesław Myśliwski.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młodość , Pamięć , Sens życia , Starość , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

"Ucho Igielne" to poruszająca medytacja nad ludzkim losem, pamięcią i historią, zagadkowością intymnych 

relacji, a przede wszystkim nad tajemnicą spotkania młodości i starości. W powieści Myśliwskiego jak w lustrze 

odbija się kawał polskiej historii ze wszystkim, co w niej dramatyczne, bolesne, przemilczane i niewypo-

wiedziane. Przede wszystkim jednak jest to rzecz o tym, jak upływający czas odciska piętno na ludzkim 

doświadczaniu siebie i świata. Piękna, głęboka literatura, w której przenikliwość obserwacji i swoista czułość 

wobec człowieka splatają się z wymiarem symbolicznym.  

 

 

133. Układanka / Karin Slaughter ; tłumaczenie Dorota Stadnik.- Warszawa : 

HarperCollins Polska, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Sekrety rodzinne , Tożsamość osobista , 

Policjanci , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Andrea jest przekonana, że wie wszystko o swojej matce. Jakie tajemnice może skrywać Laura, elegancka                     

i poukładana terapeutka mowy, filar lokalnej społeczności? Tego dnia wybrały się wspólnie do restauracji, by 

świętować urodziny Andrei. Kiedy w lokalu ktoś zaczął strzelać, większość gości wpadła w panikę, jednak nie 

Laura. Nie tylko zachowała zimną krew, ale sprawnie obezwładniła i bez wahania zabiła napastnika. Później robi 

się jeszcze dziwniej. Laura odmawia składania zeznań, a córce każe natychmiast zniknąć. Zszokowana Andrea 

zaczyna się zastanawiać, kim tak naprawdę jest jej matka. Czy to ta sama kobieta, która czytała jej bajki na 

dobranoc? ; Andrea posłusznie wykonuje instrukcje matki, przy okazji odkrywając coraz więcej sekretów z jej 

przeszłości. Chce poznać prawdę, ale nie ma pojęcia, jak trudne i ryzykowne okaże się podążanie śladami młodej 

Laury. Przecież ci, którzy tak wiele ukrywają, rzadko mają czyste sumienie.  
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134. Unicestwienie / B. V. Larson ; przekład Marcin Moń.- Warszawa : Drageus 

Publishing House, 2018. 

(Star Force / B. V. Larson ; t. 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kyle Riggs (postać fikcyjna) , Imperializm , Istoty 

pozaziemskie , Kolonizacja kosmosu , Wojna , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Kyle’a Riggsa czeka niezła przeprawa. W „Unicestwieniu”, siódmej powieści z serii "Star Force", nic nie idzie 

zgodnie z planem. Trzy niedawno założone ludzkie kolonie w układzie Eden radzą sobie coraz lepiej, lecz liczne 

siły dążą do ich wyeliminowania. Skorupiaki proszą o pomoc, choć są zaprzysięgłymi wrogami Sił Gwiezdnych. 

Czy okażą się potencjalnymi sojusznikami, czy też podstępnymi zdrajcami? I dlaczego temperatura oceanów na 

ich światach rośnie? Tajemnice piętrzą się nawet wtedy, gdy Riggs wyrusza zbadać sytuację. Niebiescy ślą 

niejasne groźby, a Ziemia prosi o zawarcie pokoju. Komu można zaufać, a kto trzyma ukryty za plecami sztylet?  

 

 

135. Uniesienie / Stephen King ; z angielskiego przełożyła Danuta Górska ; ilustracje 

Mark Geyer.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Masa ciała , Castle Rock (Stany Zjednoczone ; miasto 

fikcyjne) , Powieść obyczajowa , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Scott Carey wciąż traci na wadze. Świetna wiadomość dla kogoś, kto zawsze miał lekki problem z nadwagą! 

Tylko że on wygląda wciąż tak samo. Nikt z jego otoczenia nie uwierzyłby, że waga, na którą codziennie wchodzi, 

za każdym razem pokazuje mniej kilogramów. Niezależnie od tego, ile Scott zje i co na siebie włoży. Nawet 

hantle, które w momencie ważenia trzyma w rękach, nie mają na nią żadnego wpływu. Jak gdyby otaczał go 

kokon nieważkości. Scott podchodzi do całej sprawy ze stoickim spokojem, bo, o dziwo, czuje się wspaniale, 

jakby jego przedziwna przypadłość wyzwalała w nim wszystko co najlepsze. Nawet kiedy zdaje sobie sprawę, że 

tajemniczy proces  przyśpiesza i Godzina Zero być może nadejdzie znacznie szybciej, niż przewidywał. Ale zanim 

to nastąpi...  

 

136. Uwierz w miłość Calineczko / Natalia Sońska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

(Z Książką Jej do Twarzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Marzenia , Kobieta , Relacja romantyczna , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i weź do ręki niezwykłą opowieść o Mai, która pozostaje wierna swoim 

marzeniom niczym baśniowa Calineczka... Nie ma nic wspanialszego niż dwie bratnie dusze, które spotykają się 

po latach. Chciałoby się wykrzyknąć, że miłość zawsze znajdzie właściwą drogę. Ktoś jednak ma inne plany niż 

główna bohaterka.  Były narzeczony oraz nadopiekuńcza ciotka usiłują po swojemu ułożyć życie dziewczyny… 
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Czy świąteczny czas okaże się dla Mai łaskawy? Przekonaj się, że małe cuda są możliwe - wystarczy w nie tylko 

uwierzyć. Po bestsellerach „Garść pierników, szczypta miłości” i „Obudź się, Kopciuszku” Natalia Sońska po raz 

kolejny czaruje urzekającym, zimowym klimatem. Zakochasz się w jej powieściach!  

 

 

137. W samym środku zimy / Isabel Allende ; przełożyła Katarzyna Mojkowska.- 

Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Latynoamerykanie , Nauczyciele akademiccy , Nielegalni 

imigranci , Brooklyn (Nowy Jork ; część miasta) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-chil. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

W samym środku brooklyńskiej śnieżycy sześćdziesięcioletni Richard Bowmaster, profesor uniwersytecki, 

wjeżdża w bagażnik samochodu Evelyn Ortegi, młodej nielegalnej imigrantki z Gwatemali. To, co z początku 

wydawało się zaledwie drobnym wypadkiem, staje się czymś o wiele poważniejszym i niespodziewanym, z chwilą 

gdy Evelyn staje w progu domu profesora w poszukiwaniu pomocy. Zakłopotany całą sytuacją, w ząb nie 

rozumiejąc, co po hiszpańsku mówi dziewczyna, prosi o pomoc swoją lokatorkę, Lucię Maraz, sześćdzie-

sięciodwuletnią Chilijkę, która przyjechała na jakiś czas do Stanów Zjednoczonych z serią gościnnych wykładów 

na tym samym uniwersytecie, na którym uczy Richard. Te zupełnie różne osoby wyruszają ku dramatycznej                     

i niezwykłej przygodzie, która ma miejsce na współczesnym Brooklynie, lecz jej korzenie sięgają niedawnej 

przeszłości w Gwatemali, lat siedemdziesiątych w Chile i oraz osiemdziesiątych w Brazylii. To właśnie                            

w przeszłości bohaterowie znajdują swoją wewnętrzną siłę. Dla Lucii i Richarda będzie to przede wszystkim nowa 

szansa na miłość.  

 

 

138. W słusznej sprawie / Danielle Steel ; tłumaczenie Agnieszka Myśliwy.- Kraków 

: Między Słowami, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Działacze społeczni , Prawnicy , Romans , Stany Zjednoczone 

(USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Meredith McKenzie pochodzi z bogatej, prawniczej rodziny. Nie wiedzie jednak wystawnego życia, nie nosi 

najpiękniejszych sukien i drogiej biżuterii, o jakich inne dziewczyny mogą tylko pomarzyć. Ma inny cel - pragnie 

walczyć o pokój i dobro na świecie. Kończy studia i otwiera własna kancelarię. Podczas gdy jej rówieśniczki 

przeżywają kolejne romanse i rozstania, ona z całych sił stara się pomóc najbardziej poszkodowanym. Pewnego 

dnia Meredith poznaje przystojnego doktora Petra Wattsa. Odkrywa, że łączy ją z nim wspólne cele i ideały. Czy 

ich znajomość okaże się początkiem wielkiego uczucia? Czy Meredith spełni swoją życiową misję? I czy w swoim 

walczącym sercu odnajdzie miejsce na miłość? "W słusznej sprawie" to wzruszająca opowieść o wielkiej odwadze 

i poświęceniu kobiet, która ponad wszystko pragnie sprawiedliwości i dobra.  
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139. W szponach szaleństwa / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Gdynia : Wydawnictwo 

Novae Res, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Sekty i ruchy religijne , Wrocław (woj. dolnośląskie) , 

Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Bieszczadzka sekta, energiczna komisarz, wielka miłość i Wrocław, który nie jest już bezpiecznym miejscem. Gdy 

komisarz Ewa Barska zostaje wezwana na miejsce znalezienia okaleczonych zwłok młodej dziewczyny, nie wie 

jeszcze, że to dopiero preludium szaleństwa, które ogarnie cały Wrocław. Kolejne ofiary pojawiają się                              

w zastraszającym tempie, a trop prowadzi na Wydział Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kiedy na drodze 

energicznej policjantki stanie wybitny historyk, doktor Mateusz Herz, to także będzie początek jej własnej historii, 

gdzie uczucia odegrają kolosalną rolę. Jednak w tej opowieści nic nie jest jasne i oczywiste. „W szponach 

szaleństwa” to pełen dramatyzmu thriller o mrocznych zakamarkach ludzkiej duszy, o ludziach, którzy decydują               

o losie innych ludzi, a także o tym, że miłość często okazuje się zbyt słaba, aby pokonać zło.  

 

 

140. W żywe oczy / JP Delaney ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków : Wydawnictwo 

Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Rozwód , Zdrada , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Claire kłamie zawodowo. Wydaje się, że jest stworzona do roli, w którą się wcieli. Na zlecenie firmy prawniczej 

specjalizującej się w sprawach rozwodowych ma demaskować niewiernych mężów i dostarczać niezbitych 

dowodów ich zdrady. To ona ma dyktować reguły gry. Gdy „klientem” Claire zostaje interesujący profesor Patrick 

Fogler, stawka gwałtownie rośnie. W grze gęstej od mrocznego uwodzenia, manipulacji i niedopowiedzeń role 

zaczynają się niebezpiecznie odwracać...  

 

 

141. Wdowy / Lynda La Plante ; przełożyła Agnieszka Patrycja Wyszogrodzka-Gaik.- 

Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Wdowieństwo , Londyn 

(Wielka Brytania) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Przez dwadzieścia lat Harry Rawlins i jego wspólnicy znakomicie prosperowali jako przestępcy. Kolejne zlecenie 

- porwanie furgonetki wypełnionej pieniędzmi - miało przynieść gigantyczne zyski. Okazało się jednak pechowe. 

Trzech złodziei zginęło, czwartemu udało się zbiec. Dolly, wdowa po Harrym, dotąd nieświadoma działalności 

męża, odkrywa w skrytce bankowej szczegółowe zapiski dotyczące planowanego skoku. Ma do wyboru: 
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przekazać je policji lub nachodzącym ją zbirom z konkurencyjnej szajki. Jest jeszcze trzecie, najbardziej szalone 

wyjście - przejąć działalność szefa gangu. Z pomocą pozostałych wdów Lindy i Shirley oraz striptizerki Belli, 

Dolly postanawia dokonać zuchwałego przestępstwa. Silne, zdeterminowane, sprytne. Takie właśnie są Wdowy! 

 

 

142. Wernisaż / Oskar Salwa.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bohema , Kobieta , Relacje międzyludzkie , Wystawy sztuki , 

Życie artystyczne , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Eleganckie galerie sztuki i klimatyczne, stare zaułki. Zbuntowani artyści i niedzielni malarze. Hipsterzy                          

i biznesmeni. Mamy okazję zakręcić kołowrotkiem zdarzeń i znaleźć się na chwilę w samym centrum artystycznej 

Warszawy, towarzysząc Marcie w jej miłosnych rozterkach i poszukiwaniu siebie. To miał być kolejny wernisaż 

w ArteNuevo. Marta nie mogła nawet przypuszczać, że całkowicie odmieni jej życie. Trudno jednak o spokój, gdy 

ktoś kocha wielką sztukę i nieodpowiednich facetów. Lekcja plastyki zamienia się w lekcję uczuć. Czy Marta 

będzie umiała z niej skorzystać?  

 

 

143. Wieczność bez ciebie / Bożena Gałczyńska-Szurek.- Wydanie 2. zmienione i 

poprawione.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Rodzina , Śledztwo i dochodzenie , Tajemnica , 

Zamość (woj. lubelskie) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

W scenerii współczesnego Zamościa rozgrywa się dramat znanej arystokratycznej rodziny. Zbliżający się ślub 

pary polskich emigrantów, hrabiego Adama i pięknej pani adwokat Kamili, wywołuje szereg dziwnych zdarzeń. 

Zagadkowe morderstwo w zamojskim hotelu staje się pretekstem do wyjaśnienia tajemnicy rodowej sprzed stu lat. 

W rozwikłaniu sprawy pomaga policji agentka Interpolu Klara, która wraz ze swoim greckim mężem spędza 

wakacje w Zamościu. "Wieczność bez ciebie" to historia miłości, w której dawne animozje stanęły bohaterom na 

przeszkodzie do szczęścia.  

 

 

144. Wielka samotność / Kristin Hannah ; z angielskiego przełożyła Anna Zielińska.- 

Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Trauma , Żołnierze , Alaska (Stany Zjednoczone ; 

stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-11 
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Alaska, 1974. Nieobliczalna. Bezlitosna. Dzika. Dla rodziny w kryzysie jest to ostateczny test na przetrwanie.  

Ernt Allbright, były jeniec wojenny, wraca do domu po wojnie w Wietnamie całkowicie odmieniony. Kiedy traci 

kolejną pracę, podejmuje impulsywną decyzję: przeniosą się całą rodziną na północ, na Alaskę, gdzie będą żyli 

bez prądu i wody - w ostatniej dzikiej części Ameryki. Dorastająca trzynastoletnia Leni, dziewczynka w trudnym 

wieku, uwikłana w burzliwy związek rodziców, ma nadzieję, że w nowej krainie czeka lepsza przyszłość dla 

rodziny. Jej matka, Cora, zrobi wszystko i pójdzie wszędzie dla mężczyzny, którego kocha, nawet jeśli oznacza to 

pójście w nieznane. Na początku Alaska wydaje się być odpowiedzią na ich modlitwy. W dzikim, odległym 

zakątku kraju odnajdują się wśród niezależnej społeczności silnych mężczyzn i kobiet. Ale wraz z nadejściem 

zimy i ciemnościami obejmującymi Alaskę, kruchy stan psychiczny Ernta pogarsza się. Wkrótce 

niebezpieczeństwa na zewnątrz bledną w porównaniu z zagrożeniami wewnątrz. W ich małej chacie, pokrytej 

śniegiem, przez osiemnaście godzin nocy, Leni i jej matka poznają straszliwą prawdę: są sami. Na zewnątrz nie 

ma nikogo, kto by mógł ich uratować.  

 

 

145. Witaj w domu / Ninni Schulman ; z języka szwedzkiego przełożyła Ewa 

Chmielewska-Tomczak.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magdalena Hansson (postać fikcyjna) , Absolwenci szkół 

średnich , Dziennikarstwo śledcze , Szwecja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Magdalena otrzymała zaproszenie na zjazd absolwentów. Jest lato, w planach impreza i noc spędzona w chacie 

nauczyciela. Punktem kulminacyjnym ma być budzący grozę nocny spacer po lesie - zupełnie jak przed laty. 

Kobieta nie ma ochoty na udział w tych wydarzeniach. Zmusza się jednak, ponieważ chce napisać do gazety 

artykuł o swoim koledze z klasy, który jest muzykiem, ale bardziej znanym z występu w reality show. Suto 

zakrapiana impreza szybko wymyka się spod kontroli. Wydaje się, że wszyscy zaczynają odgrywać swoje stare 

role z czasów szkolnych, wracają dawne konflikty i emocje. W środku nocy okazuje się, że jeden z kolegów 

Magdaleny został zamordowany. Następnego dnia w miejscowym hotelu odkryte zostają kolejne zwłoki. Wszyscy 

podejrzewają tego samego sprawcę, mimo że ofiary zabito w różny sposób. Jaki motyw miał morderca? I czy 

zabójstwo oznacza, że pozostali również znaleźli się w niebezpieczeństwie?  

 

 

146. Władza absolutna / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

(W kręgach władzy / Remigiusz Mróz ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kampania wyborcza , Manipulacja , Władza państwowa , 

Polska , Powieść polityczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Po zamachu pod sejmem Polska znalazła się na skraju anarchii. Konstytucja nie przewiduje, kto powinien przejąć 

władzę, a do walki o nią gotowe są stanąć wszystkie siły polityczne. W sytuacji poważnego kryzysu rozpoczyna 

się najbardziej bezkompromisowa kampania wyborcza w historii. Tymczasem zaczynają pojawiać się dowody na 

to, że zamach był jedynie elementem większego spisku. Ten, kto odkryje prawdę, zdobędzie władzę absolutną…  
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147. Wojenna burza / Victoria Aveyrand ; tłumaczenie Joanna Dziubińska, Maria 

Borzobohata-Sawicka.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

(Moon Drive) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maven (postać fikcyjna) , Mare (postać fikcyjna) , Księżniczki 

i królewny (postacie fikcyjne) , Władcy , Wojna , Zdrada , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Zdrada nieomal zniszczyła Mare i zagroziła rebelii. Teraz - by chronić Czerwonych i Nowych - Czerwona 

Królowa musi poświęcić swoje szczęście i zawiązać sojusz, który sprawi, że Norta się podda, a Maven razem                 

z nią. Potężni Srebrni, sprzymierzeńcy Cala, wraz z Mare i Szkarłatną Gwardią mają szansę na zwycięstwo. 

Jednak ogarnięty obsesją Maven nie cofnie się przed niczym, by odzyskać Mare - nawet jeśli będzie musiał 

zniszczyć wszystko na swojej drodze. Buntowniczka władająca piorunami może stracić swoją pozycję na zawsze. 

Gdy powstaną po raz ostatni - Czerwoni niczym świt - korona trafi w samo serce burzy. Nadciąga wojna, która 

odmieni królestwo. Wszyscy staną do walki, ale nie wszyscy przetrwają. Bo za zwycięstwo trzeba zapłacić 

najwyższą cenę.  

 

 

148. Wybory Niny / Anna Kekus.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigranci , Małżeństwo dla pieniędzy , Miłość , Polacy za 

granicą , Politycy , Floryda (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa , 

Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Floryda. Wybory do lokalnych władz i wielka miłość, która nie podlega głosowaniu. Nina, zagubiona emigrantka 

znad Wisły, poznaje Damiana, miejscowego playboya i początkującego polityka. Mężczyzna, żeby stać się                

w oczach wyborców człowiekiem godnym zaufania, musi się ustatkować i ożenić. Proponuje Ninie układ - 

małżeństwo na pokaz. Wkrótce jednak zaczyna kiełkować między nimi prawdziwe uczucie. Czy amerykański bon 

vivant okaże się godny zaufania? Czy dziewczyna z przeszłością nie stanie się dla niego ciężarem? Czy                    

z matrymonialnej gry pozorów wyniknie wielka miłość?  

 

 

149. Wyrocznia / Andrzej Ziemiański ; ilustracje Vladimir Nenov.- Lublin ; Warszawa : 

Fabryka Słów, copyright 2017. 

(Imperium Achai / Andrzej Ziemiański) 

(Virion / Andrzej Ziemiański ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Virion (postać fikcyjna) , Krainy i światy fikcyjne , Wojownicy 

, Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

Virion - szermierz natchniony, który wraz dwudziestoma innymi straceńcami pokonał legion Moy - raptem tysiąc 

doświadczonych weteranów. Jak chłopak z dobrego domu został bezlitosną maszyną do zabijania? Morderstwo, 

więzienie i ucieczka przed bandą łowców to chyba jeszcze nie powód, żeby tak się stoczyć. A może od początku 
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ktoś na górze zaplanował, że jego przeznaczenie to droga miecza i stosy trupów? Poznajcie historię 

najsłynniejszego szermierza Cesarstwa. Powrót do czasów Achai nie mógł być bardziej emocjonujący.  

 

 

150. Wyspa ocalenia / Włodzimierz Odojewski ; przedm. Tomasz Burek.- Białystok : 

Versus, 1990. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść psychologiczna polska , Powieść polska - 20 w 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Powieść powstała w 1950 r., miała swoją pierwszą, fragmentaryczną publikację w odcinku radiowym. W 1951 r. 

została nagrodzona przez Komisję Młodzieżową związku Literatów Polskich nagrodą im. Tadeusza Borowskiego. 

Do wydania powieści w formie książki jednak nie doszło z przyczyn politycznych. Książka przeleżała u mnie 

ponad 10 lat, powracałem do niej jednak od czasu do czasu, nadałem jej trochę inny rytm stylistyczny, skróciłem 

ją. W bardziej sprzyjających okolicznościach politycznych w początku lat 60.złożyłem ją w ,Czytelniku, została 

przyjęta do publikacji, wiele z niej jednak fragmentów usunęła cenzura i książka wreszcie ukazała się w 1964 r. 

Wyspa Ocalenia w wersji sprzed zabiegów cenzury (już kiedy znalazłem się na emigracji) została opublikowana 

na przełomie lat 1972/1973 w odcinku w nowojorskim Nowym Dziennikua. Tenże sam właśnie maszynopis 

posłużył mi za podstawę obecnego wydania, maszynopis jednak przed oddaniem w ręce wydawcy przejrzałem raz 

jeszcze i dokonałem kilkudziesięciu poprawek stylistycznych. (autor) 
 

 

151. Wyspy szczęśliwe / Wioletta Sawicka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Wrażliwa, ufna, trochę naiwna Joanna pragnęła od życia tylko jednego: chciała mieć rodzinę. Taką jaką miała, 

zanim rodzice zginęli w wypadku. Skończyła studia, ale nie myślała o pracy i robieniu kariery. Młodzieńcza 

miłość zaowocowała ślubem i dzieckiem. Joanna była szczęśliwa, spełniły się jej marzenia. Tomasz prowadził 

firmę, zarabiał na dobre życie, Joanna zajmowała się córeczką, domem, ogrodem - i to był jej bezpieczny świat. 

Pewnego dnia Joanna budzi się w zupełnie nowej rzeczywistości. Musi stawić czoło dramatycznej sytuacji                     

i zmierzyć z własnymi słabościami, a jest do tego zupełnie nieprzygotowana. W tym najtrudniejszym czasie 

swojego życia poznaje ludzi, którzy uświadamiają jej, że życie to wzloty i upadki. I to nie sukcesy nas kształtują, 

lecz przeciwności losu.  
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152. Z każdym oddechem / Nicholas Sparks ; z angielskiego przełożyła Maria 

Olejniczak-Skarsgård.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta samotna , Listy , Pielęgniarki i pielęgniarze , 

Przewodnicy turystyczni , Karolina Północna (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Przypadkowe spotkanie dwojga ludzi, które może stać się dla nich szansą na szczęście, mimo tysięcy kilometrów, 

upływu lat i słodko-gorzkich wyroków losu... Wśród złocistych piasków plaż Karoliny Północnej ukryte jest 

wyjątkowe miejsce - samotna skrzynka pocztowa, nazywana Bratnią Duszą. Należy do wszystkich i do nikogo. 

Każdy może zostawić w niej swoją historię i każdy może odnaleźć w niej historię napisaną specjalnie dla niego... 

To miejsce, w którym mogą się spotkać ludzie rozdzieleni przez czas i przestrzeń... Odwiedzają je pewnego 

wrześniowego popołudnia 1990 roku Tru i Hope. Spotkali się zaledwie dzień wcześniej. On przyjechał poznać 

swojego umierającego ojca. Ona - na ślub przyjaciółki. On jest przewodnikiem safari w Zimbabwe. Ona - 

rozczarowaną swoim życiem pielęgniarką. To, co zacznie się między nimi na skąpanej w słońcu plaży, już zawsze 

każe im wracać myślami do Bratniej Duszy...  

 

 

153. Zachód słońca w Central Parku / Sarah Morgan ; tłumaczenie Elżbieta Regulska-

Chlebowska.- Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2017. 

(Pozdrowienia z Nowego Jorku / Sarah Morgan) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Relacja romantyczna , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-11 

 

 

Frankie jest konkretna i rzeczowa, nie lubi wylewności, nie wierzy też w romantyczne związki. Ale choć wygląda 

na silną i opanowaną, kłębi się w niej mnóstwo emocji. Rozwód rodziców i złośliwość rówieśników mocno ją 

zraniły, dlatego Frankie ukrywa się za pozą twardzielki i za okularami. Nie może jednak udawać i maskować się   

w nieskończoność. Na szczęście może liczyć na przyjaciółki, a zwłaszcza brata jednej z nich, Matta, który 

szczególnie ją lubi. Lecz co robić, kiedy to właśnie Matt, najlepszy przyjaciel, staje się problemem, odkrywając 

przed nią własne sekrety?  

 

 

154. Zagłada / B. V. Larson ; przekład Justyn Łyżwa.- Warszawa : Drageus Publishing 

House, 2017. 

(Star Force / B. V. Larson ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kyle Riggs (postać fikcyjna) , Imperializm , Istoty 

pozaziemskie , Kolonizacja kosmosu , Wojna , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Dla Kyle’a Riggsa to kolejny kiepski rok. Okręty nanitów mają nową misję - ale według wszelkiego 

prawdopodobieństwa oznacza ona wyrok śmierci dla pilotów. Do tego ziemski rząd zamierza skraść technologię 
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Sił Gwiezdnych. Co gorsza, Ziemia obiecała coś makrosom i maszyny wkrótce upomną się o to... Wojna wśród 

gwiazd nie zakończy się szybko. I nikt nie ma pojęcia, jaki będzie jej finał. 

 

 

155. Zakochane Zakopane / Agnieszka Krawczyk, Krystyna Mirek, Anna H. 

Niemczynow, Magda Stachula, Anna Szczypczyńska, Karolina Wilczyńska, 

Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Zakopane (woj. małopolskie) , Opowiadania i 

nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

Najsłynniejszy górski kurort zimą aż kipi życiem. Roi się w nim od amatorów rozrywek i używek, można także 

zauważyć wytrwałych bywalców tatrzańskich szlaków. Spragnieni odmiany mieszkańcy wielkich aglomeracji, 

amatorzy białego szaleństwa, regularni turyści, a także debiutanci na zakopiańskich deptakach - w Zakopanem 

spotkacie całą plejadę barwnych postaci. Co stanie się, gdy drogi ich wszystkich przetną się na gwarnych 

Krupówkach, a serca zabiją jeszcze mocniej na hasło: ZAKOCHANE ZAKOPANE?! A wszystko przez jedną 

akcję promocyjną, w której wygraną był tygodniowy pobyt w WILLI POD JODŁAMI dla zakochanych... Co                  

z tego wyniknie? Czy miłość można wygrać w konkursie? Zakochane Zakopane - tam zdarzyć może się wszystko!  

 

 

156. Zanim odfrunę / Hanna Kowalewska.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Sekrety rodzinne , Uczucia , Jastarnia (woj. 

pomorskie, pow. pucki, gm. Jastarnia) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

W nadmorskim miasteczku po sezonie niejedno może się zdarzyć. Plotki rozprzestrzeniają się tak szybko, jak 

pędzi zimowy wiatr, i każda zmienia się w sensację. Matka i córka. Po pierwszej zostały obrazy, trochę 

niepokojących opowieści i rzeczy w dużym, dawno nieużywanym domu. Druga pierwszej nie pamięta, ale 

postanawia odtworzyć łączące je więzi i zrozumieć, co stało się w przeszłości. Nie jest to łatwe, ponieważ 

dwadzieścia lat temu bliscy Inki postanowili ukryć przed nią przeszłość i zamknąć na zawsze dom, w którym 

mieszkała z matką. Teraz Inka może wreszcie go otworzyć i zgłębić zagrzebane pod kurzem tajemnice. Ktoś 

jednak był tam pierwszy i zabrał najcenniejszą rzecz, bez której prawda już zawsze będzie niepełna. Czy Inka ją 

odzyska? Czy poradzi sobie z niechęcią miasteczka i ludzi, którym staje na drodze? Czy wygra z człowiekiem, 

który chce mieć monopol nie tylko na prawdę, ale i na Inkę? "Zanim odfrunę" to opowieść o ludziach, których 

właśnie coś dogania. Jednych przeszłość. Innych czas. Jeszcze innych prawda. Niektórych próbuje dogonić 

miłość...  
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157. Zanim się poznaliśmy / Lucie Whitehouse ; z języka angielskiego przełożyła 

Alina Siewior-Kuś.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Oszustwo , Poszukiwania zaginionych , Londyn 

(Wielka Brytania) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Najniebezpieczniejsze są te kłamstwa, które rodzą się tuż obok nas… Hanna, kobieta niezależna, uparta                           

i zdecydowana, by nie iść w ślady matki, której małżeństwo skończyło się przykrym rozwodem, zawsze unikała 

związków. A potem pewnego upalnego lata spotkała w Nowym Jorku Marka Reilly’ego, tak jak ona Brytyjczyka, 

i rzuciła się w romans, który zmienił jej spojrzenie na miłość. Teraz mieszka w eleganckim i kosztownym 

londyńskim domu, adorowana przez odnoszącego fantastyczne sukcesy męża, i wie, że postąpiła słusznie, 

zapominając o swoich zastrzeżeniach. Kiedy jednak Mark nie wraca z podróży służbowej do Stanów, a godziny 

wyczekiwania przeradzają się w dni, pewność siebie Hanny zaczyna się kruszyć. Kobieta zaczyna grzebać w życiu 

męża, odkrywając rewelacje, które każą jej powątpiewać we wszystko, co do tej pory uważała za prawdę. Czy 

Mark utrzymywał tyle rzeczy w tajemnicy, ponieważ chciał chronić ją czy raczej siebie…?  

 

 

158. Zawisza Czarny / Jakub Ćwiek ; [rysunki Iwo Strzelecki].- Kraków : SQN 

Imaginatio - Wydawnictwo Sine Qua Non, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Afrykanie , Patriotyzm , Stosunki etniczne , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej. Trafił pod opiekę emerytowanego żołnierza i mistrza sztuk walki 

pełniącego posługę misjonarską. Ten nauczył afrykańskiego chłopca bycia skutecznym na polu bitwy, pomógł mu 

zmienić ciało w broń, a przy okazji zaszczepił w umyśle polskie wartości, wpoił zasady patriotyzmu i ogromną 

miłość do nadwiślańskiego kraju. Podopieczny misjonarza, już jako dorosły mężczyzna, przybył do Polski, by 

krzewić prawdziwą, dobrze rozumianą polskość. Oto Zawisza Czarny! Bohater trafia do Warszawy, gdzie                        

z miejsca zostaje wmieszany w spisek tak zwanych polskich patriotów. W złożonej intrydze wezmą udział młodzi 

ambitni z Mordoru, uczestnicy rowerowej masy krytycznej, członkowie ONR-u, kibice Legii, a także podejrzanie 

popularny napój energetyczny Dumny Rodak. Kto jednak stoi za całym tym zamieszaniem? I co znaczy być 

patriotą? O tym właśnie opowie Zawisza. Czarno na białym!  

 

 

159. Zerwa / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Mroczna Strona) 

 

 

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

Zakopane (woj. małopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 
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Ostatnia część pentalogii z Wiktorem Forstem! Zbocza gór znów spłynęły krwią. W środku sezonu turystycznego 

na Rysach odnalezione zostają zwłoki starszego mężczyzny, a sposób działania sprawcy prowadzi wyłącznie do 

jednego wniosku: wrócił ten, którego wszyscy się obawiali. Oprócz monety w ustach, na nagim torsie ofiary 

znajduje się wycięty w skórze, krwawy napis: „Revertar ad Ierusalem in misericordiis”. Sytuacje komplikuje fakt, 

że ofiarę umieszczono na samym środku słupka granicznego, przez co śledztwo zamierzają prowadzić zarówno 

Polacy, jak i Słowacy. W mieście i na szlakach wybucha panika, tymczasem Wiktor Forst budzi się                               

w zakopiańskim szpitalu. Nie pamięta, co działo się z nim, od kiedy opuścił Polskę, by sprawdzić, co znajduje się 

w pewnej skrytce pocztowej… 

 

 

160. Żaba w papilotach / Maria Biłas-Najmrodzka, Elżbieta Narbutt.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarno na białym, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa , Listy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Maria Biłas-Najmrodzka i Elżbieta Narbutt napisały pełną ciepła i optymizmu książkę, której treścią jest 

zwyczajne życie - bez fajerwerków i sensacyjnych doniesień. Na pierwsze danie: kłopoty z pamięcią, nadkwasota, 

siwe włosy i choroba kota. Na drugie: dużo wolnego czasu i wspomnienia. Na deser: lekko chichotliwe 

komentowanie świata, bo przecież świat można oswoić, co autorkom skutecznie udaje się zrobić. Najkrótsza 

recenzja "Żaby w papilotach" - po lekturze chce się po prostu żyć pełnią życia i PESEL, który, chcąc nie chcąc, 

mamy w dowodzie, nie ma na to żadnego wpływu. 

 

 

161. Żmijowisko / Wojciech Chmielarz.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Poszukiwania zaginionych , Relacje 

międzyludzkie , Rodzina , Tajemnica , Wakacje , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Grupa trzydziestolatków, przyjaciół ze studiów, co roku wyjeżdża wspólnie ze swoimi rodzinami na wakacje. Tym 

razem trafiają do zagubionej wśród jezior i lasów agroturystyki w niewielkiej wsi Żmijowisko. Bawią się jak 

zwykle - odreagowując stres szybkiego wielkomiejskiego życia. Jest alkohol, są narkotyki. A także skrywane od 

lat urazy, dawne uczucia i wzajemne pretensje. Podczas jednej z mocno zakrapianych imprez ktoś kogoś prawie 

topi. Wywiązuje się kłótnia, podczas której otwierają się dawne rany. Następnego dnia córka jednej z par, 

piętnastoletnia Ada, znika. Pomimo poszukiwań nikomu nie udaje się jej odnaleźć. Rozpływa się w powietrzu. 

Rok później jej ojciec wraca do Żmijowiska, by podjąć ostatnią próbę odnalezienia córki. Przez te dwanaście 

miesięcy znienawidziła go cała Polska. Ale - jak się okazuje - nie wraca tam sam… Żmijowisko to opowieść                   

o tragedii, która niszczy. O rodzinie, która musi stawić czoło próbie przekraczającej ludzkie wyobrażenia. 

Uczuciach, które trwają pomimo mijających lat i nie niosą pocieszenia. Zdradzie, bólu i miłości. Strachu, zbrodni    

i karze. O tym, ile jesteśmy w stanie zrobić dla naszych dzieci i jak wiele nas to kosztuje.  
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162. Żona wyklęta : kobieta, która kochała żołnierza niezłomnego / Anna Śnieżko.- 

Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

(Historie Prawdziwe) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grudziński, Władysław (1927-1950) , Rączka, Anastazja 

(1930- ) , Kobieta , Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) , Procesy sądowe , 

Więźniowie polityczni , Żołnierze wyklęci , Mazowsze , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-11 

 

Kochała niezłomnego. Aby ocalić tę miłość, sama musiała stać się niezłomna Gdy jego walka się skończyła, ona 

rozpoczęła swoją  Historia starszego sierżanta Władysława Grudzińskiego „Pilota”, żołnierza z oddziału „Roja”, 

nie wyszła na światło dzienne przez 70 lat. Opowieść jego ukochanej pozwala spojrzeć na losy wyklętych inaczej. 

Oczami młodej dziewczyny, Anastazji. Nie mogę ślubować ci miłości oficjalnie, ale mogę to zrobić przed tym 

obrazem Panny Maryi oraz w obecności świadków – mówił on. Władzę ludową zdradziłaś. Z bandytą się 

zadawałaś! Uparta suka. Weź ją w obroty! – krzyczeli oprawcy. Zabiją cię, jeśli się dowiedzą. Celowo pobiją mnie 

tak, żebym ciebie poroniła. Lepiej nic nie mówić, może przetrwamy – szeptała swojemu nienarodzonemu dziecku 

w katowni UB. To opowieść o miłości do żołnierza wyklętego, o sile wiary w najczarniejszych czasach stalinizmu. 

O poczuciu obowiązku wobec Ojczyzny tych, którzy nie zgadzali się na zniewolenie. To historia dwojga ludzi 

toczących walkę, za którą nikt im nie dziękował i której długo nikt nie doceniał.  

 

 

163. Życzenia z głębi serca / Jude Deveraux ; [tłumaczenie Monika Kozłowska].- 

Radom : Wydawnictwo Lucky, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje romantyczne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Co by było, gdyby mogły się spełnić Twoje najskrytsze życzenia? Gemma przyjeżdża do Edilean, by rozpocząć 

pracę przy spisywaniu historii rodu Frazierów, miejscowych bogaczy. Liczy na to, że wśród starych dokumentów 

znajdzie inspirację do swojego doktoratu. Odnajduje jednak o wiele więcej. Gemma trafia na historię                              

o magicznym kamieniu, który spełnia życzenia każdego z rodziny Frazierów, a także… dam ich serca. Od 

pierwszego dnia zakochuje się też w Colinie, najstarszym synu swoich pracodawców. Czy legenda jest 

prawdziwa? Czy Gemma i Colin zdążą odnaleźć kamień, nim wydarzy się coś złego?  
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Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
1. Guerra / Melissa Darwood.- Białystok : Young - Wydawnictwo Kobiece Łukasz 

Kierus, 2018. 

(Wysłannicy / Melissa Darwood ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Miłość , Nastolatki , Poszukiwania 

zaginionych , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2018-11 

 

 

Związek Zuzy i Patryka nie układa się tak, jak powinien. Od kiedy jej najbliżsi zostali Guardianami, dziewczyna 

czuje się samotna. Podczas koncertu, który miał zmienić wszystko, Patryk ratuje życie Zuzki. Łamie przez to 

jedną z najstarszych guardiańskich zasad i zostaje zesłany do Guerry. Kiedy dziewczyna dowiaduje się, że ma 

szansę na uratowanie ukochanego, postanawia odnaleźć go w tajemniczej krainie skrytej gdzieś pomiędzy ziemią   

a piekłem. Na jej drodze staje Bjor, który ma misję do wykonania. Czy pomoże Zuzie, nie oczekując niczego                

w zamian? Guerra, splamiona ludzką krwią, czeka na kolejna ofiarę. Kto nią będzie?  

 

 

2. Księga cmentarna / Neil Gaiman ; przełożyła Paulina Braiter.- Wydanie 3.- 

Warszawa : Wydawnictwo Mag, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Cmentarze , Duchy , Sieroty , Zabójstwo , Zaświaty , 

Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Kiedy małemu dziecku udaje się uciec przed mordercą zamierzającym zabić całą rodzinę, kto mógłby 

przypuszczać, że schronienia udzieli mu miejscowy cmentarz? Wychowany przez zamieszkujące go duchy, zjawy 

i widma Nik musi uczyć się życia od umarłych. Ale wciąż grozi mu niebezpieczeństwo, bo morderca nie ustaje               

w wysiłkach, żeby dokończyć swoje zadanie...  
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3. Zdradzieckie serce / Mary E. Pearson ; tłumaczenie z języka angielskiego Emilia 

Skowrońska.- Kraków : Wydawnictwo Initium, 2018. 

(Kroniki ocalałych / Mary E. Pearson ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Książęta i księżne , Średniowiecze , 

Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2018-11 

 

 

Lia i Rafe, przetrzymywani w barbarzyńskim królestwie Vendy, mają niewielkie szanse na ucieczkę. Kaden, 

niedoszły zabójca Lii, z całych sił pragnie ją ocalić, dlatego mówi Komizarowi, że dziewczyna ma dar. Przywódca 

zaczyna się interesować Lią bardziej, niż ktokolwiek mógłby się tego spodziewać. Nic jednak nie jest oczywiste: 

Rafe okłamał Lię, ale poświęcił własną wolność, by ją chronić; Kaden, który miał ją zabić, ocalił jej życie; 

mieszkańcy Vendy, których Lia zawsze uważała za barbarzyńców, zaskoczyli ją, gdy zaczęła wśród nich 

przebywać. Walcząc z tradycją, w której ją wychowano, z darem i własną tożsamością, księżniczka musi podjąć 

decyzje, które wpłyną nie tylko na jej kraj, lecz też na jej przeznaczenie.  

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 

 

 
1. 25 lat niewinności : historia Tomasza Komendy / Grzegorz Głuszak.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komenda, Tomasz , Niesłuszne skazanie , Procesy sądowe , 

Sądownictwo , Śledztwo i dochodzenie , Uniewinnienie , Polska , Reportaż , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-11 

 

 

Pierwsza szczera i wzruszająca rozmowa z Tomaszem Komendą. O tym, jak silnym trzeba być, by wytrzymać 

wyroki mediów, piekło polskiego więzienia, walkę o wolność i dobre imię. Poznaj kulisy procesu Tomasza 

Komendy, w wyniku którego odebrano mu osiemnaście lat życia. Pierwszy raz ujawniamy skandaliczne 

dokumenty, absurdalne zeznania świadków, nieporadne akty oskarżenia, których ofiarą padł niewinny chłopak                 

z Wrocławia. To historia człowieka, który nie poddał się w walce z bezdusznym aparatem państwa. Stawił czoła 

systemowi, wobec którego przeciętny obywatel pozostaje bez szans. Ujawniamy tajemnice, które miały nie ujrzeć 

światła dziennego. Dowiedz się, kto i jak rozbił prokuratorsko-sądowy układ. Przekonaj się, kto dotarł do prawdy 

o tragedii niesłusznie skazanego za gwałt i morderstwo człowieka.  

 



67 
 

2. Akademia wychowania : dowiedz się, jak pokonać wszystkie problemy 

wychowawcze i zapewnić dziecku właściwy rozwój / Michał Kędzierski.- Warszawa : 

Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko , Wychowanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Zasady ; Co robić, gdy nad dzieckiem nie da się zapanować? ; Kary i nagrody w procesie wychowania dziecka ; 

Jak zmotywować dziecko do współpracy? ; Trudne zachowania ; Plan dnia ; Socjalizacja dziecka ; Kłamstwa, 

fantazje i legendy ; Nauka ; Dzieci i zarządzanie pieniędzmi. 

 

 

3. Aktorki : odkrycia / Łukasz Maciejewski.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Błęcka-Kolska, Grażyna (1962- ) , Bohosiewicz, Sonia (1975- ) 

, Budnik, Jowita (1973- ) , Dancewicz, Renata (1969- ) , Gniewkowska, Katarzyna 

(1962- ) , Grabowska, Urszula (1976- ) , Gruszka, Karolina (1980- ) , Hajewska-

Krzysztofik, Małgorzata (1965- ) , Kolak, Dorota (1957- ) , Kożuchowska, Małgorzata 

(1971- ) , Kulesza, Agata (1971- ) , Kulig, Joanna (1982- ) , Kuna, Iza (1970- ) , 

Muskała, Gabriela (1969- ) , Nieradkiewicz, Marta (1983 - ) , Ostaszewska, Maja    

(1972- ) , Preis, Kinga (1971- ) , Trzepiecińska, Joanna (1965- ) , Aktorzy polscy , Film 

polski , Teatr polski , Biografia 

    Sygnatura:  WG-791(091) 

                Nowości:  2018-11 

 

Nakarmić kamień - Grażyna Błęcka-Kolska ; Na niedzielę trzeba upiec ciasto - Sonia Bohosiewicz ; Supermenka   

z supersamu - Jowita Budnik ; Córka marnotrawna - Renata Dancewicz ; Stalowa Magnolia - Katarzyna 

Gniewkowska ; Wszystko za sprawą precli - Urszula Grabowska ; Kopnąć głębiej - Karolina Gruszka ; Smażone 

zielone pomidory - Małgorzata Hajewska-Krzysztofik ; Perkozy w trzcinach - Dorota Kolak ; Księżniczka na opak 

- Małgorzata Kożuchowska ; Pani Energia - Agata Kulesza ; Już wiem, że chcę - Joanna Kulig ; Głośny śmiech - 

Iza Kuna ; Głową w dół na mokrą szmatę - Gabriela Muskała ; Dzika róża - Marta Nieradkiewicz ; Ja się angażuję 

- Maja Ostaszewska ; Wiszę na makatce - Kinga Preis ; Poukładałam sobie świat - Joanna Trzepiecińska. Portrety 

niezwykłych, wyjątkowych, silnych kobiet. Szczere rozmowy Łukasza Maciejewskiego z najważniejszymi 

polskimi aktorkami, które po raz pierwszy tak otwarcie opowiadają o swoich najszczęśliwszych i najtrudniejszych 

doświadczeniach. 18 historii o tym, jak nieprzewidywalne potrafi być życie. A zwłaszcza życie gwiazd. Co                    

w karierze aktora przesądza o spełnieniu? Talent, determinacja, a może szczęście? Jak pozostać sobą, gdy jest się 

nieustannie ocenianym przez innych? Aktorki. Odkrycia to zbiór opowieści o kluczowych momentach w życiu 

bohaterek. O wydarzeniach, od których wszystko się zaczęło.  Życie aktorów jest podobne do naszego, ale 

wszystko w nim wydaje się intensywniejsze. Radości i splendor większe, stres i lęk przed porażką silniejsze, a los 

bywa jeszcze bardziej kapryśny.  
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4. Ambasador u trzech papieży / Hanna Suchocka.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Suchocka, Hanna (1946- ) , Ambasadorowie , Dyplomacja 

polska , Politycy , Polska , Rzym (Włochy) , Watykan , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-327(438) 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Hanna Suchocka i Wieczne Miasto. Dwanaście lat, trzy pontyfikaty, tysiące wspomnień. W Watykanie mawia się, 

że każdy pontyfikat to osobna epoka. Oto opowieść Hanny Suchockiej o latach 2001-2013, kiedy pełniła funkcję 

ambasadora w Watykanie w czasie pontyfikatów Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. W tym okresie 

doszło do wielu dramatycznych wydarzeń - m.in. gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia, a następnie śmierć Jana 

Pawła II, katastrofa smoleńska czy abdykacja Benedykta XVI - a Hanna Suchocka musiała się z nimi mierzyć nie 

tylko jako dyplomata, ale również na płaszczyźnie osobistej. Dzięki opisanym tutaj historiom poznajemy strukturę 

i mechanizmy działania Państwa Watykańskiego oraz tajniki protokołu dyplomatycznego od kwestii 

strategicznych po dress code. Hanna Suchocka opowiada jednak nie tylko o postaciach z pierwszych stron gazet, 

ale również z sympatią i nostalgią wspomina zwykłych ludzi, których spotykała na targu, w małych sklepikach, 

ulubionych trattoriach i kafejkach. Hanna Suchocka pokochała Rzym, więc tę książkę można również czytać jako 

absolutnie wyjątkowy i bogato ilustrowany zdjęciami przewodnik. Autorka pięknie opisuje znane i mniej znane 

zabytki Wiecznego Miasta. Idąc za jej wskazówkami, możemy podczas rzymskich wędrówek uciec od natłoku 

turystów i odnaleźć ukryte skarby architektury.  

 

 

5. Anatomia góry : osiem tysięcy metrów ponad marzeniami / Rafał Fronia.- Kraków 

: Wydawnictwo Sine Qua Non, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpiniści , Alpinizm , Andy (góry) , Gaszerbrum (góry) , 

Himalaje (góry) , Karakorum (góry) , K2 (góra) , Lenina, Szczyt , Pamir (góry) , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2018-11 

 

 

Zrozumieć górę i tych, którzy próbują ją zdobyć. Publikowane przez niego dzienniki z Narodowej Zimowej 

Wyprawy na K2 w 2018 roku zdobyły tysiące czytelników. W tej książce Rafał Fronia podejmuje próbę 

wyjaśnienia, dlaczego najwyższe góry są tak kuszące i co sprawia, że mimo śmiertelnego niebezpieczeństwa co 

roku setki śmiałków próbują wdrapać się na ich szczyt. I jak te góry zmieniają człowieka.  "Anatomia Góry" to 

niezwykła opowieść o himalaizmie i obcowaniu z górami. To pełne emocji opisy wypraw w Andach, Pamirze, 

Himalajach i Karakorum. To szaleńcze przygody, górskie cuda, tragedie i sukcesy. A wszystko to okraszone 

kulisami ostatniej polskiej wyprawy na K2 oraz charakterystyką kolegów himalaistów.  

 

6. Ava & Frank : wojna i miłość / John Brady ; przełożyła Mirka Wroniecka.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarno na białym, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gardner, Ava (1922-1990) , Sinatra, Frank (1915-1998) , 

Aktorzy amerykańscy , Film amerykański , Piosenkarze amerykańscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2018-11 
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Mickey Rooney ożenił się z Avą Gardner, bo potrzebował nowej zdobyczy. Artie Show potraktował ją jak głupią 

brunetkę, której dał listę lektur do przeczytania w czasie miodowego miesiąca. Później, po romansach                             

z Howardem Hughesem i wieloma innymi, pojawił się Frank Sinatra. Namiętność do Avy zniszczyła jego 

małżeństwo i doprowadziła prawie do ruiny. Szalony romans tej pary złamał wszelkie zasady pruderyjnej epoki. 

Frank zostawił żonę i dzieci, aby na oczach świata uganiać się za Avą. Stali się parą romantycznych buntowników, 

za którą krok w krok podążała prasa. Gdy Frank był w nastroju, stawał się najbardziej czarującym i uroczym 

mężczyzną - wyznała Ava. Pobrali się, lecz wówczas zaczęły się kłótnie, zdrady, rozstania i pojednania. 

Ostatecznie doszło do rozwodu, bo uznali, że wszystko między nimi się skończyło. Ale tak się nie stało. Nastały 

pełne udręki lata. Mimo że każde z nich miało wiele romansów, utrzymywali swój związek, lecz w tajemnicy. 

Próbowali do siebie wrócić, wszystko rozpocząć od nowa i chociaż im to się nie udało, opiekowali się sobą aż po 

kres. Historia miłości tej pary nigdy nie była w pełni zbadana. Aż do teraz. "Ava & Frank: Wojna i miłość" zgłębia 

życie tej dwójki kultowych gwiazd i ich wieloletniego związku.  

 

 

7. Bądź mądrzejszy! : naucz się myśleć i działać jak ludzie sukcesu / Brian Tracy ; 

przekład Magda Witkowska.- Warszawa : MT Biznes, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Myślenie , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Wykorzystaj potencjał swojego umysłu! W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie sukces wymaga 

błyskotliwości. Przeciętny człowiek wykorzystuje tymczasem zaledwie około dwóch procent swoich kompetencji 

intelektualnych. Co możemy zrobić, aby w pełni wykorzystywać potencjał naszego mózgu i zapewnić sobie 

większe możliwości - tak jak to robią ludzie sukcesu? W książce "Bądź mądrzejszy!" uznany ekspert i autor 

bestsellerów Brian Tracy przedstawia proste, ale skuteczne metody aktywizacji naszych naturalnych talentów                 

i uzdolnień, dzięki którym możemy wykonać skok w kierunku realizacji naszych marzeń. Zapoznając się z treścią 

tej niezwykle przydatnej książki, nauczysz się: szkolić własny mózg w myśleniu, które sprzyja osiąganiu 

pożądanych rezultatów; dostrzegać i wykorzystywać szanse na rozwój w każdej sytuacji; rozpoznawać i usuwać 

negatywne schematy, które ci przeszkadzają; planować, działać i osiągać cele szybciej i z większą precyzją. 

 

 

8. Berezowska : nagość dla wszystkich / Małgorzata Czyńska.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2018. 

(Biografie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Berezowska, Maja (1898-1978) , Malarze polscy , Rysownicy 

polscy , Rysunek polski , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-74 

Nowości:  2018-11 

 

 

Przed wojną źle, po wojnie jeszcze gorzej. W dwudziestoleciu Maję Berezowską i jej śmiałe rysunki 

prześladowały bigotki, po 1945 roku - ideolodzy socrealizmu. Ona sama zupełnie się tym jednak nie przejmowała. 

Rysowała nawet w Ravensbrück. Jej modelkami były współwięźniarki i strażniczki. Tym pierwszym dodawała 

ducha, drugie traktowała koniunkturalnie. Urodzona w "belle èpoque, współtworzyła artystyczne mity 

dwudziestolecia. Przyjaźniła się z malarzami i poetami. Z Karolem Szymanowskim wymienili pełne czułości listy. 

Zawsze otaczała się pięknymi ludźmi, pięknymi przedmiotami i kwiatami. I w twórczości, i w życiu pozostawała 

wierna sobie i swojej sztuce. Poczucia humoru nie traciła nawet w szarej powojennej rzeczywistości. Małgorzata 
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Czyńska opisuje kobietę, której los to materiał na porywający serial. Pytanie tylko, czy znalazłby się reżyser 

odważny na tyle, by pokazać nam Maję bez cenzury.  

 

 

9. Bezpański : ballada o byłym gliniarzu / Jakub Ćwiek, Adam Bigaj.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bigaj, Adam (1958- ) , Milicja , Policja , Policjanci , Wrocław 

(woj. dolnośląskie) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Zapis przeszło trzydziestoletniej służby podinspektora Adama Bigaja (ps. „Księciunio”), w latach 90. kierownika 

sekcji zabójstw na wrocławskim starym mieście, a później wieloletniego naczelnika wydziału kryminalnego na 

Rakowcu. Jak na co dzień wyglądała „psia służba”? Współpraca szeregowych milicjantów ze Służbą 

Bezpieczeństwa i z przedstawicielami Kościoła? Zabezpieczanie kolejnych papieskich pielgrzymek? Walka                      

z przestępczością zorganizowaną, powodzią i dopalaczami? Wielkie medialne sprawy, o których słyszała cała 

Polska, są tu pokazane z zupełnie innej perspektywy. To także historia nieustannych zmagań policji z jej 

największym wrogiem - samą sobą. Tego, jak na codzienną służbę wpływają roszady polityczne, jakie są skutki 

korupcji, nepotyzmu i podporządkowania słupkom statystycznym.  Przede wszystkim jednak Bezpański opowiada 

o funkcjonariuszach. O nieoczywistych przyjaźniach, cenie, jaką płaci się za bycie dobrym gliną, trudnych 

wyborach osobistych i próbie budowania życia rodzinnego na chwiejnej podstawie usypanej z telefonów o każdej 

porze, włamów i trupów.  

 

 

10. Bezsenność w czasie karnawału / Janusz Głowacki ; opracowanie tekstu Olena 

Leonenko-Głowacka.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza 

Foksal, 2018. 

(Archipelagi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Głowacki, Janusz (1938-2017) , Pisarze polscy , Polska , Stany 

Zjednoczone (USA) , Esej , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Głowacki J.  

Nowości:  2018-11 

 

Ostatnia książka wybitnego pisarza zmarłego latem 2017 roku. Nawiązująca formą do słynnego "Z głowy" 

narracja o współczesnej Polsce, pełna - tak charakterystycznych dla Głowackiego - reminiscencji z życia i kariery 

autora w Polsce i w Nowym Jorku. Miejscami dowcipna, ironiczno-sarkastyczna w tonie, gdzie indziej uderzająca 

w nutę tragizmu, bardzo osobista i poruszająca książka. Składają się na nią ostatnie prozatorskie zapiski autora, 

nad którymi pracował równolegle z pisaniem scenariusza do głośnego filmu "Zimna wojna" Pawła 

Pawlikowskiego. "Jak każdy człowiek przyzwoity, ludzi przegranych nie lubię wprost wyjątkowo, a dobroci to już 

mi nikt zarzucić nie może, poza wróbelkami. A zapisuję to wszystko naumyślnie z nadzieją, że wywołam                        

u czytających poczucie nie żeby zaraz zrozumienia, ale wyższości. To już coś, bo takie poczucie, że się jest 

lepszym, pomaga, daje sporo radości i nadaje sens życiu. No nie aż tak jak zemsta, chęć odwetu, nienawiść, bo one 

to już bardzo pomagają. I człowiek nawet nie zauważy, jak to życie przyjemnie i szybko przeleciało. (fragment)  
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11. Będzie bolało : sekretny dziennik młodego lekarza / Adam Kay ; przekład 

Katarzyna Dudzik.- Kraków : Insignis Media, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kay, Adam (1980- ) , Ginekolodzy , Lekarze , Wielka 

Brytania , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Kay A.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Witaj w świecie 97-godzinnych tygodni pracy. W świecie decyzji, od których zależy życie. W świecie 

nieustannego tsunami płynów ustrojowych. W świecie, w którym dziennie zarabiasz mniej niż szpitalny 

parkometr. Pożegnaj się więc z bliskimi i przyjaciółmi…  …i witaj w świecie lekarza stażysty! Spisywana 

potajemnie po niekończących się dyżurach, bezsennych nocach i przepracowanych weekendach książka komika               

i byłego lekarza Adama Kaya "Będzie bolało" to szczery do bólu opis jego walki na pierwszej linii frontu 

brytyjskiej służby zdrowia. Z zabawnych, przerażających i wzruszających zapisków Kaya dowiecie się 

wszystkiego, co chcieliście wiedzieć (i czego wolelibyście nie wiedzieć) o życiu lekarzy na oddziale i poza nim. 

Uwaga! Lektura tej książki może pozostawić blizny!  

 

 

12. Bilans krzywd : jak naprawdę wyglądała niemiecka okupacja Polski / Dariusz 

Kaliński.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

(Polskie Ciekawostki Historyczne.pl) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludobójstwo niemieckie (1939-1945) , Okupacja niemiecka 

Polski (1939-1945) , Przestępstwo wojenne , Trzecia Rzesza (1933-1945) , Niemcy , 

Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2018-11 

 

Czy można oszacować skalę krzywd wyrządzonych Polakom przez niemieckiego okupanta? Twierdzili, że 

zaprowadzą porządek wśród ludzi niezdolnych, by rządzić samymi sobą. Rozgłaszali, że podejmują sprawiedliwą 

wojnę o należne im i podstępem wykradzione ziemie. Wyśmiewali „słowiański rozgardiasz”, utrzymując, że 

podludzie ze Wschodu tylko od nich mogą nauczyć się prawdziwej kultury. Kłamali. Z Niemiec nie przynieśli 

cywilizacji, ale ludobójstwo. Sześć milionów polskich obywateli zabitych w toku działań wojennych, 

wyłapywanych ma ulicach i mordowanych jak zwierzęta, zagłodzonych, zesłanych do obozów, których jedynym 

celem była eksterminacja. Grabież majątku narodowego, destrukcja miast, zawłaszczenie kultury. Niewolnicza 

praca, wyniszczanie świadomości i plany zagłady całego polskiego narodu. Ogrom nierozliczonych krzywd 

wymyka się ocenie i opisowi. Dariusz Kaliński – autor bestsellerowej Czerwonej Zarazy – bez ogródek i bez obaw 

pisze o czasach, gdy Polak nie był dla Niemca człowiekiem. I nie boi się pytać, jaki naprawdę jest bilans 

wyrządzonych Polsce niegodziwości.  

 

 

13. Bluzgaj zdrowo : o pożytkach z przeklinania / Emma Byrne ; przełożył Marcin 

Wróbel.- Warszawa : Buchmann - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja społeczna , Przekleństwa i wulgaryzmy , 

Psychologia społeczna , Socjolingwistyka , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-316.6 

Nowości:  2018-11 
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Kto z nas nie słyszał, że dobrze wychowani ludzie nie wyrażają się wulgarnie, a używanie przekleństw świadczy  

o ubogim słownictwie? To wszystko gówno prawda - mówi dr Emma Byrne i przytacza wyniki badań, które jasno 

dowodzą, jak wielką i różnorodną rolę odgrywają w naszym życiu przekleństwa. W dowcipny i przystępny sposób 

autorka tłumaczy, dlaczego soczysty bluzg wyraża więcej niż tysiąc słów (o czym dobrze wiemy nad Wisłą), jak 

brzydkie słowa zwiększają naszą odporność na ból, czy po sposobie przeklinania da się rozpoznać płeć 

mówiącego i dlaczego w Holandii można dostać mandat za życzenie komuś raka. To pasjonująca lektura, w której 

na warsztat został wzięty jeden z największych, a przy tym szalenie powszechnych (niech pierwszy rzyci 

kamieniem, kto nigdy nie zaklął) tematów tabu - bez cenzury i bez wstydu. A przy okazji dostarczy ona świetnych 

powodów, by następny razem, gdy ktoś powie ci "nie wyrażaj się" kazać mu iść do diabła.  

 

 

14. Bo to złe kobiety były : intrygantki i diablice / Joanna Puchalska.- Warszawa : 

Fronda PL, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Brezianka, Barbara (1601-po 1661) , Broniewska, Janina 

(1904-1981) , Deybel, Xawera , Dogrumowa, Maria Teresa , Giza, Barbara (po 1550-

1589) , Kaczorowska, Blanka (1922-2004) , Machówna, Agnieszka (1648-1681) , 

Potocka, Zofia (1760-1822) , Sobańska, Karolina (1795-1885) , Wasilewska, Wanda 

(1905-1964) , Kobieta , Manipulacja (psychologia) , Oszustwo , Toksyczne związki , 

Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2018-11 

 

Złe, niemoralne, wyrachowane, manipulujące otoczeniem. Intrygantki, oszustki, awanturnice w skali rodzinnej, 

krajowej i europejskiej. Zdrajczynie i agentki obcych mocarstw. Od Jagiellonów po czasy PRL-u. Barbara 

Giżanka. Wykorzystując podobieństwo do Barbary Radziwiłłówny, skutecznie omotała Zygmunta Augusta. 

Barbara Brezianka. Oskarżona przed sądem o otrucie teścia i o zgładzenie trzeciego z kolei męża. Podejrzewano ją 

o przyspieszenie zgonu dwóch poprzednich. Agnieszka Machówna. Piękna i sprytna chłopka udająca 

szlachciankę, na co dał się nabrać nawet austriacki cesarz Leopold. Maria Teresa Dogrumowa. Doświadczona 

aferzystka i oszustka. Dla spodziewanej korzyści finansowej rozpowszechniła plotkę o rzekomym spisku na życie 

króla Stanisław Augusta. Zofia Potocka. Najpiękniejsza kobieta Europy, najpierw żona generała Józefa Witta, 

potem hrabiego Szczęsnego Potockiego. Zaczynała jako stambulska kurtyzana. Karolina Sobańska. Kochanka 

Mickiewicza, adresatka jego miłosnych sonetów, a zarazem płatna agentka III Oddziału Kancelarii Cesarskiej               

w Petersburgu, donosząca m.in. na dekabrystów. Xawera Deybel. Sam Towiański bał się jej niesamowitych oczu. 

Miała romans z Mickiewiczem i prawdopodobnie urodziła jego dziecko. Janina Broniewska. Fanatyczna 

komunistka, autorka książek z czerwonego kanonu lektur szkolnych, po wojnie partyjna szara eminencja 

środowiska literatów. Wanda Wasilewska. Zafascynowana Stalinem, przyjęła obywatelstwo radzieckie i z zapałem 

uczestniczyła w realizowaniu pojałtańskiego rozbioru Polski. Marzyła się jej siedemnasta republika. Blanka 

Kaczorowska. Konfidentka Gestapo, wydała wiele osób z Podziemia AK. Po wojnie tajna współpracowniczka 

służb PRL.  

 

 

15. Caryca Katarzyna i król Stanisław : historia namiętności / Iwona Kienzler.- 

Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katarzyna II (cesarzowa Rosji ; 1729-1796) , Stanisław 

August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) , Miłość , Władcy , Polska , Rosja , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).01/.081 

Nowości:  2018-11 
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Zadziwiające, jak często bagatelizowana jest rola uczuć w historii: Poznaj sekrety romansu, który w znaczący 

sposób wpłynął na dzieje naszej ojczyzny! Książka Iwony Kienzler - znanej autorki bestsellerów biograficznych 

opowiada o związku Stanisława Augusta Poniatowskiego i wielkiej księżnej Katarzyny, późniejszej carycy. Ich 

miłość dała Polsce króla Stasia, ale też w konsekwencji zabrała naszej ojczyźnie niepodległość. To fascynujący 

romans, który zmienił bieg historii Polski.  

 

 

16. Cena nieważkości : kulisy lotu Polaka w kosmos / Dariusz Kortko, Marcin 

Pietraszewski.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hermaszewski, Mirosław (1941- ) , Astronauci , Astronautyka , 

Loty kosmiczne , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , ZSRR , Reportaż 

Sygnatura:  WG-629.7 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

„Cena nieważkości” Dariusza Kortko i Marcina Pietraszewskiego to fascynujący reportaż, który odsłania kulisy 

polskiego lotu w kosmos w czerwcu 1978 roku. Rosjanie wysyłają w kosmos pierwszego sztucznego satelitę, Jurij 

Gagarin pierwszy leci na orbitę. Amerykanie kontratakują i lądują na Księżycu. Amerykanie mówią                                   

o wahadłowcach, chcą zapraszać astronautów z zaprzyjaźnionych krajów. Rosjanie też muszą. Lato 1976 roku. 

Rozkaz jest jasny, ale intrygujący. Każda polska jednostka wojsk lotniczych wytypuje swoich najlepszych 

pilotów. Mają się jak najszybciej stawić na badania w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. 

Chodzi o testowanie maszyn najnowszej generacji. Wszystkich obowiązuje ścisła tajemnica, ale informacja 

wkrótce wycieka. Polska będzie miała swojego pierwszego kosmonautę. Kończy się epoka Edwarda Gierka, 

zaczynają kłopoty z zaopatrzeniem. Cukier na kartki. - Dla mnie to było jak bajka. Stoję w kolejce po mleko, w 

sklepach nic nie ma, a mój mąż może polecieć na orbitę - mówi żona jednego z polskich kandydatów na 

kosmonautów. Jakimi cechami musiał się odznaczać pilot, żeby zostać kosmonautą? Kogo szukają Rosjanie? 

Dlaczego Zenon Jankowski przegrywa wyścig z Mirosławem Hermaszewskim? Dlaczego pierwszy polski 

kosmonauta i jego dubler do dzisiaj ze sobą nie rozmawiają? Co się stało w Gwiezdnym Miasteczku? Co dał nam 

pobyt Polaka na orbicie i jak potoczyły się jego losy? Lot na orbitę to jego sukces czy porażka? „Cena 

nieważkości” to opowieść o tym, że żadnego bohaterstwa nie da się zaplanować. Może się ono jedynie przytrafić.  

 

 

17. Chirurdzy : opowieści prawdziwe / Lech Mucha.- Kraków : Wydawnictwo eSPe, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mucha, Lech , Chirurdzy , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-617 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Lech Mucha, chirurg z wieloletnim stażem, w tej zupełnie niezwykłej książce postanowił podzielić się                           

z czytelnikami opowieściami z pierwszej linii frontu codziennej walki o życie i zdrowie pacjentów. Walka ta toczy 

się nie w luksusowych salach operacyjnych, znanych z popularnych seriali, lecz naprawdę w warunkach pola 

bitwy, bo w zwykłym szpitalu powiatowym. Mimo takich niefilmowych realiów historie, które opowiada,                         

z pewnością mogłyby się stać scenariuszem zarówno na trzymający w napięciu thriller, wzruszający film 

obyczajowy, jak i znakomitą komedię. "Chirurdzy" to jednak nie tylko zbiór świetnie napisanych opowieści                       

i przezabawnych anegdot. Każdy rozdział autor kończy zestawem ciekawostek z historii medycyny, a także 

fachowych wskazówek, jak poradzić sobie z  sytuacjami zagrażającymi zdrowiu i życiu, śmiesznymi tylko wtedy, 
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gdy mają szczęśliwe zakończenie. Książka - którą przekazujemy w ręce czytelników z przekonaniem, że jej 

lektura będzie naprawdę wciągająca - to również piękne świadectwo wiary i budzącej szacunek postawy lekarza, 

który otrzymany od Boga talent dzięki swej ciężkiej pracy codziennie pomnaża, z poświęceniem wprowadzając               

w życie słowa z Ewangelii św. Mateusza: „I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych”.  

 

 

18. Chrobot : życie najzwyklejszych ludzi świata / Tomasz Michniewicz.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Człowiek , Bogactwo , Ubóstwo , Nierówności społeczne , 

Godność ludzka , Życie codzienne , Świat , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Siedem podróży w czasie. A ponieważ czas dany nam jest jako pamięć, będzie to siedem podróży przez siedem 

pamięci siedmiu zwykłych ludzi. Niby ten sam świat i te same czasy, ale widziane z różnych perspektyw - 

mieszkańca Ugandy, USA, Kolumbii, Indii, Finlandii, Zimbabwe i Japonii.  Siedem opowieści zwykłych ludzi                 

o problemach, wyzwaniach, szansach i możliwościach. Ich zestawienie uświadamia, jak wiele zależy od tego, czy 

miało się szczęście urodzić się tu, a nie gdzieś indziej. Siedem ludzkich historii i jedna próba odpowiedzi na 

pytanie, po co to wszystko.  Najnowsza książka nagradzanego reportażysty Tomasza Michniewicza to niezwykłe 

połączenie zapisu osobistych historii i wnikliwego spojrzenia na globalne problemy współczesnego świata. Autor 

w niezwykle plastyczny i wiarygodny sposób pokazuje świat takim, jak widzą go bohaterowie, zmuszając do 

refleksji nad kondycją człowieczeństwa.  

 

 

19. Ciąża z klasą : fachowy przewodnik po ciąży, porodzie i całej reszcie / Chiara 

Hunt, Marina Fogle ; przełożyła Agnieszka Hamann ; konsultacja Agnieszka Kurczuk-

Powolny.- Warszawa : Agora, 2018. 

(Biblioteka Troskliwych Rodziców : ciąża) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciąża , Kobieta ciężarna , Macierzyństwo , Poradnik 

Sygnatura:  WG-618 

Nowości:  2018-11 

 

 

"Idea kursów Ciąża z klasą narodziła się pewnej deszczowej nocy sylwestrowej. Siostry Chiara i Marina, obie 

będące matkami, uznały, że mają dość poradnictwa, które nie bierze pod uwagę tego, że nie każda ciąża przebiega 

wzorcowo. Postanowiły założyć szkołę rodzenia inna niż wszystkie, pomóc matkom przygotować się do porodu 

fizycznie i psychicznie, uczciwie opowiedzieć im o tym, czego mogą się spodziewać, a na co nigdy nie będą 

przygotowane i zaszczepić w nich radość bez względu na ich naturalne obawy związane z ciążą, porodem                       

i pierwszym okresem życia dziecka. W niniejszej książce autorki zawarły m.in.: • niezbędne informacje z zakresu 

fizjologii ciąży i rozwoju dziecka • praktyczne porady, których udzielają w swojej szkole rodzenia • prawdziwe 

historie z życia uczestniczek kursów Ciąża z klasa to poradnik, dzięki któremu łatwiej będzie ci przejść przez ten 

ważny czas. Nikt tu nie twierdzi, że istnieje coś takiego jak „normalna” ciąża czy „normalny” poród, bo przecież 

każda kobieta przeżywa je inaczej."  
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20. Co cię nie zabije, to cię wzmocni i inne motywacyjne bzdury / James Adonis ; 

przekład Małgorzata Guzowska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aforyzmy , Sukces , Szczęście , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Wybierz pracę, którą kochasz, a nigdy w życiu nie będziesz pracował. Nigdy 

nie należy się poddawać. Czy te inspirujące sentencje mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością? Czy 

wytrzymują konfrontację z faktami, z naukową weryfikacją? James Adonis bierze na warsztat najbardziej 

popularne motywacyjne hasła i sprawdza, czy ich głosiciele nie mijają się z prawdą. Autor opisuje wyniki badań, 

odsyła do oryginalnych tekstów, dając dociekliwemu czytelnikowi szansę prowadzenia dalszych poszukiwań. 

Książka pokazuje nie tylko, z jaką ostrożnością należy podchodzić do „utartych prawd”, lecz także w jaki sposób 

można je naukowo weryfikować.  

 

 

21. Content : elementarna cząstka marketingu : kompletny podręcznik do content 

marketingu / Rebecca Lieb, Jaimy Szymanski ; przekład Marek Zawiślak, Jacek 

Środa.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Content marketing , Poradnik 

Sygnatura:  WG-339.138 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Zwrot ku marketingowi treści ; Marketing treści versus strategia treści ; Media konwergentne ; Reklama natywna ; 

Struktura organizacyjna dla content marketingu ; Kultura treści ; Globalna strategia treści ; Marketing czasu 

rzeczywistego ; Oprogramowanie content marketingowe ; Efektywność content marketingu ; Kampanie 

kontekstowe. 

 

 

22. Człowiek i Wszechświat / Brian Cox [oraz] Andrew Cohen ; tłumaczenie Łukasz 

Lamża.- Wydanie 2 (dodruk).- Kraków : Copernicus Center Press, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ewolucja , Kosmologia , Pochodzenie człowieka , Pochodzenie 

życia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-52 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Gdzie jesteśmy? ; Czy jesteśmy sami? ; Kim jesteśmy? ; Dlaczego tu jesteśmy? ; Jaka nas czeka przyszłość? 
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23. Damy polskiego imperium : kobiety, które zbudowały mocarstwo / Kamil 

Janicki.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

(Prawdziwe Historie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adelajda (królowa Polski ; ok. 1324-1371) , Elżbieta 

Bośniaczka (królowa Węgier ; 1340-1387) , Elżbieta Łokietkówna (królowa Węgier ; 

1305-1380) , Jadwiga (królowa Polski ; 1374-1399) , Jadwiga (królowa Polski ; ok. 

1266-1339) , Kobieta , Władcy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).01/.081 

Nowości:  2018-11 

 

W cieniu pierwszej monarchini - Niezawodna żona Władysława Łokietka i jej córka ; Pani pięciu królestw - 

Elżbieta Łokietkówna ; Anatomia pogardy - Wszystkie kobiety Kazimierza Wielkiego ; Ręka królewny i całe 

królestwo - Lata chaosu i niepewności ; Ostatnie ogniwo - Jadwiga Andegaweńska na polskim tronie. 

 

 

24. Dekalog : prawdziwa droga w czasach zamętu / Piotr Glas ; rozmawia Tomasz P. 

Terlikowski.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Glas, Piotr , Dekalog , Duchowieństwo katolickie , Egzorcyzmy 

, Grzech , Katolicyzm , Sumienie , Uwolnienie (duchowość) , Walka duchowa , 

Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2018-11 

 

 

Codziennie toczy się walka o każdego z nas niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. 

Dopiero gdy po tamtej stronie zobaczymy swoje życie, to dowiemy się, jak wiele zawdzięczamy tej niebiańskiej 

pomocy. Jedno jest jednak pewne: nie wolno nam się wpatrywać w ciemność i nią fascynować. Ks. Piotr Glas. 

Kapłan, który wielokrotnie stawał twarzą w twarz z demonem, nie ma wątpliwości, że w każdej minucie naszego 

życia toczy się walka o zbawienie. Czy staniemy po stronie Boga i Maryi czy też damy się uwieść tylko pozornie 

atrakcyjnemu złu? W rozmowie z Tomaszem P. Terlikowskim Ks. Piotr Glas zachęca nas, by wyzwolić się                    

z własnych słabości, uzdrowić z grzechu oraz zniewoleń.  

 

 

25. Diet & Training by Ann / Anna Lewandowska.- Warszawa : Burda Media 

Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ćwiczenia siłowe , Gimnastyka , Zdrowe żywienie , 

Poradnik , Przepisy kulinarne , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Zdrowy styl życia opiera się na właściwie dobranej diecie i odpowiednim treningu. Niby proste, ale od czego 

zacząć? Jak zdrowo się odżywiać? Jak ćwiczyć? I najtrudniejsze - jak wytrwać w postanowieniach? Książka 

znanej trenerki, dietetyczki i motywatorki Anny Lewandowskiej "Diet & Training by Ann" to wszechstronny plan 

zmiany stylu życia. 
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26. Dobre matki : prawdziwa historia kobiet, które przeciwstawiły się najpotężniejszej 

mafii świata / Alex Perry ; tłumaczenie Mariusz Gądek.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przestępcy , Przestępczość zorganizowana , 

Zwalczanie , Kalabria (Włochy) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2018-11 

 

 

Ta książka miała nie powstać. Przedstawieni w niej ludzie ukrywają się lub nie żyją. Autor również usłyszał 

groźby pod swoim adresem. Mafia kalabryjska to dzisiaj najpotężniejszy syndykat zbrodni na świecie. Znana jako 

‘ndrangheta, działa w 120 krajach, zarządza bilionami euro, piorąc brudne pieniądze dla cosa nostry, camorry, 

kolumbijskich karteli i rosyjskiej mafii. Kontroluje 80% rynku twardych narkotyków w Europie. Wpływa też na 

sytuację polityczną na świecie – szantażowała rządy Tajlandii i Indonezji. Prawdopodobnie to ona stała za 

śmiercią dziennikarza Jána Kuciaka i wywołała kryzys polityczny na Słowacji. Członków mafii kalabryjskiej łączą 

relacje rodzinne, a organizacji nie da się opuścić. Nawet jeśli jesteś tylko córką lub żoną. Jeśli odchodzisz, znikasz 

na zawsze. Trzy dobre matki znalazły w sobie siłę, aby podjąć największe ryzyko – zdradzić swoich ojców                       

i mężów, żeby ocalić synów i córki. Oto wstrząsające kulisy największej wojny, jaką kobiety wypowiedziały 

włoskiej mafii w XXI wieku.  

 

 

27. Dodaj do znajomych / Zuzanna Łapicka.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Łapicka-Olbrychska, Zuzanna , Artyści polscy , Film polski , 

Teatr polski , Paryż (Francja) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Anegdoty , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Łapicka Z. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Życie Zuzanny Łapickiej, córki Andrzeja Łapickiego, byłej żony Daniela Olbrychskiego, to idealny materiał na 

scenariusz serialu z życia tzw. wyższych sfer artystycznych, nie tylko Polski. W swej książce Łapicka kreśli 

portrety kilkudziesięciu intrygujących postaci, które spotkała, choćby Krzysztofa Kieślowskiego i Andrzeja 

Żuławskiego, ale równie ważny, jak one same, jest sposób, w jaki na nie patrzy: przenikliwie i dowcipnie. 

Zuzanna Łapicka pisze między innymi o Agnieszce Osieckiej i Jeremin Przyborze, o Federico Fellinim spotkanym 

w Cinecitta i Janie Pawle II odwiedzanym w Watykanie, o Andrzeju Wajdzie, Krystynie Jandzie i Magdzie Umer, 

Tadeuszu Konwickim i wielu innych, o emigracyjnym Paryżu z lat 80. i Warszawie, której już dziś nie ma.  

 

 

28. Druty od A do Z / autor zbiorowy ; tłumaczenie Agnieszka Chodkowska-

Gyurics.- Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Roboty na drutach , Poradnik , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-646.26/.27 

Nowości:  2018-11 
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Historia dzianin robionych na drutach ; Zanim zaczniesz ; Podstawowe oczka i metody pracy ; To jeszcze nie 

wszystko ; Wykończenie i konserwacja. 

 

 

29. Dzieci księży : nasza wspólna tajemnica / Marta Abramowicz.- Warszawa : 

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościół katolicki , Celibat , Duchowieństwo katolickie , 

Dziecko pozamałżeńskie , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Ludzie znają dzieci księży. Znają ich matki i ojców. Ale o tym się głośno nie rozmawia. Niektórzy mówią - tabu. 

Inni - hańba. Wszyscy wiedzą, że księża nie przestrzegają celibatu. Jest to wiedza tak powszechna, że u wielu nie 

budzi ani zgorszenia, ani zdziwienia. A więc skąd ta tajemnica? Dlaczego matki są odsądzane od czci i wiary,                 

a księży-ojców oczyszcza się ze wszystkich grzechów? Co jest ważniejsze: dobro dziecka czy dobro Kościoła? Co 

usłyszymy, gdy dzieci księży zaczną głośno mówić o swoich rodzinach? W reportażu Marty Abramowicz 

znajdziecie odpowiedzi.  

 

 

30. Dziewczyny z Dubaju / Piotr Krysiak.- Warszawa : Deadline, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel ludźmi , Kobieta , Polacy za granicą , Prostytucja , 

Stręczycielstwo , Dubajj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Cały świat należał do nich. Luksusowe jachty, najdroższe hotele, popularne plaże w Dubaju, Cannes czy Saint 

Tropez. Kolorowe drinki, narkotyki i seks. Tak wyglądało życie ekskluzywnych prostytutek z Polski. Były wśród 

nich modelki, celebrytki, finalistki konkursów piękności, artystki. Podczas dwumiesięcznego sekswyjazdu 

potrafiły zarobić nawet kilkaset tysięcy złotych. Ich klientami byli nie tylko biznesmeni czy arabscy książęta, ale 

także polscy artyści i sportowcy. Spełniały najbardziej skrywane fantazje seksualne bogatych mężczyzn. Nie 

wszystkie handlowały ciałem na własne życzenie. Wszystkie prowadziły podwójne życie. Miały partnerów, 

mężów i dzieci. "Dziewczyny z Dubaju" odsłaniają świat dobrze prosperującego i świetnie zorganizowanego 

seksbiznesu. To świat luksusowych prostytutek i ich klientów, bezwzględnych i przebiegłych sutenerek. To nie 

jest powieść o miłości. To książka o brudnym świecie ekskluzywnego seksu, narkotyków i ogromnych pieniędzy. 

To nie jest literacka fikcja...  

 

31. Dziewczyny z Wołynia / Anna Herbich.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

(Prawdziwe Historie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Zbrodnia wołyńska 

(1943-1944) , Wołyń (Ukraina) , Pamiętniki i wspomnienia , Antologia 

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

Nowości:  2018-11 
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Janina. Dziecko pozbawione pamięci ; Teodora. W oblężonym Kisielinie ; Alfreda. Wspomnienie magicznego 

Wołynia ; Janina. Miłość w Armii Krajowej ; Józefa. Ocalała z pola śmierci ; Helena. Uratowana przez Ukrainkę ; 

Rozalia. Szara sukienka, czarny różaniec ; Zofia. Dziewczynka z czereśniowego sadu ; Helena. Ucieczka                           

z płonacej wsi. Rozalia ma osiem lat, gdy schowana w piwnicy słyszy ostatnie słowa umierającej matki i siostry. 

Zofia pamięta złowieszczą przestrogę - „Jutro ma was tu nie być. Będą mordowali". Tak ostrzega ich wiejska 

położna, Ukrainka. Nikt w to nie wierzy. Pogrom przetrwa jedynie garstka. Teodora uczestniczy we mszy, kiedy 

Ukraińcy atakują kościół w Kisielinie. Ratuje się z płonącej zakrystii. To jest jej pierwsze spotkanie                                  

z banderowcami. Niestety nie ostatnie. W 1939 roku sielskie życie na Wołyniu się kończy. Polska upada, 

zmieniający się okupanci sieją postrach. Jednak największe zagrożenie przychodzi ze strony, z której nikt się tego 

nie spodziewał. Sąsiadów. Kumów. Ukraińców. Wiedzeni banderowską wizja Ukrainy zaczynają mordować 

Polaków. Wołyńskie dziewczęta były jeszcze dziećmi, gdy rozpoczął się pogrom. Widziały śmierć rodziców, 

braci, sióstr i rzeź całych wsi. Słyszały błagania bezbronnych ofiar opętanych szałem mordu Ukraińców. Z dnia na 

dzień straciły nie tylko najbliższych, ale również swoją Małą Ojczyznę.  

 

 

32. Dzika sprawiedliwość : moralne życie zwierząt / Marc Bekoff, Jessica Pierce ; 

tłumaczenie Sebastian Szymański.- Kraków : Copernicus Center Press, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zwierzęta , Etologia , Psychologia zwierząt , Etyka , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-591 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

W naturze ; Moralność w społecznościach zwierząt: kłopoty z bogactwem ; Fundamenty dzikiej sprawiedliwości: 

co zwierzęta robią i co oznacza ich zachowanie? ; Kooperacja: szczury odpłacają pieknym za nadobne, a pawiany 

popierają się nawzajem ; Empatia: mysz w zlewie ; Sprawiedliwość: honor i fair play wśród zwierząt ; Moralność 

zwierząt i jej słabe strony: nowa synteza. Czy zwierzęta są zdolne do empatii, traktują się fair, współpracują                     

i pomagają sobie nawzajem w kłopotach? Krótko mówiąc, czy zwierzęta przejawiają inteligencję moralną? 

Najnowsze badania naukowe rozbijają ustalone granice między ludźmi i zwierzętami, zmuszając nas do 

poszerzenia horyzontów i rewizji przestarzałych stereotypów dotyczących tego, co zwierzęta mogą, a czego nie 

mogą myśleć, robić i czuć. Marc Bekoff i Jessica Pierce łącząc wieloletnie doświadczenie i badania z zakresu 

poznania dowodzą, że zwierzęta posiadają szeroki repertuar zachowań moralnych. Nie tylko wykazują się 

poczuciem sprawiedliwości i wzajemności, ale też są zdolne do ufności, wybaczania i empatii. "Dzika 

sprawiedliwość" przedstawia nie tylko aktualny stan wiedzy, lecz także prowokuje do przemyślenia naszych 

relacji ze zwierzętami i naszych wobec nich obowiązków.  

 

 

33. Dzisiaj trzeba wybrać : o potędze Maryi, walce duchowej i czasach ostatecznych / 

Piotr Glas ; rozmawia Tomasz P. Terlikowski.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Glas, Piotr , Maria (Matka Jezusa Chrystusa) , Kościół 

katolicki , Duchowieństwo , Duchowość katolicka , Egzorcyzmy , Wiara , Uwolnienie 

(duchowość) , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2018-11 

 

 

JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH W POLSCE REKOLEKCJONISTÓW W SZCZEREJ ROZMOWIE                    

O WIELKIEJ MOCY BOGA! Ksiądz Piotr Glas od wielu lat ewangelizuje, prowadzi modlitwę o uzdrowienie                 

i wyjaśnia niebezpieczeństwo duchowych uwikłań. Posługuje w Wielkiej Brytanii, a do Polski przyjeżdża 
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regularnie, by głosić słowo Boże i nieść duchowe wsparcie wszystkim zagubionym. 15 października 2016 roku na 

Błoniach jasnogórskich w czasie WIELKIEJ POKUTY w obecności ponad 200 tysięcy wiernych odmówił 

modlitwę o uwolnienie Polski spod mocy ciemności. W rozmowie z Tomaszem P. Terlikowskim ks. Piotr Glas 

opowiada o swoim życiu, kryzysie duchowym, drodze do Boga oraz posłudze kaznodziei i egzorcysty. 

Przypomina, że Jezus nas kocha i chce naszego dobra, niestety często sami zamykamy przed Nim drzwi. Ta 

książka to nie tylko przewodnik po życiu duchowym, lecz przede wszystkim piękne świadectwo nawróconego 

kapłana, który całkowicie zawierzył swoje życie Jezusowi i Maryi.  

 

 

34. Emilia Krakowska : aktorzyca / Katarzyna Kaczorowska.- Warszawa : Muza, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krakowska, Emilia (1940- ) , Aktorzy polscy , Film polski , 

Teatr polski , Biografia , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Krakowska E. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

„Aktorzyca” to portret wybitnej polskiej aktorki Emilii Krakowskiej - poznanianki z urodzenia, warszawianki                  

z wyboru. Publiczność pokochała ją za Reymontowską Jagnę, Malinę z opowiadania Iwaszkiewicza, Marysię                  

z „Wesela” i panią Dulską Zapolskiej. Bohaterka książki opowiada czytelnikom o wielkiej miłości swojej matki, 

Anastazji, o przybranej siostrze, mężach, z którymi nie zawsze było jej po drodze i ukochanych córkach. Prowadzi 

nas przez uliczki rodzinnego Poznania – okupowanego przez Niemców i zbuntowanego przeciwko władzy                     

w czerwcu 1956 roku – i wprowadza w świat warszawskich teatrów, w którym młoda dziewczyna po studiach 

musiała znaleźć swoje miejsce, pokazać, co potrafi i przekonać do siebie reżyserów, publiczność i krytyków. Co 

jej się udało, a czego do dzisiaj żałuje? Czy jest rola, o której wciąż marzy? Jaką postać chciałaby zagrać 

ponownie?  

 

 

35. Ginekolodzy : tajemnice gabinetów / Iza Komendołowicz ; współpraca Magdalena 

Kuszewska.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ginekologia , Ginekolodzy , Aborcja , Chorzy , Poród , 

Zapłodnienie pozaustrojowe , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-618 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Żadna inna dziedzina medycyny nie wzbudza tylu emocji. Żadna nie jest tak obciążona pozamedycznymi 

okolicznościami ani uwikłana w zależności światopoglądowe i polityczne. Książka zbudowana jest na 

opowieściach lekarzy i pacjentek. Te osobiste historie - zdumiewające, przerażające, czasem zabawne - dotykają 

najbardziej kontrowersyjnych polskich tematów, takich jak aborcja, in vitro, edukacja seksualna, dostępność 

antykoncepcji, klauzula sumienia. Historie szczere do bólu. Pokazują, na jakim świecie żyjemy.  
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36. Gomułka : dyktatura ciemniaków / Piotr Gajdziński.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gomułka, Władysław (1905-1982) , Polska Partia Robotnicza 

(1942-1948) , PZPR , Politycy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Biografia Władysława Gomułki, jedynego I sekretarza KC PZPR, który chciał być samodzielnym politykiem. 

Jedynego, który mógł być samodzielnym politykiem. Historia polityka, który - tak jak jego poprzednik i jego 

kolejni następcy - przegrał wszystko. Jeden z najbardziej paradoksalnych życiorysów polskiego komunizmu. 

Absolwent sowieckiej "Leninówki", członek partii bolszewickiej, wierny wyznawca stalinizmu, który w obecności 

Berii miał odwagę odmówić samemu Stalinowi. Bierut zamknął go w więzieniu, a jego nazwisko padało na 

najważniejszych stalinowskich procesach w krajach bloku sowieckiego. W 1956 roku odprawił do Moskwy 

najpierw Chruszczowa, a później Rokossowskiego. Na placu Defilad słuchało go 400 tysięcy ludzi, więcej niż 

jakiegokolwiek polskiego polityka, nie wyłączając Józefa Piłsudskiego. Przez moment miał nawet poparcie 

kardynała Wyszyńskiego, a niektórzy księża nazywali go Władysławem V. Gigantyczne poparcie narodu 

roztrwonił błyskawicznie, ale o to nie dbał. Coraz bardziej się staczał. Schlebiał antysemickim nastrojom, 

podżegał do "bratniej pomocy" w Czechosłowacji i był jednym z tych, którzy pogrzebali szanse na zreformowanie 

socjalizmu. A później kazał strzelać do robotników z Wybrzeża…  

 

 

37. Historia erotyczna Kremla : od Iwana Groźnego do Raisy Gorbaczowej / Magali 

Delaloye ; przekład Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak.- Warszawa : Bellona, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erotyzm , Kobieta , Polityka , Władza , Rosja , ZSRR , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(47+57) 

Nowości:  2018-11 

 

 

Magali Delaloye zaprasza do podróży po jednej z najbardziej tajemniczych siedzib władzy, gdzie od stuleci 

stykają się ze sobą i wzajemnie przenikają prywatność i polityka. To fascynująca podróż z udziałem wielu kobiet - 

od sześciu żon Iwana Groźnego po pierwszą damę, jaką była Raisa Gorbaczowa. Autorka odwiedza "czerwony" 

Kreml bigamisty Lenina i ognistej Aleksandry Kołłontaj - kapłanki wolnej miłości, oraz Kreml Stalina, który 

eliminował ze swojego kręgu kobiety. W interesujący sposób opowiada o ludziach jak z kart rosyjskiej literatury, 

o wspaniałych romansach, męskiej przyjaźni, namiętnych wyznaniach, oskarżeniach o rozwiązłość, o zdradzie, 

podstępie i bezpardonowej walce o przetrwanie. Ważną część tej pasjonującej prywatnej historii władzy stanowią 

też rozważania o roli kobiet w polityce.  

 

38. Idź własną drogą / Marek Kamiński w rozmowie z Joanną Podsadecką.- Kraków : 

Wydawnictwo WAM, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kamiński, Marek (1964- ) , Podróżnicy , Samopoznanie , 

Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2018-11 
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Przesłanie podróżnika, który stał się pielgrzymem. To jeden z paradoksów życia: czasem trzeba przejść daleką 

drogę, żeby dojść do samego siebie. Spotkania z Markiem Kamińskim przyciągają tłumy. Wiele osób przyznaje, 

że kontakt z nim odmienił ich życie. Jaka jest tajemnica jego życiowej filozofii? Co go inspiruje? Skąd czerpie 

siły?  W bardzo osobistej rozmowie z Joanną Podsadecką słynny podróżnik po raz pierwszy opowiada o swojej 

najważniejszej podróży. Ta wędrówka wiodła przez wiele nieznanych lądów, ale nie widać jej na fotografiach. Jest 

to droga, która prowadzi poza sukcesy i osiągnięcia, do poznania tego, co w życiu najważniejsze. W tej intymnej 

książce Marek Kamiński dzieli się swoimi wewnętrznymi zmaganiami i odkryciami. Po wielu latach latach 

poszukiwań zdobywca biegunów dociera do najważniejszego ze swoich życiowych celów. Również ty zaufaj 

intuicji i przekonaj się, że nie ma rzeczy niemożliwych.  

 

 

39. Imperialna gra : Putin, Ukraina i nowa zimna wojna / Marvin Kalb ; przekład Stefan 

Barnowski [!].- Kraków : Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aneksja Krymu (2014) , Konflikt na Wschodniej Ukrainie 

(2014- ) , Polityka wewnętrzna , Polityka zagraniczna , Rosja , Ukraina , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Krym. Od Katarzyny Wielkiej do Władimira Hazardzisty ; Koniec albo początek historii ; Putinowska lekcja 

historii z 18 marca ; Ruś Kijowska. "Pierwsza Rosja" ; Dziedzictwo Mongołów. Upadek Kijowa i rozkwit 

Moskwy ; Najważniejsi carowie. Piotr i Katarzyna ; Rodzi się ukraiński lud, ale na papierze ; Podczas rewolucji 

rodzi się współczesna Ukraina ; Lenin i zagadka "mniejszości narodowych" ; Druga Wojna Światowa. Ukraiński 

Horror ; Od roku 1945 do 1991 ; Jelcyn kontra Gorbaczow ; Pojawiła się Ukraina! ; Bardzo niepewna przyszłość ; 

Wojna na Ukrainie ; Tragedia malezyjskiego samolotu pasażerskiego ; "Władca tajgi"? ; Dokąd zmierzasz, 

Ukraino? Dokąd zmierzasz, Rosjo? ; Spójrzmy wstecz, aby popatrzeć w przyszłość. 

 

 

40. Indonezja : ludożercy wczoraj i dziś / Alicja Kubiak, Jan Kurzela.- Gdynia : 

Wydawnictwo Novae Res, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kubiak, Alicja (1974- ) , Kurzela, Jan (1948- ) , Indonezja , 

Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(5) 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Czy wśród rdzennych ludów Indonezji do dziś istnieje ludożerstwo? Niebywała opowieść o wizycie w najbardziej 

dzikich i oddalonych od cywilizacji zakątkach państwa południowo-wschodniej Azji. Autorzy wraz                                 

z przewodnikiem odwiedzają m.in. plemię, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu sądziło, że cały świat stanowi ich 

okolica i poza nimi nie istnieją żadni inni ludzie. W niedostępnych odmętach dwoje Polaków wchodzi do domów 

na drzewach umiejscowionych nawet na wysokości kilkudziesięciu metrów, ogląda baby grave, czyli groby 

małych dzieci wykonane w drzewach, uczestniczy w wyścigach byków, od których publiczność nie jest w żaden 

sposób odgrodzona. To tylko kilka przygód, jakie nasi bohaterowie Alicja i Jan przeżywają w tym niezwykłym 

kraju. Jak sami twierdzą, każda wyspa Indonezji pod względem kulturowym jest całkowicie inna. 
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41. Irlandia albo frytki z octem czyli Zielona Wyspa oczyma pewnego emigranta / 

Marcin Szulc.- Dublin : Wizard Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szulc, Marcin (1977- ) , Polacy za granicą , Prawnicy , Życie 

codzienne , Irlandia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-913(417) 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Marcin Szulc - rocznik 1977, mąż kochającej, żony, ojciec wspaniałych dzieci, psa nie ma. W ciągu dnia prawnik    

i tłumacz; prowadzi pierwszą polską kancelarię prawną w Irlandii - Rostra Solicitors. Domorosły pisarz i złośliwy 

obserwator (od ponad 14 lat) konfrontacji irlandzkiej rzeczywistości z wyobrażeniem o niej. Dość szybko nauczył 

się nie mówić Irlandczykom, skądinąd wspaniałym ludziom, o swoich bolączkach aklimatyzacyjnych. W książce, 

którą trzymacie w rękach, napisał wszystko to, czego kochanym Irlandczykom nie powiedział. Ku zgryzocie 

otoczenia uwielbia słuchać Jacka Kaczmarskiego i oglądać „Top Gear” (choć najchętniej jeździ rowerem i jedyne 

Lambo, jakie ma jest modelem 1:42). Zarówno Kaczmarski jak i Clarkson odcisnęli niejakie piętno na książce, 

którą trzymacie. Autor od wielu lat pisze popularne artykuły publikowane w polonijnej prasie i na portalach. Dziś 

ostrze swojego lekkiego pióra skierował w stronę Szmaragdowej Wyspy.  

 

 

42. Jacek / Anna Bikont, Helena Łuczywo.- Warszawa : Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kuroń, Jacek (1934-2004) , Działacze społeczni , Opozycja 

polityczna nielegalna , Politycy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).083  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Jacek Kuroń - najwybitniejsza być może, najciekawsza być może, najbardziej wielobarwna z pewnością 

osobowość opozycji demokratycznej w latach 1964-1989. Niejednokrotny bywalec więzień i niejednokrotny 

minister w polskich rządach. Człowiek już za życia owiany legendą. To o nim opowiada ta książka, ale też o krętej 

- choć klarownej - drodze Jacka od młodzieńczego zaangażowania w komunizm do heroicznej działalności na 

rzecz wolności Polski i wolności człowieka w Polsce. Dowiadujemy się, skąd się wziął Jacek Kuroń. Z jakich 

tradycji rodzinnych czerpał swój system wartości. To opowieść o człowieku wielkiego serca, wielkiej odwagi                 

i szczególnego magnetyzmu. Umiał wyzwolić w ludziach to, co było w nich najlepszego. Fascynująca lektura. 

Adam Michnik 

 

 

43. Jak to się robi po francusku : jedyny taki przewodnik po modzie, Paryżu i tym, co 

Francuzi lubią najbardziej / Kate Betts ; tłumaczenie Donata Cieślik.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarno na białym, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Betts, Kate (1964- ) , Amerykanie za granicą , Dziennikarze , 

Moda , Obyczaje i zwyczaje , Francja , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-391 

Nowości:  2018-11 

 

 



84 
 

Wciągające wspomnienia Kate Betts o Francji - paryskich klubach nocnych lat 80., polach lawendy w Prowansji, 

wielkich pokazach mody na Cour Carrée w Luwrze - magicznie przywołują ten moment w życiu, gdy młoda 

kobieta odkrywa, co jest jej przeznaczeniem. Od najmłodszych lat Kate Betts pragnęła wyrwać się z rodzinnego 

domu. Marzyła o karierze zagranicznej korespondentki poważanej gazety. Dlatego, po skończeniu Uniwersytetu 

Princeton, z duszą na ramieniu wyjechała do Paryża, gdzie postanowiła opanować francuski slang, styl i savoir-

vivre oraz znaleźć pracę, która dałaby powód do pozostania nad Sekwaną. Książka Kate Betts to historia życia 

Amerykanki w Paryżu, Amerykanki, która poznaje samą siebie, zakochuje się i znajduje swoje miejsce na ziemi.  

 

 

44. Jak tworzyć doskonałe relacje : zdobądź zaufanie i wpływaj na ludzi / Dale 

Carnegie ; [tłumaczenie Bogusław Solecki].- Gliwice : Helion, copyright 2018. 

(Sensus) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja interpersonalna , Relacje międzyludzkie , 

Zaufanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2018-11 

 

 

Przeczytaj, co zrobić i jakie cechy w sobie wykształcić, aby stać się osobą charyzmatyczną, wywierającą niemal 

magiczny wpływ na innych. Dowiedz się, co zrobić, by jako osoba pogodna, szanowana i atrakcyjna zawsze 

napotykać szeroko otwarte drzwi i wszędzie być mile widzianym. Już wkrótce Twoja obecność będzie kojąco 

wpływać na otoczenie. Będziesz przekonywać innych do swoich racji, nie używając przy tym zbyt wielu słów. 

Kariera, reputacja czy Twój osobisty sukces zależą w głównej mierze od tego, jakie wrażenie zrobisz na innych 

ludziach. Dlatego to tak istotne, by rozwinąć charyzmatyczną i silną osobowość! Zdobądź zaufanie, zyskaj 

szacunek, stań się naturalnym przywódcą! Jak zawierać nowe znajomości i utrzymywać już istniejące? Jak oceniać 

i zrozumieć charakter innych ludzi? Jak reagować na trudne zachowania? Jak odmawiać, nie będąc przy tym 

nieuprzejmym czy niemiłym? Jak rozpoznawać swoje emocje i panować nad nimi?  

 

 

45. Jak zerwać z plastikiem : zmień świat na lepsze, rezygnując z plastiku krok po kroku 

/ Will McCallum ; przełożyła Katarzyna Dudzik.- Kraków : Insignis Media, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Degradacja środowiska , Edukacja ekologiczna , Gospodarstwo 

domowe , Ochrona środowiska , Odpady z tworzyw sztucznych , Świadomość 

ekologiczna , Tworzywa sztuczne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-502/504 

Nowości:  2018-11 

 

Każdego roku do oceanów trafia niemal 13 milionów ton plastiku. Z tego powodu umiera milion ptaków morskich 

i 100 tysięcy żyjących w wodzie ssaków. Do 2050 roku w oceanach może znaleźć się więcej plastiku niż ryb. Ten 

przystępny poradnik napisany przez czołowego działacza ruchu na rzecz walki z plastikiem pomoże ci 

wprowadzić do codziennego życia drobne zmiany, które przyniosą dalekosiężne skutki. Dowiesz się między 

innymi: że ubrania z dodatkiem tworzyw sztucznych warto prać w worku, który wyłapuje mikrowłókna (to one 

stanowią aż 30% plastikowych odpadów trafiających do oceanów), dlaczego zwykły szampon warto zastąpić 

szamponem w kostce, co zrobić, żeby twój ulubiony sklep ograniczył ilość używanego plastiku, jak urządzić 

urodzinowe przyjęcie bez plastikowych ozdób, słomek i kubków, w jaki sposób przekonać znajomych do 

rezygnacji z plastiku. Plastik nie zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Musimy wspólnie stawić 

czoło naszemu uzależnieniu od niego i zjednoczyć wysiłki w walce o czystszy świat. "Jak zerwać z plastikiem" to 

najważniejsze (i szokujące) fakty na temat zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi, wywiady                  
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z inspirującymi ludźmi oraz wskazówki, jak pozbyć się plastiku z własnego domu i miejsca pracy. To także 

książka dla tych, którzy chcą działać, ale nie zawsze wiedzą, od czego zacząć.  

 

 

46. Jelita, mózg i spółka czyli Psychobiotyczna rewolucja / Scott C. Anderson oraz 

John F. Cryan i Ted Dinan ; [tłumaczenie Jacek Sikora].- Warszawa : Burda Publishing 

Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dietetyka , Drobnoustroje , Jelita , Mózg , Psychobiotyki , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2018-11 

 

 

Poznaj swoje drobnoustroje ; Ludzkość, drobnoustroje i nastój ; Drobnoustroje: od początku do końca twojego 

życia ; Wędrówka twoim przewodem pokarmowym ; Oś jelitowo-mózgowa ; Odkrywanie psychobiotyków ; 

Wyprawa w świat psychobiotyków ; Psychobiotyki a najważniejsze choroby współczesności ; Przyszłość 

psychobiotyków. 

 

 

47. Jest z nami dziecko : poradnik początkujących rodziców / Joanna Szulc ; 

konsultacja Piotr Albrecht.- Warszawa : Agora, 2018. 

(Biblioteka Troskliwych Rodziców : rozwój i pielęgnacja) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko w wieku poniemowlęcym , Niemowlę , Noworodek , 

Rodzice , Rozwój psychofizyczny dziecka , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-11 

 

 

Przygotuj się na spotkanie ; Pierwsze chwile razem ; W poszukiwaniu rytmu (pierwszy-trzeci miesiąc) ; Wielka 

radość (czwarty-szósty miesiąc) ; Apetyt na nowe (szósty-dziewiąty miesiąc) ; Rosnąca niezależność (dziewiąty-

dwunasty miesiąc) ; Co was czeka w drugim roku. 

 

 

48. Karamoja : ostatni wojownicy / Robert Ziółkowski.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grupy społeczne , Karamojong (lud) , Myśliwi , Obyczaje i 

zwyczaje , Pasterze , Podróżnictwo , Wojownicy , Życie codzienne , Uganda , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2018-11 

 

 

Robert Ziółkowski w swojej najnowszej książce ukazuje kolejny fragment męskiego świata. W „Łowcach głów”               

i „Wściekłym psie” były to dylematy, jakie przed facetem stawia praca w policyjnej spec jednostce , w „Tuż za 

rogiem” - mężczyzna uwikłany pomiędzy kobietami, a wymaganiami, jakie stawia mu dzisiejszy świat. „Ostatni 

Wojownicy” są powrotem do korzeni męskości, odkrywaniem przez białego, cywilizowanego człowieka 

pierwotnych wartości, które czerpie od żyjących na poziomie neolitu Wojowników niezależnego plemienia 
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Karamojong w północnej Ugandzie. To tęsknota człowieka uwikłanego w skomplikowaną cywilizację za prostymi 

emocjami i jasnym kodeksem postępowania. Książka podróżnicza, awanturnicza i refleksyjna w jednym.  

 

 

49. Karmienie piersią : siedem naturalnych praw / Nancy Mohrbacher, Kathleen 

Kendall-Tackett ; przełożyła Monika Kowaleczko-Szumowska ; konsultacja Malwina 

Okrzesik ; [z przedmową Jacka Newmana].- Wydanie pierwsze w tej edycji.- 

Warszawa : Agora, 2018. 

(Biblioteka Troskliwych Rodziców : karmienie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Karmienie piersią , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-11 

 

Karmienie piersią może być naturalne, łatwe i przynosić wiele radości. Ale może też okazać się nie lada 

wyzwaniem. Mohrbacher i Kendall-Tackett przedstawiają siedem prostych praw rządzących karmieniem piersią. 

Zachęcają do kierowania się intuicją i do wsłuchiwania się w potrzeby dziecka. Ich książka pomoże zarówno 

matkom, które właśnie urodziły, jak i tym już karmiącym. Autorki radzą w niej między innymi: przezwyciężać 

ewentualne przeszkody, jak pogodzić karmienie piersią z codziennymi obowiązkami, co robić w sytuacjach, kiedy 

nie jest to możliwe. Książka zawiera również porady dotyczące pozycji do karmienia, problemów z piersiami, 

laktatorów czy wprowadzania pokarmów stałych.  

 

 

50. Kobiety despotów / Przemysław Słowiński.- Warszawa : Fronda PL, copyright 

2018. 

(Biografie Prawdziwe) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyktatura (ustrój) , Kobieta , Pierwsze damy , Przywódcy i 

głowy państw , Życie seksualne , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2018-11 

 

 

TRON WE KRWI: Kleopatra VII, Juliusz Cezar, Marek Antoniusz ; POLSKA CARYCA: Maryna Mniszchówna, 

Dymitr I Samozwaniec, Dymitr II Samozwaniec ; MAŁY WIELKI CZŁOWIEK: Napoleon Bonaparte, Eugénie 

Désirée Clary, Józefina Beauharnais, Maria Walewska, Maria Luiza Austriaczka ; NASZ DROGI WÓDZ: Józef 

Piłsudski, Leonarda Lewandowska, Aleksandra Szczerbińska, Eugenia Lewicka, Jadwiga Burhardt, Kazimiera 

Iłłakowiczówna ; WIERNE TOWARZYSZKI: Włodzimierz Lenin, Nadieżda Krupska, Inessa Armand ; 

POŻĄDANIE W CIENIU KREMLA: Józef Stalin, Jekatierina Swanidze, Nadieżda Alliłujewa, Roza Kaganowicz, 

Wiera Dawydowa ; MISTRZ „SZYBKICH NUMERKÓW": Benito Mussolini, Ida Dalser, Rachele Guidi, Clara 

Petacci ; GORZKIE UCZUCIA: Mao Zedong, Yang Kahui, He Zizhen, Jiang Quing ; PIERWSZE DAMY 

TRZECIEJ RZESZY: Johanna Behrend, Joseph Goebbels ; PERWERSJE WUJKA ADOLFA: Adolf Hitler, Geli 

Raubal, Eva Braun ; SŁOŃCA KARPAT: Nicolae Ceauşescu, Elena Petrescu ; DOD MODRYM NIEBEM 

ARGENTYNY: Eva Maria Duarte, Aurelia Gabriela Tizón, Maria Estela Martinez, Juan Domingo Perón ; 

CASANOVA Z HAWANY: Fidel Castro, Mirta Diaz, Natalia Revuelta, Teresa Casuso, Isabel Custodio, Celia 

Sanchez, Gloria Gaitan, Marita Lorenz, Dalia Soto ; SAMOTNE KSIĘŻNICZKI: Soraya Esfandiary Bakhtiari, 

Fauzia bint Faud, Farah Diba, Mohammad Reza Pahlavi ; CESARZOWA PIERIESTROJKI: Michaił Gorbaczow, 

Raisa Titorenko ; KŁOPOTLIWA ŻONA: Władimir Putin, Ludmiła Szkrebniewa, Alina Kabajewa ; OSTATNI 

DYREKTOR EUROPY: Aleksandr Łukaszenka, Galina Rodionowna, Irina Abelska Iryna Darafiejewa. 
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51. Kochaj : 50 lekcji jak pokochać siebie, swoje życie i ludzi wokół / Regina Brett ; 

przełożyła Olga Siara.- Kraków : Insignis Media, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Samoakceptacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Ta książka nie jest dla każdego. Napisałam ją z myślą o tych, którzy zostali zranieni albo kochają zranionych, ale  

i dla tych, którzy są nieświadomi własnych ran, chociaż innym wydają się one oczywiste. No dobrze, wygląda na 

to, że ta książka jest dla każdego. Głodna miłości - tak czułam się przez wiele lat mojego życia. I wiem, że nie 

jestem w tym odosobniona. Przeżyłam wiele trudnych chwil. Dziś potrafię spojrzeć wstecz i dostrzec dar                    

w każdym z moich doświadczeń. Gdybym mogła wybierać z menu życia, nigdy nie zdecydowałabym się na 

większość sytuacji, które mi się przytrafiły - a mimo to żadnej nie żałuję. Każde doznanie i każdy związek 

uczyniły mnie tą osobą, którą jestem. Dziś wreszcie mogę powiedzieć, że kocham ją całym sercem. Pragnę, żebyś 

i ty ze wszystkich sił pokochał siebie, swoje życie i otaczających cię ludzi. REGINA BRETT 

 

 

52. Kochanie czy klikanie : terapia dla zagubionych kobiet i mężczyzn / Michał 

Lew-Starowicz ; rozmawia Izabela Marczak.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyberseks , Erotomania , Internet , Poligamia , Pornografia , 

Portal randkowy , Relacje międzyludzkie , Życie seksualne , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-613.88 

Nowości:  2018-11 

 

 

Michał Lew-Starowicz, seksuolog w drugim pokoleniu, mierzy się z nowymi zjawiskami seksualnymi                            

i obyczajowymi, które wywołują w nas niepewność i niepokój. Czy w Internecie można znaleźć miłość? Czy 

pornografia deprawuje czy edukuje? Czy kobiety naprawdę potrzebują mężczyzn? Czy w korporacji warto szukać 

partnera? Czy akceptujemy poligamię? Czy singiel może mieć udane życie erotyczne?  

 

 

53. Kod otyłości : sekrety utraty wagi / Jason Fung ; [tłumaczenie Agata Ring].- 

Białystok : Wydawnictwo Vital, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Odchudzanie , Otyłość , Zdrowe żywienie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Wszystko, w co wierzyłeś w kwestii utraty wagi jest kłamstwem. Przybieranie na wadze i otyłość są wywoływane 

przez hormony. I tylko poprzez zrozumienie działania insuliny oraz oporności insulinowej możesz osiągnąć stały 

spadek masy ciała. Autor wyjaśnia innowacyjną teorię na temat otyłości, która całkowicie zmienia pojęcie 

prawidłowego odżywiania. Proponuje pięć prostych kroków będących zestawem nawyków na całe życie, które 

poprawią Twoje zdrowie i pozwolą kontrolować poziom insuliny. Wyjaśnia także, w jaki sposób stosować 



88 
 

tymczasowe posty, aby przełamać cykl oporności insulinowej i osiągnąć oczekiwany poziom masy ciała - już na 

stałe. Jest to równocześnie terapia, dzięki której możesz pozbyć się cukrzycy typu 2 bez stosowania leków. 

 

 

54. Komeda : osobiste życie jazzu / Magdalena Grzebałkowska.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komeda, Krzysztof (1931-1969) , Kompozytorzy polscy , 

Muzycy polscy , Jazz , Biografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Komeda K.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Człowiek tajemnica. Listów nie pisał. Dzienników nie prowadził. Mruk. Miły. Uśmiechnięty. Osobny - tak o nim 

mówili. Większość tego, co wiemy o Krzysztofie Komedzie, pochodzi ze wspomnień jego żony. Często 

sprzecznych z tym, co pamiętają inni. Agnieszka Osiecka pisała, że gdy grał na fortepianie, jego dłonie 

opowiadały „małe, kameralne historie o niebie dla dwojga osób”. Ale jego życie taką historią nie było.  By poznać 

prawdę o jednym z najwybitniejszych polskich muzyków, którego kołysankę z Dziecka Rosemary nucił cały 

świat, Magdalena Grzebałkowska odwiedza między innymi państwa skandynawskie, Rosję i Stany Zjednoczone. 

Dociera do ostatniego żyjącego świadka tragicznego upadku ze skarpy sprzed pięćdziesięciu lat i jako pierwsza 

przedstawia jego wersję wydarzeń. Odkrywa osobiste życie polskiego jazzu - Komedy i środowiska, w którym się 

obracał: od barwnego życia Piwnicy pod Baranami i narodzin warszawskiego Jazz Jamboree aż po Los Angeles 

tuż po lecie miłości. Poznaje historie ludzi, którzy dla muzyki porzucali pracę, dzieci, dostatnie życie. To 

poruszający portret pokolenia, dla którego jazz był najpiękniejszą - i często jedyną - namiastką wolności.  

 

 

55. Konie arabskie i orientalne w hodowli i wyścigach na ziemiach polskich do 1939 

r. / Zygmunt Jabłecki.- Krosno : nakładem autora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hodowla zwierząt , Koń , Koń arabski , Stadniny , Targi i 

wystawy zwierząt hodowlanych , Zawody jeździeckie , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-636/638  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

1. KONIE SZYBKIE TYPU KONSTYTUCJI ODDECHOWEJ ORIENTALNE;  2. STADA POLSKIE DO                    

I WOJNY ŚWIATOWEJ; 3. RZĄDOWE STADA CESARSTWA AUSTRIACKIEGO I MONARCHII 

AUSTRO-WĘGIERSKIEJ I ICH WPŁYW NA HODOWLĘ KONI ORIENTALNYCH NA ZIEMIACH 

POLSKICH POD ZABORAMI; 4. WYŚCIGI KONI ARABSKICH I OREINTALNYCH; 5. STADA KONI 

ARABSKICH W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM NA ZIEMIACH POLSKICH; 6. WYŚCIGI KONI 

ARABSKICH W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM NA TORZE WE LWOWIE I PRZEMYŚLU ; 7. RASY                  

I TYPY KONI, NA KTÓRE WPŁYW WYWARŁY KONIE ARABSKIE I ORIENTALNE. 
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56. Korepetycje z niepodległości / Sławomir Koper, Tymoteusz Pawłowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918) , I wojna 

światowa (1914-1918) , Polityka wewnętrzna , Ruchy niepodległościowe , Polska , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).01/.081 

Nowości:  2018-11 

 

 

Od autorów [fragment]: [...] odrodzenie Polski to nie tylko Legiony Piłsudskiego, rok 1918 czy wojna                           

z bolszewikami, ale długi, logiczny ciąg wydarzeń, który swój początek miał już w XVIII wieku. Odzyskanie 

niepodległości nie było bowiem kwestią kilku czy kilkudziesięciu lat - było ponad stuletnim procesem,                            

a przyczyniły się do niego również pokolenia Polaków, którym nie było dane doczekać wolnej Polski. Poza tym 

odrodzenie suwerennego państwa to nie tylko polityka, lecz także procesy gospodarcze i społeczne, które znalazły 

swoje ukoronowanie pod koniec I wojny światowej. To również - a może nawet przede wszystkim - dzieje tych, 

którzy w 1918 roku cieszyli się z powstania II Rzeczypospolitej, pamiętając o swoich poprzednikach, licznych 

patriotach rodzących się i umierających w kraju podzielonym pomiędzy zaborców. 

 

 

57. Kosmiczna pajęczyna : tajemnicza struktura Wszechświata / J. Richard Gott ; 

przełożyli Urszula i Mariusz Seweryńscy.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2018. 

(Na Ścieżkach Nauki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Astrofizyka , Kosmologia , Symulacja , Wszechświat , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-52 

Nowości:  2018-11 

 

J. Richard Gott był jednym z pierwszych kosmologów, którzy sugerowali, że Wszechświat przypomina strukturą 

gąbkę, złożoną z gromad galaktyk, połączonych za pomocą galaktycznych włókien - łańcuchów galaktyk                          

o długości miliardów lat świetlnych. Analogicznie, puste obszary są połączone tunelami o niskiej gęstości materii. 

W swojej książce uczony zdaje relację z odkryć, które doprowadziły nas do zrozumienia, jak wygląda 

Wszechświat w największej skali. "Kosmiczna pajęczyna" to opowieść o tym, jak nieoczekiwane powiązania 

mogą prowadzić do nowych pomysłów i o tym, jak symulacje komputerowe w połączeniu z szeroko zakrojonymi 

teleskopowymi przeglądami nieba zmieniły nasze rozumienie Wszechświata, w którym mieszkamy.  

 

 

58. Kossakowie : biały mazur / Joanna Jurgała-Jureczka.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kossakowie (rodzina) , Malarze polscy , Pisarze polscy , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Tadeusz i Wojciech Kossakowie, synowie znanego malarza Juliusza, byli bliźniakami. Ożenili się z pannami 

Kisielnickimi, kuzynkami. Tadeusz i Anna byli rodzicami znanej pisarki: Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej. 
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Wojciech i Maria wydali na świat poetkę: Lilkę (Marię Pawlikowską-Jasnorzewską), satyryczkę: Madzię 

(Magdalenę Samozwaniec) i malarza: Jerzego Kossaka. Jak to się stało, że domy podobnych do siebie jak dwie 

krople wody braci, które prowadziły tak podobne do siebie kobiety, prawie siostry - były odległe, jak dwa różne 

światy? Kolejna książka biografki Zofii Kossak i autorki „Kobiet Kossaków” ujawnia nieznane, zaskakujące fakty 

dotyczące ziemiańskiej i artystycznej rodziny Kossaków. Jest próbą odpowiedzi na pytanie - czego jeszcze o nich 

nie wiemy? Jakie tajemnice skrywają ich domy? Czy Kossakówka jest nawiedzona? Jakie niezawinione winy ma 

na swoim sumieniu Jerzy Kossak? Czy Lilka była jedynie subtelną poetką; Magdalena - królową satyry, życie 

traktującą z przymrużeniem; a Zofia matką-Polką? Do kogo pisali w tym samym czasie listy miłosne syn i ojciec - 

Wojciech i Jerzy? Która z Kossakówien nosi imię kochanki Wojciecha? Dlaczego Magdalena Samozwaniec nie 

witała na lotnisku powracającej z emigracji kuzynki - Zofii? 

 

 

59. Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 12, Zbaraż, 

Podhorce, Olesko, Koropiec / Stanisław Sławomir Nicieja.- Opole : Wydawnictwo 

MS, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sienkiewicz, Henryk (1846-1916). Trylogia , Koropiec 

(Ukraina) , Kresy wschodnie Rzeczypospolitej , Olesko (Ukraina, obw. lwowski, rej.  

buski) , Podhorce (Ukraina ; rejon brodzki) , Zbaraż (Ukraina) , Opracowanie 

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

Nowości:  2018-11 

 

Wstęp. Świat Trylogii ; R. I. Zbaraż - symbol wytrwałości i poświęcenia ; R. II. Podhorce - skarb nieoszacowany ; 

R. III. Olesko - królewskie gniazdo ; R. IV. Koropiec. 

 

 

60. Kromka chleba : poruszające wspomnienia z syberyjskiego zesłania : powrót po 70 

latach na miejsce zsyłki / Dagmara Dworak.- Wydanie 1. (dodruk).- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2018. 

(Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Żukowscy (rodzina) , Żukowska, Danuta , Żukowski, 

Bogusław , Repatriacja , Sybiracy , Wysiedlanie , Zesłańcy , Hajnówka (woj. 

podlaskie) , Syberia (Rosja) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082.5  

Nowości:  2018-11 

 

Poruszające wspomnienia z syberyjskiego zesłania. Wyjątkowy powrót po 70 latach na miejsce zsyłki. 

Przejmująca opowieść. - Wiesław Adamczyk, autor bestsellera „Kiedy Bóg odwrócił wzrok” Ta historia 

towarzyszyła mi od zawsze, z nią dorastałam i szłam przez życie (…). Nigdy nie była moją własną historią, lecz 

historią przeżyć mojej rodziny z lat 1940-1946 i dziejów syberyjskiego zesłania moich dziadków. Po latach 

wyrywkowego obcowania z nią przyszedł czas, żeby wszystko uporządkować, zapisać, przekazać dalej. - Dagmara 

Dworak W ten sposób powstał unikatowy zapis wspomnień dwojga żyjących uczestników tamtych wydarzeń – 

Danuty i Bogusława. Ich przeplatające się wypowiedzi malują całościowy obraz najpierw przedwojennego 

rodzinnego życia w Hajnówce, potem tragedię wywózki, dramat syberyjskiej tułaczki, powrót do Polski,                            

a wreszcie podjętą po dziesięcioleciach próbę odtworzenia trasy dawnej tułaczki i odwiedzenia miejsc zesłania. Do 

książki jest dołączony jedyny w swoim rodzaju film: dokument z wyprawy Bogusława na Syberię szlakiem 

dawnej zsyłki, wzbogacony wypowiedziami obojga rodzeństwa oraz archiwalnymi materiałami z epoki. Ta 

historia jest mi szczególnie bliska. Też straciłem na Wschodzie w mrokach totalitaryzmu rodzinę, a z nią ważną 

część tożsamości. Wiem, jak obsesyjna może być potrzeba powrotu. Dlatego rozumiem, ale i podziwiam bohatera, 

że po siedemdziesięciu latach wraca do dziecięcej traumy. Przemierza szlaki rodzinnej tułaczki, szuka grobu 
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matki, decyduje się spojrzeć w oczy historii. Podziwiam i zazdroszczę, że tyle udało się odnaleźć. Polecam 

Kromkę chleba, książkę i film. - Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”  

 

 

61. Księga ludzkich uczuć : ciekawość, empatia, odwaga, rozkosz, pogarda oraz wiele 

innych / Tiffany Watt Smith ; przełożył Jacek Konieczny.- Warszawa : W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uczucia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

A: Abhiman ; Acedia ; Agresja na drodze ; Amae ; Apataia ; L'appel du VideAwumbuk ; B: Basoreksja ; 

Bezbronność ; Beztroska ; Brabant ; C: Chorobliwa ciekawość ; Ciekawość ; Compersion ; Cyberchondria ; D: 

Dépaysement ; Dobre samopoczucie ; Dolce far niente ; Dotkniętym, być ; Duma ; Dwuznacznofobia ; E: Ekstaza 

; Empataia ; Euforia ; F: Fago ; Frustracja ; G. Gezelligheid ; Głód ; Gniew ; Greng Jai ; Gromadzenia, potrzeb ; 

H: Han ; Hiraeth ; Homefulness ; Hwyl ; I: Ijirashii ; Iktsuarpok ; Ilinx ; Irytacja ; K: Kaukokaipuu ; Klaustrofobia 

; Konsternacja ; Kwoczenie ; L: Lęk ; Liget ; Litost ; Litość ; M: Malu ; Man ; Matutolypea ; Mehameha ; 

Melancholia ; Miłość ; Miłość rodzicielska ; Mono no aware ; Mudita ; Mściwość ; N: Nabzdyczenie ; Nadzieja ; 

Nakhes ; Nginyiwarrarringu ; Niechęć Niecierpliwość ; Nienawiść ; Niepewność ; Niepokój ; Nostalgia ; Nuda ; 

O: Obrażonym, czuć się ; Obrzydzenie ; Oburzenie ; Odwaga ; Oime ; Osłupienie ; Oszustem, czuć się ; P: Panika 

; Paranoja ; Peur des espaces ; Pewność siebie ; Pociecha ; Podejrzliwość ; Podekscytowanie ; Pogarda ; 

Pogodność ; Poirytowanie ; Pokorę, odczuwać ; Pożądanie ; Pronoja ; Przekora ; Przerażenie ; Przyganiactwo ; 

Przyjemne ciepełko ; R: Radość ; Ringxiety ; Rozczarowanie ; Rozkosz ; Rozpacz ; Ruinenlust ; Rutyna cierpienia 

; Rywalizacja ; S: Samotność ; Satysfakcja ; Saudade ; Schadenfreude ; Serdecznie dosyć, mieć czegoś ; 

Sfrustrowanie ; Skrucha ; Smutek ; Song ; Spokój ; Strach ; Stracha, mieć ; Szczęście ; Szewska pasja ; Szok ; 

Ściskanie w dołku ; T: Technostres ; Tęsknota za domem ; Torschlusspanik ; Toska ; Trwoga ; Triumf ; U: 

Ucieszenie ; Ulga ; Umpty ; Upokorzenie ; Uraza ; Użalanie się nad sobą ; V: Vergüenza ajena ; Viraha. 

 

 

62. Laponia : wszystkie imiona śniegu / Marta Biernat ; zdjęcia Adam Biernat.- Poznań 

: Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lapończycy , Laponia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Czy ludność Laponii ma więcej nazw na określenie śniegu, czy reniferów? W jaki sposób Saamowie 

porozumiewali się z duchami ziemi i drzew? Dlaczego namiętnie budowali labirynty? I jakie są ich narciarskie 

upodobania? Jođi lea buoret go oru - popularne przysłowie Saamów mówi, że „lepiej przemieszczać się z miejsca 

na miejsce, aniżeli tkwić w jednym miejscu”. Wyrusz tropem ludzi śniegu i rozsmakuj się w ich fascynującym 

świecie, który od wieków rozpalał wyobraźnię podróżników. Marta i Adam Biernat, autorzy popularnego bloga 

Bite of Iceland oraz bestsellerowej książki "Rekin i baran" pokażą Ci tę urzekającą i dziką krainę, jej dziewiczą 

naturę i wyżynno-górski krajobraz; opowiedzą o wierzeniach Saamów, ich zadziwiających zwyczajach, barwnych 

legendach i życiu codziennym. Dzięki podróży z tą książką poznasz najbardziej tajemniczą kulturę odległej 

Północy.  
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63. Lepsi od Pana Boga : reportaże z Polski Ludowej / Janusz Rolicki.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2018. 

(Rzeczywistość Wciąga Bardziej Niż Fikcja : seria reporterska Wydawnictwa 

Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PRL , Życie codzienne , Robotnicy , Patologia społeczna , 

Marginalizacja społeczna , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2018-11 

 

Amerykanie mają Johana Howarda Griffina, który ze skórą pomalowaną na czarno przemierzył w latach 

sześćdziesiątych południe Stanów Zjednoczonych. Niemcy mają Güntera Wallraffa, sprawdzającego na sobie 

niemiecką gościnność jako Ali z Turcji. My mamy Janusza Rolickiego, pioniera polskiego reportażu 

wcieleniowego, lub - jak sam to nazwa - reporterskich przebieranek. Rolicki opisał PRL Gomułki i Gierka 

widziany oczami budowniczych wstającej z gruzów Warszawy, sezonowych pracowników pegeeru, pijaczków               

z Dworca Centralnego i kloszardów z ulicy Ordona. Z jego reportaży publikowanych po raz pierwszy w latach 60 

i70. w "Polityce" i warszawskiej "Kulturze" wyłania się realistyczny obraz codzienności okresu tzw. małej 

stabilizacji, kiedy "czy się stoi, czy się leży...". Codzienności głównie szarej, ale przeplatanej grzmotami - 

porwaniem samolotu, bratobójstwem, głośnym procesem szajki gwałcicieli.  

 

 

64. Ludzkość poprawiona : jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy / 

Grzegorz Lindenberg.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Genetyka , Sztuczna inteligencja , Futurologia , Prognozy , 

Postęp naukowy , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-575  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Rozwój nauki i technologii w ostatnich latach jeszcze bardziej przyspieszył. Wkrótce świat będzie wyglądał 

zupełnie inaczej. Nawet człowiek za kilkanaście lat może diametralnie różnić się od tego, kim jest dzisiaj. 

Ingerencje w DNA roślin, zwierząt i ludzi staną się powszechne. Z jednej strony pozwoli to na eliminację setek 

śmiertelnych chorób, z drugiej da szansę na ukształtowanie człowieka według naszych oczekiwań. Sztuczna 

inteligencja gwałtownie się rozwija i przejmuje coraz więcej naszych obowiązków. Świat, w którym nie będziemy 

musieli pracować, to niedaleka przyszłość, bo specjaliści dążą do tego, aby jak najszybciej stworzyć AI co 

najmniej równą ludzkiej.  

 

 

65. Łowcy z kotłowni : dziki świat finansowych naciągaczy / Mateusz Ratajczak.- 

Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Call center , Instytucje finansowe , Finanse , Manipulacja 

(psychologia) , Oszustwo , Przestępczość gospodarcza , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Mówią o tobie „frajer”, znają numer twojego telefonu  Wiesz, czym jest „kotłownia”? Słyszałeś o dziewczynie, 
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która dostała 10 tysięcy złotych za przejście nago przez takie miejsce? To tylko wierzchołek góry lodowej.  

„Kotłownia” to bardzo specyficzne call-center, w którym ma kipieć od emocji. Krzyk, szybkie tempo i obrażanie 

niechętnych klientów. Bez tego wrzenia naciąganie się nie uda. Cel jest jeden: za wszelką cenę znaleźć ofiarę. 

Kogokolwiek, kto uwierzy w „okazję życia”. Motywacja? Zawrotne premie, imprezy stulecia, alkohol lejący się 

strumieniami i dragi w każdych ilościach. W jednej z „kotłowni” zatrudnił się autor naszego reportażu śledczego. 

Łowcy od lat oszukują setki tysięcy Polaków. Zawodowi naciągacze wiedzą, że wystarczą gotowe scenariusze. 

Raz na inwestycję w nieruchomości raz na rynkach forex, innym razem w złoto niczym w Amber Gold. Za chwilę 

ruszy lawina oszustw związanych z kryptowalutami. A później? Cokolwiek. Nawet warzywa i śmieci. Naciągać 

można na wszystko.  

 

 

66. Macierewicz : jak to się stało / Tomasz Piątek.- Warszawa : Wydawnictwo 

Arbitror, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macierewicz, Antoni (1948-) , Politycy , Polska , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-32  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Tysiące godzin w IPN, Bibliotece Narodowej i Archiwum Akt Nowych. Dziesiątki rozmów ze świadkami historii. 

Ponad 400 dni spędzonych nad starymi dokumentami, pisanymi niejednym alfabetem. Tomasz Piątek kontynuuje 

swoje śledztwo. Szuka odpowiedzi na pytanie: jak to się stało? Skąd na polskiej scenie politycznej i w gabinetach 

ministerialnych wziął się Antoni Macierewicz? To, co Piątek odkrywa, zaskoczy nawet tych, którzy przeczytali 

książkę „Macierewicz i jego tajemnice”. Jak się okazuje, w komunistycznej Służbie Bezpieczeństwa działała 

grupa wybitnie inteligentnych i bezwzględnych funkcjonariuszy ściśle związanych z Moskwą. Ich specjalnością 

było rozbijanie opozycji i tworzenie posłusznej łże-prawicy na komunistycznej smyczy. Otaczali szczególną 

opieką niektórych młodych buntowników.  Czy liczne koincydencje, które łączą byłego ministra obrony z ludźmi 

Kremla, powstały ot tak? Czy są wynikiem przypadku? Nie zrozumiemy dzisiejszej działalności Macierewicza, jej 

istoty i przyczyn, jeśli nie sięgniemy do przeszłości. To właśnie zrobił Tomasz Piątek, który przedstawia swoje 

ustalenia w nowej książce „Macierewicz. Jak to się stało”.  

 

 

67. Mali bogowie 2 : jak umierają Polacy / Paweł Reszka.- Warszawa : Czerwone i 

Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pogotowie ratunkowe , Ratownictwo medyczne , Ratownicy 

medyczni , Służba zdrowia , Polska , Reportaż , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-614.88 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

RATOWANIE ŻYCIA. Po napisaniu książki "Mali bogowie. O znieczulicy polskich lekarzy" dostawałem listy od 

lekarzy, ratowników, pielęgniarek. Te listy sprawiły, że zacząłem jeździć z pogotowiem ratunkowym. Ratownicy 

dali mi pomarańczowe ciuchy. Przyjęli do zespołu. Wchodziliśmy do mieszkań. Ratowaliśmy życie, 

pocieszaliśmy bliskich. Patrzyliśmy na śmierć, której nie mogliśmy zapobiec. Nie przypuszczałem, że w Polsce 

jest tyle brudu, nędzy, robaków. Na książkę składają się notatki z moich dyżurów w karetce. Zapiski rozmów                  

z ratownikami medycznymi i lekarzami. Zobaczyłem, na co choruje nasze społeczeństwo i na co choruje system, 

który ma leczyć.  
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68. Mały smakosz : jak wychować dziecko, by jadło chętnie i zdrowo / Nimali 

Fernando, Melani [!] Potock ; przełożyła Agnieszka Święcicka ; konsultacja 

Małgorzata Jackowska.- Warszawa : Agora, 2018. 

(Biblioteka Troskliwych Rodziców : żywienie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Jedzenie (czynność) , Odżywianie , Rozwój fizyczny 

dziecka , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-11 

 

Właściwe rozpoczęcie przygody z jedzeniem to kwestia kluczowa dla zdrowia twojego dziecka, jego sprawności 

motorycznej, prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych i emocji. Ale jak tę wiedzę przełożyć na praktykę? Jak 

urozmaicić dietę dziecka? Jak uniknąć pułapki wybiórczego jedzenia? Jak odkryć szczególne potrzeby 

żywieniowe? I wreszcie - jak sprawić, by posiłki stały się powodem do radości? Pediatra Nimali Fernando                        

i terapeutka zaburzeń żywienia Melanie Potock są gotowe do odpowiedzi. W ich książce znajdziecie między 

innymi: porady dostosowane do każdego etapu rozwoju dziecka, prawdziwe historie rodziców i dzieci, którym 

pomogły autorki, informacje na temat funkcjonowania zmysłów, zachowań trudnych podczas posiłków, 

wprowadzania pokarmów stałych, metody BLW, kubków niekapków itd.  

 

 

69. Miska szczęścia : lokalnie zdrowo sezonowo / Laura Osęka ; fotografie i 

stylizacja Jarosław Roger Berdak.- Poznań : Publicat, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przepisy kulinarne , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

MISKA SZCZĘŚCIA to propozycja dla wszystkich, którzy lubią niebanalne, ale jednocześnie bardzo proste 

posiłki. W tym niepozornym naczyniu możesz podać pożywne, pyszne i kolorowe dania. Chociaż moda na bowl 

food przybyła do nas z Azji, z przystankiem na Hawajach, to ma również swoje odbicie w polskich tradycjach 

kulinarnych. Zainspiruj się lokalnymi i sezonowymi składnikami, wybierz ulubione dodatki, przypraw miłością                

i szczyptą improwizacji. Podaj w ulubionej misce. I rozkoszuj się tym, co najlepsze.  

 

 

70. Moja Legia : 23 lata za kulisami największego klubu w Polsce / Wojciech Hadaj.- 

Warszawa : Oficyna 4eM Chlabicz, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hadaj, Wojciech (1961- ) , Legia Warszawa , Kluby sportowe , 

Piłka nożna , Spikerzy piłkarscy , Warszawa (woj. mazowieckie) , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2018-11 

 

 

Rocznik 1961. Warszawiak z urodzenia. Kibic Legii, absolwent pedagogiki specjalnej i (prawie) absolwent 

dziennikarstwa. Pracował w dziale sportowym „Sztandaru Młodych” i tygodniku „Piłka Nożna”, współpracował              

z TV Polonia1 , TVP Polonia i redakcją sportową TVP. Przez 23 lata w Legii Warszawa, przez 20 lat był 

najbardziej rozpoznawalnym spikerem piłkarskim w Polsce. Przypinano mu łatki szowinisty i prowokatora, czemu 



95 
 

zaprzecza. Kiedyś piłkarze i trenerzy byli dla niego nadludźmi, dzisiaj już nie, a nawet wręcz przeciwnie - są 

przepłacanymi przeciętniakami. Prezesów klubów i menedżerów piłkarskich uważa za cwaniaków. W tej książce 

dzieli się swoimi przeżyciami, refleksjami i subiektywnymi ocenami ludzi, których spotkał w Legii Warszawa                 

i obok niej.  

 

 

71. Moja prawda / Mike Tyson i Larry Sloman ; tłumaczenie Jakub Małecki.- Kraków 

: Wydawnictwo Sine Qua Non, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tyson, Mike (1966- ) , Bokserzy , Stany Zjednoczone (USA) , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.8 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Najlepsza, najbardziej męska autobiografia w historii sportu! Niewinny, oskarżony o gwałt i skazany na 3 lata 

więzienia. Tam czytał "Hrabiego Monte Christo" i przygotowywał się do zemsty. Był tak wściekły, że nie 

pamięta, w jaki sposób odgryzł Holyfieldowi kawałek ucha. Zarobił na ringu kilkaset milionów dolarów, a mimo 

to zbankrutował. Zdobył tysiące kobiet, wlewał w siebie alkohol w ilościach przemysłowych, a do walk stawał 

naćpany i otępiony lekami. Ale był. Ostatnim prawdziwym królem boksu. Nieźle jak na „czarnucha z przyczepy”. 

Ta książka rzuca na kolana. Jest bezprzykładnie szczera, okrutna, skandaliczna, komiczna i inspirująca zarazem. 

Obłędna podróż z dna na sam szczyt. Z powrotem na dno. I w końcu ku względnemu spokojowi i rodzinnemu 

szczęściu - mimo tragicznej śmierci córeczki. Nieprawdopodobna, a jednak prawdziwa. Doskonale opisana 

życiowa droga Bestii, która biła tak mocno, jak nienawidziła.  

 

 

72. Mój ojciec : wspomnienia / Zofia Pilecka-Optułowicz.- Warszawa : 

Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pilecki, Witold (1901-1948) , Pilecka-Optułowicz, Zofia 

(1933- ) , Więźniowie obozów , Esej , Publikacja bogato ilustrowana , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Pilecka-Optułowicz Z. 

Nowości:  2018-11 

 

Urzekająca piękna (merytorycznie i edytorsko) album o Witoldzie Pileckim widzianym oczami jego córki, zwanej 

przez niego "Generałką". Są to refleksje zarówno obiektywne, jak i subiektywne. Obiektywne, bo sylwetka 

Rotmistrza nakreślona jest przez historyka, dr Jacka Pawłowicza, który ma szczególny sentyment do tej postaci 

oraz niemały dorobek naukowy na jej temat. Szkic ten znakomicie wprowadza do rozmowy z Zofią Pilecką-

Optułowicz. Subiektywny ogląd to wspomnienia Córki, kreślone bardzo osobiście i rodzinnie, z wielką 

szczerością ukazujące subtelną intymność relacji między członkami rodziny Rotmistrzem. To wywiad wyjątkowy 

i niezwykły, nie tylko z powodu wewnętrznej szczerości i piękna duchowego Rozmówczyni, ale także z uwagi na 

potrzebę upublicznienia takich postaw wewnętrznych. Wartością albumu są niezwykle cenne zdjęcia, a ich dobór - 

znakomity. prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki 
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73. Mów własnym głosem : 50 lekcji jak głosić swoją prawdę / Regina Brett ; 

przełożyła Olga Siara.- Kraków : Insignis Media, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawda , Samorealizacja , Sens życia , Felieton , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Odkryj swoją prawdę, wytrwale za nią podążaj i nie wahaj się nią dzielić - oto przesłanie nowej książki Reginy 

Brett. "Mów własnym głosem" to 50 porywających lekcji o tym, jaką siłę mają słowa - nie milczenie; o tym, że 

nawet jeśli trudno zmierzyć się z prawdą, to tylko w ten sposób staniemy się wolni. Jak ćwiczyć się w odwadze? 

Jak stawiać czoła codzienności wbrew naszym obawom i lękom? I wreszcie - jak przekazywać swoją historię, by 

była inspiracją i nadzieją?  

 

 

74. Mózg : opowieść o nas / David Eagleman ; przełożył Aleksander Wojciechowski.- 

Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ja (psychologia) , Mózg , Poznanie , Świadomość , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Ja, czyli kto? ; Rzeczywistość, czyli co? ; Kto tu rządzi? ; Jak to jest z tym podejmowaniem decyzji? ; Czy wy                

w ogóle jesteście mi potrzebni? ; Kim się staniemy w przyszłości? David Eagelman, znany neurobiolog, 

współautor cenionych programów BBC, zaprasza czytelników w podróż mającą na celu znalezienie odpowiedzi na 

pytania. Rzeczywistość, czyli co? „Ty”, czyli kto? W jaki sposób podejmujemy decyzje? Do czego mózg 

potrzebuje innych ludzi? W jaki sposób technologia gotowa jest zmienić pojęcie człowieczeństwa? W swoich 

dociekaniach Eagleman wiedzie nas przez świat sportów ekstremalnych, odpowiedzialności karnej, ekspresji 

mimicznych, ludobójstwa, operacji chirurgicznych na mózgu, wrażeń wewnętrznych, robotyki i pogoni za 

nieśmiertelnością. Zapnijcie więc pasy, bo czas ruszyć w objazdową wycieczkę po waszym wewnętrznym 

kosmosie. Z niekończącej się gęstwiny miliardów komórek i bilionów połączeń między nimi wyłoni się coś,                    

a raczej ktoś, kogo być może w ogóle nie spodziewaliście się tam spotkać - siebie.  

 

 

75. My, super imigranci : reportaż / Emilia Smechowski ; przełożył Bartosz Nowacki.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Smechowski, Emilia (1983- ) , Emigracja , Polacy za granicą , 

Postawy , Niemcy , Reportaż 

Sygnatura:  WG-314 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Emilia była jeszcze Emilką, kiedy jej rodzice wsadzili ją do samochodu i zostawiając za sobą szarą Polskę, 

pojechali do Berlina Zachodniego. Był rok 1988. Kilka miesięcy później miała już nowe nazwisko, nowy język, 
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nowy kraj; była teraz Niemką, wszystko co polskie było niemile widziane, marzenie o lepszym życiu 

przekształciło się w codzienną walkę o to, żeby tylko nie rzucać się w oczy. Kiedy nowi znajomi rodziców 

przychodzili na obiad, zamiast pierogów podawano mozzarellę z pomidorami. A kiedy Emilia przyniosła do domu 

dyktando z niemieckiego z dwoma błędami, jej mama była przerażona. W minionych dziesięcioleciach z żadnego 

innego kraju - poza Turcją - nie przybyło do Niemiec więcej ludzi niż z Polski. I żadna inna grupa imigrantów tak 

bardzo nie starała się stać niewidoczna. Emilia Smechowski wzruszająco opowiada osobistą historię zbiorowego 

doświadczenia: historię wstydu i zawziętej woli odniesienia sukcesu, dążenia do emancypacji i budowania wiary 

we własne możliwości.  

 

 

76. Nanga dream : opowieść o Tomku Mackiewiczu / Mariusz Sepioło.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mackiewicz, Tomasz (1975-2018) , Alpiniści , Alpinizm , 

Góry , Uzależnienie (nałóg) , Himalaje (góry) , Nanga Parbat (góra) , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-796.5  

Nowości:  2018-11 

 

 

Mówili o nim: punk, hipis, outsider. Chodził własnymi ścieżkami. Na wsi, gdzie się wychowywał, nauczył się, 

czym jest wolność. Potem szukał jej w mieście między blokami, w grupie chłopaków w kapturach. Odnalazł ją              

w Indiach, potem w podróżach i adrenalinie. Dom miał tam, gdzie właśnie był: w Polsce, w Irlandii, w Pakistanie, 

w busie, w namiocie na stokach ośmiotysięcznika. W realizacji himalajskich celów nie wspierali go wielcy 

sponsorzy ani środowisko wysokogórskie. Mimo to walczył o swoje marzenia, a pomagali mu zwykli ludzie                   

z całego kraju. Czapa, Czapkins, Wegeta – był człowiekiem wymykającym się schematom. Książka o nim to nie 

tylko relacja z podróży po miejscach, do których trafiał. To także zapis rozmów z tymi, którzy pojawiali się w jego 

życiu – na chwilę albo na dłużej, z rodziną i przyjaciółmi. Oni również, tak jak Tomek, są wyjątkowi. Jako pierwsi 

otrzymywali sygnały, że dzieje się z nim coś złego. Akcję ratunkową, w której brali udział wspinacze spod K2, 

śledziła cała Polska. Książka po raz pierwszy odsłania jej kulisy z perspektywy bliskich Mackiewiczowi osób.  

 

 

77. Nie ma złej pogody na spacer : tajemnica szwedzkiego wychowania dzieci / Linda 

Åkeson McGurk ; przełożyła Izabella Mazurek.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  McGurk, Linda Åkeson , Dzieci , Przyroda , Wpływ na 

zdrowie , Wychowanie w rodzinie , Stany Zjednoczone (USA) , Szwecja , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2018-11 

 

W Paryżu dzieci nie grymaszą. W Finlandii dobrze się uczą. A w Szwecji są zdrowe, aktywne i szczęśliwe. Linda 

Åkeson McGurk urodziła się i dorastała w Szwecji. Bliski kontakt z naturą od najmłodszych lat, duża swoboda               

i zaufanie, którymi obdarzali ją rodzice, i długie piesze wycieczki niezależnie od pogody były dla niej naturalne. 

Gdy jako dorosła kobieta zamieszkała w Stanach Zjednoczonych i tam zaczęła wychowywać swoje dzieci, 

zobaczyła, jak bardzo skandynawski model rodzicielstwa różni się od podejścia amerykańskich rodziców. 

Niespodziewana przeprowadzka z dziećmi do Szwecji okazała się doświadczeniem, które przyniosło odpowiedzi 

na wiele trudnych pytań. Dlaczego niemowlę nie może spać na zewnątrz przy minusowej temperaturze? Czy 

nadmierna ochrona dziecka przed brudem i zarazkami to na pewno dobry pomysł? ; Kiedy pozwalać dziecku na 

pierwsze samodzielne eskapady (choćby do najbliższego parku)?  
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78. Niebezpieczne związki Donalda Tuska / Wojciech Sumliński, Tomasz Budzyński.- 

Warszawa : Wojciech Sumliński Reporter, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tusk, Donald (1957- ) , Stasi , Kongres Liberalno-

Demokratyczny (KLD) , Platforma Obywatelska (PO) , Finansowanie , Korupcja , 

Opozycja polityczna nielegalna , Partie polityczne , Politycy , Postępowanie lustracyjne 

, Przestępczość zorganizowana , Służby specjalne , Tajni współpracownicy służb 

specjalnych , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Tusk D.  

    Nowości:  2018-11 

 

Wojciech Sumliński, najbardziej inwigilowany i prześladowany dziennikarz śledczy w Polsce, oraz Tomasz 

Budzyński, major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, były szef delegatury ABW w Lublinie, w swojej 

najmocniejszej książce odsłaniają przed nami niebezpieczne związki Donalda Tuska z niemieckim wywiadem, 

światem służb specjalnych i mafijnym półświatkiem. Starannie przygotowane trzysta stron rzetelnie zebranych i aż 

dotąd opatrzonych klauzulą najwyższej tajności informacji dotyczących jednego z najważniejszych europejskich 

polityków od kilkudziesięciu lat odgrywającego kluczową rolę w wydarzeniach, które miały i wciąż mają wielki 

wpływ na polską rzeczywistość.  

 

 

79. Nietypowa Matka Polka / [Anna Szczepanek].- Warszawa : Edipresse Polska, 

copyright 2018. 

(Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szczepanek, Anna , Kobieta , Macierzyństwo , Małżeństwo , 

Matki i synowie , Rodzina , Stosunki interpersonalne , Życie codzienne , Polska , Blogi , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2018-11 

 

W świecie, w którym większość cytuje Paulo Coelho, ona zapytana o ulubioną sentencję o życiu odpowiada: 

„Urrrr Arrr Aghrrrr Uhrrrr”, cytując… Chewbaccę. W świecie, w którym wszyscy są piękni, fit i ćwiczą                        

z Chodakowską, ona postanowiła nie nakładać filtra na swoje zmarszczki i cellulit, a jako guru wybrała sobie 

Dorotę z „Moich Wypieków”. W świecie, w którym rodziny w mediach społecznościowych są zawsze 

uśmiechnięte jak z reklamy pasty do zębów, mają nienaganne maniery i lśniący dom - ona mówi, że zawsze 

chciała, by pośmiertnie mówiono o niej „fajna babka”, a nie ta z najczystszymi oknami. O synu, który został 

superlesbijką. O tym, jak to nie należy wpuszczać niemetroseksualnego mężczyzny samego do łazienki celem 

natłuszczenia twarzy. Jakie zadanie ma angielska dwumetrowa pielęgniarka tuż przed cesarką, kto poza 

pensjonariuszami domu starości „Pogodna Jesień” ogląda zawody w darta, co robią Brytyjczycy zimą, oprócz 

owijania się stringami, gdy temperatura spadnie do krytycznych -3 stopni. I że każdy choć raz w życiu miał 

sąsiada mendę. Generalnie pozycja jest jednak głównie o tym, że życie jest zbyt krótkie żeby się nie śmiać, 

popijając wino i głaszcząc koty. Debiutancka książka Nietypowej matki Polki, której cięty język, zmysł obserwacji 

i charyzmatyczna osobowość, a przede wszystkim absurdalny humor doprawiony szczyptą zdrowego rozsądku 

zgromadził tysiące fanów w sieci.  
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80. Niezwykłe dziewczyny : rak nie odebrał im marzeń / Agnieszka Witkowicz-

Matolicz.- Warszawa : Oficyna 4eM Chlabicz, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chore z nowotworem piersi , Nowotwór , Rak piersi , Polska , 

Pamiętniki i wspomnienia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-616-006 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

We wzruszającym i przejmującym reportażu Agnieszka Witkowicz-Matolicz przełamuje tabu. Opowiada historie 

dziesięciu niezwykłych młodych kobiet, które zachorowały na raka piersi, odrzuciły stereotypowe myślenie i do 

leczenia podeszły inaczej - z optymizmem, siłą, a czasem nawet z humorem.  

 

 

81. Nowy rozdział / Robert Biedroń.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biedroń, Robert (1976- ) , Polityka wewnętrzna , Ustrój 

polityczny , Polska , Słupsk (woj. pomorskie) , Publicystyka polityczna 

Sygnatura:  WG-323(438) 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Zmiana władzy to za mało. Potrzebujemy większej i głębszej zmiany: musimy uruchomić nasze marzenia, 

przypomnieć sobie, po co nam wspólne państwo i zacząć je razem budować. Chcę Polski, w której nikt nie jest 

pozostawiony w tyle. Polska jest przecież dobrem wspólnym - musimy ją zatem uzdrowić! Nie ma już czasu - 

trzeba zacząć pisać nowy rozdział. Zróbmy to razem. Jestem gotowy.  

 

 

82. O życiu / Reinhold Messner ; przełożyła Krystyna Schmidt.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Messner, Reinhold (1944- ) , Alpiniści , Alpinizm , Himalaje 

(góry) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Jako pierwszy człowiek zdobył Koronę Himalajów i Karakorum - wszystkie czternaście ośmiotysięczników 

świata. 
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83. Ogień i furia : Biały Dom Trumpa / Michael Wolff ; przełożyli Magda 

Witkowska, Bartosz Sałbut, Magdalena Moltzan-Małkowska.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trump, Donald (1946- ) , Politycy , Polityka , Przywódcy i 

głowy państw , Stany Zjednoczone (USA) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-32  

Nowości:  2018-11 

 

 

Najbardziej sensacyjna premiera 2018 roku! Biały Dom robił wszystko, by nie dopuścić do ukazania się tej 

książki… Jeszcze przed swą przyspieszoną premierą książka Michaela Wolffa zyskała ogromny rozgłos                    

i wzbudziła wiele emocji i kontrowersji, a prezydent USA Donald Trump usiłował wstrzymać jej publikację. 

Bezskutecznie. Ogień i furia natychmiast stała się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych, a prawa do niej 

wykupują wydawnictwa z całego świata. Przez osiemnaście miesięcy autor przeprowadził ponad dwieście rozmów 

z pracownikami Białego Domu, członkami amerykańskiej administracji i samym Trumpem, dzięki czemu 

dogłębnie poznał kulisy działania najbardziej kontrowersyjnej prezydentury naszych czasów. Michael Wolff 

opowiada pasjonującą historię o tym, w jaki sposób Trump rozpoczął kadencję tak nieprzewidywalną                              

i wybuchową jak on sam. W książce, która wstrząsnęła posadami Białego Domu, znajdziemy odpowiedzi na wiele 

intrygujących pytań, m.in.: Czy Trump rzeczywiście nie chciał zostać prezydentem? Czy cała kampania wyborcza 

miliardera miała być tylko zabiegiem marketingowym, poprzedzającym otwarcie nowej stacji telewizyjnej? Po co 

syn prezydenta i szef jego kampanii wyborczej spotkali się przed wyborami z przedstawicielem Kremla? Co                   

o prezydencie Trumpie tak naprawdę myślą pracownicy Białego Domu? Co oznaczają tajemnicze powiązania 

Trumpa z ludźmi Putina? Czemu Steve Bannon, szef kampanii wyborczej Trumpa i jego były doradca ds. 

strategicznych, określa prezydenta jako „umysłowo niezdolnego” do kierowania Białym Domem? Czy Trump 

zostanie odsunięty od władzy? Nigdy przedtem prezydentura tak bardzo nie podzieliła narodu amerykańskiego. 

Znakomicie zrelacjonowana i zdumiewająco świeża, Ogień i furia Michaela Wolffa pokazuje nam sensacyjne 

kulisy prezydentury Donalda Trumpa.  

 

 

84. Opowiem ci o zbrodni / Katarzyna Bonda, Igor Brejdygant, Wojciech Chmielarz, 

Marta Guzowska, Małgorzata i Michał Kuźmińscy, Katarzyna Puzyńska ; ze wstępem 

Michała Fajbusiewicza.- Warszawa : Kompania Mediowa, copyright 2018. 

(Historie Prawdziwe) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śledztwo i dochodzenie , Zabójcy , Zabójstwo , Polska , 

Antologia , Opowiadania i nowele , Kryminał , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-11 

 

Najgłośniejsze polskie „pióra kryminalne”, czyli Katarzyna Bonda, Igor Brejdygant, Wojciech Chmielarz, Marta 

Guzowska, Małgorzata i Michał Kuźmińscy, Katarzyna Puzyńska i sześć wybranych przez nich prawdziwych 

zbrodni, które wstrząsnęły Polską. Pisarze analizowali głośne sprawy, opierając się na nagich faktach                                

z policyjnych i sądowych akt. Sześć tragedii i próba zrozumienia sytuacji, które do nich doprowadziły. Każdy                  

z autorów przeanalizował okoliczności towarzyszące przestępstwom - rozmawiając z profilerami, patologami, 

psychologami, specjalistami-kryminologami czy analizując akta - i opisał wybraną historię. Wszyscy zrobili to                

w charakterystyczny dla siebie sposób, posługując się językiem, do którego przyzwyczaili swoich czytelników. 

"Twórcy programu Opowiem ci o zbrodni przedstawili elicie pisarzy kryminalnych kilkadziesiąt spraw, które                

w swoim czasie wstrząsnęły Polską. Pisarze mogli z tego różnorodnego wachlarza dramatycznych zdarzeń wybrać 

temat, który najbardziej ich zainteresował. Autorzy pokazują morderców i ich ofiary trochę inaczej niż zwykle,                

a przede wszystkim podejmują próbę odpowiedzi na pytanie: dlaczego? Żadne z tych opowiadań nie jest podobne 
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do pozostałych, każde ma odmienny styl narracji i prowadzi czytelnika do pointy różną drogą." Ze wstępu Michała 

Fajbusiewicza  

 

 

85. Orientalizm / Edward W. Said ; przekład Monika Wyrwas-Wiśniewska.- Wydanie 

1. w tej edycji.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Orientalistyka , Orientaliści , Orientalizm , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

ZASIĘG ORIENTALIZMU: Znajomość Orientu ; Kreacyjna geografia i jej przedstawienia: orientalizowanie ludzi 

Orientu ; Przedsięwzięcia ; Kryzys ; STRUKTURY I RESTRUKTURY ORIENTALIZMU: Redefiniowane 

zagadnienia i granice: świecka religia ; Silvestre de Sacy i Ernest Renan: racjonalna antropologia i filozoficzne 

laboratorium ; Rezydowanie w Oriencie a nauka: wymogi wyobraźni i leksykografii ; Angielskie i francuskie 

pielgrzymki i pielgrzymi ; ORIENTALIZM DZISIAJ: Ukryty i jawny orientalizm ; Styl, kompetencja, wizja: 

globalność orientalizmu ; Apogeum nowoczesnego, anglo-francuskiego orientalizmu ; Najnowsza faza. 

 

 

86. Pan Rebeliant : romantyzm / Waldemar Łysiak.- Warszawa : Wydawnictwo 

Nobilis - Krzysztof Sobieraj, 2018. 

(Seria napoleońska Waldemara Łysiaka ; [8]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Literatura , Literatura polska , Romantyzm , Europa , Polska , 

Esej 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2018-11 

 

 

[Z "Przedmowy" autora]: Niniejszy tom jest zbiorem moich drukowanych już tekstów o tematyce należącej do 

epoki szeroko pojętego Romantyzmu, swoistą antologią zawierającą same przedruki. [...]. Są tu materiały 

generalizujące ważne dziejowe zjawiska (jak choćby tyczący powstań narodowowyzwoleńczych 

"Insurekcjonizm") oraz materiały anegdotowe, są biograficzne personalia i opisy zdarzeń charakterystycznych 

(czasami wręcz symbolicznych/syndromicznych) dla ery romantycznej. Można je czytać wyrywkowo, od końca 

bądź od środka, wybierając sobie dany esej wedle kryterium tematycznego. [...]. Edytor tomu postanowił wydać 

"Romantyzm" jako tom 8 Łysiakowej serii napoleońskiej, która za tło okładek ma "empirowe płótno                              

z pszczołami". Jest to decyzja słuszna, bo dużo pomieszczonych tu fabuł rozpoczyna się w Epoce Napoleońskiej. 

Co prawda formalnie era Bonapartego (Empire) należy do wrogiego Romantyzmowi Neoklasycyzmu, lecz po 

pierwsze: wszystkie wzmiankowane teksty znajdują kulminację fabularną w erze Romantyzmu, a po drugie: etos 

Napoleona, jakby wbrew klasycyzującemu rzymsko Empirowi, stanowi epokę preRomantyzmu, będąc 

fundamentem Romantyzmu.  
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87. Pepiki : dramatyczne stulecie Czechów / Mariusz Surosz.- Wydanie 2. zmienione, 

rozszerzone.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czesi , Czechosłowacja , Czechy , Biografia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

"Pepiki" to książka o ludziach piszących historię, o zwycięzcach i o tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za walkę 

o ideały. To opowieść o sławnych Czechach i nie mniej ważnych dla czeskiej historii postaciach drugiego planu: 

wybitnym pisarzu Karelu Čapku, urodzonym w Karlowych Warach Karlu Hermannie Franku, hitlerowskim 

zarządcy Protektoratu Czech i Moraw, amerykańskiej żonie pierwszego prezydenta Czechosłowacji, astronomie 

nawołującym do zjednoczenia kraju, księdzu-prezydencie oskarżonym o współudział w ludobójstwie, czeskim 

pilocie z Dywizjonu 303 i wielu, wielu innych. To błyskotliwe reportaże o czeskim człowieku, pozwalające 

otrząsnąć się ze stereotypów i uważniej spojrzeć na południowych sąsiadów.  

 

 

88. Piastowie : od Mieszka do Kazimierza : miłość i władza / Iwona Kienzler.- 

Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piastowie (dynastia) , Władcy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).01/.081 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Mieszko I i jego tajemnice ; Bolesław Chrobry - macho na polskim tronie ; Mieszko II, Rycheza i ta trzecia, czyli 

jak miłość władcy doprowadziła do pogańskiej rewolty ; Bolesław Śmiały i jego czarna legenda ; Dwie Judyty                 

w życiu Władysława Hermana ; Władysław Łokietek - władca idealny i wzorowy małżonek? ; Kazimierz Wielki - 

niepoprawny playboy. 

 

 

89. Po pierwsze - złam wszelkie zasady : co najwięksi menedżerowie na świecie robią 

inaczej / Marcus Buckingham, Curt Coffman ; przekład Anita Doroba.- Wznowienie w 

nowej szacie graficznej.- Warszawa : MT Biznes, 2017. 

(Światowe Bestsellery Biznesowe) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Menedżerowie , Organizacja pracy , Zarządzanie , Poradniki 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2018-11 

 

 

Książka podbiła wszystkie listy bestsellerów w Stanach Zjednoczonych od Financial Times po Amazon.com. 

Oparta na obszernym materiale empirycznym, jaki zebrali autorzy prowadząc badania w organizacji Gallupa, 

pokazuje, że istnieje coś, co łączy wszystkich odnoszących sukces menedżerów - jest tym elastyczność                            

w podchodzeniu do sytuacji i ludzi, przekraczanie i łamanie utartych zasad. Książka proponuje model zarządzania, 

który pozwoli na wprowadzenie decydujących o sukcesie zmian, zwiększenie kreatywności pracowników                        

i zadowolenia klientów oraz osiągnięcie lepszych zysków. W książce tej oddajemy głos milionowi pracowników              
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i osiemdziesięciu tysiącom menedżerów. Ta oszałamiająca liczba rozmów pozwoliła nam nie oderwać się od 

realiów. Na początku trudno było sobie nawet wyobrazić, co będzie można usłyszeć od utalentowanego 

pracownika czy wybitnego menedżera. (…) Wiemy, tak jak i ty, że współczesne życie pełne jest nieustających 

zmian. Wiemy, że zmienia się atmosfera pracy, że pojawiają się i znikają coraz to nowe podejścia do zarządzania. 

Słuchając takich menedżerów, jak Michael, i pracowników, którymi oni kierują, staraliśmy się jednak wyłowić 

coś, co się nie zmienia. Co będzie zawsze potrzebne utalentowanym pracownikom? Co zawsze będą robić wielcy 

menedżerowie, aby zamienić talent w czyn? Jakie są niezmienne sekrety znajdowania utalentowanych 

pracowników, sprawiania, że skoncentrują się na właściwym celu, i zatrzymywania ich na długo? Co pozostaje 

niezmienne? Takie pytania postawiliśmy sobie na początku. A na następnych stronach tej książki przedstawimy 

wnioski, do których udało nam się dojść.– piszą autorzy we Wstępie.  

 

 

90. Po pierwsze zysk : zmień swoją organizację w efektywną maszynę do zarabiania 

pieniędzy / Mike Michalowicz ; przekład Bartosz Sałbut.- Warszawa : MT Biznes, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Finanse przedsiębiorstwa , Przedsiębiorstwa małe i średnie 

(MŚP) , Sukces , Zysk , Poradnik 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2018-11 

 

 

Wyobraź sobie, że to nie ty służysz swojej firmie, lecz ona służy tobie. Wyobraź sobie, że na kolejnej inwestycji 

wreszcie zarobisz. Wyobraź sobie, że możesz sobie tę rentowność zagwarantować. To wszystko jest możliwe,                   

a osiągnięcie takiego stanu rzeczy jest łatwiejsze, niż mogłoby ci się wydawać. Mike Michalowicz opracował 

nieszablonowy system zarządzania przepływami środków pieniężnych, dzięki któremu dziesiątki małych firm 

wyrwały się ze spirali śmierci i momentalnie osiągnęły rentowność. Dzięki tej książce - teraz możesz to zrobić                 

i ty!  

 

 

91. Polki, które zmieniły wizerunek kobiety / Joanna Puchalska.- Warszawa : Sport i 

Turystyka - Muza , 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boniszewska, Wanda (1907-2003) , Drużbacka, Elżbieta (ok. 

1698-1765) , Felińska, Ewa (1793-1859) , Iłłakowiczowa, Irena (1906-1943) , 

Sieniawska, Elżbieta (ok. 1669-1729) , Skirmuntt, Konstancja (1851-1934) , 

Sczaniecka, Emilia (1804-1896) , Walicka, Antonina (1867-1945) , Żółtowska, Janina 

(1889-1968) , Żubr, Joanna (1786-1852) , Boniszewska, Wanda (1907-2003) , Kobieta 

, Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2018-11 

 

Bohaterki tej książki były na swój sposób niezwykłe, wychodziły poza konwenanse i stereotypowe role społeczne 

przypisywane kobiecie. Każda z tych nieprzeciętnych pań miała też w sobie ogromną siłę życiową, która 

pozwalała dokonywać rzeczy wielkich. Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska to nieprawdopodobnie inteligentna 

mecenaska sztuki, odkupiła Wilanów od Sobieskich. Jej wychowanką była słynna poetka epoki saskiej Elżbieta 

Drużbacka. Joanna Żubrowa, pierwsza kobieta odznaczona Krzyżem Orderu Virtuti Militari, walczyła w armii 

napoleońskiej jako regularny żołnierz, co ponad dwanaście lat temu było bardziej niż niezwykłe. Ewa Felińska, 

ziemianka, którą historia zmusiła do bycia uczestniczką spisku i zesłanką. Była poczytną autorką powieści                        

i pamiętników, a jedno z jej dzieci zostało świętym Kościoła Katolickiego. Antonina Walicka, założycielka                     

i przełożona znanej warszawskiej pensji, wychowała kilka pokoleń młodych Polek na dobre patriotki i mądre 

kobiety. Jedna z najpiękniejszych Polek międzywojnia, brawurowo odważna Irena Iłłakowiczówna zasłużyła się  
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w okupowanej przez Niemców Polsce jako znakomita agentka konspiracyjnego wywiadu. Mistyczka Wanda 

Boniszewska aresztowana w 1950 roku trafiła do sowieckich więzień i łagrów. Nie tylko nie dała się złamać, ale 

za jej sprawą dochodziło do nawróceń jej prześladowców. Autorka przybliża także portrety dwóch nieco 

zapomnianych pisarek i publicystek z Kresów: Konstancji Skirmuntt i Janiny z Puttkamerów Żółtowskiej. Mądre, 

silne, kobiece. Dziesięć wyjątkowych, pełnych temperamentu Polek, kierujących się w życiowych wyborach 

miłością do rodziny i ojczyzny.  

 

 

92. Polska może być lepsza / Radosław Sikorski.- Kraków : Znak Horyzont - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Unia Europejska (UE) , Polityka zagraniczna , Dyplomacja , 

Polityka międzynarodowa , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-327(438)  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Misja do Kijowa ; Minister ; Sztuka słowa ; Gra o Rosję ; Nasz amerykański sen ; Na Zachód przez Niemcy ; 

Nasza Unia ; Bliska zagranica ; Polacy na świecie ; Ambasadorowie i konsulowie ; Polskę sławić ; Polska                     

w polityce globalnej ; Nowoczesna Służba Zagraniczna ; Polska może być lepsza. 

 

 

93. Potęga pozytywnego przywództwa : dobry szef - lepszy pracownik / Jon Gordon ; 

przekład Magda Witkowska.- Warszawa : MT Biznes, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Optymizm , Przywództwo , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Od nastawienia negatywnego do pozytywnego ; Naprawdę pozytywne nastawienie ; Pozytywni liderzy kształtują 

pozytywną kulturę ; Pozytywni liderzy tworzą pozytywną wizję i komunikują ją ; Pozytywni liderzy przewodzą             

z optymizmem, wiarą i pozytywnym nastawieniem ; Pozytywni liderzy stawiają czoła negatywnemu nastawieniu, 

przekształcają je i eliminują ; Pozytywni liderzy budują zjednoczone zespoły oparte na więzi ; Pozytywni liderzy 

nawiązują wartościowe relacje i budują wybitne zespoły ; Pozytywni liderzy dążą do doskonałości ; Pozytywni 

liderzy przewodzą z poczuciem sensu ; Pozytywni liderzy wykazują się determinacją ; Wytyczaj drogę do przodu. 

 

 

94. Przedziwna śmierć Europy : imigracja, tożsamość, islam / Douglas Murray ; 

przełożył Tomasz Bieroń.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kryzys , Imigracja , Terroryzm , Świadomość narodowa , 

Prognozy , Europejczycy , Wielokulturowość , Europa , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.7 

Nowości:  2018-11 
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Dlaczego stary kontynent popełnia samobójstwo? Spadająca stopa urodzin, masowa imigracja oraz pielęgnowanie 

braku zaufania do siebie i nienawiści do własnych wartości składają się na to, że Europejczycy nie potrafią 

występować we własnej obronie ani oprzeć się kompleksowym przemianom swojego społeczeństwa, które                     

w końcu doprowadzą do jego unicestwienia. Książka Murraya jest nie tylko analizą realiów demograficznych                  

i politycznych, ale również bardzo osobistą relacją naocznego świadka autodestrukcji kontynentu. "Przedziwna 

śmierć Europy" zawiera reportaż z podróży po całym kontynencie, opowiada o miejscach, do których imigranci 

przybywają i do których ostatecznie trafiają, a także o tych, które ich nie akceptują.  

 

 

95. Psychologia hejtu, czyli Jak radzić sobie z krytyką w życiu osobistym i zawodowym 

/ Mateusz Grzesiak.- Warszawa : Starway Institute, copyright 2017. 

(Create Yourself) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mowa nienawiści , Przemoc , Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.6  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

1. WSTĘP: Dlaczego piszę o hejcie? ; Hejt jako narzędzie komunikacji ; Hejt jako zjawisko społeczne ; Struktura 

książki ; 2. RODZAJE I MOTYWATORY HEJTU: Próba nakreślania zjawiska hejtu ; Możliwe rodzaje i cele 

hejtu ; Język hejtu ; 3. ŹRÓDŁA HEJTU: Kompleksy kulturowe ; Indywidualna zemsta ; Zazdrość i zawiść ; 

Projekcja własnych cieni ; Chęć wywołania wrażenia, zainteresowania, zwrócenia uwagi ; 4. PORTRET 

PSYCHOLOGICZNY HEJTERA: Psychografia hejtera ; Psychografia lurkera ; 5. PERSPEKTYWA HEJTERA: 

Realizacja celu ; Realizacja potrzeb ; Mechanizmy psychologiczne w hejcie ; Iluzja anonimowości ; Siła grupy ; 

Nieświadomość emocjonalna ; Narzędzia komunikacyjne hejtera ; 6. PERSPEKTYWA HEJTOWANEGO: 

emocje ; Dialogi wewnętrzne ; Poczucie własnej wartości ; Demotywacja ; Czemu mylimy się co do tego, kto nas 

hejtuje? ; 7. ZARZĄDZANIE HEJTEM: Jednostkowe zarządzanie hejtem ; Identyfikacja ; Indywidualizacja ; 

Konwersja ; Decyzje ; Ćwiczenia ; Kolektywne zarządzanie hejtem ; 8. KIEDY JESTEŚ WINNY. 

 

 

96. Red Lipstick Monster : tajniki makijażu / Ewa Grzelakowska-Kostoglu.- 

Wydanie 2.- Kraków : Flow Books - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Makijaż , Poradnik 

Sygnatura:  WG-646.7 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Opis  Nieważne, ile masz czasu i ile pieniędzy wydajesz na kosmetyki - Ewa z RED LIPSTICK MONSTER 

pokaże ci, co zrobić, by wyglądać oszałamiająco! Ta książka pozwoli ci zrozumieć zasady makijażu. W końcu 

znajdziesz odpowiedź na pytania: Jak dobrać odpowiedni podkład? Jak zrobić perfekcyjną kreskę na powiece? Jak 

w prosty sposób konturować twarz? Jak dobrać makijaż do okularów? Jak skompletować makijażowy niezbędnik?  

Red Lipstick Monster to najpopularniejszy kanał makijażowy na polskim YouTubie, który każdego miesiąca 

ogląda ponad pół miliona internautek.  Jego twórczyni, Ewa Grzelakowska-Kostoglu - wizażystka i piercerka - 

zdradza wypracowane przez lata tajniki makijażu. Radzi, jak wykorzystać je w praktyce, by czuć się pięknie 

każdego dnia. Pozycja obowiązkowa na półce każdej kobiety - niezależnie od wieku, typu urody oraz tego, jakie 

są jej umiejętności w sztuce makijażu! 
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97. Rzecz o ptakach : ptaki powiedzą nam wiele o nas samych / Noah Strycker ; 

[przekład Michał Radziszewski].- Warszawa : Muza, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekologia , Ewolucja , Ptaki , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-592/599 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Ptaki od zawsze fascynują człowieka. Postrzegamy je przez pryzmat własnych uwarunkowań: umiejętności, 

ograniczeń i światopoglądu. W tej książce zostały wyeksponowane ich szczególne zdolności lub zachowania i to 

w taki sposób, że trudno nie nabrać przekonania, iż nawet najpospolitsze z nich: sroka, kura domowa, gołąb 

pocztowy czy szpak odznaczają się czymś, co jest w stanie zadziwić człowieka. Tańczą w rytm muzyki, 

rozpoznają własne odbicie w lustrze, rozróżniają ludzkie twarze, „opłakują” zmarłych pobratymców i tworzą istne 

dzieła sztuki. Czy zbyt daleko idące byłoby stwierdzenie, że ptaki wykazują zachowania analogiczne do ludzkich 

emocji? Inteligencja, altruizm, samoświadomość, miłość... Jak pisze autor: Badając ptaki, ostatecznie 

dowiadujemy się czegoś o nas samych. 

 

 

98. Rzeźnicy i lekarze : makabryczny świat medycyny i rewolucja Josepha Listera / 

Lindsey Fitzharris ; tłumaczenie Łukasz Müller.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lister, Joseph (1827-1912) , Chirurdzy , Chirurgia , Higiena , 

Operacja (medycyna) , Wielka Brytania , Biografia 

Sygnatura:  WG-617  

Nowości:  2018-11 

 

 

Wizyta w szpitalu była kiedyś najprostszym sposobem, by skończyć w grobie. XIX-wieczni chirurdzy, często 

niewykształceni, nawet niepiśmienni, kroili swoich pacjentów, nie myśląc o odkażaniu narzędzi. Amputacja była 

ich ulubioną metodą kuracji, a gangrena nie była niczym niepokojącym. Pacjentów często trzeba było gonić po 

sali i wiązać, by poddali się „leczeniu”. Chirurg James Y. Simpson jeszcze w 1869 roku uważał, że „żołnierz na 

polu bitwy pod Waterloo ma większe szanse na przeżycie niż człowiek, który idzie do szpitala”. Dopiero Joseph 

Lister odkrył, że infekcje powodują zarazki, które można pokonać środkami antyseptycznymi. Był za swoje teorie 

wyśmiewany, ale ostatecznie to jemu nauka przyznała rację. Poznajcie niewiarygodne realia, w jakich leczeni byli 

pacjenci, i dramatyczną walkę Listera o to, by zmienić rzeźników w lekarzy.  

 

 

99. Sekrety przodków : czyli jakie znaczenie ma to, że twoja prababka zwiała przez 

okno z kochankiem? / Katarzyna Droga.- Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Relacje międzypokoleniowe , Systemy rodzinne , 

Przekaz międzypokoleniowy , Więź rodzinna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2018-11 
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Każda rodzina ma swoją przeszłość, historie, którymi się szczyci, lecz również takie, które są skrzętnie ukrywane. 

W jaki sposób losy naszych krewnych, zdradzonej ciotki, zbuntowanej prababki albo wyklętego stryja mogą 

wpłynąć na nasze życie? Podświadoma rodzinna lojalność determinuje pewne zachowania, poglądy, lęki a nawet 

powoduje choroby lub powtarzalne w rodzinie, traumatyczne zdarzenia. Jak możemy uwolnić się od traum                     

i spożytkować pozytywne doświadczenia rodziny? Trudności w nawiązywaniu relacji, osiągnięciu stabilizacji, 

niepowodzenia życiowe często mają źródło w dawnych rodzinnych zdarzeniach. Poszukiwania szczęścia i sposobu 

na dobre życie warto czasem zacząć od posprzątania przeszłości.  

 

 

100. Sędzia w Auschwitz : sędzia SS Konrad Morgen i jego walka z korupcją oraz 

"nielegalnymi" morderstwami w obozach koncentracyjnych / Kevin Prenger ; 

tłumaczył Paweł Kruszyński.- Zakrzewo : Replika, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Morgen, Konrad (1909-1982) , SS , Niemieckie nazistowskie 

obozy koncentracyjne , Auschwitz-Birkenau (obóz koncentracyjny) , Nazizm , 

Holocaust , Przestępstwo wojenne , Przestępcy wojenni , Korupcja , Obozy 

koncentracyjne , Opracowanie 

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

Nowości:  2018-11 

 

Gdzie leży granica pomiędzy sprawiedliwością a obłudą? Badając sprawę pewnej paczki ze złotem, wysłanej 

przez jednego z techników z obozu koncentracyjnego Auschwitz do żony, Konrad Morgen przekonuje się, że tego 

typu praktyki to codzienność. Przechwycona przesyłka okazuje się wierzchołkiem góry lodowej nielegalnego 

procederu kradzieży, korupcji i przemytu rozgrywającego się w obozach. Na miejscu, w Auschwitz, Morgen 

obserwuje także, iż załoga obozu regularnie dopuszcza się samowolnych zbrodni na więźniach. W cieniu 

pracujących pełną parą komór gazowych postanawia tropić owe "nielegalne" morderstwa. Przenosząc się na 

kolejne placówki z rozkazu Reichsführera SSHeinricha Himmlera, Morgen wizytuje także inne obozy na 

obszarach mu podległych: Hertogenbosch/V ught, Kraków Płaszów, Majdanek. Bada przypadek aresztowanego                  

w KL Buchenwald Karla Kocha i jego zboczonej żony Ilse. Za jego sprawą Koch zostaje ostatecznie skazany na 

śmierć i trafia przed pluton egzekucyjny na tydzień przed zajęciem obozu przez Amerykanów. Z Osiemnastu 

wszczętych przez Morgena spraw dwadzieścia kończy się wyrokami skazującymi, pięć wniosków o wszczęcie 

sprawy wobec komendantów umorzono. Po wojnie Morgen występuje jako świadek w głośnych procesach 

zbrodniarzy wojennych, m.in. w procesach norymberskich i w drugim procesie oświęcimskim we Frankfurcie nad 

Menem. W czasie procesu w Norymberdze określa SS jako prowadzoną organizację, która nie miała nic 

wspólnego z zagłada Żydów ...  

 

 

101. Shinrin yoku : japońska sztuka czerpania mocy z przyrody / Héctor García, 

Francesc Miralles ; przełożyła Monika Skowron.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość , Higiena psychiczna , Las , Mindfulness , 

Środowisko przyrodnicze , Wpływ na zdrowie , Japonia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615.8 

Nowości:  2018-11 

 

 

Drzewa mają moc. Wiedza ta od stuleci stanowi fundament filozofii i medycyny japońskiej, ale dopiero niedawno 

sztuka shinrin-yoku, poparta naukowymi dowodami, zaczęła fascynować ludzi Zachodu. Shinrin-yoku to 

dosłownie „sztuka kąpieli leśnych” lub inaczej „sztuka zanurzenia się w zieleni”. W naturze znajduje się wszystko, 

czego człowiek potrzebuje do osiągniecia stanu równowagi i spokoju. Shinrin-yoku uczy, jak obcować z przyrodą 

tak, by wyciszyć myśli, wzmóc koncentrację, poprawić kondycję fizyczną, a przede wszystkim odzyskać radość                
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i witalność. Dzięki tej książce dowiesz się: - jakie miejsca wybrać, by znaleźć ukojenie i spokój, a jakie by 

odzyskać energię i witalność; - dlaczego warto spacerować bez celu i zgubić się w lesie; - jak uwolnić się od 

myśli, które „zachmurzają” nasz umysł, - co zrobić, aby wracając do normalnego życia, utrzymać stan „leśnej 

duchowości”; - jakie rośliny doniczkowe nadają się najlepiej do domowego shinrin-yoku.  

 

 

102. Silva rerum resoviensium ad libertatem spectans / wyboru tekstów dokonały 

Ewa Ferenc i Małgorzata Zaremba ; [redakcja Jan Wolski].- Rzeszów : 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna : Stowarzyszenie Literacko-

Artystyczne Fraza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Życie codzienne , Rzeszów (woj. podkarpackie) , 

Publicystyka , Wydawnictwo źródłowe 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Rzeszów  

Nowości:  2018-11 

 

[Ze wstępu]: Bez wątpienia, choć na terenie miasta Rzeszowa i bliższych lub dalszych okolic gazet nie ukazywało 

się zbyt wiele i choć niekiedy narzekano na ich prowincjonalizm, to jednak pełniły niemożliwą do przecenienia 

rolę podnoszenia kultury wśród swoich czytelników, stanowiąc przy tym, być może najważniejsze, źródło 

informacji. Podawały komunikaty na temat tego, co znaczące w życiu prywatnym obywateli, jak i w sprawach 

publicznych, interweniowały w doraźnych problemach mieszkańców, nie stroniły też od wyraźnych deklaracji 

politycznych. Wszystko to razem służyło identyfikowaniu się społeczności z miejscem zamieszkania, integracji 

mieszkańców, podsycaniu lokalnego patriotyzmu, budowaniu tej niewidocznej na pozór, lecz jakże istotnej                    

z punktu widzenia społecznego, tkanki codziennego życia we wspólnocie. Jan Wolski 

 

 

103. Smak szczęścia czyli O dietach, pielęgnacji urody w zgodzie z naturą i szukaniu 

piękna w sobie / Agnieszka Maciąg ; zdjęcia Robert Wolański.- Wydanie 2, 

zmienione, 2015, dodruk 2016.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, druk 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Higiena psychiczna , Kobieta , Zdrowe żywienie , Poradnik , 

Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-11 

 

 

Prawdziwe piękno tkwi w nas, ale trzeba znaleźć spokojny moment, aby je odkryć To książka, do której zawsze 

możesz wracać. Opisuję w niej metody, które uczyniły moje życie prostszym, pełniejszym i szczęśliwszym. 

Opowiadam Ci o diecie dającej zdrowie, siłę i energię, zgodnej z naturą. Dzielę się z Tobą kilkoma ćwiczeniami 

pomagającymi uwolnić się od napięć. Opowiadam też o modzie, która nie wpędza w kompleksy, ale służy 

naszemu pięknu i dobremu samopoczuciu. O sposobach na urodę, która ma źródło… w Twoim sercu. Pragnę 

zainspirować Cię i wzmocnić, byś żyła odważnie i świadomie, ponieważ życie jest wielką, niepowtarzalną 

przygodą. Zapraszam do mojego świata! [Agnieszka Maciąg] 
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104. Smak życia / Agnieszka Maciąg ; zdjęcia Robert Wolański i Agnieszka Maciąg.- 

Wydanie 2.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książka kucharska , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

W "Smaku życia" piszę o moim dzieciństwie u boku wspaniałych kobiet w kuchni - mamy i babci - które uczyły 

mnie gotować. Dzielę się również swoimi odkryciami i przywiezionymi z różnych stron świata przepisami na 

szybkie, proste i zdrowe dania. Wiele z nich stało się kultowymi potrawami dla czytelniczek moich książek, jak na 

przykład ulubiona zupa pomidorowa mojego syna Michała, tarta cytrynowa, śledzie mojej mamy czy łosoś 

teriyaki. Wtedy już skłaniałam się ku diecie wegetariańskiej, ale nadal na moim stole pojawiały się ryby, czasem 

drób. Zachowałam te przepisy w uaktualnionym wydaniu "Smaku życia" i dodałam zupełnie nowe, a starym 

nadałam współczesny, jeszcze zdrowszy "szlif". Agnieszka [Maciąg] 

 

 

105. Smartfon również dla seniora : wybór smarfona, konfiguracja ustawień, 

podstawy obsługi, bezpieczeństwo urządzenia, korzystanie z aplikacji oraz wiele 

innych / Krzysztof Kula, Daniel Pliszka, Marek Smyczek.- Piekary Śląskie : Itstart 

Wydawnictwo Informatyczne, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aplikacja mobilna , Smartfon , Poradnik 

Sygnatura:  WG-621.39 

Nowości:  2018-11 

 

 

Geneza i historia smartfona ; Zapoznanie się ze smartfonem ; Wybór operatira sieci ; Pierwsze starcie ; Funkcja 

dzwonienia ; Ksiązka telefoniczna, czyli spis kontaktów ; Wysyłanie i odbieranie wiadomości ; Ustawienia 

smartfona ; Aparat i kamera w smartfonie ; Podłączamy smartfon do internetu ; Korzystanie z internetu ; 

Najczęściej używane aplikacje w smartfonie ; Sklep Play ; Korzystamy z portali społecznościowych ; Wymiana 

plików z komputerem ; Konserwacja i zabezpieczanie systemu ; Urządzenia współpracujące z współczesnymi 

smartfonami. 

 

 

106. Spokojni rodzice, szczęśliwe dzieci : bliskość zamiast krzyku / Laura Markham ; 

przełożyła Katarzyna Rosłan.- Warszawa : Agora, 2018. 

(Biblioteka Troskliwych Rodziców : mądre wychowanie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Kompetencje emocjonalne , Niemowlę , Rodzice , 

Rozwój psychofizyczny dziecka , Uczucia , Wychowanie w rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2018-11 

 

 

PANOWANIE NAD SOBĄ: Spokojni rodzice wychowują szczęśliwe dzieci ; PIELĘGNOWANIE ŁĄCZNOŚCI: 

Podstawowe założenie spokojnych rodziców, szczęśliwych dzieci ; TRENING, NIE KONTROLA: Jak wychować 

dziecko, które samo daje sobie ze sobą radę: trening emocji ; Jak wychować dziecko, które chce się dobrze 
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zachowywać. Ani się waż dyscyplinować! ; Jak wychować dziecko, które z radością i bez kompleksów osiąga 

cele: wychowanie do mistrzostwa. 

 

 

107. Spokojny sen : przewodnik dla rodziców niemowląt i małych dzieci / Sarah 

Ockwell-Smith ; przełożyła Jowita Maksymowicz-Hamann ; konsultacja Magdalena 

Komsta.- Warszawa : Agora, 2018. 

(Biblioteka Troskliwych Rodziców : sen) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko w wieku poniemowlęcym , Dziecko w wieku 

przedszkolnym , Niemowlę , Rozwój psychofizyczny dziecka , Sen , Usypianie dzieci 

, Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-11 

 

Normalne mechanizmy fizjologiczne snu ; Sen na przestrzeni wieków i wpływ współczesnego trybu życia ; Sen 

dookoła świata - jak radzą sobie inni rodzice ; Wpływ diety na sen ; Problemy ze współczesnymi technikami 

treningu zasypiania ; Dobranocka: praktyczne wskazówki ; Sen od narodzin do trzech miesięcy ; Sen w wieku od 

trzech do sześciu miesięcy ; Sen w wieku od sześciu do dwunastu miesięcy ; Sen w wieku od roku do dwóch lat ; 

Sen w wieku od dwóch do trzech lat ; Sen w wieku od trzech do pięciu lat ; Podsumowanie i senny plan działań ; 

Rodzicielski plan senny dobranocka. 

 

 

108. Start-up bez pieniędzy : filozofia trzech listków papieru / Mike Michalowicz ; 

przekład Michał Motyl ; [ilustracje Daria Kettner].- Katowice : Wydawnictwo Gall, 

copyright 2013. 

(IQ - Rozwijaj Inteligencję Finansową) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przedsiębiorczość , Start-up , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2018-11 

 

 

Ta książka jest dla ludzi, którzy pragną osiągnąć sukces jako przedsiębiorcy, wiedzą, że będzie ciężko i mają dość 

ikry, aby podjąć działanie. Nie jest ona dla tych, którzy tylko by chcieli i tych, którzy w kółko o tym mówią. Ta 

książka NIE jest dla ludzi, którzy chcieliby "spróbować czegoś nowego" jedynie w celu zidentyfikowania 

wszystkich "problemów" i udowodnienia, że od początku mieli rację. Wiesz, kim jesteś. A ta książka definitywnie 

nie jest dla ludzi, którzy uważają, że jedna książka lub pakiet materiałów może ich przenieść od nędzy do 

pieniędzy. Ta książka jest dla ludzi, którzy chcą rzucić rękawicę status quo. Ta książka jest dla tych, którzy będą 

wyciągać nauki, zastosują je, wykorzystają swoje mocne strony i wtedy wezmą byka za rogi. Przede wszystkim 

zaś książka ta jest dla ludzi, którzy wezmą pełną odpowiedzialność za swój sukces lub porażkę. Sukces w biznesie 

nie polega na zdobyciu bogactwa - polega na poświęceniu. Czy w takim razie chcesz mieć rację, czy chcesz 

odnieść sukces? Ja wybieram sukces. [fragment "Wprowadzenia" autora] 
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109. Strażacy : tam, gdzie zaczyna się bohaterstwo / Joanna i Rafał Pasztelańscy.- 

Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Straż pożarna , Strażacy , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-61  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Nikomu nie ufamy tak bardzo, jak strażakom. Nic w tym dziwnego. Jeśli twój dom stanie w płomieniach, jeśli 

ucierpisz w wypadku albo zostaniesz uwięziony przez powódź, oni zjawią się na miejscu jako pierwsi. Zawsze 

gotowi nieść pomoc. Docierają do miejsc, z których zwykli ludzie chcą jak najszybciej uciec. Są świetnie 

wyszkoleni, odważni i swoją pracę traktują jak służbę, ale też największą życiową pasję. Przeczytaj                                

o największych i najgłośniejszych akcjach polskich strażaków. Dowiedz się, jak naprawdę wyglądają ich 

codzienna praca oraz życie. Poznaj ludzi, których wolałbyś nie potrzebować, ale na których zawsze możesz liczyć.  

 

 

110. Strzały w Kopenhadze / Niklas Orrenius ; przekład Katarzyna Tubylewicz.- 

Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2018. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Vilks, Lars (1946- ) , Ekstremizm polityczny , Artyści 

szwedzcy , Dżihad , Fundamentalizm islamski , Rasizm , Terroryzm , Organizacje 

terrorystyczne , Europa , Szwecja , Paryż (Francja) , Kopenhaga (Dania) , 

Skandynawia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-323.27/.28 

Nowości:  2018-11 

 

Niklas Orrenius przez rok towarzyszył Larsowi Vilksowi, kontrowersyjnemu szwedzkiemu artyście, wokół 

którego zrobiło się głośno, kiedy w 2007 roku narysował karykaturę Mahometa. Bluźnierczy rysunek ściągnął na 

niego i Szwecję gniew muzułmanów. Od tego momentu Vilks stał się oficjalnie wrogiem islamu, a radykalne 

organizacje nawołują do zabicia artysty. Kiedy doszło do pierwszego zamachu, Vilksowi przyznano stałą ochronę 

policji. Tym samym stał się "artystą radioaktywnym", więźniem we własnym kraju. "Strzały w Kopenhadze" to 

wstrząsająca opowieść o naszej epoce, w której coraz więcej miejsca zajmują ekstremizmy muzułmanskie                        

i prawicowe, nacjonalizm oraz wszelkie formy rasizmu.  

 

 

111. Szósta rano. Kto puka? : jak ojczyzna Solidarności zmienia się w państwo 

policyjne / Piotr Niemczyk.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo i Sprawiedliwość , Partie polityczne , Polityka 

wewnętrzna , Władza państwowa , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-323(438) 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Szefowie służb na zieloną trawkę, a na ich miejsce zaufani ludzie PiS. Sanacyjny mesjanizm ministrów Mariusza 

Kamińskiego i Zbigniewa Ziobry. Walka z terroryzmem jako wytrych do inwigilacji Polaków. Służby na telefon               

i prokuratorskie kariery zależne od humorów władzy. Zmiany prawa, po których to, co w latach 2005-2007 było 



112 
 

ekscesem, staj się normą postępowania. Służby specjalne, które w państwowym dziale kadr są wyrocznią. To 

wszystko w jednym z najbezpieczniejszych krajów Europy, który terrorystów „zna” głównie z telewizji,                        

a bezpieczeństwa na ulicach zazdrościć mu mogą najbardziej rozwinięte demokratyczne państwa Zachodu.  

 

 

112. Sztuka leniuchowania : o szczęściu nicnierobienia / Ulrich Schnabel ; przełożył 

Viktor Grotowicz.- Warszawa : Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Higiena psychiczna , Odpoczynek , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Szybkie działanie nie zawsze przynosi zamierzony efekt, a nicnierobienie ma niekiedy nieocenioną wartość. Nic 

nie robić bez poczucia winy? Czy to w ogóle jeszcze jest możliwe? W dzisiejszym świecie, który nam tyle 

oferuje? W czasach kiedy społeczna presja, by osiągać w życiu wciąż „więcej i więcej” jest tak silna? O tym, że 

umysł i dusza potrzebują ciszy, chwil jałowego biegu, zwykłej bezczynności, filozofowie wiedzą, przypomina 

Ulrich Schnabel, już od dawna, a od pewnego czasu prawdę tę odkrywa także nauka. W społeczeństwie 

przyśpieszenia i permanentnej komunikacji wszystkich ze wszystkimi chwile wytchnienia są niezwykle cenne, 

pisze Schnabel. I uświadamia nam na nowo, że od „słodkiego nicnierobienia” zależą nie tylko nasza kreatywność                

i pomysłowość – to także szansa, aby poznać samych siebie, odnowić swoją siłę woli. Autor przyznaje, że nie jest 

łatwo uwolnić się od nacisków otoczenia, które oczekuje, że nieustannie będziemy dyspozycyjni, skoro to 

możliwe. Dlatego stara się udzielić czytelnikowi jak najlepszej rady w sprawie leniuchowania. Czy dzięki temu 

uda nam się zachować duchową równowagę?  

 

 

113. Szuflada / Katarzyna Szczepańska-Kowalczuk.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wolski (rodzina) , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

"Szuflada", czyli jak się odkrywa rodzinne tajemnice... Znaleziona w listach ze starej szuflady historia Juliusza 

Wolskiego (syna poetki Maryli Wolskiej) i Stefanii Hrachowiny (Rusinki pracującej w domu Wolskich) - jest 

początkiem pięknej osobistej opowieści o ludziach i miejscach. O rodzinach Wolskich, Pawlikowskich, 

Turowiczów, Szumanów, Szczepańskich... O dawnej Galicji: Krakowie, Goszycach, Lwowie... I o tym, jak 

odkrywanie rodzinnych historii przekształcała naszą tożsamość i teraźniejszość. W tej oryginalnej powieściowo-

reportażowej, dynamicznej narracji zawarte są ludzkie losy na miarę bohaterów wielkich romansów - to jeszcze 

jeden dowód na to, że najciekawsze fabuły tworzy samo życie.  
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114. Szydełko od A do Z : / autor zbiorowy ; tłumaczenie Agnieszka Chodkowska-

Gyurics.- Warszawa : Wydawnictwo RM, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szydełkowanie , Poradnik , Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-646.26/.27 

Nowości:  2018-11 

 

 

Historia ; Informacje ogólne ; Podstawowe metody pracy ; Sploty, sploty, sploty ; Więcej splotów i metod pracy ; 

Ostatni sztych ; Wykańczanie. 

 

 

115. Tata Tadzika / Maciej Stuhr ; [ilustracje Zuza Miśko].- Warszawa : 

Wydawnictwo Zwierciadło, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stuhr, Maciej (1975- ) , Ojcostwo , Ojcowie i synowie , 

Felieton 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

W zbiorze felietonów publikowanych w miesięczniku „Zwierciadło” Maciej Stuhr opowiada o swoim 

doświadczeniu ojcostwa - od momentu tuż przed narodzinami swojego drugiego dziecka, Tadzika, po chwilę,               

w której syn kończy dwa lata. "Tata Tadzika" to kolejna książka, w której Maciej Stuhr potwierdza swój talent 

literacki i umiejętność oddania rzeczywistości w słowach. Urzeka wyobraźnią, wybornym poczuciem humoru                  

i wrażliwością.  

 

 

116. Teraz jesteście Niemcami : wstrząsające losy zrabowanych polskich dzieci / 

Ewelina Karpińska-Morek, Agnieszka Waś-Turecka, Monika Sieradzka, Artur 

Wróblewski, Tomasz Majta, Michał Drzonek.- Kraków : Wydawnictwo M, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lebensborn , Dziecko , Germanizacja , Ludobójstwo , II wojna 

światowa (1939-1945) , Polityka ludnościowa , Poszukiwania zaginionych , Sieroty 

wojenne , Świadomość narodowa , Tożsamość osobista , Polska , Niemcy , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

     Nowości:  2018-11 

 

Niniejsza książka to więcej niż zbiór historii o zgermanizowanych dzieciach. To również świadectwa 

nieprzezwyciężonej przez całe życie traumy, spowodowanej egzystencjalnym wykorzenieniem. Te dzieci dzisiaj 

są już staruszkami. Wiele z nich nie wie, kim byli ich biologiczni rodzice i z którego miejsca na Ziemi pochodzą. 

Elementarna empatia każe pochylić się nad "łzą dziecka, ważniejszą od harmonii wszechświata". Ale książka idzie 

dalej. Nazywając zło, pokazuje zarazem, czy spadkobiercy jego sprawców są gotowi do zadośćuczynienia. 

Daremne starania Hermanna Lüdekinga o uznanie go za ofiarę nazizmu boleśnie ilustrują bezwzględność prawa              

w Niemczech roku 2018. Odpowiedzialność moralną przejmuje nauczyciel Christoph Schwarz, zakładając 

stowarzyszenie walczące o odszkodowania dla zrabowanych dzieci.  
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117. Teraźniejszy przeszły, przeszły teraźniejszy / Eugène Ionesco ; przełożyła 

Anastazja Dwulit.- Warszawa : Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ionesco, Eugène (1909-1994) , Pisarze francuscy , Polityka , 

Totalitaryzm , Francja , Rumunia , Pamiętniki i wspomnienia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-821.133.1(091) 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Eugene Ionesco (1909-94) - jeden z najważniejszych twórców XX wieku - zaskakiwał wielokrotnie. Wielki mistrz 

teatru absurdu wciąż rozśmiesza nas do łez paplaniną bohaterów „Łysej śpiewaczki”, tłumacząc pułapki używania 

języka, wstrząsa śmieszno-smutnymi „Krzesłami” z parą staruszków, opisującymi sens ludzkiej kondycji. Nie 

mniej zaskakująca jest ta książeczka, rozmiarami odwrotnie proporcjonalna do bogactwa spostrzeżeń                           

w ponadczasowych kwestiach. Przede wszystkim jest bardzo osobista: powstała z zapisków młodego Ionesco                

w czasie II wojny, uzupełnianych w latach sześćdziesiątych i później. Ów „dziennik intymny” zawiera wiele 

wątków autobiograficznych, w tym nieposkromionych traum przeżytych, gdy ojciec, rumuński prawnik, opuścił 

matkę Francuzkę, a potem odebrał jej prawa rodzicielskie, przymusowo ściągając małego Eugene'a z Paryża do 

Rumunii i oddzielając go od siostry. „Ojczyzna”, znienawidzona zarówno za sprawą ojca, jak i panującej tam, 

totalitarnej władzy, skłania Ionesco do bolesnych rozważań na temat natury totalitaryzmu, roli propagandy                       

i mechanizmów władzy - rozważań zdumiewająco przystających do naszych współczesnych realiów. Przeplatając 

wątki osobiste, literackie, publicystyczne i filozoficzne z aforystyką, prozą niemal poetycką i nieodparcie 

śmiesznymi, absurdalnymi „bajkami dla dzieci poniżej trzeciego roku życia”, widzi też Ionesco więcej niż 

niejeden pisarz science fiction.  

 

 

118. Transformersi : superbohaterowie polskiej reklamy 80.-90. / Agata Jakóbczak.- 

Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Reklama , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-659  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Kiedy czarnooka Isaura opędzała się przed zalotami bezwzględnego Leôncia, bohaterowie Beverly Hills 90210 

próbowali odnaleźć najprawdziwszą miłość, sobotnie poranne programy dla działkowców dawały nadzieję, że 

istnieje skuteczny sposób na walkę z mszycą, a Adam Słodowy uczył Polaków, jak z gumki recepturki i ołówka 

zrobić karmnik dla ptaków, na ekrany telewizorów Rubin nieśmiało zakradała się reklama.  Transformersi to 

arcyciekawa opowieść o początkach polskiej reklamy telewizyjnej, o ludziach, którzy kładli podwaliny pod 

raczkujący biznes, o fortunach, które powstawały nieomal z dnia na dzień. Ale to także podróż do czasów, kiedy 

„z pewną taką nieśmiałością” przyglądaliśmy się kolorowemu Zachodowi, gdy „Mariola okocim spojrzeniu” 

przechadzała się w marmurkowych jeansach, a zawody w kapsle wygrywało się z głośnym okrzykiem „no to 

Frugo!”.  
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119. Trójkąt bieszczadzki : tysiąc dni i tysiąc nocy anarchii w powiecie leskim (1944-

1947) / Jarosław Syrnyk.- Rzeszów : Wydawnictwo Libra PL, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt etniczny , Polacy , Stosunki etniczne , Ukraińcy , 

Bieszczady (góry) , Lesko (woj. podkarpackie ; okolice) , Polska , Powiat leski (1945-

1972) , Ukraina , Monografia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2018-11 

 

 

"Trójkąt bieszczadzki..." to historyczno-antropologiczna monografia stosunków polsko-ukraińskich w powiecie 

leskim w latach 1944-1947, zawierająca niepublikowane dotąd fotografie, dokumenty, archiwalia i relacje. Autor, 

stosując nowatorską metodę badawczą, rozprawia się z mitami narosłymi wokół konfliktu polsko-ukraińskiego             

w Bieszczadach. Bezkompromisowo demaskuje zbrodnie UPA i Wojska Polskiego na ludności cywilnej. 

Dociekliwość Autora, drobiazgowe przedstawienie poszczególnych zdarzeń, składających się na konfrontację 

stron konfliktu (napady, pacyfikacje, mordy, potyczki) pozwala mu zejść poniżej wiedzy zrutynizowanej i obecnej 

w powszechnej świadomości, po to by dotrzeć do warstwy odpowiadającej za ich przyczynę i przebieg. Książka ta 

pokazuje spiralę przemocy, zbrodnie "panów wojny", strach i bezsilność, rozpad lokalnej, tworzonej przez setki lat 

sieci relacji międzyludzkich.  

 

 

120. Twój drugi mózg : komunikacja umysł-jelita : jak zależność mózg-jelita wpływa 

na nasz nastrój, decyzje i stan zdrowia / Emeran Mayer ; przekład Dariusz 

Rossowski.- Łódź : Wydawnictwo Feeria - Wydawnictwo JK, 2018. 

(Science) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Flora bakteryjna jelit , Jelita , Mózg , Odżywianie , Uczucia , 

Żywność , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2018-11 

 

Czy wiesz, że twoje jelita prowadzą nieustanną rozmowę z mózgiem? Co więcej, ta rozmowa ma ogromne 

znaczenie dla twojego zdrowia i nastroju, a nawet wpływa na podejmowanie przez ciebie decyzji! Coraz wyraźniej 

uświadamiamy sobie, że rola układu pokarmowego nie ogranicza się do trawienia. Dr Emeran Mayer wykazuje, że 

nasz układ pokarmowy to największy pod względem powierzchni narząd zmysłu z milionami receptorów                       

i zakończeń nerwowych. Jednocześnie przewód pokarmowy to środowisko życia trylionów mikroorganizmów, 

których aktywność wykracza o wiele dalej poza strawienie tłustego obiadu. Z przewodu pokarmowego wciąż 

płynie do naszego mózgu gigantyczny strumień różnorodnych sygnałów. Wszystko to nie pozostaje bez wpływu 

na nasze zdrowie, nastrój, stan psychiczny, a nawet zachowanie.  

 

121. W oczekiwaniu na ciążę : wspaniały poradnik dla wszystkich, którzy pragną 

zostać rodzicami! / Heidi Murkoff [oraz] Sharon Mazel ; przełożyła Monika 

Rozwarzewska.- Wydanie 1. (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niepłodność , Planowanie ciąży , Płodność , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613.88 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Przygotowania do poczęcia dziecka ; Tworzenie nowego życia ; Bariery płodności. 
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122. W oczekiwaniu na dziecko / Heidi Murkoff [oraz] Sharon Mazel ; przedmowa do 

wydania polskiego Zbigniew Słomko.- Wydanie 7. zmienione (w nowym tłumaczeniu) 

dodruk / przełożyła Monika Rozwarzewska.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciąża , Połóg , Poród , Poradnik 

Sygnatura:  WG-618 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Wyczerpujące źródło informacji na temat: wyboru lekarza, diagnostyki prenatalnej, przebiegu porodu, ciąży 

wysokiego ryzyka, ciąży wielopłodowej, cięcia cesarskiego, diety ciążowej, karmienia piersią. W tej niezwykłej 

książce znajdziesz odpowiedzi na wiele nurtujących cię pytań: Czy niebezpiecznie jest zajść w ciążę po 35 roku 

życia? Jak rozpoznać, że rozpoczął się poród? Czy seks w okresie ciąży szkodzi dziecku? Czy choroba w czasie 

ciąży może zagrozić dziecku? Czy nagły brak ruchów dziecka powinien niepokoić? Co zrobić, żeby szybko 

odzyskać sylwetkę sprzed ciąży?  

 

 

123. Włosi : życie to teatr / Maciej A. Brzozowski.- Wydanie 2.- Warszawa : 

Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2018. 

(Spectrum Poleca) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obyczaje i zwyczaje , Życie codzienne , Włochy , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-316.7 

Nowości:  2018-11 

 

 

Republika Włoska, Italia, Włochy - Bel Paese, Piękny Kraj, jak mówią sami Włosi. Jacy są ci, którzy tak poetycko 

nazywają swój kraj? Według Macieja A. Brzozowskiego tacy sami u siebie i wszędzie indziej na świecie - dla 

świata rzecz niebagatelna, skoro widoczni są na wszystkich kontynentach, a w trzech tylko krajach: Stanach 

Zjednoczonych, Brazylii i Argentynie, mieszka obecnie ponad siedemdziesiąt milionów potomków włoskich 

emigrantów. Wielcy indywidualiści uwielbiający życie stadne, co w ich wykonaniu, nie dajmy się zwieść, wcale 

nie jest sprzeczne. Skłonni do teatralizacji każdego zdarzenia, rozmowy czy gestu. Łatwo rozpoznawalni po 

sposobie bycia, niepowtarzalnym włoskim stylu, przywiązaniu do włoskiej kuchni. To właśnie oni - 

"patchworkowy naród" podzielony z powodu głębokich różnic i animozji, biorących swój początek                         

w niezwykłych zawirowaniach historii i do dziś w myśleniu Włochów wszechobecnych - są bohaterami tej 

książki. 

 

 

124. Wojownik / Karol Bielecki ; współpraca Kamil Wolnicki.- Warszawa : 

Wydawnictwo Akurat - Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bielecki, Karol (1982- ) , Piłka ręczna , Piłkarze ręczni , Polska 

, Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Wspomnienia Karola Bieleckiego – jednego z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych zawodników                
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w historii polskiej piłki ręcznej. To inspirująca i motywująca opowieść o człowieku, który przez ponad 

dwadzieścia lat uprawiał sport na najwyższym światowym poziomie i mimo przeciwności losu nigdy nie dawał za 

wygraną. Kiedy w 2010 roku w trakcie meczu z Chorwacją stracił oko, wszystkim wydawało się, że to koniec jego 

pięknej kariery. Na przekór wszystkim i wszystkiemu wrócił jednak do gry i jeszcze przez kilka lat był podporą 

reprezentacji Polski oraz swojego klubu.  

 

 

125. Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 - 5 IV 1945 / Karolina Lanckorońska ; słowo 

wstępne Lech Kalinowski i Elżbieta Orman.- Wydanie 2. 2007, dodruk.- Kraków : 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lanckorońska, Karolina (1898-2002) , Rada Główna 

Opiekuńcza (1940-1945) , Ravensbrück (niemiecki obóz koncentracyjny) , II wojna 

światowa (1939-1945) , Arystokracja , Kraków (woj. małopolskie) , Lwów (Ukraina, 

obw. lwowski) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2018-11 

 

Profesor Karolina Lanckorońska (1898-2002) była ostatnią przedstawicielką znakomitego rodu Lanckorońskich            

z Brzezia. Jako jedyna dziedziczka gromadzonej w XIX i XX wieku kolekcji w 1994 roku przekazała rodakom 

niezwykły dar - dzieła sztuki, których wartość artystyczna i historyczna nie ma sobie równej w Polsce. O swoich 

dramatycznych i heroicznych losach z okresu II wojny światowej opowiedziała we "Wspomnieniach wojennych". 

Zaczynają się one z chwilą zajęcia Lwowa przez wojska radzieckie w 1939 roku, a kończą na zwolnieniu z obozu 

koncentracyjnego w Ravensbrück w kwietniu 1945. Pokazują niezwykłą osobowość autorki, jej temperament, 

zaradność, lwią odwagę i umiejętność działania w ekstremalnych sytuacjach. To doskonały portret kobiety silnej           

i imponującej swą bezkompromisową postawą wobec zła.  

 

 

126. Wszystkie dzieci Louisa / Kamil Bałuk.- Warszawa : Wydawnictwo Dowody na 

Istnienie Imprint Fundacji Instytut Reportażu, 2017. 

(Seria Reporterska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka lekarska , Oszustwo , Ustalanie ojcostwa , Zapłodnienie 

pozaustrojowe , Holandia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316 

Nowości:  2018-11 

 

 

W latach 80. w Holandii rodzą się dzieci o skórze ciemniejszej, niż było to w planie.  Jedną z zaskoczonych matek 

jest Sonja. Rok wcześniej wybiera cechy dawcy nasienia: wysoki, wykształcony, dyrektor w sektorze bankowym, 

zamężny, posiadający własne dzieci. Biały i przypominający jej męża. - Dzieci będą podobne do państwa, a dawca 

pozostanie anonimowy - uśmiecha się doktor Jan K. Kobieta rodzi dziewczynkę, później chłopca. Z początku 

wyglądają tak, jak Sonja sobie wymarzyła. Później ich skóra niespodziewanie ciemnieje. Po latach okaże się, że 

Jan K., szef kliniki w Barendrechcie, stosował innowacyjną metodę poprawiającą skuteczność zapłodnień: mieszał 

nasienie różnych mężczyzn. O innowacji nie mówił przyszłym rodzicom, tak jak o tym, że wymyślał dane 

dawców. Jedna z gazet pisze, że w dokumentacji Dawcy S., którego kartę wybrała Sonja, lekarz pominął kilka 

informacji. Dawca był Holendrem, ale surinamskiego pochodzenia. Pracował w banku, lecz na szeregowej 

pozycji. Podobno nie był wysoki, nie miał nigdy żony, przyznał za to, że cierpi na lekką postać autyzmu. 

Charakteryzuje się ona m.in. ograniczoną empatią i obsesyjnymi zainteresowaniami. Jednym z nich miało być dla 

Dawcy S. posiadanie jak największej liczby dzieci, przez 19 lat spłodził ich około 200. Kiedy po latach córka 

Sonji dzięki bazie DNA odnajduje swojego biologicznego ojca, okazuje się, że uważa się on za nadczłowieka, 

który odniósł największy ewolucyjny sukces w kraju. Cieszy go, że w puli genetycznej Holandii jeszcze długo 
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pozostanie jego ślad. W bazie DNA rejestrują się kolejne dzieci Dawcy S., dziś już dorośli. Jednym z 200 jest 

Bjorn, dwudziestopięciolatek, który wpada na niecodzienny pomysł: - Odnajdę ich wszystkich. Odnajdę moich 

braci i siostry.  

 

 

127. Wybitni polscy odkrywcy i podróżnicy / Maria i Przemysław Pilichowie.- 

Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 2018 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jaksa z Miechowa (?-1176) , Gama, Gaspar da (ok. 1450-ok. 

1510) , Felińska Ewa (1793-1859) , Malczewski, Antoni (1793-1826) , Kowalewski, 

Józef (1801-1878) , Niemirowski, Leopold (1810-1883) , Warszewicz, Józef (1812-

1866) , Zapałowicz, Hugo (1852-1917) , Fałat Julian (1853-1929) , Piekarski, Edward 

1858-1934) , Siemiradzki, Józef (1858-1933) , Raciborski, Marian (1863-1917) , 

Piłsudski, Bronisław (1866-1918) , Ossendowski, Ferdynand Antoni (1878-1945) , 

Dzieduszycka, Ewa 1879-1963) , Isaakowa, Michalina (1880-1937) , Toeplitz-

Mrozowska, Jadwiga (1880-1966) , Sawicki, Ludomir (1884-1928) , Czaplicka, Maria-

Antonina (1884-1921) , Jakubski, Antoni Władysław (1885-1962) , Zwierzycki, Józef (1888-

1961) , Fiedler, Arkady (1894-1985) , Jahn, Alfred (1915-1999) , Teliga, Leonid (1917-1970) 

, Remiszewska, Teresa (1928-2002) , Zawada, Andrzej (1928-2000) , Kapuściński, Ryszard 

(1932-2007) , Rutkiewicz, Wanda (1943-1992) , Etnografowie , Podróżnicy , Żeglarze , 

Alpiniści , Polska , Biografia 

      Sygnatura:  WG-910.4 

      Nowości:  2018-11 

 

Polski krzyżowiec - Jaksa z Miechowa ; Pierwszy Polak w Indiach - Gaspar da Gama ; Matka świętego - Ewa 

Felińska ; Alpinista jednej wyprawy, autor jednej powieści poetyckiej - Antoni Malczewski ; Żywy Budda - Józef 

Szczepan Kowalewski ; Podróżujący artysta malarz - Leopold Niemirowski ; Łowca orchidei - Józef Warszewicz ; 

Prawnik z wykształcenia, przyrodnik z zamiłowania - Hugo Zapałowicz ; Podróżnik wierny pasji malarskiej - 

Julian Fałat ; Polak na kresach lasów - Edward Piekarski ; Jeden z filarów polskiej geologii - Józef Siemiradzki ; 

Dutur z rajskiego ogrodu - Marian Raciborski ; Brat Marszałka - Bronisław Piłsudski ; Polski Indiana Jones - 

Antoni Ferdynand Ossendowski ; Pierwsza Polka w Himalajach - Ewa Dzieduszycka ; Łowczyni motyli - 

Michalina Isaakowa ; Aktorka kochająca podróże - Jadwiga Toeplitz-Mrozowska ; Podróżował do źródeł Nilu - 

Ludomir Sawicki ; Skłodowska antropologii - Maria Czaplicka ; Pierwszy Polak na Kilimandżaro - Antoni 

Jakubski ; Człowiek, przed którym ziemia nie miała tajemnic - Józef Zwierzycki ; Zwany egzotycznym 

czarodziejem - Arkady Fiedler ; Jedyny Polak, który poznał wszystkie kraje arktyczne - Alfred Jahn ; Legenda 

polskiego żeglarstwa - Leonid Teliga ; Pierwsza Polka, która samotnie przepłynęła Atlantyk - Teresa 

Remiszewska-Damsz ; Alpinista nazwany Liderem - Andrzej Zawada ; Mistrz polskiego reportażu wojennego - 

Ryszard Kapuściński ; Dama polskiego alpinizmu - Wanda Rutkiewicz. 

 

 

128. Wygrać Hollywood, przegrać życie: 14 wersji życia gwiazd kina / Justyna 

Kobus.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bardot, Brigitte (1934- ) , Bergman, Ingrid (1915-1982) , 

Davis, Bette (1908-1989) , Fonda, Jane (1937- ) , Hayworth, Rita (1918-1987) , 

Hepburn, Audrey (1929-1993) , Jolie, Angelina (1975- ) , Kelly, Grace (1929-1982) , 

Monroe, Marilyn (1926-1962) , Negri, Pola (1896-1987) , Streep, Meryl (1949- ) , 

Roberts, Julia (1967- ) , Tate, Sharon (1943-1969) , Wood, Natalie (1938-1981) , 

Aktorzy , Film , Kobieta , Biografia 

      Sygnatura:  WG-791 

      Nowości:  2018-11 
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Znacie je doskonale. Marzyliście o tym, by wyglądać i żyć jak one. Podziwialiście ich urodę zatrzymaną na taśmie 

filmowej, zazdrościliście im sławy, w przekonaniu, że ich życie było wspaniałą bajką. Brigitte Bardot, Rita 

Hayworth, Audrey Hepburn, Ingrid Bergman, Marylin Monroe, Grace Kelly… Czy jest ktoś, kto o nich nie 

słyszał? Niemożliwe. Wszyscy je kochamy. Ich prawdziwe życie niewiele jednak miało wspólnego z sielanko-

wymi opowieściami z ich udziałem, znanymi z ekranu. Wielka uroda, sława, talent nie uchroniły ich przed 

nieudanymi związkami, przed cierpieniem, nie stały się przepustką do szczęścia. Przeciwnie, trwanie na szczycie 

bywało okupione zaniedbywaniem najbliższych, dramatycznymi wyborami, nie zawsze trafnymi.  

 

 

129. Wyspa Węży / Małgorzata Szejnert.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obóz odosobnienia Rothesay , Polskie Siły Zbrojne na 

Zachodzie , Oficerowie , Polacy za granicą , Więźniowie polityczni , Bute (Wielka 

Brytania ; wyspa) , Francja , Polska , Rothesay (Wielka Brytania) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438).082  

Nowości:  2018-11 

 

 

Porządkując stare listy, Małgorzata Szejnert trafia na rodzinną zagadkę. W maju 1943 roku wuj Ignacy 

Raczkowski został pochowany na cmentarzu w Rothesay na wyspie Bute. Dlaczego w domu o tym nie mówiono? 

Czy jego obecność na wyspie mogła być czymś wstydliwym? Szukając odpowiedzi, reporterka rusza w podróż 

śladami wuja - do londyńskich archiwów i do Szkocji. Stopniowo odkrywa kłopotliwy epizod II wojny światowej: 

obóz odosobnienia dla polskich oficerów prowadzony przez polskie władze wojskowe. Oficerowie mogli grać              

w brydża, chodzić na potańcówki i uczyć się angielskiego. Bomby nie spadały na Bute. Czasami widmowe wraki 

storpedowanych okrętów wpływające do zatoki przypominały, że nie tak daleko świat płonie. Ale przymusowy 

pobyt na wyspie Polacy przeżywali jako okrutną karę. Wyspa Węży to przełamująca schematy opowieść o wojnie, 

która częściej niż walką bywa wyczekiwaniem. Skrupulatnie odtwarzając wydarzenia sprzed ponad 

siedemdziesięciu lat, Małgorzata Szejnert opowiada o naszej sile i bezsilności, o honorze i skazach na nim.                   

A także o pamięci i niepamięci: osobistej, rodzinnej, zbiorowej. Przede wszystkim jednak kreśli nasz poruszająco 

aktualny, niepokojący portret własny. 

 

 

130. Wyśpiewam wam więcej... / Urszula Dudziak.- Warszawa : Wydawnictwo Agora 

: Kayax, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dudziak, Urszula (1943- ) , Piosenkarze polscy , Jazz , Polska , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Dudziak U.  

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Po znakomicie przyjętym literackim debiucie Urszula Dudziak powraca z nową książką. "Wyśpiewam wam 

więcej" to porcja świetnych anegdot i inspirujących historii z życia fenomenalnej artystki, charyzmatycznej 

osobowości, elektryzującej kobiety. Kto przeczytał „Wyśpiewam wam wszystko” i polubił wspomnienia Urszuli 

Dudziak za układ jazzowego koncertu życzeń, na pewno będzie miał apetyt na więcej. Czeka go niespodzianka, bo 

„Wyśpiewam wam więcej” to opowieść snuta w innym stylu i tempie, opowieść jak koronka, jak mówi o niej 

sama artystka. Z jej słów wyłania się portret silnej kobiety, znającej smak sukcesu, ale i porażki, z wielu nici-

wątków powstaje wzór skomplikowany jak samo życie. Składa się nań kolejna porcja muzycznych wspomnień               

i zabawnych anegdot, refleksja nad codziennością i potężna dawka optymizmu. To właśnie optymizm (poza 
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tenisem i jazzem, rzecz jasna) promuje autorka od pierwszej do ostatniej strony. I nie ma nic przeciwko temu, by 

tym razem powiedzieć nieco mniej o muzyce, a znacznie więcej o sobie.  

 

 

131. Zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / Tadeusz Teofil Kaczmarek.- 

Warszawa : Difin, 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zarządzanie ryzykiem , Monografia 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Wprowadzenie do nowej normy ISO 31000:2009 ; Rozdział 1. FILOZOFIA RYZYKA - NOWE TENDENCJE;  

Rozdział 2. POJĘCIE, TAKSONOMIA I TYPOLOGIA ZDYWERSYFIKOWANEGO RYZYKA;  Rozdział 3. 

PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH RYZYKA;  Rozdział 4. GENERALNE ZASADY INTERDY-

SCYPLINARNEGO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM; Rozdział 5. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE 

RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE;  Rozdział 6. ROLA INFORMACJI W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM 

I GOSPODARKĄ - SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE;  Rozdział 7. RYZYKO A PRZESTĘPCZOŚĆ 

KOMPUTEROWA;  Rozdział 8. ŹRÓDŁA INFORMACJI EKONOMICZNYCH ORAZ DANYCH O WIARY-

GODNOŚCI FINANSOWEJ PARTNERÓW BIZNESOWYCH;  Rozdział 9. METODY I KRYTERIA OCENY 

WIARYGODNOŚCI FINANSOWEJ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH - STOSOWANE PRZEZ AGENCJE 

RATINGOWE ; Rozdział 10. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWIE; 

Rozdział 11. NOWE OBSZARY RYZYKA W GLOBALNEJ GOSPODARCE; Rozdział 12. METODY 

PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY. 

 

 

132. Zdrowe jelita : dietetyczne metody zapobiegania i leczenia w przypadku zaparć, 

zapalenia uchyłka, wrzodów i innych powszechnych problemów z układem 

pokarmowym / Kimberly A. Tessmer ; przełożyła Joanna Żywina.- Białystok : 

Wydawnictwo Vivante - Illuminatio, Łukasz Kierus, 2017. 

(Leczenie Odżywianiem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby układu pokarmowego , Dieta lecznicza , Jelita , 

Zdrowe żywienie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2018-11 

 

Rozwiewamy wątpliwości dotyczące zdrowia układu pokarmowego ; Znaczenie odżywiania dla zdrowia układu 

pokarmowego ; Zmiany w diecie i stylu życia w pięciu krokach ; 10 produktów zakazanych i 10 produktów 

wskazanych dla zdrowia układu pokarmowego ; Planowanie jadłospisu i przewodnik po zakupach ; Jadłospis na 

14 dni i gromadzenie zapasów. 

 

133. Zgwałcony / Raymond M. Douglas ; tłumaczył Krzysztof Puławski.- Poznań : 

Media Rodzina of Poznań, copright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Douglas, R. M. (1963- ) , Chłopcy , Duchowieństwo katolickie 

, Ofiary gwałtu , Trauma , Europa Zachodnia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-11 
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Raymond M. Douglas jako osiemnastolatek został brutalnie zgwałcony przez księdza. Po kilku latach porzucił 

swoją ojczyznę (jeden z europejskich krajów) i przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, gdzie zdobył uznanie 

jako historyk zajmujący się wypędzeniami Niemców po drugiej wojnie światowej. Przez długi czas w ogóle nie 

wspominał o swoich traumatycznych przeżyciach, w końcu zdecydował się jednak na to odważne wyznanie. 

"Zgwałcony" to wnikliwa i pełna wrażliwości analiza tego rodzaju seksualnej przemocy, który wolimy ignorować 

albo z niego żartować. Ta książka może stanowić początek dialogu na temat gwałtów na mężczyznach i tego, co 

trzeba zrobić, by im przeciwdziałać, a w ostateczności - wspierać ich ofiary.  

 

 

134. Żeby umarło przede mną : opowieści matek niepełnosprawnych dzieci / Jacek 

Hołub.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko z niepełnosprawnością , Rodzice , Chorzy w rodzinie , 

Macierzyństwo , Polityka społeczna , Opieka długoterminowa , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2018-11 

 

 

„W latach 2008-2017 za niepełnosprawne uznano 218 tysięcy dzieci. Część z nich, tych najciężej chorych                      

i głęboko niepełnosprawnych intelektualnie, pozostanie dziećmi do końca życia. Aż do śmierci będą potrzebowały 

pomocy przy wykonywaniu najprostszych czynności: myciu, jedzeniu, załatwianiu potrzeb fizjologicznych. 

Napisałem tę książkę, by pokazać, co ich matki przeżywają na co dzień. Bardzo rzadko słyszymy ich głos. Nikt 

nie jest w stanie opowiedzieć, co czuje żona porzucona przez męża z powodu wady genetycznej ich córki. Matka 

próbująca opanować atak szału niepełnosprawnego intelektualnie dwudziestopięciolatka. Kobieta patrząca na 

wijące się z bólu kilkumiesięczne niemowlę. Żegnająca dziecko w szpitalnej kostnicy. Nikt oprócz nich samych. 

Ta książka to opowieści pięciu kobiet. Spisywałem je przez rok. Z pewnością by nie powstała, gdyby nie moje 

osobiste doświadczenie”. Jacek Hołub. Pięć matek. Pięć przejmujących opowieści. O tym, że ojciec może, a matka 

musi. Że można być skazaną na dożywocie, choć nie udowodniono winy. O tym, że czasem trzeba żyć tak, jakby 

na nas usiadł niedźwiedź, jakby nad każdym dniem wisiał cień, jakby się chodziło po zaminowanej ziemi.                      

O pogoni za pieniędzmi. O zależności, bezsilności, samotności. O okrucieństwie lekarzy, którzy nie potrafią 

rozmawiać. O heroicznej miłości i bezwarunkowym oddaniu. Co możemy zrobić dla matki, która pragnie, by jej 

dziecko umarło przed nią? Nie odwracać wzroku. Przynamniej tyle.” Justyna Dąbrowska 

 

 

135. Życie jest wolnością : autobiografia / [tekst, rysunki, zdjęcia] Beata 

Pawlikowska.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pawlikowska, Beata (1965- ) , Dziennikarze , Podróżnicy , 

Samowychowanie , Wolność , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Pawlikowska B. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Wychowałam się w slumsach Europy, czyli w komunistycznej Polsce, kiedy przez dwa tygodnie trzeba było stać 

w kolejce po buty. Powiesz, że to smutne? O nie! To była świetna szkoła samodzielności, kreatywności i siły. Bo 

wolność to przecież coś więcej niż brak zewnętrznych ograniczeń. Wolność jest stanem umysłu. To instynktowne 

przekonanie, że wszystko jest możliwe. W tej książce po raz pierwszy piszę o tym jak nie zarobiłam miliona 

dolarów, dlaczego piszę książki, skąd czerpię natchnienie i jak na imiona mają moje dzieci. Opowiadam o kulisach 

pracy w radiu i w telewizji, o tym jak trenować swój umysł, czym jest pasja i jak zostać pisarzem. O moim domu 

rodzinnym, marzeniach i o tym jak zostałam szczęśliwym człowiekiem. 



122 
 

136. Życie nie tylko snem / Barbara Młynarska-Ahrens, Jerzy Sosnowski.- Warszawa 

: Warszawskie Wydawnictwo Literacie Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ahrens, Barbara (1942- ) , Młynarscy (rodzina) , Polacy za 

granicą , Rody , Polska , Szwajcaria , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Ahrens B. 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

„Ona przejdzie obok życia” - ta przepowiednia ciotki chiromantki wracała do Barbary Młynarskiej jak bumerang. 

W młodości zawsze w czarnym kapeluszu, dlatego nazywana „Kardynałem”; aktorka, poetka, kolekcjonerka 

rodzinnych pamiątek. Od lat w Szwajcarii. Siostra Wojciecha Młynarskiego. Dzieciństwo spędziła w rodzinie                  

o wielopokoleniowych tradycjach, w domu rodziców matki - Cecylii i Tadeusza Zdziechowskich w Komorowie. 

Wychowywana, jakby XIX wiek trwał w najlepsze, szybko doświadczyła, czym jest bieda, lęk przed groźną 

chorobą, samotność, odrzucenie. Strażniczka rodzinnego archiwum. Ma pamięć absolutną. Jej opowieści pełne są 

anegdot o najbliższych, o minionych czasach i niezwykłych artystach, o rodzinach Młynarskich, Zdziechowskich, 

Rubinsteinów. Poznajemy ich nieoficjalnie, z dala od kamer, mikrofonów i światła rampy. Towarzyszymy 

Barbarze, gdy Artur Rubinstein o trzeciej nad ranem pije przy niej zsiadłe mleko, dowiadujemy się, że mieszkanka 

pałacyku sąsiadującego z willą Neli i Artura Rubinsteinów - księżna Grace Kelly - przekradała się tylnymi 

drzwiami do Neli, żeby jeść bliny… Wspomnienia są bogato ilustrowane niepublikowanymi wcześniej 

fotografiami i rysunkami, a towarzyszą im wiersze i piosenki. Historie opowiedziane przez Barbarę spisał                     

z wirtuozerskim wyczuciem, momentami delikatnie, momentami drapieżnie, czasem tonem lekkim, czasem bardzo 

poważnie utalentowany pisarz, publicysta i dziennikarz radiowy Jerzy Sosnowski. Ten duet stworzył wyjątkowe 

dzieło. To więcej niż biografia. To opowieść o niezwykłej wrażliwości, o rodzinnym dziedzictwie, o poszukiwaniu 

własnej drogi. Także o szczęściu, które... czasem się jednak zdarza.  

 
 

 

Audiobook 

 

 
1. 451˚ Fahrenheita / Ray Bradbury ; [przekład Wojciech Szypuła].- [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl ; [Warszawa] : Wydawnictwo Mag ; 

Audioteka, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książki , Cenzura , Strażacy , Stany Zjednoczone (USA) , 

Powieść , Dystopia , Science fiction 

Sygnatura:  WG-KM/885/F 

Nowości:  2018-11 

 

"W poniedziałek spal Millay, w środę Whitmana, w piątek Faulknera. Spal ich na popiół, a potem spal popiół. To 

nasz oficjalny slogan". Antyutopijna opowieść o świecie przyszłości, w którym indywidualizm jest całkowicie 

stłamszony, wiedza nikomu niepotrzebna, a analfabetyzm mile widziany. Książki są złem, za ich posiadanie grozi 
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kara, a strażacy palą je na wielkich stosach. 451 stopni Fahrenheita to temperatura, w której zaczyna palić się 

papier. Najsłynniejsza powieść Raya Bradbury'ego wciąż szokuje i wzbudza pozytywne emocje. Kiedyś odbierana 

jako głos przeciwko totalitaryzmowi, teraz ukazuje drugie dno i zmusza do namysłu nad losem cywilizacji.  

 

 

2. Ava & Frank : wojna i miłość / John Brady ; [przekład Mirosława Wroniecka].- 

[Warszawa] : Audioteka ; [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, 

[2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gardner, Ava (1922-1990) , Sinatra, Frank (1915-1998) , 

Aktorzy amerykańscy , Film amerykański , Piosenkarze amerykańscy , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/793/929-052 

Nowości:  2018-11 

 

Mickey Rooney ożenił się z Avą Gardner, bo potrzebował nowej zdobyczy. Artie Show potraktował ją jak głupią 

brunetkę, której dał listę lektur do przeczytania w czasie miodowego miesiąca. Później, po romansach                       

z Howardem Hughesem i wieloma innymi, pojawił się Frank Sinatra. Namiętność do Avy zniszczyła jego 

małżeństwo i doprowadziła prawie do ruiny. Szalony romans tej pary złamał wszelkie zasady pruderyjnej epoki. 

Frank zostawił żonę i dzieci, aby na oczach świata uganiać się za Avą. Stali się parą romantycznych buntowników, 

za którą krok w krok podążała prasa. Gdy Frank był w nastroju, stawał się najbardziej czarującym i uroczym 

mężczyzną - wyznała Ava. Pobrali się, lecz wówczas zaczęły się kłótnie, zdrady, rozstania i pojednania. 

Ostatecznie doszło do rozwodu, bo uznali, że wszystko między nimi się skończyło. Ale się nie skończyło. Nastały 

pełne udręki lata. Mimo że każde z nich miało wiele romansów, utrzymywali swój związek, lecz w tajemnicy. 

Próbowali do siebie wrócić, wszystko rozpocząć od nowa i chociaż im to się nie udało, opiekowali się sobą, aż po 

kres. Historia miłości tej pary nigdy nie była w pełni zbadana - aż do teraz. "Frank i Ava: Wojna i miłość" zgłębia 

życie tej dwójki kultowych gwiazd i ich wieloletniego związku.  

 

 

3. Awaria małżeńska / Natasza Socha, Magdalena Witkiewicz.- [Poznań] : 

Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Małżeństwo , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/865/O 

Nowości:  2017-11 

 

 

Komedia o dwóch słomianych wdowcach. A może jednak tragedia? Czasem wystarczy potrącić kota, by życie 

małżeńskie stanęło na głowie. Jak wygląda dom bez żon? Pewnego dnia Mateusz i Sebastian, dwaj obcy faceci, 

stają się sobie bliscy niczym syjamskie bliźnięta, złączone wspólnym losem samotnych ojców. Tylko czy dadzą 

radę sprostać wyzwaniom? Ta błyskotliwa, współczesna "komedia małżeńska", napisana z dużym poczuciem 

humoru nie tylko demaskuje problemy zapracowanych i zabieganych polskich rodzin, ale też uczy jak bardzo 

ważna jest w życiu tolerancja, kompromis i codzienna porcja miłości.  

 

 

4. Bądź mądrzejszy! : naucz się myśleć i działać jak ludzie sukcesu / Brian Tracy ; 

[przekład Magda Witkowska].- Warszawa : MT Biznes, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Myślenie , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/866/159.9 

Nowości:  2018-11 
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Wykorzystaj potencjał swojego umysłu! W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie sukces wymaga 

błyskotliwości. Przeciętny człowiek wykorzystuje tymczasem zaledwie około 2 procent swoich kompetencji 

intelektualnych. Co możemy zrobić, aby w pełni wykorzystywać potencjał naszego mózgu i zapewnić sobie 

większe możliwości - tak jak to robią ludzie sukcesu? W książce Bądź mądrzejszy! uznany ekspert i autor 

bestsellerów Brian Tracy przedstawia proste, ale skuteczne metody aktywizacji naszych naturalnych talentów                    

i uzdolnień, dzięki którym możemy wykonać skok w kierunku realizacji naszych marzeń. Zapoznając się z treścią 

tej niezwykle przydatnej książki, nauczysz się: szkolić własny mózg w myśleniu, które sprzyja osiąganiu 

pożądanych rezultatów; dostrzegać i wykorzystywać szanse na rozwój w każdej sytuacji; rozpoznawać i usuwać 

negatywne schematy, które ci przeszkadzają; planować, działać i osiągać cele szybciej i z większą precyzją. 

Zależy ci na większej sprzedaży? Chcesz wykazywać się większą kreatywnością? Szukasz sposobu na to, aby 

lepiej sobie radzić z nieoczekiwanymi zmianami? Bądź mądrzejszy! pomoże ci wykorzystać twoje ogromne 

zasoby intelektualne. Dzięki temu będziesz mógł wypracowywać pożądane wyniki i cieszyć się wszystkim tym, co 

jest udziałem ludzi sukcesu.  

 

 

5. Bóg nigdy nie mruga : 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu / Regina Brett ; 

[przekład Olga Siara].- Kraków : Insignis Media, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chrześcijaństwo , Samorealizacja , Samowychowanie , 

Sens życia , Wiara , Felieton 

Sygnatura:  WG-KM/886/159.9 

Nowości:  2018-11 

 

Pięćdziesiąt wskazówek. Pięćdziesiąt lekcji, w których autorka przeplata własne przeżycia z doświadczeniami 

ludzi spotkanych na swojej krętej drodze; przywołuje ważne dla siebie postaci, znaczące książki i filmy, 

inspirujące modlitwy i wypisy z lektur; przypomina o sile psalmów i prostych sentencji. Felietony Reginy Brett 

docenili i pokochali czytelnicy na całym świecie. Przyklejano je na lodówkach, rozsyłano w e-mailach do bliskich. 

Tematy lekcji, których udzieliło autorce życie, cytowano na tysiącach blogów i przedrukowywano w gazetach. 

Książka, którą trzymasz w ręce, stanie się bliska każdemu, kto kiedykolwiek znalazł się na życiowym zakręcie 

oraz wszystkim szukającym inspiracji. Niech każda z pięćdziesięciu lekcji będzie manifestem - jak bohaterka 

jednego z esejów, pewna sportowa czapka z prostym hasłem: "Życie jest dobre". Bo takie jest. Naprawdę.  

 

 

6. Bóg zawsze znajdzie ci pracę : 50 lekcji jak szukać spełnienia / Regina Brett ; 

[przekład Olga Siara].- Kraków : Insignis Media, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chrześcijaństwo , Praca , Samorealizacja , Satysfakcja 

zawodowa , Sens życia , Wiara , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/887/82-92 

Nowości:  2018-11 

 

Trzecia książka Reginy Brett, autorki bestsellerów "Bóg nigdy nie mruga", "Jesteś cudem" i "Kochaj". To książka 

dla tych, którzy przestali kochać to, co robią. I dla tych, którzy kochają swoją pracę, ale pragną odnaleźć głębszy 

sens także w innych sferach życia. Dla tych, którzy są bezrobotni, wykonują pracę poniżej swoich kwalifikacji 

albo czują się nieszczęśliwi w życiu zawodowym. Dla tych, którzy zeszli z obranej niegdyś drogi, chwilowo albo 

bezpowrotnie. Dla tych, którzy dopiero zaczynają karierę zawodową i chcą się dowiedzieć jak zapisać czystą 

kartę. Dla tych, którzy przeszli na emeryturę albo nie mogą juz dłużej pracować, a pragną wieść pełniejsze życie. 

Dla tych, którzy kochają swoją pracę tak bardzo, że chcą zainspirować innych i pomóc im odnaleźć życiową pasję. 

Dla tych, którzy - jak ja - czuli się kiedyś zagubieni w życiu i kluczyli krętą ścieżką, dopóki ta nie zaprowadziła 

ich w idealne miejsce. Wierzę, że każdy z nas ma takie miejsce. Musimy je tylko odszukać. Albo odprężyć się                  

i pozwolić, żeby to ono odszukało nas.  
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7. Bractwo / Dariusz Domagalski.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2018]. 

(Piraci Północy / Dariusz Domagalski ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hanza , Piraci , Polityka , Żeglarze , Bałtyk (morze) , 

Powieść historyczna , Powieść przygodowa 

Sygnatura:  WG-KM/799/H 

Nowości:  2018-11 

 

Rozpoczyna się gra o Bałtyk i Morze Północne. Rok 1389. Hanza niepodzielnie rządzi na Morzu Bałtyckim. 

Wyładowane towarami pękate kogi niemieckich kupców stanowią łakomy kąsek dla morskich rozbójników.                  

W całym regionie wrze. Wojska duńskiej królowej Małgorzaty podbiły już niemal całą Szwecję. Zakon krzyżacki 

chciwym okiem spogląda na Polskę i Litwę szykując się do wojny. Lecz na Bałtyku wkrótce ma pojawić się nowa 

siła. Klaus Störtebeker, rudowłosy żeglarz, najemnik i awanturnik, postanawia wypowiedzieć służbę Hanzie. 

Porywa statek i wraz z podobnymi sobie wyrzutkami zakłada rozbójnicze bractwo. Wkrótce staną się postrachem 

Północy.  

 

 

8. Bunt / B. V. Larson ; [przekład Paweł Dembowski].- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2017]. 

(Star Force / B. V. Larson ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kyle Riggs (postać fikcyjna) , Imperializm , Istoty 

pozaziemskie , Kolonizacja kosmosu , Wojna , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-KM/813/F 

Nowości:  2018-11 

 

Trwa wielka międzygwiezdna wojna między istotami żywymi i maszynami. Siły Gwiezdne znalazły się po stronie 

maszyn - ale na jak długo? Trzeci tom serii przynosi punkt zwrotny dla Kyle Riggsa i jego gwiezdnych marines. 

Jasne staje się, w jaki rodzaj wojny wplątała się Ziemia. Na łasce makrosów, ludzie muszą walczyć przeciwko 

nowym, najróżniejszym rasom obcych, zarówno takim, które zasługują na zagładę, jak i takim, które bronią się 

przed najeźdźcą. Czy nowi wrogowie mogą stać się sprzymierzeńcami? Czy Riggsowi i jego żołnierzom uda się 

zrzucić maszynowe jarzmo?  

 

 

9. Caryca Katarzyna i król Stanisław : historia namiętności / Iwona Kienzler.- 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; [Warszawa] : w porozumieniu  

z Wydawnictwem Lira, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katarzyna II (cesarzowa Rosji ; 1729-1796) , Stanisław 

August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798) , Miłość , Władcy , Polska , Rosja , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/853/929-052 

Nowości:  2018-11 

 

Zadziwiające, jak często bagatelizowana jest rola uczuć w historii. Poznaj sekrety romansu, który w znaczący 

sposób wpłynął na dzieje naszej ojczyzny! Książka Iwony Kienzler - znanej autorki bestsellerów biograficznych 

opowiada o związku Stanisława Augusta Poniatowskiego i wielkiej księżnej Katarzyny, późniejszej carycy. Ich 

miłość dała Polsce króla Stasia, ale też w konsekwencji zabrała naszej ojczyźnie niepodległość. To fascynujący 

romans, który zmienił bieg historii Polski.  
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10. Christine / Stephen King ; [przełożyła Agnieszka Lipska].- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media: we współpracy z Biblioteka Akustyczna, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Myśli natrętne , Nastolatki , Opętanie , Samochody , 

Toksyczne związki , Zło , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/810/G 

Nowości:  2018-11 

 

To była miłość od pierwszego wejrzenia. Siedemnastoletni Arnie Cunningham zobaczył Christine i zdecydował, 

że musi ona należeć do niego. Zafascynowany, nie słuchał ostrzeżeń najlepszego przyjaciela ani swojej 

dziewczyny, która go w końcu opuściła, pokonana przez rywalkę. Rodzice, nauczyciele i wrogowie Arniego 

przekonali się, co znaczy stanąć na drodze mściwej i bezlitosnej Christine. Bo Christine to nie kobieta. To siejący 

zło i śmierć plymouth fury rocznik 1958, samochód widmo.  Christine, jedna z bardziej popularnych powieści 

Kinga, została zekranizowana niemal od razu po ukazaniu się książki. Film w reżyserii Johna Carpentera wszedł 

na ekrany kin w 1983 roku.  

 

 

11. Córka / Elena Ferrante ; [z języka włoskiego przełożyła Lucyna Rodziewicz-

Doktór].- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Macierzyństwo , Matki i córki , Nauczyciele , 

Trudne sytuacje życiowe , Włochy , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/848/O 

Nowości:  2018-11 

 

"Córka to powieść o sytuacji kobiet: konfliktach, które mogą się pojawić w małżeństwie, ginącej miłości i pasji, 

trudnych relacjach z dziećmi, które jednocześnie utrudniają i pomagają swobodnie wyrażać uczucia". La Stampa. 

Leda to rozwiedziona nauczycielka literatury angielskiej. Gdy jej córki wyjeżdżają do Kanady, by zamieszkać                 

z ojcem, może się wydawać, że czeka ją okres pełen bólu i melancholii. Tymczasem kobieta z zażenowaniem 

stwierdza, że czuje się wolna, a jej życie staje się lżejsze. Leda postanawia wyjechać na wakacje nad morze, na 

południe kraju. Kilka pierwszych dni upływa jej spokojnie, do czasu aż kobieta spotyka pewną obcesową rodzinę, 

w obecności której czuje niepokój, a czasem nawet strach. Jedno, z pozoru niewinne, zdarzenie, sprawia, że do 

Ledy powracają wspomnienia wyborów, których dokonała jako matka, a które poważnie wpłynęły na losy jej 

rodziny. Z czasem ta spokojna opowieść o odkrywającej siebie na nowo kobiecie staje się historią konfrontacji                

z przeszłością i trudnym macierzyństwem…  

 

 

12. Czarci krąg / Iwona Banach.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl 

; [Katowice] : Wydawnictwo Szara Godzina, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarny humor , Prywatni detektywi , Społeczności lokalne 

, Wieś , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/837/K 

Nowości:  2018-11 

 

Hanka jest detektywem w biurze matrymonialnym. Pewnego dnia od swojej szefowej otrzymuje zadanie 

specjalne. Udaje się więc do małego miasteczka, by tam przeprowadzić śledztwo. Okazuje się, że w Zagubinie 

niedawno odkryto szkielet pogrzebany w pochówku wampirycznym. Mieszkańcy wykorzystują to do zorgani-

zowania Wampiriady. W niesamowitych i zaskakujących wydarzeniach prym wiodą: zezowaty pies Zyzol, 

szalony profesor ufologii, Hanka i policjant Maciek. Jakie tajemnice skrywa miasteczko? Jaką rolę w tym 
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szaleństwie odgrywa "czarci krąg"? Czarci krąg to zgrabne połączenie kilku gatunków literackich, co w sumie 

daje pełną temperamentu, wciągającą opowieść. Czarny humor i wartka akcja gwarantują czytelnikom dobrą 

zabawę.  

 

 

13. Czarne narcyzy / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Daniel Podgórski (postać fikcyjna) , Klementyna Kopp 

(postać fikcyjna) , Policjanci , Lipowo (woj. kujawsko-pomorskie ; miejscowość 

fikcyjna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/911/K 

Nowości:  2018-11 

 

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

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

bezdomnych. Przy każdym z ciał pozostawiono niewielkie wahadełko. Pewna dziennikarka sugeruje policjantowi, 

żeby szukał odpowiedzi w ukrytym w lesie opuszczonym domu. Miejscowi wierzą, że to miejsce nawiedzane 

przez diabła. Kobieta wkrótce znika bez śladu, a Podgórski wraz z byłą komisarz Kopp odnajduje kolejne ciało. 

Co ma z tym wspólnego niepokojąca wiadomość, którą Weronika Nowakowska otrzymuje od nieznanego 

nadawcy? Dlaczego drobny złodziejaszek ginie tego samego dnia, kiedy wychodzi z więzienia? I jakie znaczenie 

dla sprawy mają czarne narcyzy?  

 

 

14. Czarownice nie płoną / Jenny Blackhurst ; [przełożyła Izabela Matuszewska].- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Psycholodzy , Sieroty , Trauma , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/889/S 

Nowości:  2018-11 

 

Przecież nie można się bać jedenastoletniej dziewczynki… Nawet jeśli cię przed nią ostrzegają i radzą, żebyś się 

jej nie narażała. Bo jeśli ją rozzłościsz, może ci się przytrafić nieszczęście. Imogen Reid, psycholożka 

rozpoczynająca nowe życie w rodzinnym mieście, z którego kiedyś uciekła, nie chce wierzyć w ludzkie gadanie. 

Ellie Atkinson, uratowana z pożaru, w którym zginęli wszyscy jej bliscy, potrzebuje pomocy, a nie piętnowania.              

I Imogen zrobi wszystko, żeby jej tę pomoc zapewnić. To nie z Ellie jest coś nie tak, lecz z jej otoczeniem -                   

z miastem, ze szkołą, z rodziną zastępczą dziewczynki… Tak w każdym razie uważa Imogen. I robi wszystko, by 

pomóc Ellie uporać się z traumą. Więcej, niż nakazują standardy zawodowe. Więcej, niż nakazywałby rozsądek. 

Więcej, niż…  

 

 

15. Czerwony notes / Sofia Lundberg ; [przełożyła Ewa Wojciechowska].- 

Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby w wieku starszym , Pamięć autobiograficzna , 

Szwecja , Paryż (Francja) , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/855/B 

Nowości:  2018-11 
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Kiedy Doris była małą dziewczynką, dostała od ojca czerwony, oprawny w skórę notes. Przez całe życie 

zapisywała w nim adresy i numery telefonów osób, które znała i kochała. Dziś, patrząc na wykreślone imiona 

tych, którzy odeszli, wspomina swą przeszłość - a ta była barwna: Doris pracowała jako gosposia w Szwecji,                   

w latach 30. była modelką w Paryżu, a w przededniu wojny uciekła do Nowego Jorku. Cotygodniowe rozmowy               

z młodszą o kilkadziesiąt lat Jenny, jedyną krewną, urozmaicają samotną codzienność 96-letniej Doris.                          

I odświeżają jej pamięć. Za to Jenny ma okazję poznać liczne rodzinne sekrety... Urocza i wzruszająca powieść, 

skłaniająca do refleksji nad tym, co powinniśmy przekazać następnemu pokoleniu. A także o niespodziankach, 

które możne przynieść los nawet najstarszym z nas. 

 

 

16. Cześć, co słychać? / Magdalena Witkiewicz.- [Poznań] : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kryzys wieku średniego , Relacje międzyludzkie 

, Uczucia , Zdrada małżeńska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/871/O 

Nowości:  2018-11 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

17. Drach / Szczepan Twardoch.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przekaz międzypokoleniowy , Rodzina , Śląsk , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/868/O 

Nowości:  2018-11 

 

 

Drach wie. Wraz z kilkuletnim Josefem przygląda się świniobiciu. Jest październikowy poranek 1906 roku i, choć 

chłopiec nie ma o tym pojęcia, ryk zarzynanego zwierzęcia oraz smak wusztzupy powrócą do niego kilkanaście lat 

później, gdy po zakończeniu wojny będzie powracał na Śląsk. Nikodem nigdy nie był w wojsku. Jest za to 

wziętym architektem. Z poprzedniego związku ma pięcioletnią córkę, a po samochodowym wypadku bliznę nad 

lewym uchem. Właśnie rozstaje się z żoną, by ułożyć sobie życie z inną. Drach jest jednak świadomy, że 

dziewczyna coraz bardziej wymyka się mężczyźnie. Między Josefem a Nikodemem piękne, podłe, smutne i - 

ostatecznie - tragiczne losy dwóch rodzin; wiek wojen i powstań, śmierci i narodzin, miłości, zdrad i marzeń, które 

nigdy się nie spełnią. Drach o nich wie. Widzi przeszłość i zna przyszłość. Dla niego wszystko jest teraz… Saga 

rodzinna? Wielka opowieść o Śląsku? A może powieść totalna, która wymyka się wszelkim kategoryzacjom? 

Autor Morfiny w szczytowej formie.  

 

18. Drugie życie Matyldy / Magdalena Trubowicz.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matylda Nowicka (postać fikcyjna) , Kobieta , Samotność , 

Rodzina , Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/867/O 
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Nowości:  2018-11 

 

Matylda ma dom, pracę, rodzinę, lecz wszystko to jest chwiejne i pozorne. Zamiast ciepłego domu - wiejąca 

chłodem mistyfikacja. Zamiast opiekuńczego i kochającego męża - samotność, tęsknota za domem rodzinnym                

i pewna niezakończona historia z młodzieńczych lat. Kiedy sprawy zaczynają wymykać się spod kontroli, a mąż 

mimo protestów chce wywieźć Matyldę i ich syna Oskara za granicę, kobieta musi zagrać fałszywą kartą. Sprawy 

zaczynają się układać zgodnie z planem, tylko Matyldę wciąż męczą okropne wyrzuty sumienia. I kiedy zaczyna 

wierzyć, że jej los się odmienia, przychodzi zemsta. Pozornie przypadkowe zderzenie z przeszłością rozpoczyna 

całą serię dramatycznych wydarzeń. Matylda balansuje na granicy życia i śmierci, a jedynym, co może ją 

uratować, jest prawda i czysta, niczym nieskalana miłość.  

 

 

19. Dwór w Czartorowiczach / Monika Rzepiela.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Szara 

Godzina, [2018]. 

(Saga polska / Monika Rzepiela ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Obyczaje i zwyczaje , Rodzina , 

Szlachta , Życie codzienne , Podole (Ukraina ; kraina) , Powieść historyczna ,     

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/861/H 

Nowości:  2018-11 

 

Panny Ewa Jabłońska i Iga Branicka wychowały się we dworze w Czartorowiczach, od pokoleń należącym do 

rodziny Jabłońskich. Pomimo że sporo je różni, są ze sobą zaprzyjaźnione. Obie się zakochują. Splot wydarzeń 

doprowadzi je do konieczności dokonania trudnych wyborów. Co powinny uczynić, by spełniły się panieńskie 

marzenia? "Dwór w Czartorowiczach" ukazuje losy mieszkańców od urodzenia aż po grób, towarzysząc im                  

w salonie i w kuchni, w alkowie i w ogrodzie, przy ołtarzu i nad mogiłą. Nostalgiczna, barwna i lekko napisana 

historia miłosna rozgrywająca się po upadku powstania styczniowego na dalekim Podolu w czasach i miejscach, 

których nie ma, ale które rzewnie wspominamy.  

 

 

20. Dwór w Czartorowiczach : nowe pokolenie / Monika Rzepiela.- [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl ; [Katowice] : Szara Godzina, [2018]. 

(Saga polska / Monika Rzepiela ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Obyczaje i zwyczaje , Rodzina , 

Szlachta , Życie codzienne , Podole (Ukraina) , Powieść historyczna , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/862/H 

Nowości:  2018-11 

 

Ewa Sasicka po przeprowadzce do Olechowicz wiedzie szczęśliwe życie u boku Marcina. Szybko przejmuje 

obowiązki żony dziedzica i przyzwyczaja się do warunków oraz zasad panujących we dworze. Nie zapomina             

o rodzicach i ukochanych Czartorowiczach. Tymczasem jej kuzynka Iga przeżywa osobiste dramaty, których nie 

jest w stanie przesłonić udany związek z Leonem. Obie kobiety - jako mężatki i matki - muszą wziąć losy swych 

rodzin we własne ręce. Dorasta bowiem kolejne pokolenie, krystalizują się jego marzenia i rozczarowania, plany             

i nadzieje, miłości oraz zdrady. Życie na dalekim Podolu toczy się swoim rytmem, z dala od miejskiego zgiełku,  

w oczekiwaniu na wielkie wydarzenia…  
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21. Dygot ; Ślady / Jakub Małecki.- Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bielactwo wrodzone , Klątwa , Oparzenie , Postawy , 

Prowincja , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Poznań (woj. wielkopolskie) , 

Opowiadania i nowele obyczajowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/820/O 

Nowości:  2018-11 

 

"Dygot" podbił serca czytelników w 2015 roku. Autor snuje w nim opowieść o przedwojennej polskiej wsi, 

wojnie, latach PRL-u i współczesności. Realizm magiczny łączy z groteską, a nostalgię ze światem, który 

przeminął, przeplata się z grozą istnienia w sposób godny mistrzów: Wiesława Myśliwskiego i Olgi Tokarczuk. 

Rok później ukazały się "Ślady", zbiór opowiadań, który otrzymał nominacje do Literackiej Nagrody Nike. 

Małecki po raz kolejny ujmuje swoim niepowtarzalnym stylem bezpretensjonalnością i niezwykłym darem 

opisywania błahej na pozór rzeczywistości w przejmujący sposób. Z wyjątkowym zmysłem obserwatora tworzy 

wielobarwny i zaskakujący kalejdoskop ludzkich życiorysów - samotników, kochanków i ofiary. Ludzi z wielkimi 

marzeniami i przeszłością, o której nieraz chcieliby zapomnieć. Tych, którzy żyją tylko w połowie, i tych, którzy 

chcą żyć wiele razy...  

 

 

22. Dziennik mojego zniknięcia / Camilla Grebe ; [polish translation by Elżbieta 

Ptaszyńska-Sadowska].- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Policjanci , Psycholodzy policyjni , 

Społeczności lokalne , Szwecja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/899/K 

Nowości:  2018-11 

 

Mroczna i niezwykle emocjonująca opowieść o powtarzanych raz po raz kłamstwach, w które z czasem 

decydujemy się wierzyć. Brutalne morderstwo w małej sörmlandzkiej wsi Ormberg doprowadza do spotkania 

trzech osób: Malin, młodej policjantki, która starannie zaplanowała swoje życie, Hanne, psycholog sądowej, której 

egzystencji grozi załamanie, i Jake'a - chłopca, który nosi w sobie niewypowiedzianą tajemnicę. Pościg za zabójcą 

jest nie tylko niebezpieczny, ale także zmienia losy całej trójki. Prawda zaś jak zwykle ma wysoką cenę.  

 

 

23. Eksperyment Isola / Asa Avdic ; [z języka szwedzkiego przełożył Wojciech 

Łygaś].- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eksperymenty , Testy psychologiczne , Wyspa , Wywiad 

wojskowy , Sztokholm (Szwecja) , Powieść , Dystopia , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/883/S 

Nowości:  2018-11 

 

Niedaleka przyszłość. Na jedną z wysp wśród sztokholmskich szkierów trafia siedem osób. Wiedzą, że mają wziąć 

udział w teście, który wyłoni kandydata na stanowisko oferowane przez jedną z tajnych służb. Nie mają jednak 

pojęcia, że równocześnie uczestniczą w socjologicznym eksperymencie. Anna Francis też ma wziąć w nim udział. 

Uważana jest za jedną z najzdolniejszych urzędniczek - jedną z najlepszych w protektoracie Szwecji w ramach 

Unii Przyjaźni. Niestety błąd, który popełniła w przeszłości, oraz fakt, że matka, niegdyś oddana partii, została 

uznana za dysydentkę, utwierdzają Annę w przekonaniu, że jej kariera wkrótce dobiegnie końca. Udział                       

w eksperymencie na wyspie ma być więc dla niej okazją do naprawiania błędów. Sytuacja na wyspie wkrótce 

jednak wymyka się spod kontroli - kandydaci uczestniczący w teście zaczynają po kolei znikać... Anna musi się 

dowiedzieć, czy naprawdę wie tyle, ile jej się wydawało, i kto właściwie pociąga za sznurki.  
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24. Eliza / Agnieszka Wojdowicz.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2018]. 

(Niepokorne / Agnieszka Wojdowicz ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emancypacja kobiet , Kobieta , Miłość , Samodzielność , 

Przyjaźń , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/874/O 

Nowości:  2018-11 

 

"Niepokorne" to trylogia opowiadająca o wyjątkowych kobietach, których zawiłe losy splatają się w scenerii 

młodopolskiego Krakowa. Eliza, Klara i Judyta spełniają swoje marzenia kosztem trudnych kompromisów, płacąc 

wysoką cenę za szczęście. Jest jesień 1895 Roku. Eliza Pohorecka dotąd uczyła się zawodu w otwockiej aptece, 

lecz opuszcza Kongresówkę, gdy jako jedna z pierwszych kobiet zostaje przyjęta na Uniwersytet Jagielloński.              

W cesarsko-królewskim Krakowie, pełnym uprzedzeń i konwenansów, będzie musiała się zmierzyć z niechęcią 

wykładowców, tragiczną przeszłością rodziny i zakazanym uczuciem. Na szczęście wspiera ją Klara Stojnowska, 

idealistka i emancypantka. Ona także prowadzi swoją prywatną wojnę - przeciw konserwatywnemu ojcu. 

Tymczasem Judyta Schraiber, Żydówka z Kazimierza, ucieka z domu - z namiętności do mężczyzny i miłości do 

sztuki. Stara się zostać malarką, bierze lekcje u Wyspiańskiego i walczy o swoją niezależność. Nie wie, że wkrótce 

będzie musiała bronić czegoś równie cennego: tożsamości. Choć Eliza, Judyta i Klara z pozoru bardzo się różnią, 

coś je jednak łączy. Każda z nich jest niepokorna.  

 

 

25. Elon Musk : wizjoner z Doliny Krzemowej / Kinga Kosecka.- [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Musk, Elon (1971- ) , Astronautyka , Przedsiębiorcy , 

Innowacje , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/811/929-052 

Nowości:  2018-11 

 

Założyciel, dyrektor generalny i dyrektor techniczny SpaceX, architekt Tesli, współzałożyciel i były prezes 

SolarCity, a także założyciel Zip2 i X.com, czyli późniejszego PayPal oraz Hyperloop. Genialny inwestor, 

inżynier i wynalazca. Oto opis jednego człowieka. Zapraszamy do wysłuchania historii przedsiębiorcy, który przez 

wielu uważany jest za jedną z najbardziej innowacyjnych osób żyjących współcześnie. Czy ElonMusk jest 

nieskazitelnym wzorem do naśladowania? Choć stawia się go w jednym rzędzie ze Steve’em Jobsem, a niemal 

wszystko, czego dotknie, zamienia się w złoto, to uważany jest również za rozkapryszonego szefa, któremu 

najbezpieczniej jest schodzić z drogi. "Weźcie się wreszcie do roboty" - tak brzmi jeden z jego ulubionych tekstów 

rzucanych w stronę podwładnych. Oczywiście, nierzadko okraszony jest on wulgaryzmami. Jego byłe partnerki, 

choć wyrażają się o nim z szacunkiem, również odkrywają kilka szczegółów mroczniejszej strony Muska.  

 

 

26. Emilia / Dorota Ponińska.- Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, 

copyright 2013. 

(Podróż po miłość / Dorota Ponińska ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rumi (1207-1273) , Harem , Kobieta , Miłość , Bliski Wschód 

, Polska , Stambuł (Turcja) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/825/O 

Nowości:  2018-11 
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Emilia znalazła bezpieczne schronienie za murami klasztoru. Niespodziewanie w jej poukładanym świecie 

pojawia się Tatar Selim, którego wizyta burzy spokój dziewczyny. Mężczyzna przynosi wiadomość, że jej 

zaginiony ojciec, uczestnik powstania listopadowego wcielony do carskiego wojska, żyje, lecz znajduje się                     

w tureckiej niewoli. Muszą natychmiast wyruszyć, by go wykupić… W podróży nastąpi jednak dramatyczny 

zwrot… Czy tajemniczy wojownik Zakir, arogancki, lecz pociągający wielbiciel poezji, to ktoś, komu młoda 

kobieta może zaufać? Czy w dalekim kraju, w świece obcej kultury i obyczajów, Emilia zdoła odnaleźć szczęście  

i miłość? Powieść przybliża polskim czytelnikom fascynujący świat Bliskiego Wschodu - w tym codzienność 

haremów i przepych stambulskich posiadłości. W prowadzonym równolegle wątku autorka przedstawia sylwetkę 

Rumiego, perskiego poety z XIII wieku. Czy losy mistyka i zagubionej dziewczyny mogą mieć coś wspólnego?  

 

 

27. Esesman i Żydówka / Justyna Wydra.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1944/45) , Esesmani , Miłość , 

Procesy przestępców wojennych , Ratowanie i pomoc Żydom (1939-1945) , 

Ucieczki , Żydzi , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/879/O 

Nowości:  2018-11 

 

Kwiecień 1943 roku. Debora Singer wyskakuje z wagonu transportującego krakowskich Żydów. Podczas próby 

ucieczki boleśnie skręca w kostce nogę i nie jest w stanie iść. Przekonana, że nie ocali życia, siada w sosnowym 

zagajniku, czekając na śmierć. Słyszy odgłosy obławy. Nagle nadjeżdża wojskowy motocykl. Do przestraszonej 

dziewczyny zbliża się esesman. Debora jest Żydówką, czyli ? jest winna. Przed nią staje hauptsturmfhrer Bruno 

Kramer. W tym miejscu ta historia mogłaby się właściwie skończyć. To jednak dopiero jej początek... Pełna 

niespodziewanych zwrotów akcji, barwnych postaci, osadzona w realiach II wojny światowej powieść, w której 

nic nie jest proste, ale wszystko staje się możliwe, gdy w grę wchodzą uczucia.  

 

 

28. Generałowie / Juliusz Ćwieluch.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Warszawa] : Wielka Litera,  [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Różański, Mirosław (1962- ) , Drewniak, Tomasz (1964- ) 

, Duda, Adam (1967- ) , Cieniuch, Mieczysław (1951- ) , Ministerstwo Obrony 

Narodowej (Polska) , Wojsko Polskie (1944- ) , Obrona terytorium kraju , Polityka 

, Rząd Beaty Szydło (2015-2017) , Strategia , Wojska obrony terytorialnej , Polska 

, Antologia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-KM/892/355 

Nowości:  2018-11 

 

Nie bali się powiedzieć NIE. Dlatego zostali zmuszeni do odejścia albo na znak protestu odeszli sami. Najwyżsi 

dowódcy polskiej armii w szczerej rozmowie o naciskach, niszczeniu ludzi, rozbrajaniu polskiego wojska                       

i błędach Antoniego Macierewicza. Dlaczego Obrona Terytorialna zagraża polskiej armii, tłumaczy były dowódca 

generalny Mirosław Różański. O tym, jak w cztery godziny straciliśmy na ćwiczeniach całe polskie lotnictwo, 

opowiada były inspektor Sił Powietrznych generał Tomasz Drewniak. Dlaczego polscy piloci nie będą latać 

caracalami, wyjaśnia odpowiedzialny do niedawna za zakupy dla wojska generał Adam Duda. A były szef Sztabu 

Generalnego czterogwiazdkowy generał Mieczysław Cieniuch wyznaje, dlaczego drugi raz nie poszedłby do 

wojska, choć akurat on odszedł z niego sam i to z honorami. Po raz pierwszy w historii polskiej armii grupa 

najwyższych oficerów zdecydowała się mówić bez cenzury.  
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29. Gomułka : dyktatura ciemniaków / Piotr Gajdziński.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo ; [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gomułka, Władysław (1905-1982) , Polska Partia 

Robotnicza (1942-1948) , PZPR , Przywódcy i głowy państw , Politycy , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/807/94(438) 

Nowości:  2018-11 

 

Biografia Władysława Gomułki, jedynego I sekretarza KC PZPR, który chciał być samodzielnym politykiem. 

Jedynego, który mógł być samodzielnym politykiem. Historia polityka, który - tak jak jego poprzednik i jego 

kolejni następcy - przegrał wszystko. Jeden z najbardziej paradoksalnych życiorysów polskiego komunizmu. 

Absolwent sowieckiej "Leninówki", członek partii bolszewickiej, wierny wyznawca stalinizmu, który w obecności 

Berii miał odwagę odmówić samemu Stalinowi. Bierut zamknął go w więzieniu, a jego nazwisko padało na 

najważniejszych stalinowskich procesach w krajach bloku sowieckiego. W 1956 roku odprawił do Moskwy 

najpierw Chruszczowa, a później Rokossowskiego. Na placu Defilad słuchało go 400 tysięcy ludzi, więcej niż 

jakiegokolwiek polskiego polityka, nie wyłączając Józefa Piłsudskiego. Przez moment miał nawet poparcie 

kardynała Wyszyńskiego, a niektórzy księża nazywali go Władysławem V. Gigantyczne poparcie narodu 

roztrwonił błyskawicznie, ale o to nie dbał. Coraz bardziej się staczał. Schlebiał antysemickim nastrojom, 

podżegał do "bratniej pomocy" w Czechosłowacji i był jednym z tych, którzy pogrzebali szanse na zreformowanie 

socjalizmu. A później kazał strzelać do robotników z Wybrzeża…  

 

 

30. Gwiezdny pył / Neil Gaiman ; [przełożyła Paulina Braiter].- Warszawa : 

Wydawnictwo Mag : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Gwiazdy , Magia , Miłość , 

Walka dobra ze złem , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-KM/803/F 

Nowości:  2018-11 

 

Młody Tristran Thorn zrobi wszystko, byle tylko zdobyć lodowate serce pięknej Victorii - przyniesie jej nawet 

gwiazdę, której upadek z nieba oglądali razem pewnej nocy. By jednak to uczynić, musi wyprawić się na 

niezbadane ziemie po drugiej stronie starożytnego i dobrze pilnowanego muru, od którego bierze nazwę ich 

maleńka wioska. Za owym murem leży Kraina Czarów, gdzie nic nie jest takie, jakim je sobie wyobraził - nawet 

upadła gwiazda. Bestsellerowy autor Neil Gaiman przedstawia opowieść o niezwykłej wyprawie do mrocznej, 

cudownej krainy - w poszukiwaniu miłości i tego, co niemożliwe.  

 

 

31. Imperium / B. V. Larson.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, 

[2018]. 

(Star Force / B. V. Larson ; t. 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kyle Riggs (postać fikcyjna) , Imperializm , Istoty 

pozaziemskie , Kolonizacja kosmosu , Wojna , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-KM/814/F 

Nowości:  2018-11 

 

Kyle Riggs od dawna nie odwiedzał Ziemi. Nie ma pojęcia, co tam się dzieje. Nadchodzące raporty są coraz 

rzadsze i coraz dziwniejsze. Riggs, odizolowany w systemie Eden ze swoimi marines, zaczyna zdawać sobie 

sprawę, że przeciwko niemu formuje się sojusz. Dwie ogromne floty wkrótce ruszą, by zniszczyć siły pułkownika. 
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Ostatni obrońcy z Sił Gwiezdnych muszą stawić czoła wrogom. Trzeba zawrzeć przymierze z obcymi biotami. Ale 

które gatunki są naprawdę godne zaufania?  

 

 

32. Inne pieśni / Jacek Dukaj.- [Kraków] : Wydawnictwo Literackie, copyright 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmologia , Polityka , Rzeczywistość alternatywna , Wojna 

, Europa , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-KM/800/F 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Starogrecki świat pięciu żywiołów pod władzą Formy w opowieści o sile ludzkiego ducha i o tym, co 

nieopisywalne. Hieronim Berbelek był kiedyś wielkim strategiem. W czasie wojny dostał się jednak pod wpływ 

Formy nieprzyjaciela, która omal nie pozbawiła go tożsamości i woli życia. Może odrodzi się teraz, w kontakcie 

ze swymi dorastającymi dziećmi, których nie widział od lat, gdy udadzą się w podróż do Afryki, krainy złotych 

miast i bestii bezkształtnych, do serca Czarnego Lądu, gdzie pod tajemniczą Formą rodzą się potworne cuda                  

i przerażające piękno...  

 

 

33. Inwigilacja / Remigiusz Mróz.- Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl 

; Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joanna Chyłka (postać fikcyjna) , Kordian Oryński (postać 

fikcyjna) , Inwigilacja , Prawnicy , Służby specjalne , Terroryzm , Powieść , 

Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/908/K 

Nowości:  2018-11 

 

Chłopak, który zaginął kilkanaście lat temu na wakacjach w Egipcie, odnajduje się na jednym z warszawskich 

osiedli. Posługuje się innym imieniem i nazwiskiem, i mimo że rodzice rozpoznają w nim syna, on sam utrzymuje, 

że nie ma z zaginionym nic wspólnego. Sytuację komplikuje fakt, że po przejściu na islam i powrocie do Polski 

mężczyzna znalazł się na celowniku służb. Gdy pojawiają się zarzuty, że przygotowuje zamach terrorystyczny, 

zwraca się o pomoc do prawniczki, która niegdyś zasłynęła obroną pewnego Roma. Joanna Chyłka niechętnie 

podejmuje się sprawy. Słynie bowiem nie tylko z ciętego języka, ale także z niechęci do obcych. W dodatku nie 

jest przekonana, czy jej nowy klient w istocie nie planuje zamachu…  

 

 

34. Ja jestem Halderd / Elżbieta Cherezińska.- Katowice : Wydawnictwo 

Aleksandria ; [Poznań] : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2017. 

(Północna Droga / Elżbieta Cherezińska ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Wikingowie , Norwegia , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/796/H 

Nowości:  2018-11 

 

Halderd. Potężna niczym król. Tajemnicza i nieprzenikniona jak magiczne znaki ryte w kamieniu i kości. 

Wyniosła w swojej samotności i cierpieniu. Przewodziła mężczyznom, kierowała ich losem, prowadziła do 

zwycięstwa, ale i do zguby. Wybrała jednego i temu ofiarowała własne życie. Dla niego stała się potężną 



135 
 

władczynią i przeszła przez krew na spotkanie z nowym Bogiem. Halderd - milcząca, wypełniona czekaniem na 

Niemożliwe, zamknięta w swoich myślach, w huku wewnętrznej walki. Wielokrotnie czyniąca ofiarę z własnego 

życia dla tych, których wybrała, pokochała.  

 

 

35. Ja, pustelnik : autobiografia / Piotr Pustelnik ; wysłuchał Piotr Trybalski.- 

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pustelnik, Piotr (1951- ) , Alpiniści , Polska , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/910/929-051 

Nowości:  2018-11 

 

Szczera i przejmująca opowieść o pasji i przyjaźni, o zwierzęcym strachu i śmierci, o najjaśniejszych                                 

i najciemniejszych stronach ludzkiej natury, które objawiają się w ekstremalnych sytuacjach. Kiedy Piotr Pustelnik 

stanął na szczycie pierwszego ośmiotysięcznika, miał 39 lat. Nikt wówczas, łącznie z nim samym, który od 

dziecka zmagał się z poważną chorobą serca, nie przypuszczał, że zdobędzie upragnioną przez tak wielu - 

młodszych, zdrowszych, bardziej przebojowych - Koronę Himalajów i Karakorum. To osiągnięcie zajęło mu 

dwadzieścia lat. W tym czasie wspinał się z Wandą Rutkiewicz, Krzysztofem Wielickim i innymi polskimi                      

i zagranicznymi himalaistami.  

 

 

36. Jak to się robi po francusku : jedyny taki przewodnik po modzie, Paryżu i tym, 

co Francuzi lubią najbardziej / Kate Betts ; przekład Donata Cieślik.- [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl : Warszawa : Czarno na Białym, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Betts, Kate (1964- ) , Amerykanie za granicą , 

Dziennikarze , Moda , Obyczaje i zwyczaje , Francja , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/842/929-051 

Nowości:  2018-11 

 

Jedyny taki przewodnik po modzie, Paryżu i tym, co Francuzi lubią najbardziej. Od najmłodszych lat KateBetts 

pragnęła wyrwać się z rodzinnego domu i rozpocząć życie na własny rachunek. Chciała być zagraniczną 

korespondentką poważanej gazety. Po skończeniu Princeton, z duszą na ramieniu wyjechała do Paryża, gdzie 

postanowiła opanować francuski slang, styl i savoir-vivre oraz znaleźć pracę, która dałaby jej powód do 

pozostania dłużej nad Sekwaną. Kate była zdeterminowana. Gotowość do podjęcia każdego wyzwania opłaciła 

się: relacje z nieustraszonych wypraw w głąb la France profonde - prawdziwej Francji - przykuły uwagę Johna 

Fairchilda, arbitra stylu i nieprzewidywalnego wydawcy „Women’sWearDaily” - biblii mody. Oceny pierwszych 

jej tekstów, tych o katastrofie na Balu Surrealistów u Rothschildów czy zabawach do białego rana wnuczki 

generała Franco, były jedynie przedsmakiem tego, co miało nadejść. W nagrodę za wysiłek John Fairchid 

wprowadził ją na paryskie salony. Była jedną z niewielu, którym pozwalał usiąść obok siebie w pierwszym 

rzędzie na pokazach nowych kolekcji i z którymi oglądał ekskluzywne projekty wychodzące z pracowni bogów 

francuskiej mody. Wciągające wspomnienia KateBetts o Francji - paryskich klubach nocnych lat 80., polach 

lawendy w Prowansji, wielkich pokazach na dziedzińcu CourCarrée w Luwrze - magicznie przywołują ten 

moment w życiu, gdy młoda kobieta odkrywa, co jest jej przeznaczeniem.  

 

 

 

 

 

 



136 
 

37. Jedyny podręcznik sprzedaży jakiego potrzebujesz / Anthony Iannarino ; 

[przekład Michał Lipa].- Warszawa : MT Biznes, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sukces , Techniki sprzedaży , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/901/658 

Nowości:  2018-11 

 

 

Anthony Iannarino zamiast mówić to, co chcemy usłyszeć, i wciskać nam kolejny poradnik typu "jak szybko się 

wzbogacić" albo "jak zrzucić wagę bez ćwiczeń, podwajając spożycie węglowodanów", skupia się na tym, co 

łączy wszystkich skutecznych sprzedawców na świecie, bez względu na branżę i organizację, w której pracują: na 

ich cechach osobowości oraz posiadanych umiejętnościach. Opisuje szczegółowo dziewiętnaście takich cech                    

i umiejętności najwybitniejszych sprzedawców, w tym: samodyscyplinę, czyli dotrzymywanie zobowiązań 

podejmowanych wobec siebie i innych; odpowiedzialność, czyli przyznawanie się do osiąganych wyników; 

konkurencyjność, czyli otwartość na rywalizację zamiast strachu przed nią; pomysłowość, czyli umiejętność 

tworzenia wyjątkowego rozwiązania na bazie wyobraźni, doświadczenia i wiedzy; opowiadanie historii, czyli 

budowanie mocnych relacji poprzez prezentowanie opowieści, w których klient jest bohaterem a sprzedawca jego 

przewodnikiem; diagnozowanie, czyli zaglądanie pod podszewkę rzeczywistości w celu zrozumienia prawdziwych 

wyzwań i potrzeb klienta. Kiedy już poznasz najważniejsze strategie zaprezentowane przez Iannarino, będzie ci 

znacznie łatwiej wybrać konkretne taktyki sprzedaży twojego produktu swoim klientom. Bez względu na to, czy 

obsługujesz wielkie korporacje, małe firmy, czy klientów indywidualnych, będziesz raz po raz wracał do tej 

książki po sprawdzoną wiedzę, wypróbowane strategie i naprawdę użyteczne wskazówki.  

 

 

38. Jestem żoną szejka / Laila Shukri.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabowie , Kobieta , Małżeństwo międzyetniczne , Życie 

codzienne , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/864/O 

Nowości:  2018-11 

 

Laila Shukri przerywa milczenie i opowiada o swoim tajemniczym życiu. Kim była, zanim zaczęła pisać książki? 

Jak została żoną szejką? Jak dziś wygląda jej życie? Amerykańska firma farmaceutyczna otwiera swoją filię                  

w Dubaju. Isabelle wraz ze swoją przyjaciółką wyjeżdża na zagraniczny kontrakt. Tam bardzo szybko zwraca 

uwagę jednego z najbogatszych szejków Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który proponuje jej małżeństwo. 

Czy przestroga matki okaże się prawdziwa? Jak wygląda życie żony bogatego szejka? Czy istnieje granica 

luksusu? Opowieść o tym, jaką cenę trzeba zapłacić, żeby kochać, pisać i zachować samą siebie w dalekim kraju              

i zupełnie obcej kulturze.  

 

 

39. Jesteś cudem : 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możlwym / Regina Brett ; 

[przekład Olga Siara].- Kraków : Insignis Media, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chrześcijaństwo , Samorealizacja , Samowychowanie , 

Sens życia , Wiara , Felieton 

Sygnatura:  WG-KM/888/159.9 

Nowości:  2018-11 

 

Regina Brett, doświadczona przez los dziennikarka, wie, że szczęście zależy od nas samych. Od naszych wyborów 

i decyzji, które najczęściej wcale nie są tak trudne, na jakie wyglądają. Każda próba zmiany świata wokół siebie 
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na lepsze sprawia, że dokonujemy rzeczy niemożliwych. Cudów, które są osiągalne dla każdego z nas. 

Codziennie. Autorka niezwykłej książki Bóg nigdy nie mruga, którą pokochali czytelnicy na całym świecie, nie 

stawia przed nami zadania ponad nasze siły. Pisze raz humorystycznie, innym razem refleksyjnie, ale zawsze                  

z niezachwianą wiarą w człowieka; w dobro, które w nim tkwi i które sprawia, że niemożliwe staje się możliwe. 

Jesteś cudem to zbiór inspirujących lekcji o tym, jak niewiele trzeba, by coś zmienić. To 50 felietonów, które 

obudzą w nas natchnienie. Choć każdy z nich jest zupełnie inną historią, zebrane w jednym tomie tworzą 

przewodnik pomagający dostrzec i docenić siłę zmian na lepsze - małych cudów.  

 

 

40. Judyta / Agnieszka Wojdowicz.- Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, 

copyright 2016. 

(Niepokorne / Agnieszka Wojdowicz ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Malarze , Miłość , Przyjaźń , Kraków (woj. 

małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/875/O 

Nowości:  2018-11 

 

 

Kiedy wiosną 1905 roku Judyta Schraiber, Klara Stojnowska i Eliza Wiebracht po latach rozłąki spotykają się                   

w Krakowie, każda z nich wydaje się wieść spokojne życie. To jednak tylko pozory. Judyta nie potrafi odpędzić 

wspomnień. Czuje się rozdarta: sądzi, że Wiedeń nie jest jej miejscem na ziemi, lecz boi się, by zawiedziony                    

w swych uczuciach Max, którego miłości nie potrafi odwzajemnić, nie odebrał jej córki. Przełom przyjdzie              

w Zakopanem, gdzie malarka pozna nowe prądy artystyczne swojej epoki… i spotka się z Maurycym. Klara 

również nie czuje się szczęśliwa. Nie pogodziła się z ojcem; jej niekonwencjonalny związek z Andrzejem i bunt 

przeciwko konwenansom stanowią przeszkodę w osiągnięciu porozumienia. Klara skrywa też pewną polityczną 

tajemnicę. Z jej powodu, mimo trudnej sytuacji w Kongresówce, wciąż musi odwiedzać Warszawę, choć jest to 

coraz bardziej niebezpieczne. Czy to możliwe, aby los sprzyjał jedynie Elizie?  

 

 

41. Już nie uciekam / Anna Sakowicz.- [Katowice] : Wydawnictwo Szara Godzina 

; [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pisarze , Relacje międzyludzkie , Wolontariusze , 

Kociewie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/828/O 

Nowości:  2018-11 

 

Joanna potrafi zaskakiwać zarówno siebie, jak i najbliższych. Jest narzeczoną Artura, iskrzy między nią                        

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

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

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

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

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

prawdziwy dom z właściwym partnerem.  
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42. Kartoteka 64 / Jussi Adler-Olsen ; [z języka duńskiego przełożyła Joanna 

Cymbrykiewicz].- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carl Mørck (postać fikcyjna) , Chirurdzy , Kobieta , 

Poszukiwania zaginionych , Zemsta , Dania , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/833/K 

Nowości:  2018-11 

 

1987 rok. Nete Hermansen planuje zemstę na tych, którzy przed laty się nad nią znęcali. Głównym celem ma być 

Curt Wad, charyzmatyczny chirurg, jeden z członków duńskiego ruchu nawołującego w połowie XX wieku do 

sterylizacji dziewcząt sprawiających szczególne problemy. Ponad dwadzieścia lat później detektyw Carl Morck 

prowadzi śledztwo dotyczące Rity, właścicielki burdelu, która zaginęła w latach 80. Pojawia się nowy dowód                 

w sprawie, która zniszczyła życie jego dwóm współpracownikom - sprawie, przez którą został zesłany do 

Departamentu Q. Kiedy Assad i Rose, pomocnicy Morcka, odkrywają, że w czasie zniknięcia Rity zaginęło także 

wiele innych osób, detektyw ostatecznie postanawia rozpocząć śledztwo. Badając kolejne zaginięcia, zbliża się 

stopniowo do Curta Wada, którego determinacja, by ziścić swoją wizję z młodości, osiągnęła apogeum. A brutalne 

zachowanie względem Nete i innych to zaledwie niewielki ułamek zła, do jakiego jest zdolny…  

 

 

43. Karuzela / Paulina Świst.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Karuzela podatkowa , Korupcja , Powieść 

erotyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/920/K 

Nowości:  2018-11 

 

Wielka kasa budzi wielkie namiętności. I wielkie pożądanie. Czasem otumania i ogłupia. Zupełnie jak seks, albo 

jeszcze bardziej. Dwoje młodych adwokatów, Piotr i Olka, przyjaźni się od studiów. Są uwikłani w kompletnie 

nieudane małżeństwa: mąż Oli jest hazardzistą z upodobaniem rozpuszczającym jej pieniądze, żona Piotra leczy 

się po załamaniu nerwowym. Między Olką i Piotrem nawiązuje się romans, który jeszcze bardziej komplikuje ich  

i tak trudną sytuację. Żeby była jasność: żadne z nich nie jest kryształowe. Olka ma problem z używkami, Piotr 

wyjątkowo łatwo ulega wdziękom kręcących się wokół niego dziewczyn. Łączy ich nie tylko uczucie, ale także 

chęć zrobienia wielkich pieniędzy. Korzystając z prawniczej wiedzy i kontaktów w przestępczym półświatku 

rozkręcają karuzelę podatkową. Pieniądze płyną wartkim strumieniem, wszystko idzie jak po maśle - ale tylko do 

czasu. Ktoś pękł, ktoś sypnął, ktoś poszedł na współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Olka trafia do więzienia, 

Piotr ukrywa się na Śląsku. Marzenia o bogactwie prysły… ale czy na pewno? Wiele się jeszcze może wydarzyć, 

zwłaszcza że do gry wkraczają Lilka i Kinga…  

 

 

44. Klara / Agnieszka Wojdowicz.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2018]. 

(Niepokorne / Agnieszka Wojdowicz ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emancypacja kobiet , Kobieta , Miłość , Przyjaźń , Opór 

(postawa) , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/876/O 

Nowości:  2018-11 

 

"Niepokorne" to trylogia opowiadająca o wyjątkowych kobietach, których zawiłe losy splatają się w scenerii 

młodopolskiego Krakowa. Eliza Pohorecka, Klara Stojnowska i Judyta Schraiber spełniają swoje marzenia 

kosztem wyrzeczeń i trudnych kompromisów, nierzadko płacąc wysoką cenę za szczęście. Kiedy latem 1896 roku 
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Eliza Pohorecka i Judyta Schraiber spędzają wakacje w podwarszawskim pensjonacie, Klara Stojnowska, córka 

profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, angażuje się w pierwszy na ziemiach polskich bunt robotnic w fabryce 

cygar. Jako początkująca reporterka, emancypantka, a nawet sufrażystka walcząca o prawa wyborcze dla kobiet, 

buntuje się przeciw ciasnocie poglądów krakowskich filistrów oraz konserwatyzmowi ojca. Jednak radykalizm                 

i upór dziewczyny sprawią, że zmuszona będzie wybierać między lojalnością wobec rodziny, miłością do 

mężczyzny a wiernością przekonaniom. Tymczasem Judyta, mimo przeciwności losu, realizuje swoje marzenia. 

Maluje i projektuje tkaniny, a choć w głębi duszy jest rozczarowana z trudem wywalczoną samodzielnością                   

i kolejnym nieodwzajemnionym uczuciem, patrzy z nadzieją w przyszłość. Zwłaszcza że przed nią daleka i pełna 

artystycznych wrażeń podróż do cesarsko-królewskiego Wiednia.  

 

 

45. Klinika śmierci / Harlan Coben ; [przełożył Robert Sudół].- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, 2018. 

(Thriller) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Chorzy na AIDS , Koszykarze (sportowcy) , 

Szpitale kliniczne , Zabójstwa seryjne , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść 

, Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/890/K 

Nowości:  2018-11 

 

Pierwszy thriller medyczny w dorobku mistrza suspensu. Doktor Riker pracujący w klinice na Manhattanie 

poświecił swoje życie, aby wynaleźć lekarstwo na jedna z najgorszych chorób na świecie - AIDS. Jego pacjenci, 

jeden po drugim, zostają wyleczeni. A potem - także jeden po drugim - giną z rak seryjnego mordercy… 

Tymczasem nad najbardziej medialna para w Stanach Zjednoczonych, Sara Lowell i Michaelem Silvermanem, 

zbierają się czarne chmury. Ona jest uwielbianą przez tłumy, niepełnosprawną prezenterką telewizyjną. On - 

najjaśniejszą gwiazda drużyny koszykarskiej New York Knicks. Do szczęścia brakuje im tylko dziecka. Kiedy 

okazuje się, ze Sara jest w ciąży, ich radość przyćmiewa straszna diagnoza - Michael jest chory na AIDS. Doktor 

Harvey Riker namawia ich do wzięcia udziału w jego badaniach. Czy w ten sposób znajdą się na celowniku 

mordercy?  

 

 

46. Kobieta w klatce / Jussi Adler-Olsen ; [z języka duńskiego przełożyła Joanna 

Cymbrykiewicz].- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carl Mørck (postać fikcyjna) , Kobieta , Uprowadzenie , 

Poszukiwania zaginionych , Dania , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/834/K 

Nowości:  2018-11 

 

W roku 2002 z pokładu promu kursującego między Rodby a Puttgarden znika młoda piękna parlamentarzystka, 

Merete Lynggaard. Nie ma żadnych świadków zdarzenia ani śladów zaginionej. Policja podejmuje zakrojone na 

szeroką skalę śledztwo, jednak bez rezultatów. W roku 2007 zostaje utworzony Departamentu Q, specjalny 

wydział policji zajmujący się nierozwiązanymi sprawami sprzed lat. Na jego czele staje Carl Morck                               

z kopenhaskiego Wydziału Zabójstw. Morck wraz ze swoim tajemniczym arabskim asystentem Assadem 

przejmuje śledztwo w sprawie Merete i szybko orientuje się, że jej zniknięcie nie było nieszczęśliwym 

wypadkiem. Czy kontrowersyjny policjant wraz z ekscentrycznym pomocnikiem zdołają zakończyć koszmar 

kobiety, nim sami padną ofiarą szaleńczego planu?  
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47. Komisarz / Paulina Świst.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel kobietami , Ludzie bogaci , Ojcowie i córki , 

Policjanci , Prokuratorzy , Polska , Powieść erotyczna , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/921/K 

Nowości:  2018-11 

 

Zuzanna Kadziewicz żyje jak pod kloszem. Kochający ojciec-biznesmen trzyma nad ukochaną jedynaczką parasol 

finansowy. Zuzanna pracuje jako pedagog z pasji, nie dla chleba. Uwielbia pomagać dzieciom. W jej 

odrealnionym świecie pewnego dnia pojawia się mężczyzna… Radosław jest wykształcony, męski, przystojny, 

dobrze wychowany, zamożny. Potrafi się znaleźć w teatrze, cierpliwie doradzać w butikach. W dodatku, po pięciu 

tygodniach znajomości, wyjaśnia się, że jest gentelmanem w łóżku. Prawdziwy ideał. Niestety, wyśniony 

mężczyzna okazuje się policjantem. Komisarz Radosław Wyrwa - fachowiec od działań "pod przykrywką". 

Zuzanna to dla niego tylko figurantka, zaledwie narzędzie służące do rozpracowania ciemnych interesów ojca. 

Antoni Kadziewicz, na pozór szanowany biznesmen na pokaz, w rzeczywistości zwabia z Ukrainy dziewczyny do 

domów publicznych. Zadłużony, szantażowany przez ukraińskich mafiosów, nie potrafi wydostać się z matni. 

Szansą może być współpraca z prokuratorem Łukaszem Zimnickim. "Zimny" przedstawia plan. Kadziewicz                  

w obawie przed dożywociem, godzi się zostać wtyką.  

 

 

48. Kopia doskonała / Małgorzata Rogala.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Poznań] : Czwarta Strona-Wydawnictwo Poznańskie, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fałszerstwo dzieł sztuki , Prywatni detektywi , Trauma , 

Uprowadzenie , Lyon (Francja) , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/919/K 

Nowości:  2018-11 

 

Dominika otrzymuje zlecenie wyjazdu do Lyonu w celu skopiowania jednego z obrazów. Po skończonej pracy 

obraz znika, a kopistka nie wraca do Polski. Gdy jej babcia otrzymuje zdjęcie wnuczki na tle słynnego lyońskiego 

muralu, jest przekonana, że to zakamuflowana wiadomość. Prosi o pomoc Celinę - początkującą prywatną 

detektyw.  Celina wie, że decydując się na pomoc, będzie zmuszona do walki ze swoimi fobiami i pokonania 

traumy, której doznała dwa lata wcześniej. Mimo to podąża śladami kopistki. Ciągle jednak ktoś jest o krok przed 

nią. Żeby tego było mało, śladem Celiny podąża pewien tajemniczy mężczyzna…  

 

 

49. Koralina / Neil Gaiman ; [przełożyła Paulina Braiter].- Warszawa : 

Wydawnictwo Mag : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przeprowadzka , Relacje międzyludzkie , Rodzice , 

Rzeczywistość alternatywna , Walka dobra ze złem , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/804/F 

Nowości:  2018-11 

 

Dzień po przeprowadzce Koralina postanowiła zwiedzić cały dom... W nowym mieszkaniu, do którego Koralina 

przeprowadziła się z rodzicami, jest dwadzieścia jeden okien i czternaścioro drzwi. Trzynaścioro z nich otwiera się 

zwyczajnie, czternaste zaś są zamknięte na klucz. Za nimi znajduje się tylko ściana z cegieł - przynajmniej do 

dnia, w którym Koralina otwiera je i odkrywa przejście do innego domu, który na pierwszy rzut oka niczym nie 

różni się od jej własnego. Ale pozory mylą... Z początku nowo odkryte mieszkanie wydaje się jej cudowne. Na 

obiad dostaje same smakołyki, a w pudełku z zabawkami czekają anioły, które po nakręceniu fruwają po pokoju, 

książki, w których ilustracje wyglądają, jakby ożywały, małe główki dinozaurów, które na zawołanie klekocą 
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zębami. Jednakże w nowym domu są też nowi rodzice, którzy chcieliby, żeby Koralina została ich córeczką. Chcą 

ją odmienić, zatrzymać i nigdy nie oddać jej z powrotem. W lustrach zaś kryją się nieszczęśliwe dzieci, zagubione 

dusze...  

 

 

50. Koszmary zasną ostatnie / Robert Małecki.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Warszawa] : Audioteka ; [Poznań] : Czwarta Strona, 

[2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marek Bener (postać fikcyjna) , Dziennikarze , Osoby 

zaginione , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/906/K 

Nowości:  2018-11 

 

Mroźny luty 2017 roku. Podczas śnieżnej zawieruchy Marek Bener rozpoczyna poszukiwania ofiary mobbingu 

Jana Stemperskiego. Mężczyzna zapewne targnął się na życie, dlatego dziennikarz zamierza szybko odnaleźć jego 

zwłoki, by zmierzyć się z własnymi problemami. Parę miesięcy wcześniej dostał zdjęcie, które zrujnowało go 

psychicznie, a teraz trzyma w rękach kolejne. Owładnięty strachem i sparaliżowany niemocą powinien stanąć do 

walki, której stawką będzie prawda o losie jego zaginionej żony. Ale Bener sam już nie wie, czy - w obliczu 

nowych faktów - woli poznać tę prawdę, czy śnić wciąż na nowo te same koszmary…  

 

 

51. Kradzione róże / Anna Łacina.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Warszawa] : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Miłość , Pielgrzymki , 

Przyjaźń , Rodzeństwo , Toksyczne związki , Wakacje , Częstochowa (woj. 

śląskie) , Grecja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/856/O 

Nowości:  2018-11 

 

Studentka medycyny wyjeżdża na wymarzone wakacje do Grecji. Tymczasem jej młodsza siostra jak co roku 

wyrusza do Częstochowy. Po raz pierwszy nie towarzyszy jej nikt z rodziny. Tej pielgrzymki nigdy nie zapomni... 

Co może się przytrafić wśród starożytnych ruin i zapierających dech w piersiach krajobrazów? Czy aby uchronić 

kogoś przed niebezpieczeństwem, wystarczy po prostu mocno kochać? Jak poradzi sobie rodzina wystawiona na 

poważną próbę?  

 

 

52. Król / Szczepan Twardoch ; [konsultacja judaistyczna: Ewa Geller].- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy , Przemoc , Żydzi , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/923/H 

Nowości:  2018-11 

 

Żydowski gangster. Polskie piekło. Warszawa 1937. Nowa powieść Szczepana Twardocha w interpretacji Macieja 

Stuhra. Piękne samochody, kobiety, zimna wódka i gorąca krew. Boks, dzielnice nędzy i luksusowe burdele, błoto 

Woli i eleganckie ulice Śródmieścia. Żydzi i Polacy. Getto ławkowe i walki uliczne. Etniczny, społeczny, religijny 

i polityczny tygiel Warszawy 1937 roku. A ponad wszystkimi podziałami zasady gangsterskiego świata, w którym 

siła jest najcenniejszą walutą. Wszystko zaczyna się w zatłoczonej sali Kina Miejskiego, gdzie 
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rozentuzjazmowana publiczność przygląda się walce bokserskiej. Trwa ostatnie starcie w meczu o drużynowe 

mistrzostwo stolicy. Polscy kibice dopingują reprezentanta Legii - znanego falangistę Andrzeja Ziembińskiego.              

Z żydowskich trybun dobiegają okrzyki na cześć zawodnika klubu Makabi Warszawa, Jakuba Szapiry. Ten 

wieczór należy do niego. Wśród wiwatów jednych i gwizdów drugich, triumfowi Szapiry przyglądają się 

siedemnastoletni Mojżesz Bernsztajn oraz Kum Kaplica - stary bojownik PPS, socjalista i król warszawskiego 

półświatka. Czterdzieści lat później, w Tel Awiwie, emerytowany żołnierz Mosze Inbar pochyla się nad maszyną 

do pisania, by powrócić do wieczoru, w którym po raz pierwszy ujrzał na ringu pięknego, zuchwałego                          

i niezmiernie pewnego siebie boksera. Wówczas nie wiedział jeszcze, że w 1937 roku to właśnie Szapiro, prawa 

ręka Kaplicy, zabił jego ojca z powodu niespłaconego długu. Nie przypuszczał też, jak wiele w jego życiu zmieni 

jeden wieczór i spotkanie z Kumem Kaplicą… Targani namiętnościami bohaterowie, żywe konflikty i emocje, 

wciągająca akcja i jej nieprzewidywalne zwroty. Do tego pierwszy w polskiej powojennej literaturze tak ciekawy  

i wolny od mitologizowania portret żydowskiego bohatera oraz pasjonujące realia Warszawy lat 30. XX wieku. 

Literacki knock-out.  

 

 

53. Królestwo kanciarzy / Leigh Bardugo ; [przełożył Wojciech Szypuła].- 

Warszawa : Wydawnictwo Mag : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Oszustwo , Przestępcy , Spisek , 

Władza , Powieść przygodowa , Fantasy 

Sygnatura:  WG-KM/791/F 

Nowości:  2018-11 

 

Kaz Brekker i jego ekipa dopiero co przeprowadzili skok przekraczający najśmielsze wyobrażenia. Zamiast jednak 

dzielić sowite zyski, muszą walczyć o życie. Zostali wystawieni do wiatru i poważnie osłabieni; dokucza im brak 

funduszy, sprzymierzeńców i nadziei. Na ulicach miasta trwa wojna. Wzajemna lojalność w obrębie ekipy - i tak 

już krucha i wątpliwa - zostaje wystawiona na ciężką próbę. Kaz i jego ludzie muszą się postarać, żeby znaleźć się 

po stronie zwycięzców. Bez względu na koszty.  

 

 

54. Krótka wymiana ognia / Zyta Rudzka.- Warszawa : Biblioteka Akustyczna : 

we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2018. 

(Archipelagi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Matki i córki , Osoby w wieku starszym , Poeci 

polscy , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/859/O 

Nowości:  2018-11 

 

Pewnego dnia podszedł do mnie mężczyzna z papierosem: ma pani ogień? Odpowiedź zajęła mi kilka lat, ale 

pytanie było jak iskra. Moja wyobraźnia zajęła się i stanęła w płomieniach. Buchały metafory - pirotechniczne, 

miłosne, nawet strażackie. Kopciła się historia. A może było tak, że to ja podeszłam, o nic się nie prosiłam, tylko 

kazałam sobie podać ogień. I po to samo wysłałam moje bohaterki. Mówiąc najkrócej. Zyta Rudzka.  

 

55. Kruchość jutra / Ewa Bauer.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl 

; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Szara Godzina, [2018]. 

(Kolory uczuć / Ewa Bauer ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Problemy małżeńskie , Przebaczenie , Rozwód , Tajemnica 

, Powieść obyczajowa 
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Sygnatura:  WG-KM/839/O  

Nowości:  2018-11 

 

Czy jeden mail może uruchomić lawinę nieszczęść? Pewien e-mail odnaleziony w komputerze męża wywraca 

świat Anny do góry nogami. Kobieta zabiera dzieci i próbuje ułożyć sobie życie na nowo u boku innego 

mężczyzny. Podczas rozprawy rozwodowej wychodzą na jaw zaskakujące fakty z przeszłości bohaterów, które 

gwałtownie zmienią bieg wydarzeń… "Kruchość jutra" to nowe, zmienione wydanie drugiego tomu cyklu "Kolory 

uczuć".  

 

 

56. Księga cmentarna / Neil Gaiman ; [przełożyła Paulina Braiter].- Warszawa : 

Wydawnictwo Mag : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cmentarze , Chłopcy , Duchy , Sieroty , Zabójstwo , 

Zaświaty , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/805/F 

Nowości:  2018-11 

 

Kiedy małemu dziecku udaje się uciec przed mordercą zamierzającym zabić całą rodzinę, kto mógłby 

przypuszczać, że schronienia udzieli mu miejscowy cmentarz? Wychowany przez zamieszkujące go duchy, zjawy 

i widma, Nik musi uczyć się życia od umarłych. Ale wciąż grozi mu niebezpieczeństwo, bo morderca nie ustaje             

w wysiłkach, żeby dokończyć swoje zadanie...  

 

 

57. Lilianna / Dorota Ponińska.- Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, 

[2018]. 

(Podróż po miłość / Dorota Ponińska ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hemingway, Ernest (1899-1961) , Kobieta , Miłość , 

Relacje międzyludzkie , Rodzina , Floryda (Stany Zjednoczone ; stan) , Polska , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/826/O 

Nowości:  2018-11 

 

Marta jest pewną siebie, odnoszącą sukcesy młodą kobietą. Ma w życiu jeden cel: wspiąć się na szczyt kariery 

zawodowej. Kierując się wpojoną przez babkę nauką, że kobieta może liczyć tylko na siebie, nie zostawia              

w swoim życiu miejsca dla żadnego mężczyzny. Wytrwale unika zaangażowania i bliskości. Kiedy jednak w jej 

ręce trafi pamiętnik babci Lilki, coś się zmieni. Podążając śladami antenatki, Marta będzie miała okazję nie tylko 

odkryć prawdziwą historię rodziny, lecz także spojrzeć z dystansem na własne życie. Czy zdecyduje się je 

przewartościować? Powieść przenosi czytelników do Ameryki lat trzydziestych - fascynującej ery swingu, klubów 

jazzowych Harlemu oraz słonecznych wybrzeży Florydy. W tym wyjątkowym miejscu spotkają się z samym 

Ernestem Hemingwayem.  

 

 

58. Lissy / Luca D'Andrea ; [polish translation by Andrzej Szewczyk].- Warszawa 

: Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Góry , Osoby zaginione , Przestępcy , Wypadek drogowy , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/893/S 
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Nowości:  2018-11 

 

Piękna młoda Marlene, chce zerwać z przeszłością, decyduje się wyjść za Herr Wegenera, bogatego kryminalistę. 

Po kilku latach postanawia jednak zostawić męża, a odchodząc, zabiera coś bardzo wartościowego. Podczas 

ucieczki dochodzi do wypadku, Marlene rozbija samochód i traci przytomność. Na ratunek zjawia się Simon 

Keller - tajemniczy pustelnik mieszkający wysoko w górach. Mężczyzna z troską zajmuje się Marlene. Powoli 

zaczyna się budować między nimi przedziwna więź... Tymczasem Herr Wegener rozpoczyna poszukiwania żony. 

Jej zniknięcie wywołało niebezpieczne skutki, uderzające w potężną organizację przestępczą. W sprawę zostaje 

zaangażowany bezimienny zaufany człowiek, co oznacza wyrok: Marlene musi zginąć. Czy pustelnik zdoła ją 

ochronić? A czy Marlene rzeczywiście może zaufać Simonowi?  

 

 

59. Lśnienie : słuchowisko / Stephen King ; [translation by Zofia Zinserling].- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Mężczyzna , Pisarze , Rodzina , Uzależnieni , 

Zjawiska paranormalne , Kolorado (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Horror , 

Słuchowisko 

Sygnatura:  WG-KM/902/G 

Nowości:  2018-11 

 

Powieść uważana przez wielu czytelników za horror wszech czasów - tym razem w formie słuchowiska                           

z udziałem największych gwiazd polskiego kina. Jack Torrance, były nauczyciel, a obecnie poszukujący weny 

pisarz, otrzymuje pracę dozorcy w opuszczonym na okres zimowy górskim hotelu Panorama. Kiedy burze śnieżne 

odcinają od świata rodzinę Torrance'ów, obdarzony telepatycznymi zdolnościami Danny, pięcioletni syn Jacka, 

odkrywa, że hotel jest nawiedzony, a duchy powoli doprowadzają jego ojca do obłędu. Sytuacja staje się coraz 

bardziej napięta, aż pewnego dnia mężczyzna przestaje nad sobą panować...  

 

 

60. Łaskun / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Daniel Podgórski (postać fikcyjna) , Klementyna Kopp 

(postać fikcyjna) , Policjanci , Lipowo (woj. kujawsko-pomorskie ; miejscowość 

fikcyjna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/912/K 

Nowości:  2018-11 

 

Opowieści o Lipowie łączą w sobie elementy klasycznego kryminału i powieści obyczajowej z rozbudowanym 

wątkiem psychologicznym. Porównywane są do książek Agathy Christie i powieści szwedzkiej królowej gatunku, 

Camilli Läckberg. W domu pewnego bezrobotnego sędziego policja odkrywa makabryczną inscenizację. Sprawca 

stworzył postać składającą się z rozczłonkowanych zwłok prawnika i nieznanej kobiety. Wkrótce okazuje się, że 

na miejscu zbrodni znajduje się dowód obciążający aspiranta Daniela Podgórskiego. Odkrycia tożsamości drugiej 

ofiary tylko pogarsza sytuację policjanta. Czyżby to Daniel był mordercą? A może to ktoś z komendy chce go 

wrobić w podwójne zabójstwo? Ale sskoro Podgórski jest niewinny, to dlaczego ucieka?  
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61. Maria / Dorota Ponińska.- Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, 

copyright 2018. 

(Podróż po miłość / Dorota Ponińska ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ajvazovskij, Ivan Konstantinovič (1817-1900) , Kobieta , 

Malarstwo (sztuka) , Miłość , Rodzina , Świadomość narodowa , Wojna krymska 

(1853-1856) , Wybory życiowe , Półwysep Krymski (Ukraina) , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/827/O 

Nowości:  2018-11 

 

Emilia wiedzie bezpieczne życie u boku tureckiego męża, dopóki napięte stosunki pomiędzy imperium osmańskim 

a Rosją nie doprowadzą do wybuchu wojny krymskiej. To burzy spokój rodziny. Zakir postanawia bowiem 

przyłączyć się do walk, a żona podąża za nim, choć oznacza to rozstanie z ukochanym synem.  Jak potoczą się 

dalsze losy Emilii? Czy jej dorastająca w Rosji córka Maria pozna prawdę o swoich tureckich korzeniach oraz 

starszego brata? Czy dorosły już Kemal wybaczy matce, że go porzuciła jako dziecko, wybierając swobodne życie 

poza haremem? Dorota Ponińska umieszcza swoje bohaterki w wielonarodowościowym środowisku pośród 

przepięknego krajobrazu Półwyspu Krymskiego, którego uroda stanowi inspirację dla poetów i malarzy. Zabierze 

czytelnika także do Petersburga, Paryża i Stambułu. Przy okazji przedstawi sylwetkę Iwana Ajwazowskiego, 

wybitnego malarza marynisty z końca XIX wieku, oraz innych twórców jego pokolenia.  

 

 

62. Mąż potrzebny na już / Małgorzata Falkowska.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/847/O 

Nowości:  2018-11 

 

 

Lekka komedia z nutą romantyzmu, opowieść o sześciu przyjaciółkach z dzieciństwa, które mimo różnych 

zawodów i zainteresowań wspierają się w ważnych momentach życia. 28-letnie singielki, dzielące swoje sekrety 

od czasów podstawówki, kłócą się o wszystko, ale postanawiają kibicować Bernadecie w realizacji ambitnego 

planu. Coroczna zabawa w postanowienia noworoczne staje się dla niej początkiem trudnej drogi w poszukiwaniu 

męża. Jej perypetie ukazują, jak ciężko w XXI wieku znaleźć idealnego kandydata, mimo wielu możliwości, jakie 

daje nam świat. Bernadeta w każdym napotkanym mężczyźnie widzi przyszłego męża, ale kolejne związki 

przynoszą rozczarowania.  

 

 

63. Mgnienie / Marcel Woźniak.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl 

; [Poznań] : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leon Brodzki (postać fikcyjna) , Zabójstwa seryjne , Toruń 

(woj. kujawsko-pomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/877/K 

Nowości:  2018-11 

 

Leon Brodzki wraca do gry! Nawet gdy Heraklit ląduje za kratkami, policjant nie może długo cieszyć się 

spokojem. Brutalne morderstwo i porwanie młodej dziewczyny zmuszają go do wznowienia śledztwa. Sprawa jest 

trudniejsza, bo dotyczy jego rodziny, a morderca będzie zabijał póki nie złapie go policja. Brodzki zaczyna 

prawdziwy wyścig z czasem. W Mgnieniu detektyw mierzy się z własnymi demonami i mrocznym 
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przeciwnikiem. Dokąd prowadzi trop Człowieka w Kapeluszu? Jaką zagadkę skrywa przeszłość rodziny 

Brodzkich? Ile osób musi zginać, by detektyw rozwiązał zagadkę? Gdy zegar zbrodni tyka, najistotniejsze są 

wskazówki.  

 

 

64. Miłość zostaje na zawsze / Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska.- Warszawa 

: Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal , copyright 

2018. 

(Ogród Zuzanny / Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzypokoleniowe , Rodzina , Uczucia 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/840/O 

Nowości:  2018-11 

 

Zuzanna i Adam poznali i pokochali się na studiach, jednak nie dane było im być razem. Adam wyjechał na studia 

za granicę, po jakimś czasie ożenił się i przejął zarząd nad majątkiem teściów. Zuzanna zaś rzuciła naukę, krótko 

była mężatką, a od lat samotnie wychowuje dziecko. Jednak los jest przewrotny i - po trzynastu latach - spotykają. 

Adam zamawia projekt ogrodu, którym zajmować się ma właśnie Zuzanna. Kobieta postanawia przekazać mu 

wiadomość ukrytą w roślinach. W końcu nie od dziś fascynuje ją sekretny język kwiatów, często "pisze" w ten 

sposób wiadomości do swoich bliskich. Czy Adam zdoła zrozumieć ukryte przesłanie?  

 

 

65. Morfina / Szczepan Twardoch.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kampania wrześniowa (1939) , Męskość , Świadomość 

narodowa , Warszawa (woj. mazowieckie) , Górny Śląsk , Powieść historyczna , 

Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-KM/922/P 

Nowości:  2018-11 

 

Pierwsze dni okupacji niemieckiej. Warszawa trwa w niepewności. W mieście ukrywa sie Konstanty Willeman, 

syn niemieckiego oficera o arystokratycznych korzeniach i spolszczonej Ślązaczki, podporucznik, który po 

kampanii wrześniowej próbuje uwolnić sie od obowiązków wojskowych. Ma trzydzieści lat, żonę i syna. Matka 

wychowała go na Polaka: służył w polskim wojsku, ożenił sie z Polką, ale dla Willemanna to wciąż zbyt mało, by 

wiedzieć, kim właściwie jest. Dotąd prowadził w Warszawie rozrywkowe życie bon vivanta, obracał się                         

w artystycznych. W rozwiązłości i narkotyzowaniu się nie przeszkodziła mu nawet wojna. Ten "człowiek bez 

serca i ojczyzny" pragnie nade wszystko zdobyć kolejna buteleczkę morfiny i mimo okupacji żyje swoim dawnym 

życiem bywalaca i kobieciarza. Zanurzony w nocnym życiu Warszawy poznaje Stefana Witkowskiego, przywódcę 

otoczonej aurą skandalu konspiracyjnej organizacji wywiadowczej, zwanej muszkieterami. Konstanty wbrew 

swojej woli pod przybranymi nazwiskami rozpoczyna działalność konspiracyjną, która tylko pogłębi jego 

dylematy i doprowadzi do wielu dramatycznych wydarzeń...  

 

 

66. Motylek / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński S-ka - Prószyński 

Media, copyright 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klementyna Kopp (postać fikcyjna) , Kobieta , Zabójstwa 

seryjne , Zakonnice , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/913/K 
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Nowości:  2018-11 

 

W mroźny zimowy poranek na skraju mazurskiej wsi zostaje znalezione ciało zakonnicy. Początkowo wydaje się, 

że kobietę potrącił samochód. Szybko okazuje się jednak, że ktoś ją zabił i potem upozorował wypadek. Kilka dni 

później ginie kolejna osoba. Ofiary nie wydają się być ze sobą w żaden sposób związane. Zaczyna się wyścig                 

z czasem. Policja musi odnaleźć mordercę, zanim zginą następne kobiety. Śledztwo ujawnia tajemnice mrocznej 

przeszłości zakonnicy, przy okazji odkrywając też mniejsze lub większe przewiny mieszkańców sielskiej 

miejscowości. 

 

 

67. Mój szef jest idiotą : jak poradzić sobie z szefem, aby nie przeszkadzał nam w 

pracy / Thomas Erikson ; [tłumaczenie Diana Hasooni-Abood].- Warszawa : 

Wielka Litera, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja interpersonalna , Menedżerowie , Motywacja 

pracy , Osobowość , Relacje międzyludzkie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/895/005 

Nowości:  2018-11 

 

Znany szwedzki trener i behawiorysta rozprawia się ze złymi szefami. I przekonuje, że nawet z najcięższymi 

przypadkami można się dogadać. Czy wiecie, że ludzie najczęściej zwalniają się z powodu szefa, a nie z powodu 

pracy? Zastanawiasz się czasami, dlaczego szef zachowuje się tak a nie inaczej? Rozmyślasz, jak powinieneś 

ułożyć sobie z nim relacje, by praca przestała być horrorem? A może sam jesteś szefem i codziennie zmagasz się      

z pracownikami, którzy ewidentnie się obijają? Jeśli tak, to ta książka jest właśnie dla Ciebie. Powiedzmy sobie 

szczerze: świat jest pełen złych szefów. Na każdym szczeblu, w każdej firmie znajdziemy szefów, którzy 

przysparzają problemów sobie, współpracownikom, są niekompetentni i zwyczajnie wredni. Mamy szefów, którzy 

unikają odpowiedzialności, i takich, przez których przemawia czyste zło. Część z nich jest tak nieudolna, że firma 

w zasadzie dałaby sobie lepiej radę bez nich. Jesteś tego świadomy, a mimo to codziennie musisz wykonywać ich 

głupie polecenie. I do tego z uśmiechem… Pewnie często zadajesz sobie pytanie, co właściwie myśli twój szef                

i skąd się biorą jego irracjonalne zachowania. Dlaczego więc nie przyjrzeć się źródłom niektórych jego dziwactw, 

aby zabezpieczyć się przed ich przykrymi skutkami? Unikanie bycia palantem nie wymaga żadnego 

wykształcenia. Wystarczy tylko trochę zdrowego rozsądku.  

 

 

68. Nauczyciel tańca / Anna Dąbrowska.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira Publishing, 

[2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choreoterapia , Miłość , Nauczyciele tańca , Rodzeństwo , 

Trauma , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/845/O 

Nowości:  2018-11 

 

Byli jak dwa kontrastowe kolory - czerń i biel. Nosili w sobie mrok, lecz wierzyli, że uczucie, które ich połączyło, 

okaże się silniejsze niż narastające od lat ciemności… To opowieść o chłopaku, który tańczy, by wyrzucić 

drzemiącą w nim złość, oraz o kobiecie, która skrywa wielką tajemnicę. To także historia jej siostry, cierpiącej na 

rzadką chorobę, dla której taniec okazuje się wybawieniem. Co się stanie, gdy splotą się losy tej trójki? 

"Nauczyciel tańca" to powieść, która pokazuje, że miłość może przezwyciężyć wszystko!  
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69. Nie i tak / Adam Ferency w rozmowie z Mają Jaszewską.- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Editio) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ferency, Adam (1951- ) , Aktorzy polscy , Film polski , 

Reżyserzy polscy , Teatr polski , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-KM/802/929-051 

Nowości:  2018-11 

 

Aktor spełniający się w najróżniejszych rolach, pozbawiony złudzeń artysta. Nadwrażliwy na dźwięki i zapachy, 

przedkładający własną imaginację nad ścisłą prawdę historyczną, uznający niekonsekwencję za fantastyczny, 

życiodajny żywioł. Uszczypliwy, zgryźliwy, nieco zgorzkniały i daleki od chęci przypodobania się komukolwiek, 

zwłaszcza w kwestii osobistych poglądów na świat i kondycję człowieka. Taki właśnie jest Adam Ferency - aktor 

największych polskich scen teatralnych, mający na koncie także około setki ról w filmach i serialach. Rozmowa, 

którą przeprowadziła Maja Jaszewska, jest absolutnie niestandardowa. Próżno szukać tu anegdot teatralnych, 

plotek z prywatnego życia aktorów czy reżyserów. Są za to dywagacje na temat podróży w przeszłość, opowieści 

o mandolinie i o szkole teatralnej, w której Ferency przestał uczyć, kiedy zdał sobie sprawę, że każdy aktor 

powinien samodzielnie wypracować własną technikę. Rozmowy dotyczą literatury, przyjaźni, kuchni, wolności, 

kontaktów z bezpieką i... słów zakłamujących rzeczywistość. To prawdziwa uczta intelektualna, bez blichtru                

i udawania. Sporo w niej gorzkich słów, sporo także przenikliwych uwag o naszej rzeczywistości, przeszłości                   

i przyszłości. Adam Ferency opowiada także o swoich najważniejszych rolach, o nastawieniu do nich i do życia,              

o lękach, zachwytach i rozczarowaniach. Ta książka daje do myślenia i pozwala inaczej spojrzeć na rzeczywistość. 

Nie tylko tę teatralną czy filmową.  

 

 

70. Nie odpuszczaj / Harlan Coben ; [przełożył Andrzej Szulc].- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, 2018. 

(Thriller) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Rodzeństwo , Sekrety rodzinne , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/891/K 

Nowości:  2018-11 

 

Detektyw Napoleon "Nap" Dumas z przedmieść New Jersey w ostatniej klasie szkoły średniej stracił brata. Leo                 

i jego dziewczyna Diana zostali znalezieni martwi na torach kolejowych. W tym samym czasie Maura, 

dziewczyna, którą Nap uważał za miłość swojego życia, zniknęła bez śladu. Przez piętnaście lat Nap Dumas 

bezskutecznie szukał ukochanej Maury. I liczył na wyjaśnienie zagadkowej śmierci brata. Wygląda na to, że 

wkrótce uda mu się poznać tajemnice sprzed lat. Kiedy śledczy znajdują odciski palców Maury w wynajętym 

samochodzie należącym do podejrzanego o morderstwo, Nap rozpoczyna gorączkowe śledztwo. Zamiast 

odpowiedzi natrafia jednak na kolejne niewiadome. Okazuje się, że nie wiedział nic ani o kobiecie, którą kochał, 

ani o przyjaciołach z dzieciństwa, ani o opuszczonej bazie wojskowej, w pobliżu której dorastał, a przede 

wszystkim - nie wiedział nic o Leo i Dianie, których śmierć jest o wiele bardziej mroczna i przerażająca, niż 

kiedykolwiek mógłby sobie wyobrazić.  

 

 

71. Nieautoryzowana autobiografia / Kuba Wojewódzki.- Warszawa : Wielka 

Litera, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wojewódzki, Kuba (1963-) , Celebryci , Dziennikarze , 

Program telewizyjny , Polska , Autobiografia 
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Sygnatura:  WG-KM/924/929-051 

Nowości:  2018-11 

 

Przygotujcie się na największy show Kuby Wojewódzkiego. L'enfant terrible polskiego show biznesu. O jego 

medialnej osobowości powstały już prace naukowe, a typowa dla niego bezczelność stała się telewizyjną 

dyscypliną olimpijską. Pogromca osobowości płaskich i bez charakteru. Wyznawca zasady, że przeginanie pały to 

takie samo prawo obywatelskie jak udział w wyborach. Bohater kultury pop, gość z krainy próżności. Od dziecka 

lubił szokować, a rzeczywistość dawała mu do zabawy niezbędne gadżety i okoliczności. Chciał zostać aktorem, 

ale znawcy sceny prognozowali mu rolę halabardnika albo aktora grającego kroki za sceną. Został więc królem 

błaznów. Jego autobiografia to skarbnica błyskotliwych bon motów, genialnych ripost, ciętych komentarzy. 

Kronika medialnego żywota, którego intensywnością można spokojnie obdzielić kilku celebrytów, a gażą za 

odcinek talk show wykarmić powiat. To też opowieść człowieka zasmuconego kondycją myślenia społeczeństwa, 

które głowy używa głównie do potakiwania. Człowiek-kameleon, właściciel ego widocznego z kosmosu, genialny 

publicysta, człowiek instytucja, ojciec chrzestny i grabarz wielu karier. Kim jest Kuba Wojewódzki? Bezczelna, 

irytująca i bulwersująca - najlepsza autobiografia celebryty.  

 

 

72. Nieznajoma w domu / Shari Lapena ; [przekład Piotr Kuś].- Poznań : Zysk i S-

ka Wydawnictwo ; [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Małżeństwo , Tajemnica , Wypadek drogowy , 

Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/904/P 

         Nowości:  2018-11 

 

Karen i Tom są szczęśliwi. Mają uroczy dom w prestiżowej dzielnicy, wciąż są praktycznie nowożeńcami i nie 

mają dzieci, które mogłyby zepsuć idealne początki wspólnego życia. Ale pewnego dnia po powrocie do domu 

Tom stwierdza, że Karen zniknęła - na podjeździe nie ma jej samochodu… Wyjechała w wielkim pośpiechu. 

Nagle ktoś puka do drzwi - to policjanci, którzy chcą zabrać Toma do szpitala. Jego żona miała wypadek 

samochodowy - straciła panowanie nad pojazdem, kiedy pędziła z nieprzepisową prędkością przez najpodlejszą 

dzielnicę w mieście. Z wypadku Karen wyszła ze wstrząśnieniem mózgu i kilkoma zadrapaniami. W zasadzie 

szybko wydobrzała, jednak nie pamięta, co robiła i gdzie przebywała… Gdy Karen wraca do domu z Tomem, 

okazuje się, że oboje są sobie obcy. Każde z nich ma coś do ukrycia. Każde ma tajemnicę, dla której mogłoby 

nawet zabić, byleby tylko nie wydostała się na światło dzienne. A policja naciska, by poznać prawdę...  

 

 

73. Nigdziebądź / Neil Gaiman ; przełożyła Paulina Braiter.- Warszawa : 

Wydawnictwo Mag : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magia , Rzeczywistość alternatywna , Londyn (Wielka 

Brytania) , Opowiadania i nowele , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-KM/806/F 

Nowości:  2018-11 

 

Pod ulicami Londynu leży świat, o którym ludziom nawet się nie śniło. Kiedy Richard Mayhew pomaga 

znalezionej na ulicy rannej dziewczynie, jego nudne życie w mgnieniu oka zmienia się nie do poznania. 

Dziewczyna ma na imię Drzwi, ucieka przed dwoma zabójcami w czarnych garniturach i pochodzi z Londynu 

Pod. Zwykły odruch litości poprowadzi Richarda w miejsce pełne potworów i aniołów, gdzie w labiryncie 

mieszka Bestia, a stary Hrabia urządził sobie dwór w pociągu metra. Wszystko to jest dziwnie znajome, a przecież 

kompletnie obce...  
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74. Nora / Katarzyna Puzyńska.- [Warszawa] : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media : wydano we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Daniel Podgórski (postać fikcyjna) , Klementyna Kopp 

(postać fikcyjna) , Policjanci , Lipowo (woj. kujawsko-pomorskie ; miejscowość 

fikcyjna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/914/K 

Nowości:  2018-11 

 

Berenika jest zbuntowana i lubi chadzać własnymi ścieżkami. Po raz kolejny znika z domu. Jednak tym razem 

wszystko wydaje się być nie tak jak zazwyczaj. Co gorsza w sprawę zaangażowany jest ojciec jednego                         

z policjantów. Tymczasem w odległym o kilkadziesiąt kilometrów szpitalu psychiatrycznym zostaje zabita 

pacjentka. Na kilka godzin przed śmiercią wysyła enigmatyczną wiadomość z prośbą o pomoc. Czyżby wiedziała, 

że ktoś targnie się na jej życie? Jaki ma z tym wszystkim związek brutalnie okaleczone ciało odnalezione obok 

niedziałającej już dawno karuzeli? Co kryje studnia w zagajniku wśród pól? Czy aspirant Daniel Podgórski 

uporządkuje wreszcie swoje życie prywatne i zdoła powstrzymać mordercę, zanim zginie ktoś jeszcze?  

 

 

75. Obsesyjna miłość / Elena Ferrante ; [z języka włoskiego przełożyła Lucyna 

Rodziewicz-Doktór].- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Miłość , Śledztwo i dochodzenie , Śmierć 

bliskiej osoby , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/898/P 

Nowości:  2018-11 

 

"Obsesyjna miłość" - pierwsza książka Eleny Ferrante - to jedna z najważniejszych i najbardziej oryginalnych 

współczesnych włoskich powieści, która ujawniła talent autorki. Zrealizowany w oparciu o książkę film                       

w reżyserii Maria Martonego odniósł wielki sukces. Historia opowiada o relacjach Amalii i Delii, matki i córki, 

którym autorka przygląda się bezlitosnym choć pełnym pasji wzrokiem. "Moja matka utonęła w moje urodziny, 

nocą 23 maja, w morzu przy miejscowości zwanej Spaccavento…" Tak zaczyna się powieść. Co spotkało Amalię? 

Kto był z nią tamtej nocy, gdy zginęła? Czy Amalia naprawdę była tak tajemniczą i niezaspokojoną kobietą, jak 

wyobrażała sobie jej córka? Delia próbuje to odkryć a jej śledztwo rozgrywa się w mrocznej scenerii Neapolu,               

w którym historia codziennych rodzinnych dramatów przemienia się w zapierający dech w piersiach thriller.  

 

 

76. Odważ się kochać / Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska.- Warszawa : 

Biblioteka Akustyczna : we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 

2018. 

(Ogród Zuzanny / Justyna Bednarek, Jagna Kaczanowska ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/841/O 

Nowości:  2018-11 

 

Poruszająca powieść o miłości, przyjaźni, pokonywaniu własnych słabości i zmienianiu życia na lepsze 

Kontynuacja ciepło przyjętego przez czytelników Ogrodu Zuzanny. Zuzanna i Adam powracają z podróży do 

Anglii. Razem z dorastającym synem zamieszkują w willi Jolancin i próbują ułożyć sobie wspólne życie. Kazia, 

prowadząca w Starej Leśnej księgarnię, staje przed widmem bankructwa. Wiola rozpoczyna terapię dla dorosłych 

dzieci alkoholików, a w jej życiu pojawia się dwóch mężczyzn. Czy któryś z nich ma szanse na dłużej zagościć               

w jej sercu? Tymczasem Starą Leśną wstrząsa tajemnicza śmierć lokalnego biznesmena, Jana Marii Sochackiego, 
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którego zwłoki zostają znalezione w cukierni prowadzonej przez pana Stanisława Grzyba... Wszystko wskazuje na 

to, że doszło do morderstwa. Komu zależało na śmierci przedsiębiorcy?  

 

 

77. Opowieść podręcznej / Margaret Atwood ; [przełożyła Zofia Uhrynowska-

Hanasz].- [Warszawa] : Audioteka ; [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fanatyzm , Fundamentalizm , Kobieta , Mężczyzna , 

Mizoginia , Przemoc wobec kobiet , Seksizm , Teokracja , Powieść , Dystopia , 

Fantastyka 

Sygnatura:  WG-KM/882/F 

Nowości:  2018-11 

 

Wstrząsająca antyutopia o piekle kobiet. Świat jak z najgorszego koszmaru, gdzie reżim i ortodoksja są jedynym 

prawem.  Freda jest Podręczną w Republice Gilead. Może opuszczać dom swojego Komendanta i jego Żony tylko 

raz dziennie, aby pójść na targ, gdzie wszystkie napisy zostały zastąpione przez obrazki, bo Podręcznym już nie 

wolno czytać. Co miesiąc musi pokornie leżeć i modlić się, aby jej zarządca ją zapłodnił, bo w czasach malejącego 

przyrostu naturalnego tylko ciężarne Podręczne mają jakąś wartość. Ale Freda pamięta jeszcze, choć wydaje się to 

nierealne, że kiedyś miała kochającego męża, wychowywali córeczkę, miała pracę, własne pieniądze i mogła 

mówić. Ale tego świata już nie ma…  

 

 

78. Oskarżenie / Remigiusz Mróz.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joanna Chyłka (postać fikcyjna) , Kordian Oryński (postać 

fikcyjna) , Oskarżenie , Prawnicy , Terroryzm , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/822/K 

Nowości:  2018-11 

 

Od serii brutalnych morderstw pod Warszawą minęły cztery lata. Sprawcę ujęto, skazano, a potem osadzono                 

w więzieniu. Dowody wskazujące na dawną legendę "Solidarności" były nie do podważenia. Mimo to pewnego 

dnia mecenas Joanna Chyłka otrzymuje list od żony skazańca, w którym kobieta twierdzi, że odkryła nowe 

dowody na niewinność męża. Prawniczka przypuszcza, że to jedna z wielu spraw, którym nie warto poświęcać 

uwagi… Przynajmniej do czasu, aż kobieta ginie, a materiał DNA jednej z ofiar zabójcy zostaje odnaleziony                 

w innym miejscu przestępstwa. W dodatku wszystko wydaje się w jakiś sposób związane z Kordianem 

Oryńskim…  

 

 

79. Otoczeni przez idiotów / Thomas Erikson ; [tłumaczenie Małgorzata 

Maruszkin].- Warszawa : Wielka Litera : Audioteka.pl, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunikacja interpersonalna , Osobowość , Typologia 

psychologiczna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/896/159.9 

Nowości:  2018-11 

 

Czy dopadają cię spóźnione pointy w stylu: „Powinienem był mu powiedzieć to i to, wtedy może by zrozumiał"? 

Czy zdarzyło ci się uczestniczyć w zebraniu, na którym nie byłeś w stanie zrozumieć toku myślenia żadnej osoby? 



152 
 

Czy frustruje cię, że nikt nie rozumie twojego jakże klarownego wywodu? Idioci są wszędzie i niestety jakoś 

musimy z nimi żyć. Możemy pozostać przy przekonaniu, że jesteśmy otoczeni przez idiotów, ale tak naprawdę 

otaczają nas ludzie o czterech różnych typach osobowości. Wystarczy umieć je zidentyfikować, a praca, życie                 

i współdziałanie z nimi będzie jak bułka z masłem. A ile nam to zaoszczędzi niepotrzebnych nerwów!  

 

 

80. Otoczeni przez psychopatów / Thomas Erikson ; [tłumaczenie Małgorzata 

Maruszkin].- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Psychopatia , Typologia 

psychologiczna , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/897/159.9 

Nowości:  2018-11 

 

Prawdopodobnie nie raz spotkałeś takiego typka - charyzmatyczny, energiczny, zawsze uprzejmy i pomocny. 

Mówi to, co chciałbyś właśnie usłyszeć, dzięki czemu czujesz się przy nim doskonale. I nawet jeżeli coś w głowie 

ci powtarza, że jest w tym nutka fałszu, to i tak w to wierzysz. Jest tak pięknie, że aż psychopatycznie. Thomas 

Erikson, naukowiec i światowej sławy coach, uświadomi ci, jak psychopaci manipulują twoimi słabościami, aby 

wykorzystać cię jak najbardziej. W zależności od tego, którym typem osobowości jesteś, możesz go w sprytny 

sposób rozpracować i oprzeć się jego manipulacji. Oczywiście nie każdy, kto ma cechy psychopatyczne, od razu 

jest psychopatą i nie każdy psychopata jest seryjnym mordercą. Niemniej psychopaci są wśród nas i można ich 

spotkać częściej, niż podejrzewałeś – w pracy, w rodzinie, wśród przyjaciół. Nadszedł czas, aby poznać ich 

taktykę, bo kiedy zdecydują się zaatakować, będzie już za późno. Zrobią z tobą, co będą chcieli. Nie bądź naiwny. 

Zobacz, kto w otaczającym cię tłumie jest psychopatą, zanim on zobaczy ciebie.  

 

 

81. Pamiętnik z przeżyć wielkiej wojny : [fragmenty] / Wincenty Daniec ; [wybór 

tekstów z pamiętnika: Agata Rak-Wilczakowska].- Rzeszów : Wojewódzka i 

Miejska Biblioteka Publiczna, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , Polska , Rzeszów (woj. 

podkarpackie ; okolice) , Antologia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/880/94(438)  

Nowości:  2018-11 

 

Dr Wincenty Albert Daniec (1863-1944) - rzeszowski adwokat, lokalny patriota, autor kroniki Rzeszowa z czasów 

I wojny światowej, którą wydał w dwóch częściach "Pamiętnik z przeżyć wielkiej wojny. Z dziennych notatek 

zebrał Dr. Wincenty Daniec", Rzeszów 1925 oraz "Nasz ostatni biuletyn wojenny. Pamiętnik z przeżyć wielkiej 

wojny z dziennych notatek zebrał Dr. Wincenty Daniec", Rzeszów 1931. W 1914 roku Wincenty Daniec został 

powołany na Powiatowego Komisarza Wojskowego w Rzeszowie, a do jego zadań należała, m.in. rekrutacja 

ochotników do Legionów. Pamiętnik powstał na podstawie notatek prowadzonych w czasie wojny, a jego 

autorowi chodziło o to, "... aby czytelnik przyszły bodaj w części zrozumiał co to jest wojna, i jak okropne                 

w tych czasach było położenie także tych milionów, które znajdowały się za frontem. Są to więc pamiętniki nie-

żołnierza z czasów wielkiej wojny". Niniejszy audiobook, wydany przez WiMBP w Rzeszowie, zawiera 

fragmenty pamiętnika wybrane z dwóch jego części, które dotyczą wypadków mających miejsce w Rzeszowie i w 

regionie w latach 1914-1918.  
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82. Paranoja / Katarzyna Berenika Miszczuk.- Warszawa : Biblioteka Akustyczna : 

we współpracy z Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joanna Skoczek (postać fikcyjna) , Lekarze , Medycyna 

sądowa , Samobójstwo , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/907/K 

Nowości:  2018-11 

 

Lato w Warszawie, pomimo leniwej, wakacyjnej atmosfery, obfituje w serię dziwnych samobójstw. Lekarz 

medycyny sądowej Marek Zadrożny zaczyna przyglądać się kolejnym przypadkom. Wbrew opinii policji 

samobójstwa wydają mu się podejrzane. Na palcu jednej z ofiar znajduje kawałek czerwonej nitki. Podobny 

wyciąga z kieszeni innego zmarłego. Nikt jednak nie wierzy w jego teorie, a on sam zaczyna zastanawiać się, czy 

ma paranoję. Tymczasem Joanna Skoczek, wygadana lekarka psychiatrii, wraca do stolicy po urlopie. Wciąż 

usiłuje otrząsnąć się po tym, jak ledwie uniknęła śmierci z rąk tajemniczego wielbiciela. A może to także tylko 

paranoja?  

 

 

83. Pasja według Einara / Elżbieta Cherezińska.- Katowice : Wydawnictwo 

Aleksandria ; [Poznań] : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2017. 

(Północna Droga / Elżbieta Cherezińska ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiara , Wikingowie , Skandynawia , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/797/H 

Nowości:  2018-11 

 

Einar z Vikny. Ochrzczony wiking. Gończy pies Chrystusa. Kim był? Rozmodlonym zdrajcą? Tym, który wierzy, 

wątpiąc, i który modli się przez seks? Nie znał kobiet, choć podobno miał dziewięć matek. Znał tylko ojca, 

pogańskiego kapłana, który kochał życie, a nienawidził świata. Gdy jego ojciec zginął, sam został synem Chrysta. 

Zamknięty w klasztorze przechodził kolejne szczeble mniszych wtajemniczeń. Sądził, że żyje według Reguły 

świętego Benedykta z Nursji, choć ktoś ukryty w mroku wciąż pociągał za sznurki. Nie mógł uwolnić się od 

polityki, w którą wplątano go w dzieciństwie. Mógł jej ulec albo ją tworzyć. Ukrzyżowany przez dwie siły. 

Rozdarty przez miłość do Niego i do Niej. Wydany na pokuszenie. W jego życie cielesność i duchowość wczepiły 

się, jak cierń w koronę. Akcja Pasji według Einara dzieje się tysiąc lat temu i dotyczy świata, który musi zmienić 

wiarę, ale nie potrafi zmienić siebie. Czytelnik, sięgając po Pasję, przemierzy Europę od norweskiej Północy do 

arabskiego Południa. Z długim postojem w mroku średniowiecznego klasztoru.  

 

 

84. Piastowie : od Mieszka do Kazimierza : miłość i władza / Iwona Kienzler.- 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; [Warszawa] : w porozumieniu z 

Wydawnictwem Lira Publishing, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piastowie (dynastia) , Władcy , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/809/94(438) 

Nowości:  2018-11 

 

Przenieś się do średniowiecznego świata Piastów, pełnego waśni i namiętności. Przekonasz się, że począwszy od 

Mieszka i jego Dąbrówki, do żon i nałożnic Kazimierza, historia Polski obfitowała w intrygi i rozgrywki miłosne, 

jakich nie powstydziliby się bohaterowie kultowej sagi „Gra o tron”. Którego z władców na polskim tronie 

nazwalibyśmy dziś prawdziwym macho? Która synowa nie przypadła do gustu królowej Jadwidze, ze względu na 

swoje wesołe usposobienie i upodobanie do muzyki? W swojej najnowszej książce Iwona Kienzler - znana 

popularyzatorka historii i autorka bestsellerów biograficznych - przybliża nam dynastię, której nieobce były 
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wszelkie zbrodnie i okrucieństwa, a w której kobietom spryt i determinacja przydawały się bardziej niż 

pochodzenie i koneksje.  

 

 

85. Pierwsza na liście / Magdalena Witkiewicz.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Poznań] : Wydawnictwo Filia, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na białaczkę , Matki i córki , Nastolatki , Trudne 

sytuacje życiowe , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/872/O 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Historia przyjaźni, która po latach rodzi się na nowo, miłości, która wybucha gwałtownie i niespodziewanie. 

Opowieść o trudnych wyborach, które mogą podarować komuś życie, o przebaczeniu i zrozumieniu oraz                          

o wielkiej nadziei i sile kobiet. Czy najbliższej przyjaciółce potrafiłabyś wybaczyć wszystko? Nawet jeśli zabrała 

Tobie to, co kochałaś najbardziej? A gdyby jej wybór okazał się błędem? Ina zaczęła nowe życie. Nie spodziewała 

się, że przeszłość zapuka do jej drzwi w najmniej oczekiwanym momencie. Patrycja w każdej chwili mogła 

wszystko stracić. Los postawił przed nią najtrudniejsze z zadań. Jak w ciągu kilku tygodni nauczyć ukochane 

córki, jak żyć? Karola musiała wziąć sprawy w swoje ręce. Wyruszyła w podróż, aby odnaleźć PIERWSZĄ NA 

LIŚCIE. Odnalazła. Ale wraz z nią wróciły bolesne wspomnienia. Mimo niezagojonych ran, dawnych zdrad                     

i upływającego czasu, przyjaźń wróciła. Powróciła z wielką mocą, która przenosi góry, sprawia, że niemożliwe 

staje się możliwe. Kolejny raz Magdalena Witkiewicz ukazała wielką siłę zwyczajnych kobiet. Ta siła jest                     

w każdej z nas. Musimy ją tylko w sobie odkryć.  

 

 

86. Początek podróży / Dariusz Domagalski.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2018]. 

(Hajmdal / Dariusz Domagalski ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kolonizacja kosmosu , Pojazdy kosmiczne , Rzeczywistość 

postapokaliptyczna , Powieść , Science fiction , Dystopia 

Sygnatura:  WG-KM/894/F 

Nowości:  2018-11 

 

Ziemia nie stoi na krawędzi zagłady – Ziemi po prostu już nie ma. Pewnego dnia została rozsadzona w proch i pył 

przez nieznanego wroga. Przeżyli tylko ci, którzy w chwili katastrofy pozostawali poza granicami Układu 

Słonecznego – zaledwie garstka.  Jednak po trzystu latach od masakry potomkowie ocalonych starają się 

przywrócić ludzkości dawną świetność. Korzystając z uprzejmości wysoko rozwiniętej rasy, zamieszkującej układ 

Epsilon Eridani, budują potężny okręt, „Hajmdal”, oraz planują zasiedlenie jednej z nadających się do 

terraformowania planet.  Lecz okazuje się, że nie wszyscy są zadowoleni z takiego obrotu spraw. Istnieją bowiem 

w Galaktyce gatunki, którym wzrost znaczenia ludzi jest bardzo nie na rękę. A to musi prowadzić do bardzo 

poważnego konfliktu w skali kosmicznej. Do walki o najwyższą stawkę – przetrwanie.  Czy ludzkość zdoła 

przetrwać kolejny zamach na swoje istnienie? Czy bohaterowie poradzą sobie w obliczu tytanicznych wyzwań? 

Czy „Hajmdal” jest ocaleniem, czy kolejną pułapką? Kto ciekaw, musi koniecznie sięgnąć po książkę.  
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87. Podbój / B. V. Larson.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, 

[2017]. 

(Star Force / B. V. Larson ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kyle Riggs (postać fikcyjna) , Imperializm , Istoty 

pozaziemskie , Kolonizacja kosmosu , Wojna , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-KM/815/F 

Nowości:  2018-11 

 

Kolejny tom bestsellerowej serii B.V. Larsona, króla Amazona. Wielka międzygwiezdna wojna między robotami a 

istotami żywymi trwa. Siły Gwiezdne ponownie muszą powstrzymać maszynowych najeźdźców - ale jak? 

Kyle’owiRiggsowi udało się uwolnić Ziemię od makrosów, jednak za ogromną cenę. Wielkie maszyny już mu 

dłużej nie ufają. Jak wściekły pies, musi zostać wyeliminowany, a razem z nim Siły Gwiezdne. Jeśli ten plan się 

powiedzie, ludzkość czeka zagłada.  

 

 

88. Pokusa / Laurelin Paige ; [przekład Monika Pianowska].- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece, [2017]. 

(Uwikłani / Laurelin Paige ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milionerzy , Tajemnica , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-KM/909/O 

Nowości:  2018-11 

 

Ona zatraca się w swoich chorobliwych obsesjach. On skrywa mroczne tajemnice z przeszłości. Alayna Withers 

właśnie obroniła tytuł MBA na prestiżowej nowojorskiej uczelni. Pracuje w klubie nocnym i marzy o awansie na 

stanowisko menedżera. Z mocnym postanowieniem stara się trzymać z dala od mężczyzn wyzwalających w niej 

chorobliwą obsesję miłosną, przez którą popadła w problemy z prawem. Alayna jest pewna, że nic nie jest                    

w stanie zakłócić jej doskonałego planu. Nie przewidziała jednak, że na jej drodze, w najmniej oczekiwanym 

momencie, stanie diabelnie przystojny miliarder Hudson Pierce - nowy właściciel klubu nocnego, w którym 

pracuje Alayna. Mężczyzna od pierwszych chwil zawładnie sercem kobiety, która nie będzie potrafiła oprzeć się 

wszechogarniającemu pożądaniu. Wkrótce Hudson składa Alaynie propozycję nie do odrzucenia. Wybuch 

namiętności między nimi sprawi, że kobieta ulegnie zmysłowemu uczuciu, budząc głęboko skrywane grzechy 

przeszłości. Nie tylko swoje… Czy mroczna przeszłość kochanków przeszkodzi im w walce o wspólną 

przyszłość?  

 

 

89. Policjanci : ulica : pierwsi na miejscu, najbliżej ludzi, krwi i okrucieństwa / 

Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media : we 

współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policja , Policjanci , Polska , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-KM/915/929-051 

Nowości:  2018-11 

 

Prawdziwy świat przestępstw i zbrodni bez cenzury. Po raz pierwszy tak szczerze o policjantach z ulicy! Kim tak 

naprawdę są? Brutalami w starciu z ofiarą czy najbardziej wszechstronnymi funkcjonariuszami w polskiej policji? 

Pierwsi na miejscu zbrodni, oko w oko z agresją, bezradnością, śmiercią. Widzą więcej, choć jadąc na wezwanie - 

nie wiedzą nic. To od szybkości i słuszności ich decyzji zależy dalsze postępowanie. Katarzyna Puzyńska - 

psycholog i autorka bestsellerowej sagi kryminalnej o Lipowie, w rozmowach z policjantami ogniw patrolowo-

interwencyjnych, wydziału ruchu drogowego i oddziałów prewencji Policji. Postawni mężczyźni w mundurach. 
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Sprawne kobiety. Na pasach broń, pałka, gaz i paralizator. Zapach krwi, błysk lecącej petardy, chłód ostrza noża  

w ręku domowego kata, huk wystrzału służbowej broni. Przeczytaj! Poznaj prawdę! Kupując tę książkę, wspierasz 

rodziny funkcjonariuszy, którzy słowa roty ślubowania wypełnili do końca. W dowód uznania autorka połowę 

swojego honorarium przekazuje na Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.  

 

 

90. Pomorzanie / Agnieszka Gładzik.- Piaseczno : bHeraclon International. 

Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niemcy (naród) , Polacy , Przyjaźń , Relacje 

międzyludzkie , Świadomość społeczna , Pomorze Zachodnie , RFN , Szczecin 

(woj. zachodniopomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/808/O 

Nowości:  2018-11 

 

Wiosna roku 1945. W ruinach zniszczonego Szczecina spotykają się młoda Polka i Niemka. Pomimo przeciwności 

losu między dziewczętami nawiązuje się więź, która zdeterminuje całe ich życie. Rozdzielone przez historię                     

i politykę wrogich sobie krajów, usiłują zmierzyć się z trudną przeszłością i odnaleźć własną tożsamość. 

Współczesny Szczecin. Po latach rozłąki na nowo przecinają się drogi dawnych przyjaciół. Rozczarowani życiem 

na emigracji, pragną powrotu do stanu sprzed wyjazdu, lecz najpierw muszą stawić czoło problemom, które 

skłoniły ich do opuszczenia kraju i zerwania kontaktów. Kiedy nad jedną z nich wisi widmo śmiertelnej choroby, 

pozostali odkładają dawne animozje, usiłując znaleźć sposób na odwleczenie nieuchronnego. Od odbudowy 

dawnych niemieckich miast, przez działania szpiegowskie na terenie Berlina Zachodniego i antykomunistyczne 

demonstracje na Pomorzu Zachodnim, powieść prowadzi nas przez nowożytną historię Polski i RFN, starając się 

znaleźć odpowiedź na pytanie o znaczenie i cenę przyjaźni w czasach zarówno podziałów, jak i pozornej 

otwartości.  

 

 

91. Powtórka / Marcel Woźniak.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl 

; [Poznań] : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leon Brodzki (postać fikcyjna) , Policjanci , Zabójstwa 

seryjne , Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/878/K  

Nowości:  2018-11 

 

W Toruniu zamordowana zostaje dziewczyna. Żeby śledztwo ruszyło, do służby musi wrócić Leon Brodzki - 

emerytowana gwiazda lokalnej policji. Nie zgodziłby się na to, gdyby nie ślady prowadzące trzy dekady wstecz do 

słynnego zabójstwa "dziewczyny w czerwonym płaszczu". Szybko się bowiem okazuje, że ani ofiara, ani sposób, 

ani moment morderstwa nie są przypadkowe, a morderca, nazywający siebie Heraklitem, wysyła jasną 

wiadomość: "Brodzki jest winny". Co, jeśli w sprawę zamieszany jest ojciec Leona, Franek? Czy detektyw jest 

gotowy na prawdę, którą odkryje? Czy przetrwa tytułową powtórkę swojego życia? Jedno jest pewne: Leon 

Brodzki musi się spieszyć, kolejne morderstwa w Toruniu są tyko kwestią czasu… Zadzwoń pod numer 511 867 

571. Rozpocznij morderczą grę.  

 

92. Pozdrawiam i przepraszam / Fredrik Backman ; [z języka szwedzkiego 

przełożyła Magdalena Greczichen].- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bajki i baśnie , Dziadkowie i wnuki , Dziewczęta , 

Nadzieja , Przebaczenie , Tolerancja , Powieść obyczajowa 
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Sygnatura:  WG-KM/836/O 

Nowości:  2018-11 

 

Elsa ma siedem lat i jest inna. Babcia ma siedemdziesiąt siedem lat i jest szalona. Stoi nago na balkonie, mierząc               

z broni do paintballu w mężczyzn, którzy chcą rozmawiać o Jezusie. Ale jest też najlepszą, a zarazem jedyną 

przyjaciółką Elsy. Nocami Elsa i Babcia udają się do świata bajek – do Kraju-Między-Snem-A-Jawą i do 

królestwa Miamas. Bo tam każda istota jest niezwykła i nie trzeba udawać, że jest się kimś innym. Kiedy Babcia 

umiera i zostawia serię listów z przeprosinami do osób, którym wyrządziła krzywdę, zaczyna się największa                  

z przygód Elsy. Prowadzi ją na klatkę schodową, gdzie poznaje pijaków, potwory, psy bojowe i zwyczajne baby, 

ale również prawdę o bajkach i ich królestwach, i o Babci innej niż wszystkie.  

 

 

93. Przerwane milczenie / Charlotte Link.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 

copyright 2009. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Obłuda , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Tajemnica , 

Powieść psychologiczna , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/854/K 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Od lat spędzają wspólnie urlop w idyllicznej angielskiej posiadłości Stanbury: jej właścicielka Patricia wraz                     

z mężem Leonem i dwiema córkami, psycholog Tim z cierpiącą na depresję żoną Evelin, naukowiec Aleksander              

z córką Ricardą i niedawno poślubioną, dużo młodszą od siebie żoną, Jessicą. Trzech mężczyzn łączy od czasów 

szkolnych bliska przyjaźń. Nowa z tym towarzystwie Jessica szybko zauważa, że beztroski nastrój jest jedynie 

złudzeniem i że wszyscy urlopowicze jakoś dziwnie się zachowują, zupełnie jakby mieli coś do ukrycia. 

Niepokojącej atmosfery nie poprawia pojawienie się tajemniczego Phillipa Bowena, przekonanego o swoim 

pokrewieństwie z Patricią i zgłaszającego pretensje do Stanbury. Im bardziej Jessica analizuje fakty, tym gorzej 

czuje się w samotnym domu. Jej złowrogie przeczucia potwierdzają się, gdy pewnego dnia wraca z samotnego 

spaceru po okolicy i zastaje w domu makabryczny widok.  

 

 

94. Psiego najlepszego / W. Bruce Cameron ; przekład Edyta Świerczyńska.- 

[Białystok] : Wydawnictwo Kobiece, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie a zwierzęta , Opieka nad zwierzętami , Psy , 

Schroniska dla zwierząt , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/844/O 

Nowości:  2018-11 

 

Życie Josha wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia sąsiad podrzuca mu ciężarną suczkę Lucy. 

Mężczyzna nie jest w stanie oprzeć się głębokiemu spojrzeniu brązowych oczu i przygarnia ją pod swój dach. 

Obiecuje sobie, że zajmie się Lucy i jej szczeniętami najlepiej jak potrafi. Zdezorientowany szuka pomocy                     

w schronisku, gdzie poznaje Kerri - piękną opiekunkę czworonogów. Razem przygotowują zwierzaki do 

świątecznego programu adopcyjnego. Z biegiem czasu Josh zdaje sobie sprawę, że nie wyobraża sobie już życia 

bez futrzanej rodzinki i Kerri. Czy gromadka słodkich psiaków odmieni ich życie na zawsze?  
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95. Rdza / Jakub Małecki.- Kraków : Wydawnictwo SQN, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Miłość , Przyjaźń , Rodzina , Wieś , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/821/O 

Nowości:  2018-11 

 

Lato 2002 roku. Czekając na powrót rodziców z wielkiego miasta, siedmioletni Szymon układa monety na torach. 

Nie wie, że jego życie już nigdy nie będzie takie, jak dotychczas. Kilka dekad wcześniej jego babka, Tośka, 

wyrusza w podróż, którą zapamięta na zawsze. Wyrwana z bezpiecznego domu dziewczynka trafia do obcego 

świata, którego zasad musi się nauczyć. Jako dorosła kobieta stanie przed konsekwencją swoich dawnych 

wyborów. Losy tych dwojga splatają się w sposób, którego żadne z nich się nie spodziewa. Zmuszeni żyć ze sobą, 

pomimo różnic, Szymon i Tośka próbują zrozumieć się nawzajem i uwierzyć, że wszystko będzie dobrze.  

 

 

96. Ręka mistrza / Stephen King ; [przełożył Michał Juszkiewicz].- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media: we współpracy z Biblioteka Akustyczna, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agresywność , Cierpienie , Malarze , Relacje 

międzyludzkie , Wypadek drogowy , Wyspa , Zło , Floryda (Stany Zjednoczone ; 

stan) , Powieść psychologiczna , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/903/G 

Nowości:  2018-11 

 

Edgar Freemantle w ciężkim wypadku samochodowym traci rękę i równowagę psychiczną. Nękany 

niekontrolowanymi napadami szału, musi zacząć życie od początku. Za radą psychologa wyrusza na Duma Key, 

piękną i odludną wyspę na wybrzeżu Florydy, należącą do sędziwej Elizabeth Eastlake. Wynajmuje tam dom, 

wiedząc tylko jedno: chce rysować. Tworzone z chorobliwą pasją obrazy Edgara są owocem talentu, nad którym 

przestaje mieć kontrolę. Kiedy tragiczne losy rodziny Eastlake’ów zaczynają wyłaniać się z mroków przeszłości, 

dzieła Freemantle’a objawiają swą coraz bardziej przerażającą i niszczycielską moc. "Ręka mistrza" to najlepsza 

od lat książka mistrza grozy - Stephena Kinga. To nie tylko znakomity horror, ale też rewelacyjna powieść 

psychologiczna.  

 

 

97. Rodzina Porsche : niemiecka saga / Monika Balińska.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Porsche (rodzina) , Inżynierowie , Motoryzacja , Porsche , 

Rody , Samochody osobowe , Niemcy , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/884/929-052 

Nowości:  2018-11 

 

Wysyłając Ferdynanda Porsche na inspekcję na front wschodni, Hitler przydzielił mu swojego osobistego pilota. 

Chciał mieć gwarancję, że dotrze na miejsce cało i bezpiecznie powróci do Rzeszy. Swoją decyzję wytłumaczył 

następująco: "Mam wielu generałów, ale Porsche jest tylko jeden". Współpraca z reżimem i zyski generowane 

dzięki projektowi "samochodu dla ludu", stanowiły podstawę do budowy przedsiębiorstwa rodzinnego Porschów. 

Również po II wojnie światowej istniały ścisłe związki między Volkswagenem a Porsche. Zarówno dzieci, jak               

i wnuki genialnego inżyniera podzielały jego zainteresowania. Syn Ferry Porsche i wnuk Ferdynand Alexander 

Porsche walnie przyczynili się do powstania ikony motoryzacji, czyli samochodu Porsche model 911. Wnuk 

Ferdynand Piëch, odpowiadał za szybki rozwój Audi w latach 80-tych XX wieku. Zapraszamy do wysłuchania 
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historii niezwykłych aut i ludzi, którzy je tworzyli. Dowiedz się, jak rozpoczęła się przygoda Ferdynanda 

Porschego z motoryzacją. Kim byli jego następcy? W jaki sposób Dawid ze Stuttgartu próbował przejąć Goliata              

z Wolfsburga i czy próba ta rzeczywiście zakończyła się całkowitym fiaskiem? Kto obecnie kontroluje koncern 

Volkswagen i czym była tzw. "afera burdelowa" w tej firmie, stanowiąca zapowiedź jeszcze większego skandalu 

w XXI wieku?  

 

 

98. Rodzinne rewolucje / Małgorzata Kasprzyk.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Rodzina patchworkowa , Rozwód 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/851/O 

Nowości:  2018-11 

 

Humorystyczna opowieść o utworzeniu rodziny patchworkowej z dwóch rodzin rozbitych. Kiedy Zosia i Janek 

decydują się na ślub, są dojrzałymi ludźmi po przejściach. Mają dorosłe dzieci, które żyją już własnym życiem, 

toteż rodzice są pewni, że ich związek nie spowoduje w układach rodzinnych większych zmian. Dokładają jednak 

starań, aby młodsze pokolenie było ze sobą w przyjacielskich stosunkach. Przynosi to niespodziewane efekty 

uboczne, w rezultacie których obydwoje zaczynają rozumieć, że duże dzieci to naprawdę duży kłopot...  

 

 

99. Rok 1984 / George Orwell ; [przekład Tomasz Mirkowicz].- Warszawa : Muza, 

copyright 2018. 

(Powieść) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Totalitaryzm , Londyn (Wielka Brytania) , Dystopia , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-KM/824/O 

Nowości:  2018-11 

 

Wielki Brat Patrzy - to właśnie napisy tej treści, w antyutopii Orwella krzyczące z plakatów rozlepionych po 

całym Londynie, natchnęły twórców telewizyjnego show "Big Brother". Czyżby wraz z upadkiem komunizmu 

wielka, oskarżycielska powieść straciła swoją rację bytu, stając się zaledwie inspiracją programu rozrywkowego? 

Nie. Bo ukazuje świat, który zawsze może powrócić. Świat pustych sklepów, permanentnej wojny, jednej wiary. 

Klaustrofobiczny świat Wielkiego Brata, w którym każda sekunda ludzkiego życia znajduje się pod kontrolą,                  

a dominującym uczuciem jest strach. Świat, w którym ludzie czują się bezradni i samotni, miłość uchodzi za 

zbrodnię, a takie pojęcie jak "wolność" i "sprawiedliwość" nie istnieją. Na kuli ziemskiej są miejsca, gdzie ten 

świat wciąż trwa. I zawsze znajdą się cudotwórcy gotowi obiecywać stworzenie nowego, który od wizji Orwella 

dzieli tylko krok. Niestety, piekło wybrukowane jest dobrymi chęciami. A dwa plus dwa wcale nie musi się 

równać cztery.  

 

 

100. Romans w papilotach / Maria Biłas-Najmrodzka, Elżbieta Narbutt.- 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa , Listy 

Sygnatura:  WG-KM/792/O 

Nowości:  2018-11 
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Ta książka to szczęście w czystej postaci - najlepsza w chwili, gdy życie za bardzo doskwiera. Obie ulepione ze 

słabości: do kanapy, do rodziny, do prysznica, który oczyszcza z codziennych strachów. Już nic nie muszą: nie 

muszą wygłaszać poglądów i nie muszą ich nie wygłaszać, nie muszą być śliczne ani dobrze wypaść, nie muszą 

wypowiadać złotych myśli, ba! w ogóle mogą z zachwytem pomilczeć. Chcą natomiast: kochać, dbać o przyjaciół, 

pielęgnować umysł, żeby jak najdłużej cieszyć się życiem i nie być ciężarem dla otoczenia. "Romans                             

w papilotach" to lektura rozrywkowa, mądra, refleksyjna i... pozwalająca uwierzyć, że wiek nieodwracalnie 

dojrzały to nie koniec świata, lecz początek przygody. "Romans w papilotach" to trzecia część korespondencji 

Marii Biłas-Najmrodzkiej i Elżbiety Narbutt. Poprzednie to "Romans w papilotach" i "Żaba w papilotach". Książki 

można czytać w dowolnej kolejności.  

 

 

101. Romanse w Paryżu / Barbara Rybałtowska.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Axis 

Mundi, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Bohema , Miłość , Zdrada małżeńska , Paryż 

(Francja) , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/860/O 

Nowości:  2018-11 

 

Świat paryskich kabaretów, romantyczna Francja i perypetie artystki z Polski, która śpiewając tytułowe romanse 

rosyjskie wywraca swoje życie do góry nogami. W tle trudna polska rzeczywistość lat 80. XX wieku, paryska 

bohema artystyczna i fascynacja Zachodu słowiańską „egzotyką” w kabaretach, które po otwarciu żelaznej 

kurtyny zniknęły z mapy Paryża. Jak każdą książkę Barbary Rybałtowskiej, "Romanse w Paryżu" to wspaniała 

lektura ze świetnymi dialogami i żywą akcją.  

 

 

102. Rój / B. V. Larson ; [przekład Krzysztof Sokołowski].- [Piaseczno] : 

Storybox.pl, [2017]. 

(Star Force / B. V. Larson ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kyle Riggs (postać fikcyjna) , Istoty pozaziemskie , 

Porwania przez istoty pozaziemskie , Wojna , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-KM/816/F 

Nowości:  2018-11 

 

Owdowiały wykładowca akademicki Kyle Riggs mieszka z dwójką dzieci na kalifornijskiej farmie. Pewnej nocy 

jego spokojne życie przerywa przybycie okrętu obcych, który porywa i morduje jego dzieci, a następnie zabiera na 

pokład samego Kyle’a. Okazuje się, że bohater przechodzi serię testów, po których statek, najwyraźniej obdarzony 

inteligencją, czyni go swoim dowódcą. Jest też zła wiadomość - obcy, którzy wysłali jednostkę, walczą z kimś                 

o wiele groźniejszym, kimś, kto wkrótce znajdzie się w pobliżu Ziemi. Rasa ludzka, zamieszkująca galaktyczny 

zaścianek i dysponująca prymitywną technologią, trafia w sam środek wojny między dwoma potężnymi 

gatunkami obcych.  

 

 

103. Rysa / Igor Brejdygant.- Warszawa : Biblioteka Akustyczna : we współpracy 

z Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Bezdomność , Kobieta , Policjanci , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/794/S 
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Nowości:  2018-11 

 

Współczesna Warszawa. Ginie bezdomny alkoholik. Prowadząca śledztwo komisarz Monika Brzozowska 

przeczuwa, że w sprawie chodzi o coś więcej niż porachunki kloszardów. Kolejne zbrodnie o podobnym modus 

operandi potwierdzają jej przypuszczenia. W toku śledztwa okazuje się, że dawne grzechy zamordowanych wiążą 

się z błędami młodości samej komisarz. Cierpiąca na zaniki pamięci Brzozowska zostaje wplątana w niebez-

pieczną grę, która zmusi ją do spojrzenia wstecz i ponownej walki z demonami przeszłości. Demonami, które 

przed laty pokonała tylko pozornie. Rysa to zajmujące połączenie kryminału z thrillerem psychologicznym,                    

w którym największą zagadką okazują się zepchnięte do podświadomości bolesne doświadczenia. To także 

przekonująco opowiedziana przez mężczyznę opowieść o kobiecie, która z całych sił stara się odnaleźć                         

w patriarchalnym policyjnym świecie, wygrać z dręczącymi ją lękami i ocalić samą siebie.  

 

 

104. Rzecz o ptakach : ptaki powiedzą nam wiele o nas samych / Noah Strycker ; 

[przekład Michał Radziszewski].- Warszawa : Muza, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekologia , Ewolucja , Ptaki , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/831/59 

Nowości:  2018-11 

 

Ptaki od zawsze fascynują człowieka. Postrzegamy je przez pryzmat własnych uwarunkowań: umiejętności, 

ograniczeń i światopoglądu. W tej książce zostały wyeksponowane ich szczególne zdolności lub zachowania i to 

w taki sposób, że trudno nie nabrać przekonania, iż nawet najpospolitsze z nich: sroka, kura domowa, gołąb 

pocztowy czy szpak odznaczają się czymś, co jest w stanie zadziwić człowieka. Tańczą w rytm muzyki, 

rozpoznają własne odbicie w lustrze, rozróżniają ludzkie twarze, "opłakują" zmarłych pobratymców i tworzą istne 

dzieła sztuki. Czy stwierdzenie, że ptaki wykazują zachowania analogiczne do ludzkich emocji, byłoby zbyt 

daleko idące? Inteligencja, altruizm, samoświadomość, miłość... Jak pisze autor: Badając ptaki, ostatecznie 

dowiadujemy się czegoś o nas samych. Noah Strycker jest przyrodnikiem, podróżnikiem i współredaktorem 

poczytnego w Stanach Zjednoczonych magazynu "Birding". Ma umiejętność pisania o świecie ludzi i ptaków bez 

upraszczania któregokolwiek z nich... Zna się zarówno na posługiwaniu słowem, jak i na ptakach.  

 

 

105. Rzeczy, których nie wyrzuciłem / Marcin Wicha.- Warszawa : Biblioteka 

Akustyczna ; Kraków : we współpracy z Karakter, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wicha, Marcin (1972- ) , Literatura , Matki i synowie , 

Przedmioty użytku codziennego , Żałoba , Esej 

Sygnatura:  WG-KM/870/82-4 

Nowości:  2018-11 

 

Co zostaje po śmierci bliskiej osoby? Przedmioty, wspomnienia, urywki zdań... Narrator porządkuje książki                     

i rzeczy pozostawione przez zmarłą matkę. Jednocześnie rekonstruuje jej obraz - mocnej kobiety, która                            

w peerelowskiej, a potem kapitalistycznej rzeczywistości umiała żyć wedle własnych zasad. Wyczulona na słowa, 

nie pozwalała sobą manipulować, w codziennej walce o szacunek - nie poddawała się. Była trudna. Była odważna.  

W tej książce nie ma sentymentalizmu - matka go nie znosiła - są za to czułość, uśmiech i próba zrozumienia losu 

najbliższej osoby. Jest też opowieść o tym, jak zaczyna odchodzić pierwsze powojenne pokolenie, któremu 

obiecywano piękne życie.  
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106. Saga Sigrun / Elżbieta Cherezińska.- Katowice : Wydawnictwo Aleksandria ; 

[Poznań] : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2017. 

(Północna Droga / Elżbieta Cherezińska ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Wikingowie , Norwegia , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/795/H 

Nowości:  2018-11 

 

"Saga Sigrun" to tętniąca energią życia wytrawna i porywająca narracja, wysmakowany wizerunek 

psychologiczny postaci, niezwykła uroda detalu. Opisowość jednak nie nuży, wręcz odwrotnie - wciąga 

wyobraźnię czytelnika, włada jego czasem i nie pozwala zapomnieć o sobie. To książka, która rozrasta się                    

w czytelniku jak drzewo. Nie jest typową sagą z aurą sentymentalizmu w tle, ucieka od banału, stroni od 

uproszczeń nie tylko fabularnych, ale i filozoficznych.  

 

 

107. Skandalistki : historie kobiet niepokornych / Elizabeth Kerri Mahon ; 

przełożyła Julia Skórzyńska-Ślusarek.- Warszawa : Biblioteka Akustyczna, 

copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Akwitańska, Eleonora (ok. 1122-1204) , Anna Boleyn 

(królowa Anglii ; 1507-1536) , Baker, Josephine (1906-1975) , Bell, Gertrude 

Lowthian (1868-1926) , Boudika (królowa Icenów) , Brown, Margaret Tobin 

(1867-1932) , Calamity Jane (1852-1903) , Claudel, Camille (1864-1943) , Joanna d'Arc (św. 

; 1412-1431) , Digby, Jane Elizabeth (1807-1881) , Du Châtelet, Gabrielle-Émilie Le 

Tonnelier de Breteuil (markiza ; 1706-1749) , Duncan, Isadora (1878-1927) , Earhart, Amelia 

(1897-1937) , Fitzgerald, Zelda (1900-1948) , Hamilton, Emma (Lady ; 1761?-1815) , Hari, 

Mata (1876-1917) , Holiday, Billie (1915-1959) , Hutchinson, Anne (1591-1643) , Kahlo, 

Frida (1907-1954) , Kleopatra VII (królowa Egiptu ; 69-30 a.C.) , Lamb, Caroline (1785-

1828) , Leonowens, Anna Harriette (1834-1914) , McCourt-Tabor, Elizabeth (1854-1935) , 

Montez, Lola (1821-1861) , Nation, Carry Amelia (1846-1911) , O'Neal-Greenhow, Rose 

(1813-1864) , Palmer, Barbara (księżna Cleveland ; 1641-1709) , Pleasant, Mary Ellen 

(1814?-1904) , Read, Mary (1695?-1720) , Stanhope, Hester Lucy (1776-1839) , Trefusis, 

Violet (1894-1970) , Wells- Barnett, Ida B. (1862-1931) , Winnemucca, Sarah (1844-1891) , 

Wollstonecraft, Mary (1759-1797) , Kobieta , Skandale , Biografia 

    Sygnatura:  WG-KM/819/929-052 

    Nowości:  2018-11 

 

Frida Kahlo, Joanna d’Arc, Mata Hari, Kleopatra, Maria Skłodowska-Curie, Josephine Baker, Isadora Duncan, 

Zelda Fitzgerald, Anna Boleyn i dwadzieścia sześć innych – nadawały kierunek historii, tworzyły dobra kultury, 

nauki i sztuki, naruszały zastaną hierarchię wartości. Elizabeth Mahon przedstawia kobiety odważne                                  

i zdecydowane, twórcze i inteligentne, trzeźwo myślące i bezwzględne. Opisuje nie tylko działalność publiczną, 

ale też osobiste losy bohaterek. Wszystkie daleko wykraczały poza normy i stereotypy, wszystkie z determinacją 

broniły własnych przekonań, pragnień, wizji. Nonkonformistki – kiedyś szokowały, z dzisiejszej perspektywy 

wiemy, że ich poczynania były przejawem walki z traktowaniem płci pięknej jako podpory dla męskiego świata. 

Postaci te przeważnie budzą nasz podziw, ale nawet jeśli w ich życiorysach pojawia się coś, co wywołuje niesmak, 

nie przestają nas fascynować. Ponieważ wpłynęły na rzeczywistość, która nie uległaby zmianie, gdyby nie one.  
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108. Spotkania : opowieść o wierze w człowieka / Marian Zembala w rozmowie z 

Dawidem Kubiatowskim.- Gliwice : Helion, copyright 2018. 

(Editio) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zembala, Marian (1950- ) , Kardiochirurdzy , 

Transplantologia , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-KM/832/61 

Nowości:  2018-11 

 

"Moje życie ukształtowały wspaniałe spotkania. Nie byłbym dzisiaj tym, kim jestem, gdyby nie ludzie, których 

spotkałem na mojej drodze" - usłyszałem kiedyś od prof. Mariana Zembali. Nie sposób było przejść obojętnie 

wobec takich słów. Tym bardziej, że wypowiadał je człowiek, który wykonał tysiące operacji ratujących ludzkie 

życie, który wspólnie z prof. Zbigniewem Religą tworzył legendę polskiej transplantologii. "Każde spotkanie jest 

zaciągnięciem długu, który wypada spłacić" - dodawał już później wielokrotnie, gdy spotykaliśmy się w trakcie 

prac nad książką. Powiedzieć, że Prof. Marian Zembala jest wybitnym lekarzem, który zapisał się w annałach 

polskiej medycyny, to zdecydowanie za mało. Wystarczyłoby jednak użyć trzech słów-kluczy, by, w sposób 

najbardziej uczciwy, opisać jego postać: służba, empatia, zespół. To one są punktami odniesienia każdego jego 

działania oraz źródłem sukcesów. Swoim dorobkiem, osiągnięciami i przygodami mógłby obdzielić dziesiątki 

ludzi, jednak nigdy nie spoczął na laurach. Od 1985 roku, gdy wspólnie z prof. Zbigniewem Religą oraz prof. 

Andrzejem Bochenkiem współtworzył zabrzańską kardiochirurgię i transplantologię, na dobre związał się ze 

Śląskiem. Był członkiem zespołu kardiochirurgów, którzy przeprowadzili pierwszą udaną transplantację serca, 

oraz jako pierwszy w Polsce przeszczepił płuco-serce. Dziś jest dyrektorem słynnego w całej Europie Śląskiego 

Centrum Chorób Serca.  Na swojej drodze spotkał największe osobowości świata medycyny, ale najczęściej we 

wspomnieniach powraca do prof. Zbigniewa Religi, swojego Nauczyciela, prosząc jednocześnie, by używać                     

w tym słowie wielkiej litery. Nie potrafi mówić o sobie, jest za to mistrzem opowieści o innych, których poznał                 

w swoim życiu, a którzy go ukształtowali i ukierunkowali. Prof. Marian Zembala spłacił z nawiązką dług, który            

w jego mniemaniu zaciągnął. Z perspektywy czasu o swojej pracy dla pacjenta, o niezliczonych przeszczepach 

serca mówi: "Byliśmy szaleńcami, nie bogami". Dawid Kubiatowski  

 

 

109. Stacja bojowa / B. V. Larson.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2017]. 

(Star Force / B. V. Larson ; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kyle Riggs (postać fikcyjna) , Imperializm , Istoty 

pozaziemskie , Kolonizacja kosmosu , Wojna , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-KM/817/F 

Nowości:  2018-11 

 

Siły Gwiezdne i Kyle Riggs stają przed nowymi wyzwaniami, mierzą się z kolejnymi flotami, odkrywają sekrety 

wojny, którą toczą od lat. Ludzie zdobywają system Eden, ale czy uda się go utrzymać? Siły Gwiezdne są 

osłabione po długiej walce, wielu żołnierzy chce wrócić do domu. Wiedząc, że maszyny pojawią się znowu,                 

z kolejną armadą, Riggs szuka rozwiązania, które mogłoby na stałe przywrócić pokój na Ziemi.  

  

 

110. Szkoła żon / Magdalena Witkiewicz.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Poznań] : Wydawnictwo Filia, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rozwód , Samoakceptacja , Powieść obyczajowa 

, Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-KM/873/O 
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Nowości:  2018-11 

 

Wydawać by się mogło, że Julia straciła wszystko, co kochała najbardziej. Rozpadło się jej małżeństwo, nie udało 

jej się też odzyskać pamiątek z byłego mieszkania. Gdy świeżo po rozwodzie pociesza się z przyjaciółkami na 

imprezie, okazuje się, że wygrała na loterii wizytówkowej tajemnicze zaproszenie. Ma udać się do luksusowego 

spa o nietuzinkowej nazwie... Lista rzeczy, które ma ze sobą zabrać do "Szkoły żon", ogranicza się do szczoteczki 

do zębów i jednej pary bielizny. Julia, która porzuciła wiarę w miłość i w ogóle we wszystko, nie ma już nic 

więcej do stracenia i decyduje się jechać. W niesamowitym spa, wraz z kilkoma innymi zwyczajnymi kobietami, 

przeżywa przygodę życia. Zostają tam przez trzy tygodnie, a po powrocie nic nie jest już takie samo... A już na 

pewno nigdy żaden facet ich nie zostawi. 

 

 

111. Szóstka wron / Leigh Bardugo ; [przełożyli Małgorzata Strzelec i Wojciech 

Szypuła].- Warszawa : Wydawnictwo Mag : we współpracy z Biblioteka 

Akustyczna, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Krainy i światy fikcyjne , Magia , Przestępcy , 

Rozbój , Powieść przygodowa , Fantasy 

Sygnatura:  WG-KM/790/F 

Nowości:  2018-11 

 

Przestępczy geniusz Kaz Brekker otrzymuje ofertę wzbogacenia się ponad wszelkie wyobrażenie - wystarczy        

w tym celu wykonać zadanie, która z pozoru wydaje się niewykonalne: włamać się do niesławnego Lodowego 

Dworu (niezdobytej wojskowej twierdzy); uwolnić zakładnika (a ten może rozpętać magiczne piekło, które 

pochłonie cały świat); przeżyć dostatecznie długo, żeby odebrać nagrodę (i ją wydać). Kaz potrzebuje ludzi 

wystarczająco zdesperowanych, żeby wraz z nim podjęli się tej samobójczej misji, oraz dostatecznie 

niebezpiecznych, żeby ją wypełnili. Wie, gdzie ich szukać. Szóstka najbardziej niebezpiecznych wyrzutków         

w mieście - razem mogą być nie do zatrzymania. O ile wcześniej nie pozabijają się nawzajem.  

 

 

112. T.T. / Piotr Kulpa.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prowincja , Sen , Społeczności lokalne , Tajemnica , 

Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-KM/812/G 

Nowości:  2018-11 

 

 

"Lupka, nie ma, słyszysz, nie ma takiego potwora, którego nie można odesłać z powrotem! Bo wszystkie potwory 

lęgną się w naszych głowach. Trzeba tylko wrócić, odszukać go, złapać za mordę i...". Paweł Lupka, bohater 

nowej powieści Piotra Kulpy, to mężczyzna zdezorientowany kryzysem wieku średniego, uwikłany w sidła 

własnych pragnień, dręczony koszmarnym snem nie wiadomo skąd. Czy potwory, które go nawiedzają, są                       

w istocie jedynie mieszkańcami jego głowy? A co, jeśli to my, ludzie, jesteśmy potworami zamieszkującymi 

wyobraźnię innych? Czy, jak w bajkach dla grzecznych dzieci, miłość pomoże przezwyciężyć zło? Wejdź w świat 

Pawła Lupki. Zobaczysz, jak wiele miejsc was łączy, jak wiele macie wspólnych tajemnic, na ile wspólnych pytań 

znajdziecie odpowiedź. Kto wie, może właśnie Ty zrozumiesz, czym są i skąd wzięły się tajemnicze znaki, 

pojawiające się niespodziewanie w codzienności bohatera.  
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113. Tatuażysta z Auschwitz / Heather Morris ; [przekład Kaja Gucio].- Warszawa 

: Wydawnictwo Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sokołow, Lale (1916-2006) , Auschwitz-Birkenau 

(niemiecki obóz koncentracyjny) , II wojna światowa (1939-1945) , Miłość , 

Ocaleni z Holokaustu , Więźniowie obozów , Żydzi , Powieść biograficzna , 

Powieść wojenna 

Sygnatura:  WG-KM/881/W 

Nowości:  2018-11 

 

Lale Sokołow trafił do Auschwitz w 1942 roku jako dwudziestosześciolatek. Jego zadaniem było tatuowanie 

numerów na przedramionach przybywających do obozu więźniów. Naznaczanie ich. Pewnego dnia w kolejce 

stanęła młoda przerażona dziewczyna - Gita. Lale zakochał się od pierwszego wejrzenia. I obiecał sobie, że bez 

względu na wszystko uratuje ją. Wykorzystał swoją pozycję nie tylko, by jej pomóc. W obozie po raz pierwszy 

rozmawiali, flirtowali, wymienili pocałunki. Ich uczucie przetrwało nazistowskie piekło: po wyzwoleniu odnaleźli 

się, pobrali i spędzili razem resztę życia. Lale Sokołow zdecydował się opowiedzieć swoją historię dopiero po 

śmierci Gity. To łamiąca serce, a jednocześnie pełna otuchy opowieść. Opowieść, która daje siłę nawet                     

w najmroczniejszych czasach.  

 

 

114. Testament / Remigiusz Mróz.- [Poznań] : Wydawnictwo Czwarta Strona ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joanna Chyłka (postać fikcyjna) , Kordian Oryński (postać 

fikcyjna) , Ginekolodzy , Prawnicy , Spadek , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/823/K 

Nowości:  2018-11 

 

Znany warszawski ginekolog niespodziewanie otrzymuje ogromny spadek od jednej ze swoich pacjentek, choć 

przyjął ją w gabinecie tylko raz. W skład masy spadkowej wchodzi zapuszczona nieruchomość, która lata temu po 

reprywatyzacji stała się własnością kobiety. Kiedy lekarz jedzie na miejsce, czeka go kolejne zaskoczenie - 

odnajduje zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu, a niedługo potem ginekologiem interesuje się policja, 

gotowa aresztować go za przestępstwo. Lekarz chce, by reprezentowała go Joanna Chyłka, która jakiś czas temu 

była jego pacjentką. Pani mecenas waha się, jest bowiem zaabsorbowana obroną kogoś innego. Kiedy jednak 

okazuje się, że ginekolog może pomóc w wyciągnięciu tej osoby z więzienia, natychmiast się zgadza. Nie wie, jak 

wiele sekretów drzemie w rodzinnej przeszłości spadkodawczyni…  

 

 

115. To jest napad! czyli Kawałek nieznanej historii Ameryki / Marek Wałkuski.- 

Gliwice : Helion, copyright 2018. 

(Editio) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Banki , Kradzież z włamaniem , Rozbój , Złodzieje , Stany 

Zjednoczone (USA) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-KM/869/34 

Nowości:  2018-11 

 

Napady na banki to najbardziej amerykańskie przestępstwo. Od początku istnienia Stanów Zjednoczonych 

przykuwa ono uwagę Amerykanów i jest odbiciem barwnych dziejów tego kraju. Opowieść o Jessem Jamesie to 

historia krwawej wojny secesyjnej i głębokich podziałów po jej zakończeniu. Losy wroga publicznego numer 



166 
 

jeden Johna Dillingera to opis zawirowań w czasach Wielkiego Kryzysu. Skok na bank w Laguna Niguel to 

historia, w której przestępstwo miesza się z wielką polityką.  

 

 

116. To nie jest twoje dziecko / Małgorzata Falkowska.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Warszawa] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira 

Publishing, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka , Kobieta , Macierzyństwo zastępcze , Małżeństwo , 

Nieplanowana ciąża , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-KM/801/O 

Nowości:  2018-11 

 

Jak wysoka może być cena macierzyństwa? Troje bohaterów: dobrze sytuowane małżeństwo, Anna i Paweł, oraz 

studentka Michalina, podejmuje brzemienną w skutkach decyzję, która nieodwracalnie zaważy na losie każdego                 

z nich. "To nie jest twoje dziecko" jest mroczną opowieścią o jednym z największych pragnień ludzkości i o tym, 

że złe wybory są często początkiem końca. Intryga, niespełnione nadzieje dwóch matek i umiejętnie budowane 

napięcie sprawią, że lektura tej książki nikogo nie pozostawi obojętnym. Historia, którą poznajemy                                 

z przeplatających się relacji Anny, Michaliny i Pawła sprawia, że wraz z bohaterami wikłamy się                                  

w psychologiczną grę. Wymyka się ona wszelkim schematom i zmierza do niespodziewanego, dramatycznego 

finału.  

 

 

117. To się da! / Anna Sakowicz.- [Katowice] : Wydawnictwo Szara Godzina ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na białaczkę , Kobieta , Miłość , Wolontariusze , 

Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/829/O 

Nowości:  2018-11 

 

Joanna w trakcie rocznego urlopu dla poratowania zdrowia mieszka na Kociewiu i opiekuje się ciocią Zofią, 

energiczną starszą panią. Nowe miejsce staje się szansą na pozytywne życiowe zmiany. Wraz z córką Lusią wikła 

się w historię z przeszłości i próbuje odnaleźć tajemniczego Henryka z młodości cioci Zosi. Nastolatka wierzy, że 

miłość może przetrwać kilkadziesiąt lat. Czy faktycznie jest to możliwe? Autorka stawia główną bohaterkę przed 

ważnymi decyzjami życiowymi. Każe jej wybierać pomiędzy stabilizacją zawodową a namiętnością, utartymi 

schematami a porywami serca. Ponadto zmusza ją do walki o nadzieję dla chorej na białaczkę Szpilki.  

 

 

118. Trzecie oko / Anna Onichimowska.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/857/O 

Nowości:  2018-11 

 

Siedzisz wygodnie w fotelu. Nagle robisz coś zupełnie szalonego i niespodziewanego. Jakby to wcale nie zależało 

od ciebie. Bo może nie zależy? Może jesteś tylko bohaterem czyjejś powieści? Kim jest Marta, kim jest jej 

tajemniczy mąż Karol, a kim Paulina? Czy to, co się między nimi dzieje, to tylko obsesje i gry? Co jest prawdą, co 

fikcją i jakie ma to znaczenie? Nieprawdopodobna, zaskakująca fabuła. Pełne humoru, cięte dialogi. Wymowne 

milczenie. I dwie bohaterki przyglądające się sobie niczym w lustrze, które trzyma ten jeden mężczyzna...  
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119. Trzy młode pieśni / Elżbieta Cherezińska.- Katowice : Wydawnictwo 

Aleksandria ; [Poznań] : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2017. 

(Północna Droga / Elżbieta Cherezińska ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wikingowie , Norwegia , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/798/H 

Nowości:  2018-11 

 

Norwegia, druga połowa X wieku. Dwaj synowie możnych rodów spotykają się w szeregach młodej drużyny. 

Przygląda im się siostra jednego z nich. W drodze ku dorosłości wszyscy troje przechodzą kolejne szczeble 

wtajemniczeń. Świat mężczyzn i kobiet. Obok? Razem? Los przepowiedziany u ich poczęcia. Przeznaczenie, 

któremu rzucają wyzwanie, płynąc na wielką bitwę. Świat mężczyzn ćwiczonych do zabijania. Wojowników 

przeobrażających się w bitewnym szale w bestie. I dziewczyny, która walczy, by w braterstwie było miejsce dla 

siostry. "Północna Droga", cykl osnuty wokół historii Skandynawii, przesiąknięty nordycką mitologią, przestaje 

być tylko tytułem, staje się bohaterem opowieści. Ragnarok. Koniec świata bogów okaże się końcem świata wielu 

ludzi. W Trzech młodych pieśniach ruszamy z Panami Północy na wiking. Autorka pozwoliła dojść do głosu 

młodym: Bjornowi, Ragnarowi i Gudrun. Książka pełna jest opisów walki, męskiej odwagi, krwi i braterstwa, ale, 

jak zwykle u Cherezińskiej, nie brak też magii, seksu i pierwiastka kobiecego. Zastanawiam się, jakiej ofiary 

zażądała od autorki bogini Freya w zamian za dar tak wspaniałej narracji, która przenosi czytelnika prosto                      

w odbierany wszystkimi zmysłami świat.  

 

 

120. Trzydziesta pierwsza / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Daniel Podgórski (postać fikcyjna) , Klementyna Kopp 

(postać fikcyjna) , Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/916/K 

Nowości:  2018-11 

 

W Lipowie nastał świąteczny czas. Wszystko pachnie sosnowym igliwiem, a w ceglanym kościele śpiewa się 

kolędy. Jedno tylko mąci spokój mieszkańców wsi: już za kilka dni ma wrócić morderca. Przez długie piętnaście 

lat nikt we wsi nie wymawiał nawet jego imienia. Młodszy aspirant Daniel Podgórski ma szczególne powody, 

żeby nienawidzić mężczyzny - sprawcy pożaru, w którym bohaterską zginął ojciec policjanta. Jakby tego było 

mało, we wsi zjawia się rodzeństwo ze Szwecji, które grozi jednemu z mieszkańców. Podgórski stara się 

zapanować nad sytuacją. Nie spodziewa się jednak, że na dzień przed Wigilią zabójczy ogień zapłonie na nowo.  

 

 

121. Tysiąc wiatrów w biegu / Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska.- [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przerwa-Tetmajer, Zofia (1933-2009) , Powieść 

biograficzna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/846/B 

Nowości:  2018-11 

 

"Tysiąc wiatrów w biegu" to książka łącząca w sobie elementy biograficzne i fikcyjne. Napisana jest w formie 

fabularyzowanego dokumentu i traktuje o Zofii Tetmajer - osobie, która wbrew skomplikowanym czasom,                    

w którym przyszło jej żyć, zawsze chciała samodzielnie decydować o sobie i swoich działaniach. "Znałam Zosię 

od zawsze, towarzyszyła mi od dzieciństwa. Wśród kuzynek i ciotek, autentycznych i przyszywanych, Zosia była 

inna. Często mówiła coś, czego nie powiedziałby nikt poza nią. Nagle oświetlała oczywistość, której nikt nie 
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próbował odsłaniać, bo mogła pociągnąć za sobą skomplikowany łańcuch zdarzeń. Zosią kierował przymus 

oryginalności. Jakby zawsze kogoś grała i próbowała swój obraz w oczach innych uatrakcyjnić na siłę. Także i dla 

siebie samej. Teraz, kiedy już nie możemy niczego sobie powiedzieć ani spojrzeć na siebie, ani pogładzić się po 

ręce, zdałam sobie sprawę, że do istnienia potrzebowała zarówno stałej publiczności, jak i własnej gotowości do 

autopodziwu. Potrzebowała kogoś, dla kogo mogła być gwiazdą, i sytuacji, gdy mogła być gwiazdą dla siebie".  

 

 

122. Unicestwienie / B. V. Larson ; [przekład Marcin Moń].- [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2018]. 

(Star Force / B. V. Larson ; t. 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kyle Riggs (postać fikcyjna) , Imperializm , Istoty 

pozaziemskie , Kolonizacja kosmosu , Wojna , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-KM/905/F 

Nowości:  2018-11 

 

Kyle'a Riggsa czeka niezła przeprawa. W "Unicestwieniu", siódmej powieści z serii "Star Force", nic nie idzie 

zgodnie z planem. Trzy niedawno założone ludzkie kolonie w układzie Eden radzą sobie coraz lepiej, lecz liczne 

siły dążą do ich wyeliminowania. Skorupiaki proszą o pomoc, choć są zaprzysięgłymi wrogami Sił Gwiezdnych. 

Czy okażą się potencjalnymi sojusznikami, czy też podstępnymi zdrajcami? I dlaczego temperatura oceanów na 

ich światach rośnie? Tajemnice piętrzą się nawet wtedy, gdy Riggs wyrusza zbadać sytuację. Niebiescy ślą 

niejasne groźby, a Ziemia prosi o zawarcie pokoju. Komu można zaufać, a kto trzyma ukryty za plecami sztylet?  

 

 

123. W nadziei na lepsze jutro / Ewa Bauer.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Szara Godzina, 

[2018]. 

(Kolory uczuć / Ewa Bauer ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Zdrada małżeńska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/838/O  

Nowości:  2018-11 

 

Młoda kobieta, która bardzo pragnie być szczęśliwa i przeciwności, które ją spotykają. Czy prawdziwa miłość 

istnieje? Historia Anny przeplata się z losami dwóch kobiet, których życie również nie układa się tak, jak by sobie 

tego życzyły. Bohaterowie powieści przechodzą metamorfozy, podejmując różne, nie zawsze słuszne decyzje. Czy 

w poszukiwaniu miłości wolno wszystko? Czy w końcu nadejdzie lepsze jutro?  

 

 

124. Wanda : opowieść o sile życia i śmierci : historia Wandy Rutkiewicz / Anna 

Kamińska.- [Kraków] : Wydawnictwo Literackie, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rutkiewicz, Wanda (1943-1992) , Alpiniści , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  Wyp.Muz.KM/CD 1739 , F.13-km-91 , WG-KM/850/929-052 

Regionalia:  Błaszkiewicz (rodzina) , Błaszkiewicz, Zbigniew , Łańcut - a 

Rutkiewicz, Wanda (1943-1992) , Rutkiewicz, Wanda (1943-1992) - a Łańcut 

Nowości:  2018-11 

 

"Zginę w górach" - mówiła. Dotrzymała słowa - według dokumentów sądowych zmarła 13 maja 1992 roku. Dzień 
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wcześniej zaginęła na górze Kanczendzonga w Himalajach. Jej śmierci nikt nie widział, jej ostatniego słowa nikt 

nie słyszał, jej ciała nikt nie odnalazł. Na początku XXI wieku do Izby Pamięci Jerzego Kukuczki zapukała para 

turystów, która twierdziła, że w jednym z klasztorów w Tybecie spotkała postać przypominającą zaginioną przed 

laty himalaistkę... Jej odejście, tak jak wiele zdarzeń z jej życia, do dziś pozostaje tajemnicą. Trzecia kobieta                    

i pierwsza Europejka na Mount Evereście. Pierwsza kobieta, która zdobyła szczyt K2. Od małego słynęła ze 

"żmudzkiego" uporu. Szybko musiała dorosnąć, by wesprzeć matkę w domowych obowiązkach. Ojcu chciała                   

z kolei zastąpić pierworodnego syna, który zginął śmiercią tragiczną. Najpierw dźwigała ciężar niełatwej historii 

rodzinnej, później sprawy "na dole" zawsze pozostawiała na drugim planie. Żyła od wyprawy do wyprawy. Nigdy 

nie zdecydowała się na macierzyństwo. Rozpadły się jej dwa małżeństwa. Najważniejsza była dla niej wolność. 

Jej prawdziwą miłością były góry. Nieznane dotychczas dokumenty, niepublikowane wcześnie fotografie oraz 

bliscy, którzy po raz pierwszy zgodzili się na rozmowę. Po olbrzymim sukcesie książki "Simona. Opowieść                     

o niezwyczajnym życiu Simony Kossak" Anna Kamińska przybliża czytelnikom życie najsłynniejszej polskiej 

himalaistki. "Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz" to znacznie więcej niż 

biografia. To opowieść o pokonywaniu własnych demonów, przełamywaniu swoich słabości i o wielkiej, życiowej 

pasji, która, dając niebywałą siłę, może również spalać.  

 

 

125. Wernisaż / Oskar Salwa.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; 

[Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira Publishing, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bohema , Kobieta , Relacje międzyludzkie , Wystawy 

sztuki , Życie artystyczne , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/863/O 

Nowości:  2018-11 

 

Eleganckie galerie sztuki i klimatyczne, stare zaułki. Zbuntowani artyści i niedzielni malarze. Hipsterzy                            

i biznesmeni. Mamy okazję zakręcić kołowrotkiem zdarzeń i znaleźć się na chwilę w samym centrum artystycznej 

Warszawy, towarzysząc Marcie w jej miłosnych rozterkach i poszukiwaniu siebie. Kto by sobie odmówił takiej 

przyjemności? To miał być kolejny wernisaż w ArteNuevo. Marta nie mogła nawet przypuszczać, że wywróci jej 

świat do góry nogami. Trudno jednak o spokój, gdy młoda historyczka sztuki kocha wielką sztukę                                   

i nieodpowiednich facetów. Lekcja plastyki zamienia się w lekcję uczuć. Czy Marta będzie umiała z niej 

skorzystać?  

 

 

126. Wieczność bez ciebie / Bożena Gałczyńska-Szurek.- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Szara 

Godzina, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Rodzina , Śledztwo i dochodzenie , 

Tajemnica , Zamość (woj. lubelskie) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/849/S 

Nowości:  2018-11 

 

W scenerii współczesnego Zamościa rozgrywa się dramat znanej arystokratycznej rodziny. Zbliżający się ślub 

pary polskich emigrantów, hrabiego Adama i pięknej pani adwokat Kamili, wywołuje szereg dziwnych zdarzeń. 

Zagadkowe morderstwo w zamojskim hotelu staje się pretekstem do wyjaśnienia tajemnicy rodowej sprzed stu lat. 

W rozwikłaniu sprawy pomaga policji agentka Interpolu Klara, która wraz ze swoim greckim mężem spędza 

wakacje w Zamościu. "Wieczność bez ciebie" to historia miłości, w której dawne animozje stanęły bohaterom na 

przeszkodzie do szczęścia.  
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127. Więcej czerwieni / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media : we współpracy z Biblioteką Akustyczną, copyright 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Daniel Podgórski (postać fikcyjna) , Klementyna Kopp 

(postać fikcyjna) , Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/917/K 

Nowości:  2018-11 

 

W Lipowie lato w pełni. Na polach rozpoczynają się żniwa, a w sadach dojrzewają jabłka. Młodszy aspirant 

Daniel Podgórski czuje, że znalazł się w najlepszym momencie swojego życia. Tymczasem w okolicach sennego 

zazwyczaj Lipowa zostają zabite dwie młode kobiety. Sprawca okaleczył brutalnie ich ciała. Policja kryminalna               

z Brodnicy podejrzewa, że oba zabójstwa mogą być dziełem seryjnego mordercy. Podgórski dołącza do ekipy 

śledczej prowadzonej przez kontrowersyjną komisarz Klementynę Kopp. Policja stara się znaleźć punkty wspólne 

pomiędzy obiema ofiarami i stworzyć profil zabójcy. Brak postępów w śledztwie zbiega się z kłopotami w życiu 

prywatnym policjanta.  

 

 

128. Wybawienie / Jussi Adler-Olsen ; [z języka duńskiego przełożyła Joanna 

Cymbrykiewicz].- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carl Mørck (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , Porwanie 

, Rodzeństwo , Dania , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/835/K 

Nowości:  2018-11 

 

Carl Morck ma w swoich rękach butelkę, która zawiera starą, zmurszałą już wiadomość napisaną krwią. To 

wołanie o pomoc uprowadzonych przed laty dwóch młodych braci. Czy to może być prawda? Kim są ci chłopcy              

i dlaczego nikt nie zgłosił ich zaginięcia? Czy to możliwe, że jeszcze żyją? Śledztwo doprowadza Morcka do 

kobiety żyjącej w toksycznym małżeństwie - jej mąż znika na całe dnie, ukrywa przed nią, co robi, nie informuje 

także, kiedy wróci… Mając tego dość, kobieta postanawia odkryć prawdę, bez względu na cenę, jaką przyjdzie za 

to zapłacić jej mężowi - albo jej…  

 

 

129. Wybory Niny / Anna Kekus.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Warszawa] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira Publishing, 

[2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigranci , Małżeństwo dla pieniędzy , Miłość , Polacy za 

granicą , Politycy , Floryda (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa , 

Romans 

Sygnatura:  WG-KM/852/O  

Nowości:  2018-11 

 

Wybory do lokalnych władz na Florydzie i wielka miłość, która nie podlega głosowaniu. Nina, zagubiona 

emigrantka znad Wisły, poznaje Damiana, miejscowego playboya i początkującego polityka, pracującego                       

w sztabie kandydata na burmistrza. Chłopak, żeby stać się w oczach wyborców człowiekiem godnym zaufania, 

musi się ustatkować i ożenić. Dlatego proponuje Ninie układ - małżeństwo na pokaz. Wkrótce jednak zaczyna 

kiełkować między nimi prawdziwe uczucie. Czy amerykański bon vivant okaże się godny zaufania? Czy 

dziewczyna z przeszłością nie stanie się dla niego ciężarem? Czy z matrymonialnej gry pozorów wyniknie wielka 

miłość? Przekonaj się, czy w świecie politycznych salonów i amerykańskiego blichtru jest miejsce dla emigrantki 

z Polski i romansu kończącego się happy endem! 
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130. Z jednym wyjątkiem / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Daniel Podgórski (postać fikcyjna) , Klementyna Kopp 

(postać fikcyjna) , Kwiaciarnie , Policjanci , Lipowo (woj. kujawsko-pomorskie ; 

miejscowość fikcyjna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/918/K 

Nowości:  2018-11 

 

Po zimie w Lipowie nie zostało już śladu. Wiosna przejmuje świat w swoje władanie. Kwitną kasztanowce, a na 

polach szumi zielone jeszcze zboże. Przy tej sprzyjającej aurze młodszy aspirant Daniel Podgórski zamierza 

nareszcie zmienić swoje życie i oświadczyć się Weronice Nowakowskiej. Tymczasem w okolicach Lipowa umiera 

pewna kwiaciarka. Kobieta jest już wiekowa, jej śmierć początkowo nie wydaje się więc wcale podejrzana.                     

Z jakiegoś powodu jednak ratowniczka medyczna z karetki pogotowia wezwanej przez sąsiadkę zmarłej nalega na 

natychmiastowe sprowadzenie policji. Szybko okazuje się, że kobieta miała rację: kwiaciarka została 

zamordowana. Daniel Podgórski i komisarz Klementyna Kopp stają przed kolejnym trudnym zadaniem. Kto mógł 

życzyć śmierci samotnej starszej pani? Dlaczego wytatuował na jej piersi trudny do odcyfrowania napis? Co ma                

z tym wszystkim wspólnego historia pary młodych ludzi sprzed ponad stu sześćdziesięciu lat?  

 

 

131. Zagłada / B. V. Larson ; [przekład Justyn Łyżwa].- [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2017]. 

(Star Force / B. V. Larson ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kyle Riggs (postać fikcyjna) , Imperializm , Istoty 

pozaziemskie , Kolonizacja kosmosu , Wojna , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-KM/818/F 

Nowości:  2018-11 

 

To kolejny kiepski rok Kyle’a Riggsa. Okręty nanitów mają nową misję - ale to wyrok śmierci dla pilotów. Do 

tego ziemski rząd zamierza skraść technologię Sił Gwiezdnych. Co gorsza, Ziemia obiecała coś makrosom                         

i maszyny wkrótce upomną się o to... Wojna wśród gwiazd nie zakończy się szybko. I nikt nie ma pojęcia, jaki 

będzie jej finał.  

 

 

132. Złodziejka marzeń / Anna Sakowicz.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : Wydawnictwo Szara Godzina, [2017] 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Marzenia , Nauczyciele , Starogard Gdański (woj. 

pomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/830/O 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Joanna to czterdziestoletnia nauczycielka samotnie wychowująca nastoletnią córkę Lusię. Zmęczona pracą 

zawodową postanawia iść na urlop zdrowotny i zacząć realizować swe marzenia. Zamiast odpoczywać, musi 

jednak wyjechać, by zaopiekować się chorą ciocią. Pobyt w Starogardzie Gdańskim okazuje się pełen 

niespodzianek. Joanna zaczyna pisać, prowadzi "śledztwo" dotyczące przystojnego sąsiada i udziela się                         

w hospicjum, przede wszystkim jednak wskutek tych doświadczeń całkowicie odmienia swe życie. "Złodziejka 

marzeń" to napisana żywym językiem, utrzymana w ciepłym, zabawnym, optymistycznym, a niekiedy poważnym 
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tonie powieść obyczajowa, która realistycznie oddaje atmosferę niewielkiego miasta, łamie stereotypy i pokazuje, 

że nigdy nie jest za późno, by zacząć nowe życie. 

 

 

133. Żaba w papilotach / Maria Biłas-Najmrodzka, Elżbieta Narbutt.- [Piaseczno] 

: Heraclon International. Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa , Listy 

Sygnatura:  WG-KM/843/O 

Nowości:  2018-11 

 

Nie łykaj tabletek na poprawę nastroju, posłuchaj audiobooka z "Żabą w papilotach". Najlepszy antydepresant!!!   

Z DOBRYMI HISTORIAMI JEST JAK Z JEDZENIEM - NIE MOGĄ SIĘ ZMARNOWAĆ! Kontynuacja 

sentymentalnej korespondencji rozpoczętej w książce "Bigos w papilotach" prowadzi słuchacza przez zawiłe 

dolegliwości podeszłego wieku z humorem sobie z nimi radząc. Audiobook obfituje w komiczne sytuacje, które 

wciąż się przydarzają bohaterkom. Przecież rzeczywistość właśnie taka jest, tylko trzeba na nią umiejętnie 

spojrzeć!  

 

 

134. Żona między nami / Greer Hendricks, Sarah Pekkanen ; [przekład Marta 

Faber].- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo ; [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trójkąt miłosny , Zdrada małżeńska , Stany Zjednoczone 

(USA) , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/900/S 

Nowości:  2018-11 

 

Vanessa Thompson zrezygnowała ze wszystkiego - pracy i nowojorskich przyjaciół, by wieść bajkowe życie                 

u boku "zbyt dobrego, by mógł być prawdziwy" męża Richarda, menedżera w funduszu hedgingowym. Gdy 

jednak ich z pozoru idealne małżeństwo się rozpada, Richard wiąże się z młodszą kobietą. Vanessa nie może się 

pogodzić ze stratą swojego męża…  Nellie, młoda nauczycielka, spotyka mężczyznę swoich marzeń. Starszy od 

niej o dziewięć lat Richard jest czarujący, przystojny i zamożny. Rozpieszcza ją i traktuje niczym królową. Do 

czasu… 

 

 

135. Życie jest wolnością : autobiografia / Beata Pawlikowska.- Warszawa : 

Edipresse Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pawlikowska, Beata (1965- ) , Dziennikarze , Podróżnicy , 

Samowychowanie , Wolność , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/858/929-051 

Nowości:  2018-11 

 

Wychowałam się w slumsach Europy, czyli w komunistycznej Polsce, kiedy przez dwa tygodnie trzeba było stać 

w kolejce po buty. Powiesz, że to smutne? O nie! To była świetna szkoła samodzielności, kreatywności i siły. Bo 

wolność to przecież coś więcej niż brak zewnętrznych ograniczeń. Wolność jest stanem umysłu. To instynktowne 

przekonanie, że wszystko jest możliwe. W tej książce po raz pierwszy piszę o tym jak nie zarobiłam miliona 

dolarów, dlaczego piszę książki, skąd czerpię natchnienie i jak na imię mają moje dzieci. Opowiadam o kulisach 
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pracy w radiu i w telewizji, o tym jak trenować swój umysł, czym jest pasja i jak zostać pisarzem. O moim domu 

rodzinnym, marzeniach i o tym jak zostałam szczęśliwym człowiekiem.  

 

 

 

Film 

 
 
 

1. 41 dni nadziei / reżyseria Baltasar Kormákur, scenariusz Aaron Kandell, Jordan 

Kandell- Warszawa : Monolith Film, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ashcraft, Tami Oldham (1960- ) , Ashcraft, Tami Oldham 

(1960- ). Tragedia na morzu , Katastrofy morskie , Miłość , Sztuka przetrwania , 

Żeglarstwo , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1344/DF 

Nowości:  2018-11 

 

 

Dwójka młodych żeglarzy wyrusza w podróż przez ocean. Tami i Richard nie mają pojęcia, że płyną wprost na 

spotkanie jednego z największych huraganów w historii. Kiedy sztorm mija, okazuje się ze łódź jest poważnie 

uszkodzona a Richard ciężko ranny. Tami, nie mogąc liczyć na żadną pomoc, musi znaleźć w sobie siłę, by na 

pokładzie roztrzaskanego jachtu przepłynąć ocean i ocalić ukochanego mężczyznę.  

 

 

2. Berek / reżyseria Jeff Tomsic ; scenariusz Rob McKittrick, Mark Steilen.- 

Warszawa : Galapagos, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gry i zabawy ruchowe , Kryzys wieku średniego , Mężczyzna 

, Przyjaźń , Film fabularny , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1338/KF 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Piątka lubiących rywalizację przyjaciół spotyka się co roku, aby przez miesiąc grać w berka, w którym wszystkie 

chwyty są dozwolone. Bawią się w ten sposób od pierwszej klasy. Teraz ryzykują własną głową, pracą                              

i związkami, aby wyeliminować pozostałych uczestników z gry, wykrzykując "berek!". W tym roku gra zbiega się 

w czasie z weselem jedynego niepokonanego gracza, co wreszcie powinno uczynić go łatwym celem. Jednak on 

wie, na co się zanosi... i jest przygotowany.  
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3. Bóg nie umarł - światło w ciemności / reżyseria, scenariusz Michael Mason.- 

Warszawa : Monolith Films, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ateizm , Nauczyciele akademiccy , Studenci , Wiara , Film 

fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1339/DF 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Wokół kościoła Św. Jakuba narasta coraz więcej sporów. Przeciwnikom wiary przeszkadza fakt, że świątynia stoi 

na terenie uniwersytetu. Gdy pewnej nocy pożar pustoszy kościół, władze uczelni postanawiają wykorzystać 

okazję, by usunąć parafię ze swojego terenu. Wielebny Dave zmaga się z pogróżkami i szykanami. Mimo poparcia 

parafian, zaczyna rozważać przeniesienie świątyni. Prawdziwe wątpliwości w jego sercu zasieje pojawienie się 

jego dawno niewidzianego brata, który niespodziewanie włączy się w konflikt wokół kościoła. Gorzkie 

wspomnienia powrócą, otworzą się dawne rany. Bracia będą musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami                          

z przeszłości.  

 

 

4. Chwała bohaterom / reżyseria, scenariusz Jason Hall.- Warszawa : Monolith 

Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Finkel, David (1955- ). Thank you for your service , 

Psychologia wojskowa , Trauma , Wojna 2003-2010 r. amerykańsko-iracka , 

Żołnierze , Stany Zjednoczone (USA) , Adapatacja filmowa , Film fabularny , Film 

biograficzny , Film wojenny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1351/W 

Nowości:  2018-11 

 

Grupa żołnierzy powraca z misji w Iraku. Witani jak bohaterowie, oczekiwani przez rodziny, nie mogą odnaleźć 

się w cywilnej codzienności. Dręczeni przez traumy, poczucie winy, wciąż mierzą się ze wspomnieniami z pola 

bitwy. Dramatyczne doświadczenia nie pozwalają im odnaleźć spokoju i odbudować relacji z najbliższymi. 

Państwo nie oferuje tego, na co liczyli po powrocie: szybko zapomniani, często bez pracy, czują się pozostawieni 

sami sobie. Długotrwałe terapie nie dają skutku. Jedynym wyjściem wydaje się powrót na misję lub… śmierć.  

 

 

5. Dziewczyna we mgle / reżyseria, scenariusz Donato Carrisi.- Warszawa : Best 

Film, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carrisi, Donato (1973- ). Dziewczyna we mgle , Osoby 

zaginione , Społeczności lokalne , Włochy , Adaptacja filmowa , Film fabularny , 

Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1361/S 

Nowości:  2018-11 

 

 

W odizolowanym od świata górskim miasteczku zaginęła szesnastoletnia dziewczyna. Rodzice są zrozpaczeni,                

a mieszkańcy - zszokowani. Nie potrafią przyjąć do wiadomości, że porywaczem może być ktoś z nich. 

Porywaczem... lub zabójcą. Agent specjalny Vogel (Toni Servillo) nie ma wątpliwości, że doszło do morderstwa. 

Kiedy poszukiwania nastolatki nie przynoszą rezultatów, kieruje swoje podejrzenia na nauczyciela literatury 
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(Alesso Boni). Pragnący rozgłosu Vogel ignoruje brak twardych dowodów i brnie w oskarżenia, a wszyscy 

mieszkańcy stają się coraz bardziej nieufni wobec siebie nawzajem.  

 

 

6. Gwiezdne wojny : ostatni Jedi / reżyseria, scenariusz Rian Johnson.- Warszawa : 

Galapagos, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kylo Ren (postać fikcyjna) , Rey (postać fikcyjna) , Rycerze 

Jedi (postacie fikcyjne) , Rycerze Ren (postacie fikcyjne) , Gwiezdne Wojny (świat 

fikcyjny) , Podróże międzyplanetarne , Pojazdy kosmiczne , Walka dobra ze złem , 

Film fabularny , Film przygodowy , Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1340/F 

Nowości:  2018-11 

 

W najnowszej produkcji Lucasfilm "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi" bohaterowie "Przebudzenia Mocy" wraz                   

z legendarnymi postaciami gwiezdnego uniwersum odkrywają zaskakujące sekrety przeszłości i niezgłębione 

dotąd tajemnice Mocy…  

 

 

7. Han Solo : Gwiezdne wojny - historie / reżyseria Ron Howard ; scenariusz 

Jonathan Kasdan, Lawrence Kasdan.- Warszawa : Galapagos, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Han Solo (postać fikcyjna) , Galaktyki , Gwiezdne Wojny 

(świat fikcyjny) , Podróże międzyplanetarne , Pojazdy kosmiczne , Walka dobra ze 

złem , Film fabularny , Film przygodowy , Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1341/F 

Nowości:  2018-11 

 

 

Wejdź na pokład Sokoła Millennium i przeżyj wyjątkowa przygodę z filmem "Han Solo: Gwiezdne wojny - 

historie". W trakcie serii śmiałych eskapad w głąb przestępczego półświatka, Han Solo zaprzyjaźnia się ze swoim 

przyszłym drugim pilotem Chewbaccą i spotyka osławionego hazardzistę Lando Calrissiana.  

 

 

8. McQueen / reżyseria Ian Bonhôte, Peter Ettedgui ; scenariusz Peter Ettedgui.- 

Warszawa : Gutek Film, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  McQueen, Alexander (1969-2010) , Moda , Projektanci 

mody , Wielka Brytania , Film dokumentalny , Film biograficzny 

Sygnatura:  WG-F/1345/B 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Wizjoner. Buntownik. Geniusz. Aleksander McQueen. Przyszedł znikąd i na zawsze odmienił świat mody. 

Zwykły chłopak z biednej dzielnicy Londynu stworzył wartą miliony dolarów, luksusową markę. Stał się jedną                 

z najbardziej rozpoznawalnych ikon sztuki współczesnej. "McQueen" to oparta na faktach historia artysty - równie 

fascynująca, jak jego dzieła. Opowieść o człowieku, któremu niezwykła wrażliwość i energia pozwoliły wspiąć się 

na szczyty sławy i świata pop kultury.  
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9. Miłość / reżyseria Sławomir Fabicki ; scenariusz Sławomir Fabicki, Marek 

Pruchniewski.- [Warszawa] : Monolith Video, [2013]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Problemy małżeńskie , Relacje międzyludzkie 

, Trudne sytuacje życiowe , Film fabularny , Film obyczajowy , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1352/O 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Maria i Tomek to para trzydziestolatków, tworzących udane, pełne miłości i zaufania małżeństwo. Odnoszą 

sukcesy zawodowe, urządzają mieszkanie, spodziewają się dziecka. Nagle ich życiem wstrząsa dramatyczne 

wydarzenie, które zmienia wszystko - ją, jego, ich związek. Małżonkowie będą musieli na nowo określić, czym 

jest dla nich wzajemne uczucie. Zagubieni i coraz bardziej oddalający się od siebie, zmuszeni są postawić sobie 

trudne pytania. Czy chcą się wszystkim dzielić i czy wszystko powinni wiedzieć? Jak wiele są w stanie wytrzymać 

i co teraz oznacza dla nich słowo "kochać"?  

 

 

10. Na głęboką wodę / reżyseria James Marsh ; scenariusz Scott Z. Burns.- Warszawa 

: Best Film, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Crowhurst, Donald (1932-1969) , Małażeństwo , Rejsy 

dookoła świata , Samotne rejsy , Żeglarze , Film fabularny , Film biograficzny , 

Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1346/DF 

Nowości:  2018-11 

 

 

Clare i Donald Crowhurst to szczęśliwe i zakochane w sobie małżeństwo z trójką dzieci. Gdy rodzinny biznes 

plajtuje Donald decyduje się na ryzykowny krok, by zapewnić byt rodzinie. Pomysłowy wynalazca, weekendowy 

żeglarz postanawia wziąć udział w żeglarskim wyścigu dookoła świata - Sunday Times Golden Globe. Bez 

doświadczenia, bez przygotowania, nie zbaczając z trasy musi przetrwać samotną podróż i wygrać wyścig. Donald 

za wszelką cenę chce osiągnąć sukces, którym zasłuży na podziw najbliższych. Wspierany przez ukochaną żonę                

i kibicujące mu dzieci wyrusza w niebezpieczną podróż. Na co zdobędzie, by wygrać z żywiołem i nie zawieść 

tych, na którym najbardziej mu zależy?  

 

 

11. Ocean's 8 / reżyseria Gary Ross ; scenariusz Gary Ross, Olivia Milch.- Warszawa 

: Galapagos, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kradzież , Rozbój , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) 

, Film fabularny , Film akcji , Komedia kryminalna 

Sygnatura:  WG-F/1347/K 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Pięć lat, osiem miesięcy, 12 dni... Dokładnie tyle czasu zajęło Debbie Ocean (Sandra Bullock) zaplanowanie 

największego skoku w jej życiu. Do jego realizacji potrzebuje pomocy najlepszych specjalistów w swoim fachu. 

Szczególnie swojej wspólniczki Lou Miller (Cate Blanchett). W ekipie najlepszych z najlepszych znalazły się: 

jubilerka Amita (Mindy Kaling) i oszustka uliczna Constance (Awkwafina). Dołączyły do nich paserka Tammy 
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(Sarah Paulson), hakerka Nine Ball (Rihanna) oraz projektantka mody Rose (Helena Bonham Carter). Cel to warty 

około 150 milionów dolarów diamentowy naszyjnik. Podczas imprezy roku - Gala Met, będzie go miała na sobie 

światowej sławy aktorka Daphne Kluger (Anne Hathaway). Plan wygląda perfekcyjnie, jednak nie ma w nim 

miejsca na najdrobniejszy błąd. Zwłaszcza jeśli dziewczyny chcą niepostrzeżenie wynieść z gali diamenty warte 

150 milionów dolarów… i to na oczach wszystkich zebranych. 

 

 

12. Ostateczna rozgrywka / reżyseria Scott Mann ; scenariusz The Brothers Lynch, 

Jonathan Frank.- Warszawa : Monolith Films, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Okup , Terroryzm , Zakładnicy , Film fabularny , Film akcji , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1348/S 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Piłkarski stadion wypełniony po brzegi. Na trybunach 35 tysięcy ludzi zrywa gardła, by wesprzeć swoich idoli. 

Nagle sportowe emocje przemieniają się w dramat za sprawą grupy uzbrojonych przestępców, którzy przejmują 

kontrolę nad stadionem i grożąc śmiercią kibiców, wysuwają żądanie sowitego okupu. Czy byłemu żołnierzowi 

Michaelowi Knox (Dave Bautista) uda się powstrzymać terrorystów i uratować życie zakładników, wśród których 

jest córka jego poległego na polu bitwy przyjaciela?  

 

 

13. Ripper Street : tajemnica Kuby Rozpruwacza. Seria 1 / series created by Richard 

Warlow ; written by Richard Warlow, Toby Finlay, Declan Croghan, Julie Rutterford 

; directed by Tom Shankland, Andy Wilson and Colm McCarthy.- Warszawa : Best 

Film, [2014]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policja kryminalna , Seryjni zabójcy , Zabójstwo , Londyn 

(Wielka Brytania) , Film fabularny , Dramat filmowy , Kryminał , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1353/K 

Nowości:  2018-11 

 

To nie jest elegancki wysmakowany Londyn, to nie są romantyczni bohaterowie jakich znamy z ekranizacji 

słynnych powieści klasycznych."Ripper Street" to pełnokrwista, pełna realizmu i wyrazistych postaci, obfitująca  

w mocne wrażenia historia rozgrywająca się pod koniec XIX w. Whitechapel - dzielnica Londynu, o której Bóg 

dawno zapomniał.... Najbrutalniejsze zbrodnie, wszechobecne ubóstwo i wciąż obecne w pamięci mieszkańców 

przerażające zbrodnie Kuby Rozpruwacza. Inspektor Edmund Reid - prześladowany wspomnieniami o nieudanych 

próbach schwytania tego pozbawionego skrupułów mordercy, wstępuje do słynnej dywizji H, która ma zadbać                  

o porządek i bezpieczeństwo zbrukanych krwią ulic Whitechapel. Wraz ze swoimi ludźmi walczy przeciw 

bezprawiu. Jednak gdzieś za plecami wciąż czai się widmo Rozpruwacza. Czy powróci, żeby znów siać strach?  

 

14. Ripper Street : tajemnica Kuby Rozpruwacza. Seria 2 / series created by Richard 

Warlow ; written by Richard Warlow, Toby Finlay, Declan Croghan, Julie Rutterford 

; directed by Tom Shankland, Christopher Menaul, Andy Wilson.- Warszawa : Best 

Film, [2014]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policja kryminalna , Przestępczość , Zabójstwo , Londyn 

(Wielka Brytania) , Film fabularny , Dramat filmowy , Kryminał , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1354/K 
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Nowości:  2018-11 

 

Druga seria nadzwyczaj realistycznego, trzymającego w napięciu serialu kryminalnego rozgrywającego się                    

w wiktoriańskim Londynie. Ochrona Whitechapel przed stoczeniem się w otchłań piekła jeszcze nigdy nie było 

tak trudna. Kryzys Imperium Brytyjskiego zdaje się kumulować w tej opuszczonej przez Boga dzielnicy. 

Samobójcza sekta, produkcja heroiny, kobiece gangi, Zakon Złotego Brzasku i nieprzewidywalni zamachowcy. 

Inspektor Reid i jego lojalni zastępcy walczą z przestępcami, których Whitechapel przyciąga jak magnes.  

 

 

15. Ripper Street : tajemnica Kuby Rozpruwacza. Seria 3 / series created by Richard 

Warlow ; written by Richard Warlow, Toby Finlay, Marnie Dickens, Jamie Crichton, 

Thomas Martin ; directed by Tom Shankland, Christopher Menaul, Kieron Hawkes, 

Andy Wilson.- Warszawa : Best Film, [2016]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policja kryminalna , Przestępczość , Wypadki kolejowe , 

Londyn (Wielka Brytania) , Film fabularny , Dramat filmowy , Kryminał , Serial 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1355/K 

Nowości:  2018-11 

 

Trzecia seria nadzwyczaj realistycznego, trzymającego w napięciu serialu kryminalnego rozgrywającego się                     

w wiktoriańskim Londynie. W Whitechapel w tragicznej katastrofie pociągu ginie 55 osób. Ślady tragedii wiodą 

do długo ukrywanego oszustwa, za którym stoi ktoś bardzo ważny. Reid, Drake i Homer - trzej stróżowie prawa              

z Dywizji H ponownie muszą zjednoczyć siły. Podziemny świat nielegalnych aborcji, uliczne gangi, arystokraci 

zamieszani w zabójstwa - splątana sieć mrocznych sekretów czeka na rozwiązanie.  

 

 

16. Sicario 2 : Soldado / reżyseria Stefano Sollima ; scenariusz Taylor Sheridan.- 

Warszawa : Monolith Films, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Terroryzm , Żołnierze , Film 

fabularny , Film akcji , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1349/S 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

W wojnie narkotykowej nie obowiązują zasady. Kiedy wychodzi na jaw, że kartel zajmuje się szmuglowaniem 

terrorystów przez granicę amerykańską, agent federalny Matt Graver (Josh Brolin) wzywa tajemniczego Alejandro 

(Benicio del Toro). Wspólnie mają zaingerować w sytuację tak, aby eskalować konflikt. Alejandro porywa córkę 

narkotykowego bossa. Kiedy jednak dziewczynka zaczyna być traktowana jako strata wpisana w koszty akcji, jej 

los podzieli dwóch mężczyzn i zweryfikuje wszystko w co wierzyli i o co walczyli. 

 

17. Świat bez końca / reżyseria Michael Caton-Jones ; scenariusz John Pielmeier.- 

Warszawa : Best Film, [2014]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Follett, Ken (1949- ). Świat bez końca , Dżuma , Miłość , 

Władza , Wojna stuletnia (1337-1453) , Anglia (Wielka Brytania) , Adaptacja 

filmowa , Film fabularny , Film historyczny , Film kostiumowy , Dramat filmowy , 

Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1356/H 
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Nowości:  2018-11 

 

Akcja "Świata bez końca" zaczyna się 200 lat po wydarzeniach z "Filarów Ziemi", w roku 1327. Na tle barwnej 

panoramy średniowiecza, w okresie wielkich przemian i dziesiątkującej społeczeństwo zarazy, toczy się epicka 

opowieść o walce o władzę, pieniądze i wpływy. O tajemnicach i zbrodniach, o nauce burzącej fundamenty wiary. 

Historia, w której ludzkie emocje - miłość, nienawiść, pragnienie zemsty - odgrywają wiodącą rolę.  

 

 

18. Taxi 5 / reżyseria Franck Gastambide ; scenariusz Franck Gastambide, Stéphane 

Kazandjian, Luc Besson.- Warszawa : Kino Świat, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Przestępczość zorganizowana , Taksówkarze , 

Marsylia (Francja) , Film fabularny , Film akcji , Komedia kryminalna 

Sygnatura:  WG-F/1342/K 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Oficer policji, szalony mistrz kierownicy - Sylvain Marot (Franck Gastambide) wbrew swojej woli zostaje 

przeniesiony do Marsylii. Na miejscu jego głównym zadaniem staje się rozbicie włoskiego gangu, dokonującego 

spektakularnych napadów przy pomocy potężnego i niedoścignionego Ferrari. Partnerem w misji Marota zostaje 

życiowy nieudacznik, najgorszy kierowca w Marsylii - Eddy Maklouf (Malik Bentalha), prywatnie siostrzeniec 

słynnego Daniela, właściciela legendarnej białej taxi.  

 

 

19. Thelma / reżyseria Joachim Trier ; scenariusz Eskil Vogt, Joachim Trier.- 

Warszawa : Gutek Film, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lesbijki , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Zjawiska 

paranormalne , Oslo (Norwegia) , Film fabularny , Dramat filmowy , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1350/G 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

Thelma przyjeżdża na studia do Oslo. Znajomość z koleżanką z roku szybko przeradza się w silną fascynację.                

W targanej wewnętrznym konfliktem dziewczynie, głęboko skrywane pragnienia mieszają się z poczuciem winy. 

Tej przyjaźni nie akceptują wierzący, konserwatywni rodzice. Thelma niespodziewanie odkrywa w sobie potężną, 

wewnętrzną moc, która prowadzi do serii wydarzeń przekraczających granice jej wyobraźni.  

 

 

20. Tylko dla odważnych / reżyseria Joseph Kosinski ; scenariusz Ken Nolan, Eric 

Warren Singer.- Warszawa : Monolith Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pożar , Pożarnictwo , Strażacy , Arizona (Stany Zjednoczone 

; stan) , Film fabularny , Film biograficzny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1357/DF 

Nowości:  2018-11 
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Eric March (Josh Brolin) służy w straży pożarnej od ponad 20 lat. O gaszeniu pożarów wie wszystko - to jego 

zawód i życiowa pasja jednocześnie. Dzięki jego uporowi i determinacji powstaje jednostka specjalnie 

wyszkolonych strażaków. To młodzi ludzie, którzy mają swoje plany i marzenia, niektórzy myślą o założeniu 

rodziny, inni próbują wyjść na prostą po latach walki z nałogiem. Wykonują swoją pracę, a po jej zakończeniu 

chcą wrócić do swych domów i zapomnieć, że znowu byli blisko śmierci. W czerwcu 2013 roku stawią czoła 

szalejącemu żywiołowi, pochłaniającemu lasy Arizony, i nieuchronnie zbliżającemu się do miasta. Tych 

kilkunastu mężczyzn pokaże światu, co znaczy odwaga, braterstwo i poświęcenie.  

 

 

21. W cieniu drzewa / reżyseria Hafsteinn Gunnar Sigurđsson ; scenariusz Huldar 

Breiđfjörđ, Hafsteinn Gunnar Sigurđsson.- Warszawa : M2 Films : Burda Media 

Polska, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt , Postawy , Sąsiedztwo (socjologia) , Społeczeństwo 

, Relacje międzyludzkie , Rejkjavik (Islandia) , Film fabularny , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1343/DF 

Nowości:  2018-11 

 

 

Przedmieścia Reykjaviku, świeże powietrze, cisza, spokój i idealnie przycięte, zielone trawniki. Sielankowa 

atmosfera nie może trwać jednak wiecznie: na jednym z osiedli wybucha sąsiedzki konflikt! Kością niezgody jest 

należące do Baldvina i Ingi stare, wielkie drzewo, które rzuca cień na ogród Eybjorg i Konrada. Błahy problem 

urasta do absurdalnych rozmiarów, uprzejmym do tej pory sąsiadom puszczają nerwy, a dzikie emocje biorą górę 

nad zdrowym rozsądkiem. Tajemniczy sprawca przekłuwa opony samochodu, a zwierzęta domowe zaczynają 

znikać w niewyjaśnionych okolicznościach. Konieczne staje się zainstalowanie kamer monitoringu. Pojawia się 

także plotka, że sąsiada widziano z piłą łańcuchową.  

 

 

22. Whitney / reżyseria Kevin MacDonald.- Warszawa : Kino Świat, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Houston, Whitney (1963-2012) , Piosenkarze amerykańscy , 

Stany Zjednoczone (USA) , Film dokumentalny , Film biograficzny 

Sygnatura:  WG-F/1358/B 

Nowości:  2018-11 

 

 

 

 

Z imponującą liczbą ponad 200 milionów albumów sprzedanych na całym świecie, ze statusem pierwszej kobiety-

artystki, która zadebiutowała na szczycie listy Billboard 200 i jedynej w historii, której siedem kolejnych singli 

pojawiło się na pierwszym miejscu zestawienia Billboard Hot 100, Whitney Houston była głosem swojego 

pokolenia. Artystka, która z piosenkarki gospel miała stać się królową światowej sceny. To ona zainspirowała całe 

pokolenie wokalistek z Mariah Carey i Beyoncé na czele. To jej brawurowe wykonanie amerykańskiego hymnu             

w trakcie Super Bowl w 1991 roku przetarło ścieżki niedostępne wcześniej dla czarnoskórych muzyków. W tle do 

tych wiekopomnych wydarzeń pisała się jednak inna historia. Porażająca opowieść o uzależnieniu                                    

i samozniszczeniu, wypełniająca kolumny tabloidowych gazet i czasopism. Historia kobiety, która na scenie miała 

głos anioła, ale poza nią przegrywała walkę z własnymi demonami.  
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23. Wielkie nadzieje / reżyseria Brian Kirk ; scenariusz Sarah Phelps.- Warszawa : 

Best Film, [2014]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dickens, Charles (1812-1870). Wielkie nadzieje , Bogactwo , 

Dojrzewanie , Sieroty , Miłość , Anglia (Wielka Brytania) , Adaptacja filmowa , Film 

fabularny , Dramat filmowy , Film kostiumowy , Serial filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1359/DF 

Nowości:  2018-11 

 

 

"Wielkie nadzieje" to rozgrywająca się w wiktoriańskiej Anglii opowieść o ubogim sierocie, który w pewien 

mroźny, zimowy dzień spotyka wynędzniałego zbiega. Niewinny gest dobroci chłopca wobec przestępcy będzie 

mieć poważne konsekwencje dla nich obu. Chłopiec trafia do domu stroniącej od ludzi panny Havisham, gdzie ma 

być towarzyszem zabaw jej córki. Zakochuje się w niej młodzieńczą miłością… Los uśmiecha się do niego - 

zostaje obdarowany ogromną sumą pieniędzy przez tajemniczego dobroczyńcę. Z domu na mokradłach trafia na 

londyńskie salony i ma nadzieję, że zdobędzie rękę Estelli. Jednak wydarzenia z dzieciństwa zaczynają go 

prześladować w nieoczekiwany sposób. Wzruszająca opowieść o uniwersalnych wartościach, w której dostajemy 

kompozycję niesamowitych emocji połączonych w misterny sposób.  

 
 


