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Nowości 2018 – LUTY 

 

 

Literatura piękna 

 

   
1. 13 minut / Sarah Pinborough ; przełożyła Maciejka Mazan.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Przyjaźń , Śmierć kliniczna , Tajemnica , Powieść , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-02 

 
Byłam martwa przez 13 minut… teraz chcę wiedzieć, dlaczego. Nie pamiętam, jak trafiłam do lodowatej rzeki, ale 

wiem jedno: to nie był wypadek. Podobno przyjaciół trzeba mieć blisko siebie, a wrogów jeszcze bliżej, ale 

czasem trudno ich rozróżnić. Moje przyjaciółki mnie kochają. Wiem to. Co nie znaczy, że nie chciały mnie zabić. 

 

 

2. 48 tygodni / Magdalena Kordel.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Ile może wydarzyć się w rodzinie przez 48 tygodni? Choć Natasza kocha swoich bliskich, poskramianie 

codziennych kłopotów domowych nie jest jej wymarzonym zajęciem. Tymczasem dwa koty pilnie obserwują 

rybki w akwarium, niespodziewanie wpada natrętna była dziewczyna męża, rezolutna córeczka zadaje mnóstwo 
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zaskakujących pytań, do tego przez telefon płacze przyjaciółka... A to dopiero początek kłopotów! Chyba 

najwyższy czas wrócić na studia i rozpocząć pracę.  

 

 

3. Baśnik / Beata Majewska.- Poznań ; Wrocław : Książnica. Oddział Publicat, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta samotna , Rozwód , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

Nigdy nie jest za późno, by schwytać szczęście. Trzydziestokilkuletnia Barbara mocno przeżywa niedawny 

rozwód. Nie poddaje się jednak i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Za namową przyjaciółki postanawia zająć 

się zarządzaniem klubu fitness, który pozostawił jej były mąż. Wprowadza twórcze zmiany i zatrudnia nowych 

pracowników. Jednym z nich jest Marcin - młody fizjoterapeuta i instruktor, który szybko zakochuje się                        

w pracodawczyni. Basia wciąż nie potrafi zapomnieć o nieudanym małżeństwie i obawia się związku z młodszym 

mężczyzną. Czy zdoła odbudować swoje poczucie wartości i otworzy się na nową miłość?  

 

 

4. Big little lies / Liane Moriarty.- [London] : Penguin Books - Penguin Random House 

UK, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Kobieta , Relacje międzyludzkie , Tajemnica , 

Sydney (Australia) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-O/j. ang. 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Perfect families, perfect houses, perfect lives. Three mothers, Jane, Madeline and Celeste appear to have it all . . . 

but do they? They are about to find out just how easy it is for one little lie to spiral out of control. Single mum Jane 

has just moved to town. She's got her little boy in tow - plus a secret she's been carrying for five years.  On the first 

day of the school run she meets Madeline - a force to be reckoned with, who remembers everything and forgives 

no one - and Celeste, the kind beautiful woman who makes the world stop and stare, but is inexplicably ill at ease. 

They both take Jane under their wing - while careful to keep their own secrets under wraps. But a minor incident 

involving the children of all three women rapidly escalates: playground whispers become spiteful rumours until no 

one can tell the truth from the lies. It was always going to end in tears, but how did it end in murder? 
 

 

5. Bilet do szczęścia / Beata Majewska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Publicat. 

Oddział, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawnicy , Przebaczenie , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 
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Łucja, zakochana bez pamięci w młodym prawniku z Krakowa, przeżywa szok, gdy dowiaduje się, że mężczyzna 

ją uwiódł, aby odziedziczyć spadek. Czuje się oszukana i wykorzystana, a na dodatek jest w ciąży. W pierwszym 

odruchu chce zerwać związek z Hajdukiewiczem i wrócić w rodzinne strony. Kiedy jej chora babka trafia do 

krakowskiego szpitala, dziewczyna postanawia pozostać w mieszkaniu Hugona na czas jej rekonwalescencji. Dla 

mężczyzny, który odkrywa, że naprawdę kocha Łucję, staje się to jedyną szansą na jej odzyskanie. Ale czy Łucja 

zdoła uwierzyć w szczerość jego uczuć?  

 

 

6. Cuda i cudeńka / Agnieszka Olejnik.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

(Mansarda pod aniołami / Agnieszka Olejnik ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kamienice , Kobieta , Tajemnica , Uczucia , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

W małym, sennym miasteczku tylko na pozór niewiele się dzieje. Malownicza kamienica z mansardą, której 

szczyt zdobią dwa zamyślone anioły zwane Serafinami, skrywa pod swym dachem niejedną tajemnicę. 

Nieprzewidziane okoliczności sprawiają, że Lena, dziewczyna pełna marzeń i wiary w przyszłość, zostaje jej nową 

lokatorką. Poznaje swoich sąsiadów, nietuzinkowe postaci, które sprawiają, że życie dziewczyny staje się jeszcze 

barwniejsze niż dotychczas. Wśród jej nowych przyjaciół jest Francesca, ekscentryczna Włoszka po przejściach, 

która prowadzi mały sklepik z cudeńkami. Lena, która uwielbia zmiany, dołącza do niej. Zaczyna również 

korespondować z tajemniczym Borysem, właścicielem mieszkania na strychu, który skrywa bolesną tajemnicę. 

Dzięki świątecznej wymianie pyszności, mieszkańcy kamienicy lepiej poznają siebie i swoje sekrety. 

Najwyraźniej kamienne anioły opiekują się nimi, prostując pokręcone ścieżki, którymi prowadzi ich los.  

 

 

7. Czekam na ciebie / Lisa Scottoline ; przełożyła Magdalena Rychlik.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcostwo , Seryjni zabójcy , Zapłodnienie sztuczne , Powieść , 

Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Christine Nilsson i jej mąż Marcus nie mogą mieć dzieci. Spośród różnych możliwości decydują się na bank 

spermy. Gdy Christine zachodzi w wymarzoną ciążę, pewnego dnia w wiadomościach rozpoznaje dawcę, którego 

pamięta ze zdjęć. Niejaki Zachary Jeffcoat został oskarżony o zabójstwo trzech pielęgniarek. Kobieta musi 

wiedzieć, czy biologiczny ojciec jej dziecka był zdolny do morderstwa. Czy jest nim Zachary? Mimo sprzeciwu 

męża Christine podejmuje własne śledztwo, mające na celu oczyszczenie Zachary’ego z zarzutów. Albo 

przekonanie się o jego winie. Będzie musiała stawić czoło swoim największym lękom i narazi na szwank własne 

małżeństwo. Ale dopnie swego - pozna prawdę.  
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8. Cztery płatki śniegu / Joanna Szarańska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

 

 

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

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Gwiazdka za pasem, w powietrzu pachnie makowcem, goździkami i zieloną choinką. Mieszkańcy małego 

miasteczka myślą już o przygotowaniach świątecznych, ale na drodze lepienia uszek i łańcuchów choinkowych 

staną im rodzinne perypetie. Zabiegani zapomną, co naprawdę liczy się w świętach. Na szczęście ktoś im o tym 

przypomni...  

 

 

9. Deniwelacja / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

(Seria z komisarzem Forstem / Remigiusz Mróz ; t. 4) 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiktor Forst (postać fikcyjna) , Zabójstwa seryjne , Tatry 

(góry) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-02 

 

 

Gdzie jest Wiktor Forst? To pytanie zadają sobie zakopiańscy śledczy, gdy topniejący w Tatrach śnieg odsłania 

makabryczny widok na zboczach Giewontu. Odnalezione zostają zwłoki grupy kobiet, których za życia nic ze 

sobą nie łączyło. Żadna wycieczka nie zaginęła zimą na szlakach, a wszystkie ofiary wypadków w górach zostały 

odnalezione. W dodatku na ciałach nie ma żadnych śladów świadczących o tym, by doszło do zabójstw. Kiedy               

w Zakopanem znikają jednak kolejne kobiety, nie ma wątpliwości, że na Podhalu pojawił się seryjny zabójca. 

Policja odkrywa ślad prowadzący do Wiktora Forsta. Problem polega na tym, że nikt nie wie, gdzie od roku 

przebywa były komisarz…  

 

 

10. Dzieci stamtąd : nawet ptaki umilkły / Arlette Cousture, według koncepcji Arlette 

Cousture i Daniela Larouche'a ; [tłumaczenie Iwona Badowska, Grażyna Majcher, 

Katarzyna Chojnowska].- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Polacy za granicą , Rodzina 

, Uchodźcy , Kanada , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2018-02 

 

 

Kraków, rok 1939. Rodzeństwo Pawulskich – Jerzy, Elżbieta i Jan – cieszy się młodością, nieświadome 

zbliżającej się katastrofy. Wkrótce II wojna światowa ściąga na Europę mrok tak nieprzenikniony, że nawet ptaki 

zdają się milknąć. Jan i Elżbieta, a następnie Jerzy, pokonują Atlantyk i przedostają się do Kanady. Wyrwani                

z rodzinnych stron mierzą się z całkiem nowym, obcym i oszałamiającym światem. Dla nich życie dopiero się 

zaczyna…  Dzieci stamtąd to pełen dramatyzmu i emocji fresk rodzinny osadzony w czasach wojennej migracji. 

To książka niepozbawiona delikatnego humoru oraz wzruszających obrazów tego, co utracone.  
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11. Grzesznik : zło bierze się z egoizmu / Artur Urbanowicz.- Wrocław : 

Wydawnictwo Gmork Świątkowska Ryba, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Egoizm , Przestępczość zorganizowana , Psychopatia , 

Suwałki (woj. podlaskie) , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Marek Suchocki "Suchy", boss suwalskiego półświatka, dowiaduje się, że jego najgroźniejszy konkurent 

wychodzi z więzienia. Nie czekając na dalszy rozwój wypadków, wraz ze swoimi wiernymi ludźmi postanawia raz 

na zawsze stawić mu czoło. Porachunki kończą się tragicznie – Marek spada ze schodów i doznaje silnego 

wstrząsu mózgu. Kiedy po tygodniowej śpiączce odzyskuje przytomność, okazuje się, że jego grupa została 

rozbita, a wszystkie pieniądze zarobione przez lata przestępczej działalności zniknęły. Jego przeciwnik, przez 

swoje brutalne i bezkompromisowe dokonania ochrzczony niegdyś przez media Grzesznikiem, daje się poznać 

jako genialny, niesamowicie inteligentny psychopata, który nie zna litości. Stawia Suchego przed wyborem – albo 

ustąpi, albo zostanie mu odebrane wszystko, czym tylko kiedykolwiek się cieszył. Na domiar złego, wkrótce po 

wypadku ujawniają się nowe, przerażające zdolności Marka…  

 

 

12. Handlarz z Omska / Paul Leander-Engström, Camilla Grebe ; przełożyła ze 

szwedzkiego Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska.- Wydanie 2. (2W917).- Katowice : 

Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

(Mroczna Moskwa / Paul Leander-Engström, Camilla Grebe) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel z bronią , Korupcja , Przestępstwo , Rosja , Szwecja , 

Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-02 

 

W gorącą letnią noc Oscar Rieder, syn ambasadora Szwecji, zostaje znaleziony martwy na terenie rezydencji 

ambasady w Moskwie. Obok niego leży w ciężkim stanie prostytutka, której jednak wbrew przewidywaniom 

udaje się przeżyć. Na miejsce przybywa prokurator Siergiej Skurow, który ma prowadzić dochodzenie przy 

wsparciu młodego i ambitnego inspektora policji, Antona Lewina. Skurow podpowiada swojemu przyjacielowi 

Tomowi Blixenowi, że rosyjska spółka Maratech szuka władającego szwedzkim następcy zmarłego Riedera. Tom 

otrzymuje posadę i wkrótce stwierdza, że firma jest zamieszana w nielegalny handel bronią. Krok po kroku Tom               

i Skurow rozwikłują kłębowisko, które, jak się okazuje, sięga najwyższych sił politycznych w Szwecji. Życie 

Toma zależy od tego, czy znajdzie dowody, które zdemaskują Maratech i szwedzkich partnerów spółki.  

 

 

13. Hotel pod jemiołą / Richard Paul Evans ; tłumaczenie Hanna de Broekere.- 

Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Hotele , Pisarze , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-02 
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Nawet w najbardziej szarym życiu może zdarzyć się historia jak z najpiękniejszej powieści. Kimberly prawie się 

poddała. Śmierć matki, dwukrotnie zerwane zaręczyny i nieudane małżeństwo sprawiają, że nie wierzy już                    

w szczęście. Pozwala sobie tylko na jedno marzenie – pragnie napisać powieść o miłości.  W urokliwym hotelu 

"Pod Jemiołą" organizowany jest kurs dla początkujących pisarzy. Kim poznaje tam tajemniczego Zeke’a,                     

z którym nawiązuje wyjątkową więź. Taką, jaka zdarza się tylko ludziom, którzy podobnie patrzą na świat. Czy 

przypadkowe spotkanie będzie dla Kimberly początkiem wielkich zmian? Czy do najważniejszej powieści – jej 

własnego życia – los dopisze szczęśliwe zakończenie? "Hotel pod Jemiołą" to wyjątkowy prezent od Richarda 

Paula Evansa. Tym razem bestsellerowy autor przypomina, że jeśli nie tracimy wiary, najlepsze lata naszego życia 

są zawsze przed nami. 

 

 

14. Jak zawsze / Zygmunt Miłoszewski.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia alternatywna , Małżeństwo , Podróże w czasie , PRL , 

Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Bywają małżeństwa zbudowane na przyjaźni, na czułości, na porozumieniu dusz. Związek Grażyny i Ludwika 

zawsze napędzała namiętność. Dlatego co roku uroczyście świętują rocznicę wieczoru 1963 roku, kiedy pierwszy 

raz rzucili się na siebie, aby uprawiać seks. To zawsze dzień podsumowań, planów i - coraz bardziej - pożegnań. 

W dniu, kiedy celebrują okrągłą pięćdziesiątą rocznicę, on jest po osiemdziesiątce, ona tuż przed. Czy coś jeszcze 

ich czeka? Smutek jak zawsze zwalczają namiętnością, aby rano ku swojemu zdumieniu obudzić się w swoich 

młodych ciałach, z powrotem w roku 1963. W Polsce, w której zamiast Pałacu Kultury i Nauki jest wieża 

przyjaźni polsko-francuskiej, Warszawa jest w ścisłym sojuszu z Paryżem, a Edward Gierek to porywający tłumy 

opozycyjny polityk. Czy bohaterowie powtórzą swoją miłość? Czy pójdą innymi drogami? Jak wykorzystają 

swoją wiedzę ludzi z XXI wieku? I jakie ciemne strony kryje w sobie ten świat, pozornie tak lepszy od naszej 

historii Polski? Jak zawsze to pełna humoru powieść, zabawa w historię alternatywną i ćwiczenie praktyczne                   

z powiedzenia „gdyby młodość wiedziała, gdyby starość mogła”. To opowieść o tym, czy potrafimy wykorzystać 

drugą szansę i oszukać los. Czy może jesteśmy skazani na „jak zawsze”?  

 

 

15. Jedwabne rękawiczki / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Tajemnica , Francja , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

Laura wiedzie spokojne życie na ostatnim piętrze przedwojennej warszawskiej kamienicy, gdzie mieszka wraz 

mężem i córkami. Czuje się tam szczęśliwa i bezpieczna, do czasu, gdy znajduje na podłodze salonu amarantowy 

koralik ze strzępkiem srebrnej nici. Intuicja podpowiada jej, że jest on ważny, podobnie jak zdjęcie dziewczynki              

z lalką ukryte za obwolutą starego albumu, listy wypchane strzępkami znalezionych pod podłogą papierzysk oraz 

jedwabna rękawiczka z wyhaftowanym zagadkowym symbolem. Chęć wyjaśnienia tajemnicy zaprowadzi Laurę 

do maleńkiego francuskiego miasteczka i domu z zamkniętymi okiennicami. Wewnątrz czekają na nią zarówno 

odpowiedzi, jak i nowe pytania.  
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16. Jesteś moja / Helen Kein Ross ; przełożyła Xenia Wiśniewska.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Macierzyństwo , Porwanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

Lucy Wakefield jest wykształconą, dobrze zarabiającą młodą kobietą, która w akcie desperacji robi coś 

szokującego: zabiera niemowlę pozostawione w wózku na zakupy i wychowuje dziewczynkę jako swoje dziecko. 

Udaje jej się zachować tajemnicę przez ponad dwadzieścia lat - przed córką, Mią, krewnymi, współpracownikami 

i przyjaciółmi. Jej sekret zmienia życie wielu ludzi i wystawia na próbę nasze rozumienie istoty macierzyństwa. 

"Jesteś moja" to przejmująca opowieść, przedstawiona z perspektywy Lucy, Mii, a także biologicznej matki 

dziewczynki i innych, blisko związanych z nimi osób. To opowieść o nadziei i utracie, o jednej, nieodwracalnej 

decyzji, która zrujnowała życie szczęśliwej rodziny.  

 

 

17. Kartka ze szwajcarskim adresem / Maria Ulatowska, Jacek Skowroński.- Warszawa 

: Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cesarz, Czesław , Pomian-Wężycka, Maria , Małżeństwo , 

Miłość , Powieść biograficzna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Maria i Czesław, babcia i dziadek autorki, główni bohaterowie "Historii spisanej atramentem", próbują ułożyć 

sobie życie w Kostromie, a tymczasem świat ogarniają niepokoje, które burzą ustabilizowane życie obojga. Czy 

Maria zdoła pokonać niebezpieczeństwo, zagrażające jej i jej dziecku? Czy dwie słabe kobiety poradzą sobie                 

z zagrożeniem, nadchodzącym z najmniej spodziewanej strony? Trudno się nie pogubić, gdy nagle okazuje się, że 

ktoś, komu bezgranicznie ufaliśmy, knuje podstępny plan. Matylda i Janusz ruszają tropem sekretnej 

korespondencji Marii sprzed lat.  

 

 

18. Kilka godzin do szczęścia / Roma J. Fiszer.- Warszawa : Edipresse Polska, 

copyright 2016. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina wielopokoleniowa , Tajemnica , Wakacje , 

Relacja romantyczna , Kaszuby , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

Anna wiedzie spokojne życie - aż do dnia, gdy w skrytce w biurku znajdzie listy, z których wynika, że była 

adoptowanym dzieckiem. Żeby wyjaśnić tę historię rodzinną, jedzie na Kaszuby, zabierając ze sobą córkę Kasię             

i wnuczkę Elizę. Dla każdej z bohaterek będą to niezapomniane wakacje: Anna rozwikła zagadkę tajemniczego 
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zniknięcia dziecka z 1939 roku, Kasia zmieni plany zawodowe, a Eliza dostanie się na wymarzone studia. I każda 

z nich otworzy serce na nowy związek...  

 

 

19. Kłopoty mnie kochają / Joanna Szarańska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

(Kronika pechowych wypadków / Joanna Szarańska ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pech , Podejrzany , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

Zojka jest początkującą dziennikarką i marzy o tym, żeby wreszcie zainteresowała się nią redakcja jakiejś 

popularnej gazety. Ale nie jako podejrzaną o zabójstwo! Pędząc na pociąg, tylko na chwilę spuszcza z oka 

torebkę, a potem znajduje w niej osobliwy dowód zbrodni wciśnięty do ciasta z kremem. Zojka ląduje na 

pierwszym miejscu listy podejrzanych i musi czym prędzej wyplątać się z tej afery. Niestety, wyjątkowo irytujący 

redaktor lokalnej gazety już zwęszył sensację… Jakby tego było mało, Zojka musi jeszcze zażegnać konflikt                  

z przystojnym, choć gburowatym sołtysem i przekonać kuzynkę, że wcale nie zamierzała podrywać jej 

narzeczonego.  

 

 

20. Kobieta w oknie /A. J. Finn ; przełożył Jacek Żuławnik.- Warszawa : W.A.B - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Szpiegostwo , Zabójstwo , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

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!  

 

 

21. Komornik. T. 3, Kant / Michał Gołkowski ; ilustracje Jan Marek, Vladimir Nenov.- 

Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeczywistość postapokaliptyczna , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-02 
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Wypełniło się Proroctwo. Teraz pozostaje tylko jeden, ostatni akord. Świat musi spłonąć. Ale jeszcze można 

pokazać pazur. Jeszcze można przetrącić skrzydełka tym zasranym Cherubinom. Jeszcze skundlona ludzkość do 

końca nie sczezła. Jak by tak zebrać wszystkich, nawet największych wypierdków, szaleńców, emerytowanych 

gladiatorów i najmroczniejsze bestie Rewersu, to może uda się zasadzić skrzydlatym siarczystego kopa i zgasić 

świętoszkowate uśmieszki na gładkich gębach. Do boju ludzie, a ci z Góry mogą nam naskoczyć na kant!  

 

 

22. Konkurs na żonę / Beata Majewska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Publicat, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawnicy , Testament , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Przystojny trzydziestolatek szuka żony - czy przy okazji znajdzie miłość? Młody prawnik z Krakowa, Hugo 

Hajdukiewicz, planuje jak najszybciej zmienić stan cywilny. Założenie rodziny przed trzydziestymi urodzinami to 

warunek narzucony mu w testamencie przez wuja. W poszukiwaniu idealnej kandydatki pomysłowy biznesmen 

wprowadza w życie plan „Żona”. Wkrótce poznaje młodziutką, nieśmiałą studentkę. Niedomyślająca się niczego 

dziewczyna szybko ulega urokowi przystojnego mężczyzny. Jednak misternie przygotowany plan matrymonialny 

niespodziewanie wymyka się spod kontroli… 

 

 

23. Maestro z Sankt Petersburga / Paul Leander-Engström, Camilla Grebe ; przełożyła 

ze szwedzkiego Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska.- Wydanie 2. (2W917).- Katowice : 

Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

(Mroczna Moskwa / Paul Leander-Engström, Camilla Grebe) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita władzy , Korupcja , Przestępstwo , Moskwa (Rosja) , 

Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2018-02 

 

Trylogia „Mroczna Moskwa” - wstrząsający obraz Rosji za rządów Putina. Niewyobrażalne bogactwo, skrajna 

bieda i ludzie, którzy nie cofną się przed niczym w pogoni za władzą i pieniędzmi. Maestro z Sankt Petersburga to 

znakomity thriller, w którym przedstawiono Rosję początku XXI wieku, kiedy w okamgnieniu powstały 

największe współczesne fortuny. Książka otwiera intrygujący cykl powieściowy „Mroczna Moskwa”. Jej 

bohaterem jest szwedzki finansista, Tom Blixen, dla którego lojalność i uczciwość to wciąż wartości cenniejsze od 

pieniędzy. Jednak Toma ścigają demony przeszłości…  

 

 

24. Martwi za życia / Graham Masterton ; z angielskiego przełożyła Anna Dobrzańska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katie Maguire (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , 

Przestępstwa narkotykowe , Przestępczość zorganizowana , Irlandia , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-02 
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Nadkomisarz Katie Maguire ma prawo czuć się jak Syzyf toczący pod górę głaz. Po tym, jak udało jej się 

rozpracować najprężniej działający w Cork gang narkotykowy, miasto zalewa jeszcze większa fala dragów.                   

W dodatku znikają ludzie. Choć Katie jeszcze nie wie, że zaginieni trafiają do kliniki, w której w bestialski sposób 

są okaleczeni i wykorzystywani do przemytu narkotyków, podejrzewa, że te sprawy mogą się łączyć. Żeby 

odkryć, co się za tym wszystkim kryje, nie może działać całkiem oficjalnie. Nie po raz pierwszy w komendzie jest 

przeciek i nie po raz pierwszy ktoś z szeregów policji próbuje zniszczyć jej karierę. Tym razem jednak sytuacja 

jest tak poważna, że zmusza Katie do działania pod przykrywką.  

 

 

25. Moje greckie lato / Isabelle Broom ; przekład Ewa Ratajczyk.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacja romantyczna , Rodzina , Spadek , Tajemnica , Grecja , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Lato na cudownej greckiej wyspie: błękitne niebo, biały piasek plaż i szmaragdowe morze - to istna bajka. A może 

coś więcej?  Holly Wright ma za sobą kilka złych lat. Teraz jest pewna, że uporała się z przeszłością. Zbudowała 

wokół siebie mur i perfekcyjnie opanowała sztukę trzymania ludzi na dystans – nawet swojego chłopaka, Ruperta. 

Nagle dostaje list. I jej poskładane z takim trudem życie staje na głowie: Nieznana ciotka zapisała jej w spadku 

dom na greckiej wyspie! Zdumiona i zaintrygowana Holly zostawia Londyn, pracę, Ruperta i jedzie do Grecji. Nie 

spodziewa się, że pozna tu sekret, który rozdzielił jej rodzinę. I wśród piękna przyrody i serdecznych, otwartych 

ludzi spotka przystojnego Aidana, który stanie się nie tylko jej przewodnikiem po wyspie. A mapa narysowana 

przed laty przez dwie dziewczynki poprowadzi ją nie tylko do odkrycia tajemnicy z przeszłości…  

 

 

26. Mroczniej : Ciemniejsza strona Greya oczami Christiana / E L James ; z języka 

angielskiego przełożyli Katarzyna Petecka-Jurek i Radosław Madejski.- Katowice : 

Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anastasia Steele (postać fikcyjna) , Christian Grey (postać 

fikcyjna) , Kariera , Luksus , Milionerzy , Sadomasochizm , Powieść obyczajowa , 

Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-02 

 

Ich gorący i zmysłowy romans zakończył się złamanym sercem i wzajemnymi pretensjami, ale Christian Gray nie 

może uwolnić się od Anastazji Steele, która uparcie tkwi w jego umyśle, krwi. Zdeterminowany by ją odzyskać, 

próbuje stłumić najmroczniejsze pragnienia i potrzebę pełnej kontroli oraz kochać Anę, ale już na jej warunkach. 

Ale koszmary dzieciństwa wciąż nie dają mu spokoju, a cyniczny szef Any, Jack Hyde, wyraźnie chce ją mieć 

tylko dla siebie. Czy powiernik Christiana i terapeuta, dr Flynn, pomoże mu zmierzyć się z demonami? Czy też 

zaborczość Eleny, jego uwodzicielki i obłąkane oddanie Leili, jego dawnej uległej, wciągnie z powrotem 

Christiana w przeszłość? A jeśli jednak Christian odzyska Anę, to czy człowiek tak mroczny i zniszczony może 

mieć nadzieję, że kiedykolwiek ją zatrzyma przy sobie na stałe?  
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27. Nieodnaleziona / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poszukiwania zaginionych , Tajemnica , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Dziesięć lat po zaginięciu narzeczonej, Damian Werner jest pewien, że nigdy więcej jej nie zobaczy. Pewnego 

dnia trafia jednak niespodziewanie na ślad ukochanej - ktoś zamieszcza jej zdjęcie na jednym z profili spotted, 

szukając dziewczyny. Werner jest gotów przyjąć, że to przypadkowe podobieństwo, spotter wgrywa jednak drugie 

zdjęcie. Zdjęcie, które zrobił jej sam Werner na kilka dni przed zaginięciem - i którego nikomu od tamtej pory nie 

pokazał. Kto szuka dziewczyny? I czy to naprawdę ona pojawiła się po dziesięciu latach? Damian znał swoją 

narzeczoną od dziecka, spędzali ze sobą każdą chwilę. Szukając odpowiedzi na kolejne pytania, odkrywa jednak, 

że nie wiedział o niej wszystkiego...  

 

 

28. Not in the flesh / Ruth Rendell.- London : Hutchinson, 2007. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Reginald Wexford (postać fikcyjna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-O/j. ang. 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

 

Searching for truffles in a wood, a man and his dog unearth something slightly less savoury - a human hand. The 

corpse, as Chief Inspector Wexford is informed later, has lain buried for ten years or so, wrapped in a purple 

cotton sheet. The post mortem can not reveal the precise cause of death. The only clue to solving this mysterious 

murder is a crack in one of the dead man's ribs. Wexford knows it will be a difficult job to identify the dead body. 

Although it covers a relatively short period of time, the police computer stores a long list of missing persons. 

People disappear at an alarming rate - hundreds each day. And then, only about twenty yards away from the 

woodland burial site, in the cellar of a disused cottage, another body is found. The detection skills of Wexford, 

Burden and the other investigating officers of the Kingsmarkham Police Force are tested to the utmost to discover 

whether the murders are connected and to track down whoever is responsible.  

 

 

29. Odpowiedni moment / Danielle Steel ; tłumaczenie Aleksandra Żak.- Kraków : 

[Znak], 2017. 

(Między Słowami) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pisarze , Sieroty , Tajemnica , Powieść obyczajowa , 

Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-02 

 

 

Życie nie rozpieszcza Alexandry. Opuszczona przez matkę i osierocona przez ukochanego ojca, dzieciństwo 
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spędziła wśród zakonnic. Jej największą pasją i pocieszeniem w trudnych chwilach jest pisanie krwawych 

powieści kryminalnych. Ciężka praca i talent doprowadzają ją w końcu na szczyty list bestsellerów, ale 

dziewczyna wciąż jest sama. Żaden mężczyzna nie potrafi pogodzić się z faktem, że Alex jest utalentowana                    

i odnosi wielkie sukcesy, także finansowe. W dodatku dziewczyna skrywa przed światem wielką tajemnicę… Czy 

Alexandra spotka wreszcie mężczyznę, który nie będzie zazdrosny o jej pieniądze i talent? A kiedy już taka miłość 

nadejdzie, to jak wysoka będzie cena szczęścia?  

 

 

30. Ogród Zuzanny. T. 1, Miłość zostaje na zawsze / Justyna Bednarek, Jagna 

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

 

 

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

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

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? 

 

 

31. Okrutny krąg / Wilbur Smith ; z angielskiego przełożył Zbigniew Kościuk.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo A. Kuryłowicz Albatros, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Monopole , Rodzina , Ropa naftowa , Tajemnica , Zabójstwo , 

Zemsta , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-afryk. 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Hector Cross, były szef ochrony koncernu naftowego Bannock Oil, niebezpieczne życie zostawił za sobą. I wcale 

mu go nie brakuje. Przeciwnie, pławi się w luksusie u boku ukochanej Hazel – dziedziczki naftowej fortuny – 

która została jego żoną i wkrótce urodzi mu dziecko. Komuś to jednak przeszkadza, tak bardzo, że posuwa się do 

zabójstwa. Hazel – bo to ona jest celem zamachu – umiera w szpitalu po tym, jak na świat przychodzi 

dziewczynka. Promyczek nadziei dla zrozpaczonego Hectora. Ale też wyzwanie. Ktoś, kto zamordował mu żonę, 

może na tym nie poprzestać. Czekanie z założonymi rękami, aż wróg zaatakuje pierwszy? To nie w stylu Hectora, 

byłego żołnierza SAS. Przypuszczając, że zamachowiec działał na zlecenie potomka somalijskiego watażki,                   

z którym rozprawił się podczas operacji „Koń trojański”, Hector wyrusza do Mekki. Celem jego „pielgrzymki” 

jest muzułmański duchowny. Tyle że nie zamierza pobierać od niego nauk.  
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32. On beauty : a novel / by Zadie Smith.- London : Penguin Books, 2006. 

(Penguin Fiction) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rembrandt (1606-1669) , Piękno , Profesorowie , Relacje 

międzyludzkie , Rodzina , System wartości , Wrogość , Nowa Anglia (Stany 

Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-O/j. ang. 

Nowości:  2018-02 

 

 

Howard Belsey, a Rembrandt scholar who doesn't like Rembrandt, is an Englishman abroad and a long-suffering 

professor at Wellington, a liberal New England arts college. He has been married for thirty years to Kiki, an 

American woman who no longer resembles the sexy activist she once was. Their three children passionately 

pursue their own paths: Levi quests after authentic blackness, Zora believes that intellectuals can redeem 

everybody, and Jerome struggles to be a believer in a family of strict atheists. Faced with the oppressive 

enthusiasms of his children, Howard feels that the first two acts of his life are over and he has no clear plans for 

the finale. Or the encore. Then Jerome, Howard's older son, falls for Victoria, the stunning daughter of the right-

wing icon Monty Kipps, and the two families find themselves thrown together in a beautiful corner of America, 

enacting a cultural and personal war against the background of real wars that they barely register. An infidelity,               

a death, and a legacy set in motion a chain of events that sees all parties forced to examine the unarticulated 

assumptions which underpin their lives. How do you choose the work on which to spend your life? Why do you 

love the people you love? Do you really believe what you claim to? And what is the beautiful thing, and how far 

will you go to get it? Set on both sides of the Atlantic, Zadie Smith's third novel is a brilliant analysis of family 

life, the institution of marriage, intersections of the personal and political, and an honest look at people's 

deceptions. It is also, as you might expect, very funny indeed.  

 

 

33. Osaczeni / Brian Freeman ; z angielskiego przełożył Andrzej Leszczyński.- 

Warszawa : Świat Książki, 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podejrzany , Śledztwo i dochodzenie , Minnesota (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Porucznik Jonathan Stride wraca z Las Vegas do Duluth, by kierować tamtejszym wydziałem zabójstw. Nie musi 

długo czekać na pierwszą sprawę: z ręki nieznanego sprawcy ginie mąż Maggie Bei, kobiety detektywa, z którą 

Jonathan kiedyś pracował. Właśnie Magiie szybko staje się główną podejrzaną, lecz Stride postanawia uczynić 

wszystko, by dowieść jej niewinności.  
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34. Ostatni list od kochanka / Jojo Moyes ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków : [Znak], 

2018. 

(Między Słowami) 

 

 

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

międzyludzkie , Zdrada , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-02 

 

 

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.   

 

 

35. Ostry dyżur / Michael Palmer ; tłumaczyła Barbara Cendrowska-Werner.- 

Wydanie 1 w tej edycji.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Lekarze , Przemysł farmaceutyczny , Szpitale 

, Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Doktor Abby Dolan przenosi się do maleńkiego urokliwego miasteczka Patience w Kaliforni, gdzie rozpoczyna 

pracę w miejscowym szpitalu. Tam styka się z tajemniczą chorobą, która objawia się silnymi zawrotami głowy               

i atakami szaleństwa. Podczas prób zdiagnozowania choroby, Abby Dolan dostaje sygnały od przełożonych, że nie 

powinna mieszać się w nieswoje sprawy. Wraz z kolegą ze szpitala, lekarka postanawia znaleźć odpowiedzi na 

dręczące ją pytania. Okazuje się, że odpowiedzialność za sytuację w szpitalu może ponosić wielki koncert 

farmaceutyczny Colstar, będący chlubą miasteczka Patience. Tymczasem na tajemniczą chorobę umiera pierwszy 

pacjent… 

 

 

36. Pocałunek pod jemiołą / Lisa Kleypas ; przełożyła Agnieszka Myśliwy.- Warszawa 

: Prószyński Media, 2017. 

(Wallflowers / Lisa Kleypas ; cz. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Małżeństwo , Obyczaje i zwyczaje , Londyn 

(Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-02 

 

 

Na święta Bożego Narodzenia z Ameryki przybywa do Londynu przybywa Rafe Bowman, by poznać pannę 

Natalie Blandford, piękną i dobrze wychowaną córkę lorda Blandforda. Dzięki swojej urodzie i imponującej 

powierzchowności Rafe Bowman mógłby zdobyć serce i rękę każdej damy, ale przeszkadzają mu w tym jego 
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szokujące amerykańskie maniery i reputacja hulaki. Zanim więc rozpocznie zaloty, Rafe musi nauczyć się reguł 

londyńskiego życia. Zdobycie panny okazuje się jednak o wiele trudniejsze, niż Rafe mógłby przypuszczać.                 

A największa komplikacja nosi imię Hannah. Na szczęście cud Bożego Narodzenia działa na każdego i nawet 

największego cynika może zamienić w romantyka, a w najbardziej nieśmiałym sercu rozpalić płomień 

namiętności.  

 

 

37. Pocałunek rozpustnika / Anna Campbell ; przekład Agnieszka Dębska.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-austral.  

 Nowości:  2018-02 

 

 

 

Genevieve Barrett , piękna córka sławnego uczonego, ukrywa tajemnicę, która nieznośnie jej ciąży. Lecz nie może 

jej wyjawić… I nagle zostaje zdemaskowana. Czarujący Richard Harmsworth, nowy uczeń jej ojca, odkrywa 

sekret Genevieve. Nie zdradza go jednak nikomu… Dlaczego? Kim jest i co naprawdę tu robi? I jak to możliwe, 

że wydaje się podobny do tajemniczego włamywacza, który niedawno usiłował wkraść się do domu? Genevieve 

czuje, że ten zabójczo przystojny mężczyzna wywołuje zamęt w jej głowie i sercu, i rozpala do szaleństwa zmysły. 

Lecz nie przeczuwa, że prawdziwy powód, dla którego tu przybył, ściągnie na nich oboje śmiertelne 

niebezpieczeństwo… 

 

 

38. Pocałunek stali / Jeffery Deaver ; przełożył Łukasz Praski.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lincoln Rhyme (postać fikcyjna) , Amelia Sachs (postać 

fikcyjna) , Seryjni zabójcy , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Kiedy w centrum handlowym na Brooklynie detektyw Amelia Sachs próbuje zatrzymać podejrzanego                             

o zabójstwo, dochodzi do tragicznego wypadku: do układu napędowego schodów ruchomych wpada mężczyzna. 

Gdy Sachs rzuca się na pomoc, podejrzany ucieka. W sprawę angażuje się życiowy partner Sachs, Lincoln Rhyme, 

ekspert kryminalistyki, który niedawno zakończył współpracę z nowojorską policją. Wkrótce oboje przekonują 

się, że wypadek był dziełem przestępcy – pierwszym z serii okrutnych ataków. Przebiegły morderca zmienia 

urządzenia i przedmioty codziennego użytku w śmiertelnie niebezpieczną broń. Wysadza zdalnie kuchenkę 

mikrofalową. Wywołuje palnikiem gazowym pożar mieszkania. Potrafi też doprowadzić do wielkiej kraksy na 

Manhattanie. Zespół Rhyme’a rozpoczyna wyścig z czasem, by wytropić sprawcę, zanim ten znów zabije.  

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

39. Pośród żółtych płatków róż / Gabriela Gargaś.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zdrada małżeńska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

Życie zaskakuje nas nieustannie, plącząc i tak już zagmatwane ścieżki naszych losów. Czy zawsze udaje się nam 

dokonać właściwych wyborów? Czy mamy prawo osądzać innych, skoro nigdy nie znajdziemy się na ich miejscu, 

nie poznamy motywów ich działań? Jedno jest pewne - każdy wybór pociąga za sobą konsekwencje. I te dobre,               

i te złe. Ideały okazują się fałszywe, miłość nie zawsze zwycięża, a namiętności potrafią doprowadzić nas do 

zguby. Jak dobrze, że czasami pośród płatków róż każde z nas może odnaleźć szczęście.  

 

 

40. Przybysz z morza : powieść o Kornwalii w latach 1810-1811 / Winston Graham ; 

przełożył Tomasz Wyżyński.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. 

(Dziedzictwo Rodu Poldarków / W. Graham ; cz. 8) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poldarkowie (rodzina fikcyjna) , Kornwalia (Wielka Brytania) 

, Powieść historyczna , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-02 

 

 

Rok 1810. Poldarkowie oczekują na powrót Rossa z wojny w Portugalii. Spokój mieszkańców Nampary zostaje 

zakłócony, gdy Jeremy Poldark w dramatycznych okolicznościach ratuje rozbitka. Pojawienie się Stephena 

Carringtona we dworze Poldarków zmienia życie wszystkich domowników. Dla Clowance i Jeremy’ego , dzieci 

Roosa i Demelzy, jego obecność ma szczególne znaczenie. Mężczyzna otwiera przed nimi wrota nowego świata, 

pełnego miłości i niebezpieczeństw.  

 

 

41. Rodzina O. : sezon 1 1968/1969 / Ewa Madeyska.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opolscy (rodzina fikcyjna) , PRL , Relacje międzyludzkie , 

Życie codzinne , Rodzina , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Rodzina rzecz święta, choć czasem przeklęta. Helena, jednooka głowa rodziny O. Tadeusz, syn Heleny, psychiatra 

czy wariat? Barbara, żona Tadeusza, kochanka czy prostytutka? Paweł, starszy syn, ofiara czy zdrajca? Andrzej, 

młodszy syn, rozrabiaka czy morderca? Nieślubne dziecko, zdrada, zagadkowa śmierć. Ta rodzina wciągnie cię     

w swoje kłamstwa i półprawdy, uczucia i natręctwa. Między rok ’68 a ’69. Między wielką Historię a codzienność 

małego miasteczka. Nie oderwiesz się. Na szczęście to dopiero pierwszy sezon. A ciąg dalszy nastąpi…  
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42. Rzeczy, których nie wyrzuciłem / Marcin Wicha.- Kraków : Wydawnictwo Karakter, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wicha, Marcin (1972- ) , Literatura , Matki i synowie , 

Przedmioty użytku codziennego , Żałoba , Esej 

Sygnatura:  WG-821.162.1-4  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

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.  

 

 

43. Sezon na szczęście / Roma J. Fiszer.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 2017. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina wielopokoleniowa , Relacja romantyczna , 

Kaszuby , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Czasem wymarzone gwiazdki spadają z nieba. Warto się nimi dzielić, bo darowane szczęście wraca z nawiązką. 

Opowieść o trzech kobietach, które wygrały losy na loterii życia. Anna, Kaśka i Eliza zarzuciły w „Iskierce” 

kotwicę - dobiły do portu, który stał się ich nowym domem. Na Kaszubach znalazły swoich mężczyzn i wraz                 

z nimi nadają wyczekanym miłościom pożądany kształt. Wzgórze pełne słońca, na którym zamieszkały, 

nieustannie dodaje im sił. Zdarzające się niepowodzenia już ich nie załamują, lecz mobilizują do walki. Ich dobro 

oraz optymizm są zaraźliwe, więc dokoła gromadzą liczne towarzystwo. „Iskierka” tętni życiem jak nigdy dotąd! 

 

 

44. Siostra cienia / Lucinda Riley ; z angielskiego przełożyły Marzenna Rączkowska, 

Maria Pstrągowska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

(Siedem sióstr / Lucinda Riley ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Guwernantki i guwernerzy , Kobieta , 

Rodzeństwo , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-02 

 

 

Sześć sióstr. Choć urodziły się na różnych kontynentach, wychowały się w bajecznej posiadłości Atlantis na 

prywatnym półwyspie Jeziora Genewskiego. Adopcyjny ojciec, nazywany przez nie Pa Saltem, nadał im imiona 

mitycznych plejad. Każda ułożyła sobie życie po swojemu i rzadko mają okazję spotkać się wszystkie razem. Do 

domu ściąga je niespodziewanie śmierć ojca, który zostawił każdej list i wskazówki mogące im pomóc w odkryciu 
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własnych korzeni. I w odnalezieniu odpowiedzi na pytanie, co sie stało z siódmą siostrą. Star - Śmierć ojca zbiega 

się z trudnym momentem w życiu Star. Uwięziona w toksycznej relacji z siostrą, pragnie znaleźć własną drogę. 

Idąc za wskazówkami ojca, trafia do ekscentrycznego świata angielskiej arystokracji i w londyńskim 

antykwariacie znajduje ślady kobiety, której młodość przypadła na czasy edwardiańskie. Rok 1909. Flora 

MacNichol jest zrozpaczona, gdy musi opuścić dom rodzinny. Sytuacja finansowa zmusza ją do przyjęcia posady 

guwernantki. Jej chlebodawczyni - popularna w kręgach śmietanki towarzyskiej w Londynie - otacza dziewczynę 

niespodziewaną opieką. Ku swojemu zdumieniu, Flora staje się nagle atrakcją sezonu. Dzięki trosce swojej 

mentorki? Czy może za sprawą odwiedzającego potajemnie panią Keppel... króla Edwarda VII? Historia 

niezwykłej kobiety pomoże Star odkryć własną przeszłość i wyjść z cienia siostry. A może nawet otworzyć się na 

miłość.  

 

 

45. Stało się : komedia kryminalna / Magda Kuydowicz.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Śledztwo i dochodzenie , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

W tajemniczych okolicznościach ginie kochanek dziennikarki telewizyjnej Matyldy Kwiatek, a w jej otoczeniu 

zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Kiedy szef bez powodu wyrzuca ją z pracy, Matylda postanawia odpocząć od 

stresów i wyjechać z przyjaciółką na wczasy odchudzające nad morze. Tu niespodziewanie natyka się na serię 

zagadkowych morderstw. Odzywa się w niej instynkt reporterki. Matylda, rozczarowana swoim życiem, chwyta 

się śledztwa jak ostatniej deski ratunku. W działaniach może liczyć na wsparcie zauroczonego nią porucznika 

Kudełki i bratniej duszy, Natalii.  

 

 

46. Śpij spokojnie / Rachel Abbott ; przełożyła Anna Rogulska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2017. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Osoby zaginione , Ucieczki , 

Zemsta , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-02 

 

 

Jak daleko się posuniesz, by zatrzymać przy sobie ukochane osoby? Kiedy Olivia Brookes dzwoni na policję, by 

zgłosić zaginięcie męża i dzieci, boi się, że już nigdy ich nie zobaczy. Ma swoje powody, by bać się najgorszego - 

to nie pierwsza tragedia, której doświadczyła. Teraz, dwa lata później, główny inspektor Tom Douglas zostaje 

wezwany, by poprowadzić śledztwo jeszcze raz w tej samej rodzinie, ale tym razem to Olivia znika. Wszystkie 

dowody wskazują, że jeszcze tego samego ranka była w domu, ale samochód stoi w garażu, a portfel został                     

w torebce. Policja chce nadać oficjalny komunikat w tej sprawie, ale z jakiegoś powodu funkcjonariusze nie mogą 

znaleźć żadnych zdjęć całej rodziny. Nie ma ich w albumach, telefonach i komputerach. Znajdują za to krew… 

Czy przeszłość dopadnie Olivię?  
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47. Śpijcie, kotki / Cilla & Rolf Börjlind ; przełożyła Inga Sawicka.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. 

(Czarna Seria : kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Olivia Rönning (postać fikcyjna) , Tom Stilton (postać 

fikcyjna) , Dzieci , Handel narządami ludzkimi , Przestępczość zorganizowana , 

Uchodźcy , Szwecja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2018-02 

 

Muriel, bezdomna prostytutka-narkomanka, spotyka w nocy w centrum Sztokholmu zapłakaną dziewczynkę. 

Folami przyjechała do Szwecji z Nigerii, jak tysiące sierot uciekających przed wojną i prześladowaniami. Muriel 

zabiera ją do domu swojego przyjaciela, gdzie dochodzi do dramatycznego zdarzenia, po którym boją się tam 

mieszkać. O pomoc zwracają się do byłego policjanta, Toma Stiltona. Stilton we współpracy z komisarz Mette 

Olsäter i Olivią Rönning prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa nastolatka, którego ciało znaleziono                  

w lesie w Smalandii. Detektywi znajdują w pobliżu miejsca zbrodni nóż z tajemniczą inskrypcją. Wkrótce na 

scenie pojawia się rumuński gang. Tom wraz z Olivią jadą do Bukaresztu, gdzie wpadają na trop handlarzy 

ludzkimi organami. Od tej pory dochodzeniowcy znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.  

 

 

48. Ta dziewczyna / Michelle Frances ; z angielskiego przełożył Paweł Lipszyc.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

(Thriller) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Manipulacja (psychologia) , Kłamstwo , 

Kobieta , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-02 

 

 

Dziewczyna, chłopak oraz jego matka i kłamstwo, które zniszczy im życie. ONA, Laura ma wszystko:  karierę 

producentki telewizyjnej, wieloletnie małżeństwo z zamożnym mężczyzną… Ale najważniejszy jest dla niej ON - 

ukochany syn, Daniel, który nigdy nie sprawiał problemów. Do czasu, gdy w jego życiu pojawia się TA 

DZIEWCZYNA. Cherry jest śliczna i inteligentna, jednak wyraźnie coś ukrywa… Czy dziewczynie chodzi                   

o Daniela, czy o życie, które prowadzi? Jeśli o to drugie,  jego matka będzie miała dla niej złą wiadomość…  

 

 

49. Tajemnice zamku / Lucinda Riley ; z angielskiego przełożyła Anna Esden-

Tempska.- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros - Andrzej Kuryłowicz, 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , II wojna światowa (1939-1945) , Spadek , 

Wywiad angielski , Zamki i pałace , Francja , Powieść historyczna , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-02 

 

Jeśli odważysz się sięgnąć w przeszłość, można odnaleźć klucz do przyszłości... Dzisiaj... Emilie zawsze stara się 

żyć zupełnie inaczej niż jej arystokratyczni przodkowie. Marzyła, by zostać weterynarzem. W zupełności 

wystarczało jej paryskie mieszkanie, skromne życie i praca. Aż do śmierci matki, kiedy to stała się jedyną 

spadkobierczynią zamku na południu Francji. Wspomnienie czasów dzieciństwa, kiedy świat zaczynał się                         
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i kończył w starej bibliotece pełnej regałów z książkami, oraz czytającego z nią ojca powstrzymują Emilie przed 

sprzedażą nieruchomości. Przeglądając stare wolumeny, Emilie natrafia na wypełniony wierszami notatnik                       

i znajduje nić łączącą ją z przeszłością oraz ślad tajemniczej i pięknej Sophie, której tragiczna historia na zawsze 

zmieniła losy rodziny Emilie. ... i wczoraj. Rok 1943. Młoda agentka brytyjskiego wywiadu, Constance, po 

przyjeździe do Francji natychmiast zostaje odcięta od łączników. Przypadkowo trafia do domu francuskich 

arystokratów, który okazuje się siedliskiem kłamstw i tajemnic. Musi zmierzyć się z intrygami i niebezpieczeń-

stwami oraz stanąć przed wyborami, których konsekwencje wyznaczą losy przyszłych pokoleń...  

 

 

50. The girl on the train / Paula Hawkins.- London : Black Swan - Transworld 

Publishers, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Kobieta , Osoby zaginione , Tajemnica , Zdrada 

małżeńska , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-O/j. ang. 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Rachel catches the same commuter train every morning. She knows it will wait at the same signal each time, 

overlooking a row of back gardens. She’s even started to feel like she knows the people who live in one of the 

houses. ‘Jess and Jason’, she calls them. Their life - as she sees it - is perfect. If only Rachel could be that happy.  

And then she sees something shocking. It’s only a minute until the train moves on, but it’s enough. Now 

everything’s changed. Now Rachel has a chance to become a part of the lives she’s only watched from afar. Now 

they’ll see; she’s much more than just the girl on the train…  

 

 

51. The girl who saved the king of Sweden / Jonas Jonasson ; [translation Rachel 

Wilson-Broyles].- London : HarperCollinsPublishers, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Broń jądrowa , Chińczycy , Polityka , Samokształcenie , 

Szwedzi , Szczęście , Tajemnica państwowa , Władcy , Zagadki , RPA , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-O/j. ang. 

Nowości:  2018-02 

 

 

In June 14, 2007, the king and the prime minister of Sweden went missing from a gala banquet at the royal castle. 

Later it was said that both had fallen ill, but the truth is different. The real story starts much earlier, in 1961, with 

the birth of Nombeko Mayeki in a shack in Soweto. Nombeko was fated to grow up fast and die early in her 

poverty-stricken township, be it from drugs, alcohol, or just plain despair. But Nombeko takes a different path. She 

finds work as a housecleaner and eventually makes her way up to the position of chief advisor, at the helm of one 

of the world's most secret projects. Here is where the tale merges with then diverges from reality. South Africa 

developed six nuclear missiles in the 1980s, then voluntarily dismantled them in 1994. This is the story of the 

seventh missile, the one that was never supposed to have existed. Nombeko Mayeki knows too much about it, and 

now she's on the run from both the South African justice system and the most terrifying secret service in the world. 

The fate of the planet now lies in Nombeko's hands.  Jonasson introduces us to a cast of eccentrics: a nerve-

damaged American Vietnam deserter, twin brothers who are officially only one person, three careless Chinese 

girls, an angry young woman, a potato-growing baroness, the Swedish king and the prime minister. Quirky and 

utterly unique, The Girl Who Saved the King of Sweden is a charming and humorous account of one young 

woman's unlikely adventure.  
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52. The great Gatsby / F. Scott Fitzgerald ; introduction and notes by Guy Reynolds.- 

Ware : Wordsworth Editions, [after 2006]. 

(Wordsworth Classics) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bogactwo , Miłość , Relacje międzyludzkie , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Melodramat , Romans 

Sygnatura:  WG-O/j. ang. 

Nowości:  2018-02 

 

 

Generally considered to be F. Scott Fitzgerald's finest novel, The Great Gatsby is a consummate summary of the 

"roaring twenties", and a devastating expose of the ‘Jazz Age’. Through the narration of Nick Carraway, the reader 

is taken into the superficially glittering world of the mansions which lined the Long Island shore in the 1920s, to 

encounter Nick's cousin Daisy, her brash but wealthy husband Tom Buchanan, Jay Gatsby and the mystery that 

surrounds him. The Great Gatsby is an undisputed classic of American literature from the period following the 

First World War and is one of the great novels of the twentieth century.  

 

 

53. The white tiger / Aravind Adiga.- London : Atlantic Books, 2009. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Indie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-O/j. ang. 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

 

Balram Halwai is the White Tiger - the smartest boy in his village. His family is too poor for him to afford for him 

to finish school and he has to work in a teashop, breaking coals and wiping tables. But Balram gets his break when 

a rich man hires him as a chauffeur, and takes him to live in Delhi. The city is a revelation. As he drives his master 

to shopping malls and call centres, Balram becomes increasingly aware of immense wealth and opportunity all 

around him, while knowing that he will never be able to gain access to that world. As Balram broods over his 

situation, he realizes that there is only one way he can become part of this glamorous new India - by murdering his 

master.  The White Tiger presents a raw and unromanticised India, both thrilling and shocking - from the 

desperate, almost lawless villages along the Ganges, to the booming Wild South of Bangalore and its technology 

and outsourcing centres. The first-person confession of a murderer, The White Tiger is as compelling for its 

subject matter as for the voice of its narrator - amoral, cynical, unrepentant, yet deeply endearing. 

 

 

54. To nie jest twoje dziecko / Małgorzata Falkowska.- Warszawa : Lira 

Wydawnictwo, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciąża , Kobieta , Macierzyństwo zastępcze , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Troje bohaterów: dobrze sytuowane małżeństwo, Anna i Paweł, oraz studentka Michalina, podejmuje brzemienną 
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w skutkach decyzję, która nieodwracalnie zaważy na losie każdego z nich. Cena, którą przyjdzie im zapłacić za 

zawarty potajemnie układ, okaże się bardzo wysoka… Historia, którą poznajemy z przeplatających się relacji 

Anny, Michaliny i Pawła sprawia, że wraz z bohaterami wikłamy się w psychologiczną grę. Wymyka się ona 

wszystkim schematom i zmierza do niespodziewanego, dramatycznego finału. Intryga, niespełnione nadzieje 

dwóch matek i umiejętnie budowane napięcie sprawią, że lektura tej książki nikogo nie pozostawi obojętnym.  

 

 

55. Trawers / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2016. 

(Trylogia z komisarzem Forstem / Remigiusz Mróz ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiktor Forst (postać fikcyjna) , Uchodźcy , Tatry (góry) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Grupa uchodźców miała zostać w Kościelisku tylko przez trzy dni. Wójt zakwaterował ich w sali gimnastycznej, 

czekając, aż rząd znajdzie dla nich stałe miejsce pobytu. Wszystko zmieniło się, gdy przypadkowy turysta został 

odnaleziony martwy na szlaku prowadzącym na Czerwone Wierchy. Odcięto mu opuszki palców, wybito 

wszystkie zęby, a w ustach umieszczono syryjską monetę. Czy Bestia z Giewontu powróciła? A może to któryś             

z uchodźców jest winny? Rozpoczyna się nagonka medialna, a wraz z nią śledztwo prowadzone przez Dominikę 

Wadryś-Hansen. Tymczasem Wiktor Forst wsiąka coraz bardziej w więzienny świat, zupełnie nieświadomy tego, 

że na wolności jest ktoś, kto liczy na jego ratunek…  

 

 

56. Trudna miłość / Gabriela Gargaś.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2017. 

(Romans) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Zdrada , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

Bohaterką powieści jest trzydziestodziewięcioletnia Natalia, żona Wiktora, mama nastoletniej Julki. Natalia nie 

czuje się spełniona w życiu - zajmuje się domem i myśli o sobie z pogardą "kura domowa". Nie jest szczęśliwa                

w małżeństwie, ma wrażenie, że popadli z mężem w rutynę. Marzy o ideale mężczyzny i pewnego dnia wydaje 

się, że go spotyka. Nieznajomy wydaje się być właśnie ucieleśnieniem jej marzeń. Jednak okazuje się, że nic nie 

jest takie, jak myślała. Wtedy Natalia zmienia nastawienie do życia i odzyskuje pewność siebie. Znajduje pracę             

i wszystko zaczyna układać się po jej myśli. Niestety, spotyka ją rodzinna tragedia. Czy będzie umiała poradzić 

sobie z bólem i stawić czoło faktom, które niespodziewanie wyszły na jaw? Czy będzie potrafiła przebaczyć? 
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57. Twilight / Stephenie Meyer.- Reprint.- London : Atom - Little, Brown Book Group, 

2008. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Wampir (stworzenie fantastyczne) , Arizona (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Waszyngton (Stany Zjednoczone, DC) , Powieść , Fantastyka , 

Romans 

Sygnatura:  WG-O/j. ang. 

Nowości:  2018-02 

 

 

An electrifying debut novel of a young woman's love for a vampire. When 17 year old Isabella Swan moves to 

Forks, Washington to live with her father she expects that her new life will be as dull as the town. But in spite of 

her awkward manner and low expectations, she finds that her new classmates are drawn to this pale, dark-haired 

new girl in town. But not, it seems, the Cullen family. These five adopted brothers and sisters obviously prefer 

their own company and will make no exception for Bella.  Bella is convinced that Edward Cullen in particular 

hates her, but she feels a strange attraction to him, although his hostility makes her feel almost physically ill. He 

seems determined to push her away - until, that is, he saves her life from an out of control car. Bella will soon 

discover that there is a very good reason for Edward's coldness. He, and his family, are vampires - and he knows 

how dangerous it is for others to get too close.  

 

 

58. Tylko dobre wiadomości / Agnieszka Krawczyk.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czasopismo dla kobiet , Kobiety , Praca , Przyjaźń , Kraków 

(woj. małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Dziennikarka Izabela Oster z dnia na dzień rzuca pracę w telewizji. Nie wszystko jednak toczy się po jej myśli. 

Nowe oferty pracy nie spływają, a pracodawcy nie pukają do jej drzwi. Na szczęście przyjaciółka, Kamila 

Rudnicka-Clement, składa jej propozycję nie do odrzucenia. Kobieta odziedziczyła bowiem podupadające pismo 

dla pań, natomiast Izabela ma jej pomóc w odzyskaniu dawnej świetności magazynu. Muszą tylko przeprowadzić 

się do Krakowa… Obydwie przyjaciółki stają przed bardzo trudnymi decyzjami. Ale właściwie dlaczego miałyby 

nie podjąć wyzwania? Życie pisze różne scenariusze, a do odważnych świat należy. Kobiety rzucają się w wir 

pracy. Los przygotował dla nich wiele niespodzianek: porywającą wenecką podróż, odzyskaną przyjaźń, wiosenny 

Kraków odkrywany na nowo, a wreszcie miłość… Bo wszystko jest możliwe, tylko trzeba chcieć i odważnie 

spoglądać w przyszłość. 

 

 

59. Uczeń i śmierć / Nora Roberts pisząca jako J. D. Robb ; przełożyła Bogumiła 

Nawrot.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eve Dallas (postać fikcyjna) , Elita społeczna , Lodowiska , 

Strzelcy wyborowi , Zabójstwa seryjne , Central Park (Nowy Jork ; park) , Nowy Jork 

(Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-02 

 



24 
 

W ciągu kilku sekund na lodowisku w Central Parku zginęły trzy osoby: młoda łyżwiarka, lekarz i nauczyciel. Na 

pierwszy rzut oka wydawało się, że to zupełnie przypadkowe ofiary. Nie ulega wątpliwości, że zabójca to dobrze 

wyszkolony snajper, używający taktycznego karabinu laserowego. Kiedy pociągał za spust, znajdował się daleko 

od lodowiska. Lista budynków, spośród których mógł wybierać strzelec wyborowy, nie ma końca, natomiast lista 

osób o tak szczególnych umiejętnościach wydaje się stosunkowo krótka: policjanci, wojskowi, zawodowi zabójcy. 

Dzięki pomocy męża, geniusza komputerowego i multimiliardera Roarke'a, porucznik Dallas wkrótce trafia do 

miejsca, skąd strzelano. Okazuje się, że zabójców jest dwóch - starszy i młody, szkolony przez mistrza, i każdy               

z nich realizuje swój plan. Central Park był tylko rozgrzewką. Kolejny atak snajpera wstrząsa miastem do głębi,               

a to jeszcze nie koniec dramatycznych wydarzeń...  

 

 

60. Uśpione królowe /  Hanna Greń.- Wydanie 1. w tej edycji.- Zakrzewo : 

Wydawnictwo Replika, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Seryjni zabójcy , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

Sprzedałem jej sen. Cudowny, wieczny sen. Przedtem grzeszyła, teraz śpi szczęśliwa. Odkupienie poprzez 

cierpienie, sen przez śmierć. Sprzedawca Snów jest seryjnym zabójcą. Atakuje raz w roku, a jego ofiarami są 

młode kobiety - do tego stopnia różniące się wyglądem i osobowością, że ich wybór wydaje się zupełnie 

przypadkowy. Zabija je z niezwykłą brutalnością. Nadkomisarz Konrad Procner i komisarz Marcin Cieślar próbują 

rozwikłać zagadkę Sprzedawcy Snów i doprowadzić do jego ujęcia. Niestety nie jest to łatwe, gdyż morderca 

zdaje się nieuchwytny. Po każdym dokonanym zabójstwie na miejscu zbrodni pozostawia tajemniczy list, który 

stanowi jedyny trop wiodący do schwytania go. Śledztwo nabiera rozpędu, gdy policjanci poznają dwie niezwykłe 

kobiety, Zenę i Petrę. Jak się później okazuje, obie panie związane są w jakiś sposób ze sprawą Sprzedawcy 

Snów… Elektryzujące uzupełnienie cyklu W Trójkącie Beskidzkim, w którym poznacie wspólne początki 

bohaterów znanych z Cynamonowych dziewczyn oraz Otulonych ciemnością.  

 

 

61. Uśpiony szpieg / Paul Leander-Engström, Camilla Grebe ; przełożyła z języka 

szwedzkiego Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 

2017. 

(Mroczna Moskwa / Paul Leander-Engström, Camilla Grebe) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dywersja , Elektrownie jądrowe , Przestępstwo , Rosja , 

Szwecja , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2018-02 

 

Sztokholm 2014 Polityczne relacje Szwecji z Rosją są niemal równie lodowate jak wyjątkowo mroźna zima, która 

trzyma ją w okowach. Tom Blixen po wielu latach spędzonych w Moskwie wrócił do Sztokholmu i zaczął pracę  

w firmie energetycznej Swekraft. Po tajemniczym spotkaniu z wysoko postawionym urzędnikiem rosyjskim 

umiera wskutek otrucia szef Toma, prezes spółki. Splot wydarzeń zapoczątkowany tą skrytobójczą zbrodnią 

szybko przeradza się jednak w coś znacznie groźniejszego, kiedy jedna z największych szwedzkich elektrowni 

atomowych pada ofiarą bezwzględnego sabotażu. Chcąc zapobiec międzynarodowemu konfliktowi i nie dopuścić 

do potencjalnej katastrofy jądrowej, Tom Blixen i inspektor Sonny Hellkvist podejmują pościg za sprawcą.  
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62. Więzienie i pokój / Wasilij Aksionow ; przełożyła Maria Putrament.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2018. 

(Saga moskiewska / Wasilij Aksionow ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gradowowie (rodzina fikcyjna) , Stalinizm , Komunizm , ZSRR 

, Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ros.  

Nowości:  2018-02 

 

 

Kontynuacja losów Gradowów, inteligenckiej rodziny ze Srebrnego Boru. Nikt z jej kręgu nie spodziewał się, że 

dramatyczna walka o przetrwanie tak bardzo odmieni życie Borysa Nikiticza Gradowa, jego dzieci i wnuków. Po 

wyniszczającej wojnie, Związek Radziecki zdumiewa stabilizacją i wzrostem swojej potęgi. Motorem rozwoju 

kraju jest szeroko rozumiany realizm socjalistyczny. Literaturę i sztukę musi cechować zaangażowanie polityczne 

i ideowe, muszą służyć budowie ustroju komunistycznego, stanowić przeciwwagę dla kapitalistycznego Zachodu. 

ZSRR oddziela się od świata żelazną kurtyną. Starzejący się Stalin rządzi niepodzielnie i jest obsesyjnie 

podejrzliwy. Dopatruje się wrogów nawet wśród członków politbiura. Nikt nikomu nie ufa. Wiadomo, że za każdy 

przejaw niesubordynacji grozi więzienie albo śmierć. Dla większości Rosjan Stalin jest jedynym autorytetem, 

władcą ludzkich losów. 

 

 

63. Wzgórze pełne słońca / Roma J. Fiszer.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 

2016. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina wielopokoleniowa , Relacja romantyczna , 

Kaszuby , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

Magiczne miejsce, spełnione marzenia, odmieniony los. Trzy kobiety, trzy nowe życia. Na wzgórzu pełnym słońca 

spełniają się marzenia Anny, Kaśki i Elizy. Lato przynosi im miłość, o jakiej zawsze marzyły. Tajemnice                     

z przeszłości zmieniają teraźniejszość. Na magicznych Kaszubach wszystko jest możliwe... 

 

 

64. Zbyt piękne / Olga Rudnicka.- Warszawa : Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Oszustwo , Właściciele nieruchomości , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

Zuzanna kupuje dom po okazyjnej cenie. Wie, że wymaga on sporych nakładów, ale na marzeniach się nie 

oszczędza. Nowy dom, nowa praca, nowe życie. Wreszcie będzie mogła mieć kota, psa i różanecznik w ogrodzie. 

Tymoteusz kupuje stare mieszkania, remontuje je i sprzedaje po wyższej cenie. Jakież jest jego zdziwienie, gdy na 

progu niedawno nabytego domu pojawia się nieznajoma młoda kobieta i twierdzi, że to jej własność. Oboje padli 

ofiarą oszusta, który sprzedał nieruchomość dwóm osobom, a następnie zniknął wraz z pieniędzmi. Tymoteusz nie 
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zamierza ustąpić i wyprowadzić się ze swojego nabytku. Zuza zaciągnęła kredyt, więc również nie zamierza 

zrezygnować. Jedyne, co im pozostaje, to zawiązać sojusz, znaleźć oszusta i odzyskać pieniądze.  

 

 

65. Zdążyć z miłością / Beata Majewska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Publicat. 

Oddział, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Samotni ojcowie , Kraków (woj. małopolskie) , 

Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Czy można zwlekać z miłością? Trzydziestoletnia Olga jest kobietą wykształconą, majętną i atrakcyjną. Zmagając 

się z życiowymi problemami - chorobą i miłosnymi niepowodzeniami - stara się nie okazywać uczuć. Ale to tylko 

gra pozorów. Kiedy poznaje Kamila, samotnego ojca ośmioletniej Faustyny i czteroletniego Maksia, 

niespodziewanie odkrywa miłość. Zakochuje się w mężczyźnie z wzajemnością. Dzieci Kamila całym sercem 

akceptują Olgę, a ona sama dostrzega w nich dar od losu. Wkrótce para się pobiera, ale czy nowa rodzina wypełni 

miłością puste miejsca w sercu Olgi? 

 

 

66. Znikasz / Christian Jungersen ; tłumaczenie z języka angielskiego Mateusz 

Borowski.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Nowotwory , Zaburzenia osobowości , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-duń. 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Mia cieszyła się, kiedy jej mąż znów zaangażował się w ich związek, który jeszcze niedawno przechodził 

poważny kryzys. Jednak gdy Frederik podczas rodzinnych wakacji doznaje ataku nerwowego, okazuje się, że 

powodem zmian jego osobowości jest guz mózgu. Wkrótce wychodzi na jaw, że mężczyzna w tajemnicy przed 

rodziną dopuścił się milionowych oszustw. Kobieta musi teraz chronić siebie i syna przed mężem, który zmienia 

się w nieobliczalną, obcą osobę. Obsesyjnie śledzi wyniki najnowszych badań neurologicznych, próbując 

zrozumieć, jak to możliwe, że mężczyzna, z którym tworzyła wieloletni związek, mógł stać się kimś zupełnie 

innym. Szuka odpowiedzi na pytanie, z kim tak naprawdę spędziła trzy ostatnie lata, najszczęśliwsze w ich 

małżeństwie.  

 

 

67. Życie na wynos / Olga Rudnicka.- Warszawa : Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emilia Przecinek (postać fikcyjna) , Kobieta , Osoby w wieku 

starszym , Osoby w wieku średnim , Pisarze , Zwłoki , Powieść humorystyczna , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-02 
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Emilia Przecinek, znana autorka powieści dla kobiet, w wieku czterdziestu lat zostaje rozwódką z dwójką 

nastoletnich dzieci, kredytem hipotecznym do spłacenia oraz matką i teściową na karku. Dzieci nalegają, żeby 

chodziła na randki, a obie starsze panie, no cóż, jak to one, włażą z butami, gdzie tylko się da. W takiej sytuacji 

można albo załamać się nerwowo, albo popełnić morderstwo. Mimo niesprzyjających okoliczności Emilia 

postanawia odmienić swoje życie. Nie jest to łatwe, gdyż mężczyźni, których spotyka, absolutnie nie 

przypominają wspaniałych bohaterów jej powieści. Pech chce, że teściowa pisarki łamie nogę. Unieruchomiona na 

wózku, zaczyna obserwować sąsiadów, co okazuje się zajęciem na pełen etat, a nawet dwa, gdyż nie wszystko 

można zobaczyć przez okno, niektóre rzeczy trzeba podsłuchać. Przed wścibskimi staruszkami nic się nie ukryje. 

Ani kochanka o czerwonych włosach, ani skłonna do awantur żona, ani leżący w piwnicy trup, którego znajduje 

Emilia.  

 
 

 

 

Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
1. Batawe / Augusta Docher.- Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2018. 

(Wędrowcy / Augusta Docher ; cz. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magia , Miłość , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

Annie znów grozi niebezpieczeństwo. To z powodu Księgi stała się celem Wędrowców z plemienia Habbatum. 

Dziewczyna jednak z każdym dniem jest coraz bardziej świadoma swojej mocy i wspierana przez ukochanego Leo 

przybliża się do odczytania własnego przeznaczenia. Czy obojgu wystarczy sił, by wypełnić swój los? Jaką rolę               

w tym wszystkim odegra Alisha i jaki jest jej związek z Brianem? Czy Eperu zdołają powstrzymać plemię 

Habbatum przed przejęciem władzy nad Wędrowcami, a nawet światem? Skomplikowane losy bohaterów, 

nieoczekiwane sploty zdarzeń, dramaty i chwile szczęścia - wszystko to sprawia, że lektura ostatniej części 

„Wędrowców” dostarczy czytelnikom wielu wrażeń.  
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Literatura popularnonaukowa 

 

 
1. Celibat : opowieści o miłości i pożądaniu / Marcin Wójcik.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celibat , Duchowieństwo katolickie , Kościół katolicki , Polska 

, Reportaż 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Ks. profesor Józef Tischner kładąc się do popołudniowej drzemki mówił, że należy go budzić w dwóch 

przypadkach: gdyby dzwonił Ojciec Święty albo gdyby zniesiono celibat. A może być zniesiony w każdej chwili, 

bo jest tylko przepisem, nie dogmatem. Mówi się wśród księży, że do piątego roku po święceniach ksiądz jeździ 

na diable, po piątym diabeł na księdzu. Celibat. Czym jest? Tylko bezżeństwem, jak twierdzi jeden z bohaterów tej 

niezwykłej książki, czy nakazem całkowitej wstrzemięźliwości seksualnej? Pomaga w wypełnianiu posługi 

kapłańskiej, przynosząc nieziemski wręcz pokój w sercu, jak tłumaczy inny ksiądz, czy przeciwnie, powoduje 

frustrację księży, w związku z tym prowadzących nierzadko drugie życie? Ta świetnie udokumentowana                        

i wyważona książka oddaje głos księżom ukazując ich jako ludzi z krwi i kości. Odczuwających głód, pragnienie, 

zmęczenie i.. popęd seksualny. Ani sutanna, ani głęboka wiara, ani nawet święcenie kapłańskie tego nie zmienią. 

Marcin Wójcik w swoich reportażach opowiada nie tylko ich historie, ale także historie ich byłych i obecnych 

partnerów, partnerek, teściowych, a nawet wnuczek. Są to opowieści zakończone happy endem lub tragedią, proste 

i niewiarygodnie pogmatwane, pełne miłości ale też te pełne goryczy, podłości i szokującego cynizmu. Autor 

dzieli się z czytelnikiem tymi historiami z reporterską wirtuozerią, uczciwością i jednocześnie z ogromną 

wrażliwością. 

 

 

2. Chcę wierzyć w waszą niewinność / Magda Louis.- Warszawa : Prószyński Media, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy za granicą , Przestępczość cudzoziemców , 

Przestępstwo , Wielka Brytania , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Magdalena Louis towarzyszyła przestępcom od momentu aresztowania do dnia ogłoszenia wyroku. Czasami 
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jeszcze dłużej – do chwili gdy zamknęła się za nimi brama więzienia. W trakcie swojej kilkuletniej pracy 

tłumacza, którą wykonywała dla brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości, spotykała morderców, gwałcicieli, 

pedofilów, przemytników, handlarzy ludźmi, pospolitych złodziei. Stykała się z alkoholikami, mężami i ojcami, 

którzy katowali swoje żony i córki, a także z ofiarami tej okrutnej przemocy. Pracowała po obu stronach barykady: 

z policją tropiącą przestępców i z adwokatami, którzy później tych najgroźniejszych i tych pospolitych 

oskarżonych bronili przed sądem. Po latach trudnych doświadczeń zdecydowała się o tych ludziach i ich 

dramatach napisać książkę. Przeprowadziła czytelnika przez miejsca zbrodni, cele izby zatrzymań, i sale sądowe. 

Dzięki tej relacji naocznego świadka możemy zajrzeć do świata, którego istnienie przeraża, i poznać ludzi, którzy 

znaleźli się na samym dnie piekła.  

 

 

3. Dziewczęta z Auschwitz : głosy ocalonych kobiet / Sylwia Winnik.- Warszawa : 

Sport i Turystyka - Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) , 

Kobiety , Holokaust , Przestępstwo wojenne , II wojna światowa (1939-1945) , 

Więźniowie obozów , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

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

Nowości:  2018-02 

 

 

 Przejmujące wspomnienia dwunastu kobiet, które przeżyły piekło niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady 

Auschwitz-Birkenau. Książka jest efektem rozmów autorki z każdą z bohaterek. Leokadia Rowińska do obozu 

trafiła w trzecim miesiącu ciąży. Wspomina, jak okrutnie traktowane były kobiety oczekujące potomstwa. 

Ireneusz, bo takie imię nadała swojemu synkowi, stał się najmłodszą ofiarą Marszu Śmierci. Pochowała go                   

w pudełku po makaronie. Zofia Wareluk urodziła się w Auschwitz. Swoją smutną historię opowiada na podstawie 

wspomnień matki. Poród Zosi odbierała Stanisława Leszczyńska. Urszula Koperska do obozu trafiła jako 8-letnie 

dziecko. Opowiada o głodzie, tęsknocie i strachu. Jej wspomnienia to historia każdego dziecka w Auschwitz. 

Wiesława Gołąbek w obozie przebywała prawie trzy lata. W tym samym baraku co ona znalazła się Seweryna 

Szmaglewska. Pisarka wspomina 16-letnią Wiesię w swojej książce Dymy nad Birkenau. Walentyna Nikodem 

była w Auschwitz świadkiem wielu bestialskich poczynań esesmanek. To ona pod koniec wojny spotkała jedną             

z najokrutniejszych morderczyń i doprowadziła do jej egzekucji. To tylko niektóre z historii, ale każda z nich 

zasługuje na pamięć.  

 

 

4. Hitler : biografia / Peter Longerich ; przełożył Michał Antkowiak.- Warszawa : 

Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hitler, Adolf (1889-1945) , Nazizm , Politycy , Przywódcy i 

głowy państw , Niemcy , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(430) 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Tyran, psychopata, wykonawca „programu” ideologii rasowej czy charyzmatyczny wódz? Każde pokolenie kreśli 

inny wizerunek Hitlera, na nowo stawiając pytania o współodpowiedzialność Niemców za jego reżim. Peter 

Longerich, renomowany historyk nazizmu, w swojej nowej, obszernej biografii ukazuje nam dyktatora osobiście 

ingerującego w rozmaite sfery polityki – znacznie intensywniej i aktywniej, niż dotychczas sądzono. Mamy tu 

nowe spojrzenie na rządy Hitlera i jego rolę w dziejach narodowego socjalizmu. Niniejsza biografia stawia osobę 

Hitlera i jego poczynania w centrum dziejów narodowego socjalizmu. Polityka zagraniczna, operacje militarne, 

terror i masowe morderstwa, stosunek do Kościołów, sprawy kulturalne, a także codzienne życie Niemców –                
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w każdej z tych dziedzin kierownicza aktywność Hitlera sięgała bardzo szczegółowych kwestii. Systematycznie 

rozbijał on te struktury władzy, które stały mu na drodze, zamiast nich tworząc wodzowską dyktaturę – aż osiągnął 

władzę tak ogromną, że nie był już zdany na aprobatę społeczeństwa. Peter Longerich pokazuje nam, że za 

prawdziwe, wewnętrzne spoiwo Trzeciej Rzeszy można uznać dopiero współdziałanie tych sił, które poruszały 

Hitlerem, z tymi, które on sam wprawił w ruch. Peter Longerich to jeden z najlepszych znawców Trzeciej Rzeszy  

i Holokaustu. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Peter Longerich (ur. 1955) – profesor historii nowożytnej                     

w college’u Royal Holloway, na Uniwersytecie Londyńskim, oraz założyciel tamtejszego Ośrodka Badań nad 

Holokaustem (Holocaust Research Centre). Ukończył Uniwersytet w Monachium, pracował w monachijskim 

Instytucie Historii Współczesnej (Institut für Zeitgeschichte), Instytucie Fritza Bauera we Frankfurcie nad Menem 

oraz w Centrum Studiów nad Holokaustem Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (The Center or Advanced 

Holocaust Studies Holocaust Memorial Museum). Od roku 2013 pracuje na Uniwersytecie Bundeswehry                       

w Monachium. Cieszy się międzynarodową renomą jako wybitny znawca narodowego socjalizmu. Jest autorem 

licznych książek, m.in. monumentalnych biografii Heinricha Himmlera („Himmler. Buchalter śmierci”) i Josepha 

Goebbelsa („Goebbels. Apostoł diabła”).  

 

 

5. Infrastruktura transportu : Europa, Polska - teoria i praktyka / Krystyna 

Wojewódzka-Król, Ryszard Rolbiecki.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Transport , Europa , Polska 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

CZ. I. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU JAKO PODSTAWA ROZWOJU SPOŁECZNO-

GOSPODARCZEGO ; CZ. II. INFRASTRUKTURA TRANSPORTU W EUROPIE W ŚWIETLE 

WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ ; CZ. III. PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU             

W POLSCE. 

 

 

6. Jerzy Dziewulski o terrorystach w Polsce / w rozmowie z Krzysztofem Pyzią.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewulski, Jerzy (1943- ) , Terroryzm , Bezpieczeństwo 

narodowe , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-323.27/.28  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Najsłynniejszy polski antyterrorysta w szczerej rozmowie. Najgroźniejsi zamachowcy goszczący w Polsce. 

Biznesy polityków z siatką terrorystyczną. Ukrywanie się w Polsce Abu Nidala, nazywanego poprzednikiem Bin 

Ladenem. Porwania samolotów i pertraktacje z porywaczami. Przemilczana prawda o spotkaniu najgroźniejszych 

terrorystów w Polsce w 2002 roku. Zamach w Warszawie na Abu Dauda, palestyńskiego ekstremistę. Bombowy 

zamach na lotnisku Okęcie w dniu wyboru Lecha Wałęsy na prezydenta. I niewygodna prawda o systemie ochrony 

polskich lotnisk. Szokująca opowieść, po której dużo baczniej uważniej będziesz rozglądać się na ulicy, w metrze   

i w samolocie…  

 

 



31 
 

7. Kobiety mafii / Diane Ducret ; przełożyły Anna Maria Nowak i Ewa Kucharska.- 

Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przestępczość zorganizowana , Stany Zjednoczone 

(USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Lata 20., Stany Zjednoczone. Przeklęte czasy prohibicji. Piekło dla zwykłych ludzi, raj dla przestępców. Skandale, 

walki gangów i strzelaniny są na porządku dziennym. Na pierwsze strony gazet trafiają kolejni królowie mafii. Ale 

ten pozornie męski świat ma swoje ciche bohaterki. Mae – partnerka Ala Capone, najsłynniejszego gangstera                 

w dziejach. Najbardziej tajemnicza i dyskretna spośród kobiet mafii. Margaret – femme fatale, czarna wdowa, 

bezwzględna i niezależna. Dla kaprysu doprowadza do śmierci swoich kolejnych partnerów. Kathryn – kobieta - 

gangster. Aby uratować własną skórę, jest w stanie sprzedać FBI własnego męża. Bonnie – spragniona miłości i… 

pieniędzy. Wraz ze swoim kochankiem Clyde’em kradnie samochody, morduje szeryfów, policjantów i zupełnie 

przypadkowych ludzi. Gdy szczęście przestanie dopisywać, umrze razem z ukochanym, podziurawiona kulami. 

Diane Ducret pokazuje świat mafii widziany oczami kobiet. Tych, które wiedziały, kiedy wyjść z cienia i zgarnąć 

wszystko. Ich historie są różne, ale łączy je jedno: by żyć po swojemu nie cofały się przed niczym.  

 

 

8. Kurtyka : sztuka wolności / Bernadette McDonald ; przełożył Maciej Krupa.- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kurtyka, Wojciech (1947- ) , Alpiniści , Alpinizm , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-796.5  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Kurtyka - sztuka wolności - pierwsza biografia Wojtka Kurtyki, laureata Złotego Czekana za całokształt dokonań 

wspinaczkowych, którego przejście Świetlistej Ściany Gasherbruma IV zostało uznane za jedno z najważniejszych 

dokonań XX wieku. Partnerami wspinaczkowymi Kurtyki były alpejskie legendy swoich czasów: polski 

himalaista Jerzy Kukuczka, szwajcarski przewodnik górski Erhard Loretan czy brytyjski alpinista Alex MacIntyre. 

To głęboko poruszająca opowieść o wybitnym, ale i skomplikowanym indywidualiście, który konsekwentnie 

przez całe życie unikał rozgłosu. Aż do teraz. Do pracy nad biografią namówiła go Bernadette McDonald ceniona 

kanadyjska autorka książek o tematyce górskiej, która ma na swoim koncie takie bestsellery, jak „Tomaž Humar” 

(2008), „Ucieczka na szczyt” (2011), „Alpejscy wojownicy” (2015), tłumaczone na wiele języków i często 

nagradzane. Kurtyka - sztuka wolności swoją światową premierę miała w sierpniu 2017 i już odbiła się szerokim 

echem - została nagrodzona w prestiżowym międzynarodowym konkursie literatury górskiej Banff Mountain 

Book 2017 w kategorii Non Fiction oraz National Outdoor Book Awards 2017 w kategorii Historia/Biografia. Ta 

pozycja spodoba się zarówno miłośnikom wspinaczki, jak i wszystkim czytelnikom, którzy marzą o górskich 

krajobrazach i pragną dotknąć nieba.  
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9. Lenin w pociągu / Catherine Merridale ; przekład Grzegorz Siwek.- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lenin, Włodzimierz (1870-1924) , Podróże , Finlandia , 

Niemcy , Rosja , Szwajcaria , Szwecja , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(47+57) 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Czy podróż pociągiem może zmienić oblicze świata? Czy jadący nim człowiek będzie w stanie odwrócić bieg 

historii? I wywołać konsekwencje gorsze niż apokalipsa wojny światowej? Rok 1917. Pierwsza wojna światowa 

zdaje się nie mieć końca. W okopach giną miliony żołnierzy. Nowe rodzaje broni mają przełamać impas. 

Samoloty zrzucają bomby. Pierwsze czołgi sieją postrach wśród piechoty. Nieludzko cierpią ofiary gazów 

bojowych. lecz zwrot na arenie wojennych zmagań dokonał się dzięki jednemu człowiekowi. W niemieckim 

rządzie dojrzewa genialny pomysł. Oto w neutralnej Szwajcarii przebywa bezpiecznie najsłynniejszy światowy 

rewolucjonista - Włodzimierz Ilicz Lenin. Może on całkowicie zmienić ogarniętą zamieszkami Rosję i pomóc 

Niemcom wygrać wojnę. Zurych, 9 kwietnia 1917 roku. Lenin stawia stopę na schodkach wagonu, którym 

pojedzie do rosyjskiej stolicy - Piotrogrodu. Ma do pokonania 3500 km. owładniętego wojną kontynentu. Gdy 

osiem dni później wsiądzie na stacji końcowej, świat za jego sprawą zmieni swe oblicze. Na zawsze. Sto lat 

później Catherine Merridale rusza śladem Lenina. Odtwarza trasę jego przejazdu. Dociera do miejsc, które 

pamiętają przywódcę rewolucji październikowej. I do ludzi, którzy za nim tęsknią. Ale to tylko pretekst, by 

opowiedzieć historię niezwykłej podróży o przełomowym znaczeniu i odmalować panoramę ówczesnej Europy. 

To także obraz dzisiejszej Rosji Putina, człowieka, który przegrał tylko z jedną osobą, z Leninem właśnie.  

 

 

10. Nieznane więzi natury / Peter Wohlleben ; tłumaczenie Ewa Kochanowska.- 

Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Drzewa , Ekosystem , Etologia , Las , Osobliwości , Przyroda , 

Zwierzęta , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-581 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Jeśli spotkałeś się z opinią, że korniki to pasożyty niszczące zdrowy las, a wilki to tylko niebezpieczne 

drapieżniki, które wymagają odstrzału, to sprawdź, jakie są fakty. W swojej kolejnej książce Peter Wohlleben 

ujawnia niewidoczne dla zwykłych obserwatorów więzi między wszystkimi stworzeniami - od niepozornych 

bakterii po dumne dęby i buki. Pokazuje nam, jak ich wzajemne relacje trzymają w ryzach cały bogaty ekosystem, 

dzięki czemu pozostaje on w równowadze. Uświadamia, że o środowisko musi dbać nie tylko „leśna policja”. 

Przyszłość niebieskiej planety zależy również od tego, jaką rolę w tym procesie odegrają ludzie. [Wydawnictwo 

Otwarte, 2017] Dlaczego wilki pomagają drzewom ; Skąd się biorą w drzewach łososie ; Zwierzęta w filiżance 

kawy ; Dlaczego drzewa nie przepadają za sarnami ; Mrówki - szare eminencje ; Kornik - samo zło ; Stypa ; 

Światło! ; Sabotaż produkcji szynki ; Jak dżdżownice regulują liczebność dzików ; Baśnie, mity i różnorodność 

gatunkowa ; Las i klimat ; Uff, jak gorąco ; Natura i człowiek ; Skąd się wzięli biali ludzie? ; Stary zegar ;                    

O języku naukowym. 
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11. Obliczanie Wszechświata : jak matematyka odkrywa Wszechświat / Ian Stewart ; 

przełożył Tomasz Krzysztoń.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmologia , Matematyka , Wszechświat , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-52 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

R. 1. Przyciąganie na odległość ; R. 2. Kolaps mgławicy słonecznej ; R. 3. Zmienny Księżyc ; R. 4. Mechanizm 

zegarowy kosmosu ; R. 5. Policja nieba ; R. 6. Planeta, która połknęła swe dzieci ; R. 7. Gwiazdy Kosmy ; R. 8. 

Podróż naokoło Słońca ; R. 9. Chaos w kosmosie ; R. 10. Międzyplanetarna superautostrada ; R. 11. Wielkie kule 

ognia ; R. 12. Wielka kosmiczna rzeka ; R. 13. Obce światy ; R. 14. Ciemne gwiazdy ; R. 15. Węzły i pustki ; R. 

16. Kosmiczne Jajo ; R. 17. Wielka awantura ; R. 18. Ciemna strona ; R. 19. Na zewnątrz Wszechświata. 

Matematyka od najdawniejszych czasów jest siłą napędową astronomii i kosmologii. Badania orbit planet 

dokonane przez Keplera doprowadziły Newtona do sformułowania jego teorii grawitacji, a dwa wieki później 

Einstein zainspirowany małymi nieregularnościami ruchu Merkurego stworzył swą ogólną teorię względności. Ian 

Stewart w sposób prosty i zrozumiały wyjaśnienia podstawy grawitacji, czasoprzestrzeni, zasady względności                 

i teorii kwantów oraz to, jak się ze sobą wiążą. Osiemdziesiąt lat temu odkrycie, że Wszechświat się rozszerza, 

doprowadziło do sformułowania teorii Wielkiego Wybuchu. Następnym krokiem było wprowadzenie nowych 

pojęć, takich jak inflacja, ciemna materia i ciemna energia. Ale czy inflacja wyjaśnia strukturę Wszechświata? Czy 

ciemna materia istnieje? Czy jesteśmy na progu nowej rewolucji naukowej, która zmieni nasz pogląd 

Wszechświat? Takie, wśród wielu innych, są pytania zadawane przez Iana Stewarta podczas wnikliwego 

matematycznego przeglądu zagadnień astronomii i kosmologii.  

 

 

12. Od towarzyszy do kapitalistów : jak przedsiębiorcy zmienili Polskę w najbardziej 

dynamiczną gospodarkę Europy / Jan Cieński ; przełożyły Małgorzata Halaba, 

Aleksandra Gietka-Ostrowska, Joanna Józefowicz-Pacuła, Marta Urzędowska ; [ze 

słowem wstępnym Lecha Wałęsy].- Warszawa : Kurhaus Pulishing Kurhaus Media, 

2014. 

(Biznes Horyzonty) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kapitalizm , Przedsiębiorcy , Przedsiębiorczość (postawa) , 

Polska , Opracowanie 

      Sygnatura:  WG-338 

      Nowości:  2018-02 

 

[Z przedmowy]: To opowieść o polskich przedsiębiorcach, którzy podjęli ryzyko pracy na swoim i posłuchali rady 

prezydenta Lecha Wałęsy, który powiedział Polakom, że nie chodzi o to, aby rozdać ludziom ryby, ale wędki. "Od 

towarzyszy do kapitalistów" to zatem książka o "wędkarzach", ludziach, którzy postanowili nie czekać na dar losu 

lub jałmużnę od państwa i którzy nie chcieli przeczekać życia na etacie. Większość zaczynała od zera (czyli od 

głowy!), a niektórzy od pierwszego darowanego lub pożyczonego miliona. Zbudowali potężne firmy, 

współtworząc jednocześnie polski kapitalizm. Igor Chalupec. 
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13. Papież, który zapalił świat / Gian Franco Svidercoschi ; przekład Anna T. 

Kowalewska.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Franciszek (papież ; 1936- ) , Papieże , Papiestwo , Kościół 

katolicki , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-272-732.2  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Ten pontyfikat, rozpoczęty w marcowy wieczór łagodnym "buonasera", wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi. 

Papież Franciszek krok po kroku realizuje plan odnowy Kościoła. Otwiera szeroko drzwi, pragnąc, by był blisko 

ludzi. Rozpoczyna reformę Kurii Rzymskiej. Prześwietla finanse banku watykańskiego. Zmniejsza dystans między 

hierarchami a wiernymi. Przypomina duchownym, że mają być pasterzami dusz, a nie funkcjonariuszami. Wzywa 

do solidarności z potrzebującymi. Robi wszystko, by chrześcijanie powrócili do radykalizmu i prostoty Ewangelii. 

Czyni to, nie licząc się z kosztami - samotnością, niezrozumieniem i rosnącą opozycją ze strony części hierarchii 

przestraszonej demontażem starego systemu. Czy pierwszy papież jezuita - zgodnie z testamentem św. Ignacego - 

nadal będzie "zapalał" świat?  

 

 

14. Podkarpacka Historia. Nr 1-2 (37-38) styczeń - luty 2018 r. / [redaktor naczelny 

Szymon Jakubowski].- Rzeszów : Tradycja, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podkarpacie Północne , Rzeszów (woj. podkarpackie ; 

okolice) , Czasopismo historyczne , Czasopismo polskie , Czasopismo 

popularnonaukowe 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Rzeszów (okręg) 

Nowości:  2018-02 

 

 

TEMAT Z OKŁADKI: 1. Maryna Mniszchówna - polska caryca ; WYDARZYŁO SIĘ: 1. Lata 50. XX wieku na 

lotnisku w Jasionce, 2. Rabacja galicyjska 1846, 3. Twierdza Przemyśl 1915, 4. Na granicy niemiecko-radzieckiej, 

5. Armia Krajowa placówka Zagorzyce ; PITAVAL: 1. Ostatni wyrok śmierci w Rzeszowie, 2. Plaga pożarów                

z polityką w tle ; OKRUCHY HISTORII ; HISTORIE ZAPOMNIANE: 1. Uciec z getta, 2. Jak 100 lat temu ze 

śmieciami walczono, 3. Przemyśl - mikrokosmos pogranicza, 4. Dawne karnawały ; SYLWETKI: 1. Primadonna   

z Jasła, 2. Dukielska pani o niedobrym uśmiechu ; SPORT: 1. Podkarpackie gwiazdy futbolu, 2. Mistrzowie                

z prowincji ; RELACJE: 1. Wspomnienia powstańca 1863, 2. Lampy Podkarpackiej Historii 2017 ; SMAKI 

GALICJI: Diety-cud w stylu retro, 2. Rzeszowskie pączki i "chrust", 3. Dawnej kuchni czar ; Historyczny 

przegląd prasy ; Nowości wydawnicze ; Kalendarium. 

 

 

15. Podziemne życie : w poszukiwaniu ukrytej biosfery Ziemi, Marsa i innych planet / 

Tullis C. Onstott ; przełożył Andrzej Hołdys.- Warszawa : Prószyński Media, 2018. 

(Na Ścieżkach Nauki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Geologia , Mikrobiologia , Pochodzenie życia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-55 

Nowości:  2018-02 
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Nauka wciąż nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób na naszej planecie pojawiło się życie. Nie wiemy 

również, jakie warunki muszą być spełnione, by życie mogło powstać, w związku z czym poszukiwanie go poza 

Ziemią staje się trudnym wyzwaniem. "Podziemne życie" zabiera czytelnika w podróż w głębiny skorupy 

ziemskiej, do świata niezwykłych żywych organizmów, które miliony lat temu skolonizowały to ekstremalne 

środowisko, a także świata badających je naukowców – geomikrobiologów, których odkrycia mogą nam pomóc              

w poszukiwaniach życia na innych planetach. Łącząc badania laboratoryjne z ekscytującą przygodą naukową, 

Tullis C. Onstott odkrywa przed nami egzotyczne formy życia, egzystujące w warunkach, w których jeszcze 

niedawno nikt nie spodziewałby się znaleźć biosfery. Wspólnie z autorem docieramy do absolutnych granic 

ziemskiego życia, gdzie naukowcy mają nadzieję znaleźć odpowiedź na pytanie o jego początki.  

 

 

16. Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2017 = Statistical Yearbook 

Podkarpackie Voivodship 2017 / [zespół redakcyjny: przewodniczący Marek Cierpiał-

Wolan i inni] ; Urząd Statystyczny w Rzeszowie.- Rzeszów : Urząd Statystyczny, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Województwo podkarpackie (1999- ) , Rocznik statystyczny 

Sygnatura:  WG-311 

Nowości:  2018-02 

 

 

TABLICE PRZEGLĄDOWE: I. Województwo na tle kraju w 2016 r., II. Ważniejsze dane o województwie (2000, 

2005, 2010, 2012-2016) ; DZIAŁY: I. Geografia, II. Stan i ochrona środowiska, III. Podział administracyjny                       

i samorząd terytorialny, IV. Bezpieczeństwo publiczne. Wymiar sprawiedliwości, V. Ludność, VI. Rynek pracy, 

VII. Wynagrodzenia. Świadczenia z ubezpieczeń społecznych, VIII. Budżety gospodarstw domowych, IX. 

Infrastruktura komunalna. Mieszkania, X. Edukacja i wychowanie, XI. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna, XII. 

Kultura. Turystyka. Sport, XIII. Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne, XIV. Ceny, XV. Rolnictwo, 

łowiectwo i leśnictwo, XVI. Przemysł i budownictwo, XVII. Transport. Telekomunikacja, XVIII. Handel                         

i gastronomia, XIX. Finanse przedsiębiorstw, XX. Finanse publiczne, XXI. Inwestycje. Środki trwałe, XXII. 

Rachunki regionalne, XXIII. Podmioty gospodarki narodowej. 

 

 

17. Rzeszowskie iluminacje / [fotografie] Tadeusz Poźniak ; [tłumaczenie na język 

angielski Natalia Fic].- Rzeszów ; Niechobrz : Tadeusz Poźniak FOTOGRAFIA, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oświetlenie , Rzeszów (woj. podkarpackie) , Album 

Sygnatura:  WG-72(438) 

Regionalia:  Rzeszów - w fotografii 

Literatura obcojęzyczna:  Angielski - album , Angielski - oświetlenie , Angielski - 

Rzeszów (woj. podkarpackie) 

   Nowości:  2018-02 

 

18. Smak zdrowia / Agnieszka Maciąg ; zdjęcia Robert Wolański.- Wydanie 1., 

dodruk.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zdrowe żywienie , Książka kucharska , Poradnik , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-02 
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W tej książce z wielką radością dzielę się moją największą pasją - dbanie o zdrowie i życiem w zgodzie z naturą. 

Jako dojrzała kobieta w 2006 roku postanowiłam zupełnie zmienić życie i wziąć swoje zdrowie i szczęście we 

własne ręce. Od tego czasu nieustannie się rozwijam, korzystam z darów natury, ziół, mądrości ajurwedy                        

i medycyny chińskiej, a także polskiej medycyny naturalnej. Dzięki temu już od ponad 11 lat ani ja, ani moi bliscy 

nie przyjmują antybiotyków, leczymy się wyłącznie za pomocą metod naturalnych. W 2012 roku miesiąc przed 

moimi 43 urodzinami, urodziłam moją ukochaną córeczkę - w domu, siłami natury. Mogłam to zrobić, ponieważ 

stałam się osobą całkowicie zdrową. Poznaj moje przepisy na naturalne leki oraz zdrowe napoje i potrawy, 

bezpieczne diety oczyszczające, a także jak w sposób holistyczny wprowadzić do życia spokój, radość i dobrą 

energię. Ta książka to moje odkrycia - niech dobrze służą również Tobie! Życzę Ci szczęśliwego, zdrowego, 

spełnienia życia! Agnieszka Maciąg. 

 

 

19. Uprowadzona przez Boko Haram / Assiatou, Mina Kaci ; przełożyła Krystyna 

Szeżyńska-Maćkowiak.- Warszawa : Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Assiatou , Boko Haram , Dziewczęta , Organizacje islamskie , 

Organizacje terrorystyczne , Polityka wewnętrzna , Porwanie , Nigeria , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2018-02 

 

 

Spokojne życie czternastoletniej Assiatou, dla której najważniejsza jest nauka, zostaje nagłe zburzone, gdy do jej 

miasta wdzierają się radykalni islamiści z Boko Haram. Dotąd dziewczyna niewiele słyszała o tym, co robią w jej 

rodzinnym kraju, Nigerii, i jak traktują innych muzułmanów. Po ucieczce ojca, Assiatou z matką i młodszym 

rodzeństwem wpada w ręce napastników. Już wie, że to ona jest najbardziej zagrożona - właśnie takich młodych 

dziewcząt najbardziej poszukują „bojownicy”. Oddzielona od rodziny, razem z czterdziestoma innymi 

dziewczętami poddana jest „reedukacji”, ale to tylko wstępny etap, po którym następuje przymusowe małżeństwo. 

Assiatou, jako „żona” mężczyzny w wieku jej ojca, przeżywa brutalne gwałty, jest indoktrynowana przez 

„współmałżonkę”, która usiłuje uczyć ją posługiwania się bronią i przygotować do przeprowadzenia 

samobójczego zamachu.  

 

 

20. Wilki dwa : męska przeprawa przez życie / Robert "Litza" Friedrich, Adam 

Szustak ; współpraca Judyta Syrek.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość katolicka , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

Rockowy muzyk i wędrowny kaznodzieja tropią dwa wilki, które żyją w każdym z nas. Wilk zły nie ma nam nic 

do zaoferowania, ale atakuje podstępnie, z zaskoczenia. Robi wszystko, żeby nas upodlić. Wkręca w najgorsze 

sytuacje. Wilk dobry to Wszechmoc, która z niczego potrafi stworzyć życie. Ten wilk wiernie chodzi za nami              

i pokazuje naszą wartość. Autorzy opowiadają o ekstremalnej drodze, którą każdy musi przejść. O drodze, na 

której często dopada nas zwątpienie, depresja, bunt, ale też spotyka szczęście, radość i spełnienie. Celnie                         

i konkretnie. Autentycznie na maksa. Obaj każdego dnia toczą walkę z jednym i drugim wilkiem, i nie zawsze 

udaje się wybrać tego dobrego. „Wilki dwa” to męska przeprawa przez życie. Autorzy nie rozpieszczają ani nie 

głaszczą po głowie. Mówią jak jest.  
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21. Wilki dwa : w obronie stada / Robert "Litza" Friedrich, Adam Szustak.- Kraków : 

Stacja 7, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rekolekcje , Duchowość katolicka , Rodzina , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

Jakie są największe zagrożenia dla rodziny? Jak ją budować? I jak przezwyciężyć kryzys? Opowiadają o tym 

ojciec Adam Szustak, dominikanin, jeden z najpopularniejszych kaznodziejów i Robert "Litza" Friedrich, muzyk 

rokowy, ojciec, dziadek. Książka jest zapisem rekolekcji internetowych zrealizowanych przez portal Stacja7.pl, 

uzupełniona została o niepublikowane fragmenty rozmów oraz o odpowiedzi na pytania zadawane przez 

internautów.  

 

 

22. Współczesne aspekty bezpieczeństwa kolejowego w Polsce / Mirosław 

Romański.- Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo , Europejski System Zarządzania Ruchem 

Kolejowym , Infrastruktura kolejowa , Ochrona mienia , Techniczne systemy 

zabezpieczeń obiektów , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-656 

Nowości:  2018-02 

 

 

Cz. 1. ZAGROŻENIA A BEZPIECZEŃSTWO KOLEJOWE W POLSCE: 1.1. Kradzieże infrastruktury                         

i towarów, 1.2. Dewastacje, okradanie podróżnych, 1.3. Pozostałe wypadki i zdarzenia, 1.4. Statystyka i stan 

bezpieczeństwa na kolei ; Cz. 2. STRUKTURY ODPOWIEDZIALNE ZA BEZPIECZEŃSTWO KOLEJOWE: 

2.1. Straż Ochrony Kolei, 2.2. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, 2.3. Urząd Transportu 

Kolejowego, 2.4. Polskie Linie Kolejowe S.A. ; Cz. 3. SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO I ICH 

ROLA: 3.1. Monitoring wizyjny zintegrowany, 3.2. System bezpieczeństwa identyfikacyjnego osób, 3.3. Systemy 

przeciwpożarowe, urządzenia i ich konfiguracja, 3.4. Rozproszony system bezpieczeństwa - nadzór i obsługa ; Cz. 

4. INNOWACJE I PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO BEZPIECZEŃSTWA NA KOLEI: 4.1. Wdrażanie                       

i skuteczność ERTMS/ETCS, 4.2. Zagrożenia pożarowe i towarzyszące im problemy, 4.3. Efektywność dronów                  

i ich zastosowanie, 4.4. Skuteczność monitoringu i działania w kierunku jego poprawy. 

 

 

23. Zima stulecia : portret pamięciowy kataklizmu / Grzegorz Sieczkowski.- 

Warszawa : The Facto, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Klęski elementarne , PRL , Zima , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2018-02 
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Audiobook 

 

 
1. Ania / Grzegorz Kubicki, Maciej Drzewicki.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przybylska, Anna (1978-2014) , Aktorzy polscy , Film 

polski , Biografia 

Sygnatura:  WG-KM/668 

Nowości:  2018-02 

 

ANIA - łobuziara z urodą nastolatki i głosem Jana Himilsbacha, w zasadzie nie musiała niczego grać. Pojawiła się 

w polskim kinie znikąd i od razu stała się fenomenem: przed kamerą bardziej naturalna od szkolonych aktorek, 

utożsamiała "polski sen lat 90." - była idealną dziewczyną z sąsiedztwa, która trafiła na okładki magazynów i do 

telewizji w szczytowych godzinach oglądalności. Ania Przybylska została "Królową Serc" w kraju, w którym 

ludzie sukcesu - zwłaszcza "piękni i młodzi" - nigdy nie mają łatwo. Spieszyła się momentami tak, jakby czuła, że 

to wszystko może zbyt długo nie potrwać. Jakby wiedziała, że szybko musi zawierać związek, zakładać rodzinę, 

urodzić dzieci, by zdążyć się jeszcze tym wszystkim nacieszyć - opowiadają w książce jej bliscy.  

 

 

2. Ciastko z wróżbą / Małgorzata Gutowska-Adamczyk.- Warszawa : Prószyński 

Media : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2017. 

(Cukiernia Pod Amorem / Małgorzata Gutowska-Adamczyk ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukiernicy , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/665 

Nowości:  2018-02 

 

Pierwsza część drugiej serii „Cukierni Pod Amorem”, dalsze losy Hryciów, którym los nie oszczędza 

dramatycznych przeżyć. Sierpień 2016 roku. Trwają Dni Gutowa. W konkursie na Ciastko Roku bierze udział 

cukiernia Pod Amorem. Tym razem projektodawcą i autorem receptury jest Zbyszek, syn Waldemara Hrycia. 

Mimo wahań ze strony ojca to właśnie jego pomysłowe ciastko z wróżbą ma być wystawione do konkursu. 

Waldemar i Helena martwią się nie tylko o debiut zawodowy Zbyszka, lecz także o jego nowy związek z nieznaną 

dziewczyną. Złymi przeczuciami napawa ich również zapowiedziana wizyta prawniczki z Nowego Jorku - Moniki 

Grochowskiej - Adams, zatrudnionej przez spadkobierców przedwojennych właścicieli cukierni. Podczas 

obchodów Monika Grochowska-Adams nieoczekiwanie spotyka dawną przyjaciółkę, Tessę Steinmeyer. Obie 

panie, dziś już pod siedemdziesiątkę, to kobiety sukcesu, wracają jednak tu, gdzie upłynęło ich dzieciństwo. To 

spotkanie nie jest przypadkowe. Tessa, poważnie chora, przyjeżdża do Gutowa, aby załatwić niedokończone przed 

laty sprawy…  
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3. Harda / Elżbieta Cherezińska.- [Katowice] : Aleksandria : [Poznań] : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piastowie (ród) , Świętosława (królowa Szwecji, Danii i 

Norwegii ; po 967-po 1014) , Kobieta , Władcy , Polska , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/663 

Nowości:  2018-02 

 

Świętosława od dziecka była harda. Od najmłodszych lat, wraz z bratem Bolesławem Chrobrym, uczyła się 

niuansów politycznej gry. Miała stać się pionkiem w układzie sojuszy swego ojca, księcia Mieszka. Jej ambicje 

sięgały znacznie dalej. Chciała zostać królową.  Los okazał się nieprzewidywalny. W drodze na dwór męża 

spotkała kogoś, kto zawładnął jej sercem. Czy jest w stanie spełnić swe ambicje i kochać? Stawka jest wysoka - 

przyjaciele zmieniają się we wrogów, miłość w nienawiść. Sakrament w klątwę. "Harda" to opowieść o kobiecie 

niezwykłej, której losy nierozerwalnie wplatają się w dzieje Polski, Szwecji, Danii, Norwegii i Anglii. 

Namiętności, walka o tron, krwawe bitwy oraz zniewalające historie to królestwo, po którym Elżbieta Cherezińska 

porusza się z lekkością i drapieżnością sokoła.  

 

 

4. Jak zawsze / Zygmunt Miłoszewski.- Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal : 

we współpracy z Biblioteka Akustyczna,  copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia alternatywna , Małżeństwo , Podróże w czasie , 

PRL , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/669 

Nowości:  2018-02 

 

Komedia ironiczno-romantyczna o parze, która dostała możliwość przeżycia jeszcze raz swojej miłości. I o naro-

dzie, który dostał możliwość przeżycia jeszcze raz swojej historii. I o tym, c z tego wynikło.  

 

 

5. Królowa / Elżbieta Cherezińska.- [Katowice] : Aleksandria : [Poznań] : Zysk i 

S-ka Wydawnictwo, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piastowie (ród) , Świętosława (królowa Szwecji, Danii i 

Norwegii ; po 967-po 1014) , Kobieta , Władcy , Polska , Skandynawia , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-KM/664 

      Nowości:  2018-02 

 

Narodził się Knut. Trzecie dziecko Świętosławy, jedyne, które w chwili przyjścia na świat okrzyknięto "synem 

królowej". Coraz więcej graczy przestawia piony tej historii. Bolesław w sekrecie przed siostrą swata Tyrę                  

z Tryggvasonem, jarl Sigvald, powtarzając: "jomswikingowie nie wtrącają się w sprawy królów", sam zaczyna             

w nich mieszać. Sven pielęgnuje swą niechęć do Olava, "drugiego wodza". Tyra znika. Tak kończy się Harda. 

Teraz nadchodzi czas Królowej. Nowi gracze i nowy wymiar tej historii. Od Roskilde do krainy zórz polarnych. 

Od Poznania przez Merseburg do Budziszyna, przez wszystkie wielkie wojny Bolesława. Od Pragi po Kijów. Od 

Gniezna przez tajemniczy Kałdus. I do Anglii, bo przecież nie jest tajemnicą, kim stanie się "syn królowej"...  
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6. Magia sprzątania : japońska sztuka porządkowania i organizacji / Marie Kondo ; 

[przekład Magdalena Macińska].- Warszawa : Muza SA : Audioteka Poland, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarstwo domowe , Higiena , Sprzątanie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/667 

Nowości:  2018-02 

 

Bałaganiarstwa się nie dziedziczy, nie jest ono także związane z brakiem czasu, to raczej nagromadzenie błędnych 

przekonań o porządkowaniu. Autorka prezentuje własną metodę - konMari - na uporządkowanie najbliższego 

otoczenia, zmianę podejścia do życia i sposobu myślenia. Omawia istotne decyzje, które należy podjąć, aby było 

to możliwe. Pokazuje, jak skutecznie zmienić nawyki. W tej książce znajdziesz odpowiedzi na pytania: Jak 

selekcjonować przedmioty? Jak utrzymać porządek wokół siebie? Jak rozróżnić to, co naprawdę cenne? Jak 

sprawić, aby przedmioty odnalazły swoje właściwe miejsce? Co zrobić, gdy nie potrafisz niczego wyrzucić?  

 

 

7. Zapisane w wodzie / Paula Hawkins ; [polish translation by Jan Kraśko].- 

Warszawa : Świat Książki, copyright 2017. 

(Audioksiążka) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt rodzinny , Samobójstwo , Rodzeństwo , Rzeki , 

Zabójstwo , Beckford (Wielka Brytania) , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/666 

Nowości:  2018-02 

 

Kilka dni przed śmiercią Nel Abbott dzwoni do swojej siostry. Jules nie odbiera, ignorując jej prośbę o pomoc. 

Nel umiera. Mieszkańcy miasteczka mówią, że "skoczyła". A Jules musi wrócić do miejsca, z którego kiedyś 

uciekła - miała nadzieję, że na dobre - aby zaopiekować się swoją piętnastoletnią siostrzenicą. Julia się boi. Tak 

bardzo się boi. Dawno pogrzebanych wspomnień, starego młyna, świadomości, że Nel nigdy by tego nie zrobiła. 

Ale najbardziej boi się wody i zakola rzeki, które miejscowi nazywają Topieliskiem. W tym samym dynamicznym 

stylu i z tym samym dogłębnym zrozumieniem kierujących człowiekiem instynktów, które pochłonęło miliony 

czytelników jej debiutanckiej powieści, Paula Hawkins przedstawia nowy, porywający thriller, w którego tle czają 

się historie z przeszłości oraz siła, z jaką potrafią one zniszczyć nam życie.  

 

 

Film 
 
 

 

 

1. Annabelle : narodziny zła / reżyseria David F. Sandberg ; scenariusz Gary 

Dauberman.- Warszawa : Galapagos, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lalki , Opętanie , Sieroty , Film fabularny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1187/G  

Nowości:  2018-02 
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Doświadczyliście jej niszczycielskiej mocy. Teraz podejmijcie wyzwanie twórców "Obecności" i poznajcie 

przerażającą historię jej narodzin. Kilka lat po tragicznej śmierci córeczki lalkarz i jego żona przygarniają pod 

swój dach zakonnicę wraz z sześcioma dziewczętami z sierocińca. To, co zdawało się być odpowiedzią na ich 

modły, okazuje się jednak przekleństwem, gdy opętana Annabelle bierze sobie za cel nowych gości.  

 

 

2. Atomic Blonde / reżyseria David Leitch ; scenariusz Kurt Johnstad.- Warszawa : 

Monolith Films, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Johnston, Antony (1972- ). The Coldest City , Hart, Sam. 

The Coldest City , Kobieta , Tajni współpracownicy służb specjalnych , Wywiad 

angielski , Berlin (Niemcy) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film akcji , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1188/S 

Nowości:  2018-02 

 

Berlin, czasy Zimnej Wojny. Brytyjska agentka zostaje przerzucona do komunistycznego Berlina w celu 

odnalezienia zabójców swojego partnera i odzyskania listy podwójnych agentów.  

 

 

3. Barry Seal: Król przemytu / reżyseria Doug Liman ; scenariusz Gary Spinelli.- 

Wrocław : Filmostrada, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Seal, Barry (1939-1986) , CIA , Lotnicy , Narkotyki , 

Przemytnictwo , Tajni współpracownicy służb specjalnych , Stany Zjednoczone 

(USA) , Film fabularny , Film biogarficzny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1191/B 

Nowości:  2018-02 

 

 

Tom Cruise jeszcze raz łączy siły z Dougiem Limanem, reżyserem "Na skraju jutra", by przypomnieć 

międzynarodową eskapadę opartą na bulwersujących faktach - historię kanciarza i oszusta, który wdał się w jedną 

z największych tajnych operacji w historii USA. "Barry Seal: Król przemytu", ujawniający najtajniejszy sekret 

CIA, przypomina starą prawdę: "Nie jest zbrodnią to, co robisz w imię wyższych racji".  

 

 

4. Czerwony żółw / reżyseria Michael Dudok de Wit ; scenariusz Pascale Ferran, 

Michael Dudok de Wit.- Warszawa : Gutek Film, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezludna wyspa , Rozbitkowie , Film animowany , Fantasy 

Sygnatura:  WG-F/1183/A  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

Znajdujesz się na bezludnej wyspie. Wokół ani śladu człowieka, żadnego zgiełku, tylko morze i plaża. Wiatr jest 

świeży, zamiast smogu morska bryza. Od cywilizacji dzieli cię bezkresny ocean. Co robisz? Delektujesz się 

swobodą czy budujesz tratwę? Gdzie jesteś? W więzieniu czy w raju?  Legendarne japońskie Studio Ghibli 

(Spirited Away: W krainie Bogów) przedstawia urzekającą baśń dla dorosłych, która została nagrodzona                       

w Cannes, nominowana do Oscara i zwyciężyła w projekcie Scope100, w którym to sami widzowie wybierają 
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filmy dla widzów. Wyrusz w niezwykłą podróż i odkryj w sobie bezludną wyspę podczas seansu filmu, który 

oczarował widzów na całym świecie.  

 

 

5. Kedi - sekretne życie kotów / reżyseria Ceyda Torun.- Warszawa : M2 Films, 

[2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Koty , Stambuł (Turcja) , Film dokumentalny 

Sygnatura:  WG-F/1194/D 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

 

Stambuł to miasto z niezwykłą, sięgającą tysięcy lat historią i zarazem jedyne w swoim rodzaju najprawdziwsze 

kocie imperium. Koty, mając w nim swoje wyjątkowe, zaszczytne miejsce, są nieodłączną częścią lokalnej 

społeczności. Żyją na styku dwóch światów - dzikiego i cywilizowanego: nie mają swoich właścicieli, ale każdego 

dnia towarzyszą mieszkańcom w chwilach smutku i radości. Bywają drapieżne, uparte, zdeterminowane, ale też 

wdzięczne, radosne i wierne. A tak naprawdę są najważniejszymi mieszkańcami Stambułu - ukrytym skarbem 

miasta, niestrudzonymi towarzyszami i nieoczywistym lustrem, w którym każdy może się przejrzeć. Wystarczy 

spojrzeć na świat z ich perspektywy. Spryciara, Przylepa, Sułtan, Flirciarz, Bestia, Szajba i Cwaniak to wyjątkowe 

indywidualności, które są naszymi przewodnikami po filmowym Stambule. Oglądamy z bliska ich codziennie 

przygody, długie wędrówki i spotkania z mieszkańcami. Niezależne i wolne zaglądają do sklepów, kawiarni                   

i mieszkań. Nikt nie potrafi oprzeć się ich urokowi, a Stambuł byłby bez nich zupełnie innym miastem. Poznajcie 

ich sekretne życie.  

 

 

6. Milczenie / reżyseria Martin Scorsese ; scenariusz: Martin Scorsese, Jay Cocks.- 

Warszawa : Polityka : na licencji Gutek Film, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Endõ, Shũsaku (1923-1996). Milczenie , Jezuici , 

Chrystianizacja , Misje , Prześladowania religijne , Wiara , Japonia , Adaptacja 

filmowa , Film fabularny , Film historyczny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1184/H  

Nowości:  2018-02 

 

 

XVII wiek. Dwóch młodych jezuitów pokonuje tysiące kilometrów, aby potajemnie przedostać się do Japonii, 

gdzie toczy się bezwzględna walka z chrześcijaństwem. Misjonarze poszukują swojego nauczyciela - słynącego                

z odwagi kapłana, o którym krążą plotki, że wyrzekł się wiary katolickiej i został buddyjskim mnichem. To, czego 

doświadczą, wystawi ich umiejętności przetrwania, a także wszystko, w co wierzą, na najcięższą próbę.  

 

 

7. Mroczna wieża / reżyseria Nikolaj Arcel ; scenariusz Akiva Goldsman, Jeff 

Pinkner, Anders Thomas Jensen, Nikolaj Arcel.- Warszawa : Imperial CinePix, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeczywistość postapokaliptyczna , Walka dobra ze złem , 

Nowy Jork (Stany Zjednoczone ; stan) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film 

akcji , Fantasy 

Sygnatura:  WG-F/1192/F 

Nowości:  2018-02 
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Ekranizacja bestsellerowej serii powieści mistrza gatunku Stephena Kinga. Ostatni Rewolwerowiec, Roland (Idris 

Elba) uwikłany w odwieczną, niekończącą się walkę z Człowiekiem w czerni (Matthew McConaughey), za 

wszelką cenę stara się powstrzymać go przed obaleniem Mrocznej Wieży, która spaja światy. Gdy na szali ważą 

się ich losy, a dobro i zło zderzają się w ostatecznej walce - tylko Roland może ocalić Wieżę przed Człowiekiem 

w czerni.  

 

 

8. Siedem sióstr / reżyseria Tommy Wirkola ; scenariusz Max Botkin, Kerry 

Williamson.- Warszawa : Monolith Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dystopia , Rodzeństwo , Film fabularny , Science fiction , 

Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1193/F 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Koniec XXI wieku. Ze względu na skrajne przeludnienie wprowadzone zostają drastyczne przepisy, pozwalające 

na posiadanie tylko jednego dziecka. Specjalna służba wyłapuje i neutralizuje "nielegalne" dzieci. Gdy więc                  

w rodzinie Settmanów na świat przychodzą siedmioraczki, rodzice stają przed dramatycznym wyborem. Nie 

godząc się z polityką władz postanawiają ukrywać córki w domu, pozwalając każdej z nich opuszczać go                       

w jednym wyznaczonym dniu tygodnia. Każda z nich ma na imię tak jak nazywa się jej dzień: Poniedziałek, 

Wtorek i tak dalej. Dla świata mają jednak pozostać jedną osobą - Karen Settman. Przez lata ta skomplikowana 

gra prowadzona jest z powodzeniem, mimo narastającego terroru i inwigilacji. Jednak pewnego dnia Poniedziałek 

Settman nie wraca do domu…  

 

 

9. Szklany zamek / reżyseria Destin Daniel Cretton ; scenariusz Destin Daniel 

Cretton, Andrew Lanham.- Warszawa : Monolith Films, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Walls, Jeannette (1960- ) , Dziecko zaniedbane , Relacje 

międzyludzkie , Rodzina dysfunkcyjna , Trudne sytuacje życiowe , Stany 

Zjednoczone (USA) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film biograficzny , 

Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1189/DF  

Nowości:  2018-02 

 

Rex (Woody Harrelson) marzył o zbudowaniu na pustyni szklanego zamku, a troski topił w alkoholu. Rose 

(Naomi Watts) w pogoni za szczęściem całą energię wkładała w malarstwo, zapominając o otaczającym ją 

świecie. Gdy coś im nie wychodziło, rzucali pracę, pakowali dobytek do auta i jak para hippisów ruszali w siną dal 

w poszukiwaniu kolejnej przystani. W takich warunkach przyszło dorastać Jeannette (Brie Larson) i trójce jej 

rodzeństwa. Po latach, już jako dorosła kobieta, Jeannette postanawia stawić czoła przeszłości i zmierzyć się                    

z traumą, która dotknęła ją w dzieciństwie.  
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10. Volta / reżyseria, scenariusz Julisz Machulski.- Warszawa : Kino Świat : 

Edipresse Polska, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artefakt , Przestępczość , Spisek , Zemsta , Lublin (woj. 

lubelskie) , Film fabularny , Komedia kryminalna 

Sygnatura:  WG- F/1185/KF  

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Bruno Volta to prawdziwy kiler w rozwiązywaniu zagadek. Pewnego dnia Agnieszka - jego znacznie młodsza 

partnerka - w niecodziennych okolicznościach poznaje dziewczynę o imieniu Wiki. Nowa znajoma znajduje                 

w ścianie starej kamienicy tajemniczy i niezwykle cenny przedmiot. Volta nie może przepuścić okazji wartej 

miliony i postanawia zagrać vabank, aby wejść w posiadanie skarbu.  

 

 

11. Zawsze jest czas na miłość / reżyseria Joel Hopkins ; scenariusz Robert 

Festinger.- Warszawa : Kino Świat, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby w wieku średnim , Relacje międzyludzkie , Relacja 

romantyczna , Londyn (Wielka Brytania) , Film fabularny , Film obyczajowy , 

Komediodramat 

Sygnatura:  WG- F/1186/O  

Nowości:  2018-02 

 

 

Emily Walters (Keaton) nie może jednak znaleźć sobie miejsca w życiu. Pewnego dnia poznaje ekscentrycznego 

właściciela osobliwej chatki znajdującej się na obrzeżach miasta (Gleeson). Rodzi się między nimi więź, która 

przeczy wszystkim konwenansom. Wkrótce mężczyzna staje się celem nieuczciwych przedsiębiorców, którzy 

chcą go wysiedlić. Emily zrobi wszystko, aby mu pomóc.  

 

 

12. Zderzenie / reżyseria Eran Creevy ; scenariusz Eran Creevy, F. Scott Frazier.- 

Warszawa : Monolith Films, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pościg , Przestępczość zorganizowana , Film fabularny , Film 

akcji , Thriller 

Sygnatura:  WG- F/1190/S 

Nowości:  2018-02 

 

 

 

Nicholas Hoult ("Mad Max. Na drodze gniewu"), Felicity Jones ("Teoria wszystkiego") oraz Ben Kingsley ("Dom 

z piasku i mgły") i Anthony Hopkins ("Milczenie owiec") w przepełnionym adrenaliną filmie twórcy "Czasu 

zapłaty". Casey (Nicholas Hoult) potrzebuje pieniędzy na opłacenie leczenia swojej dziewczyny. By je zdobyć, 

decyduje się przyjąć zlecenie od ekscentrycznego gangstera (Ben Kingsley). Sprawy jednak nie idą po jego myśli. 

Ścigany przez mafię, z wciśniętym do oporu pedałem gazu, pędzi niemieckimi autostradami, by dotrzeć do 

Monachium i uratować Juliette (Felicity Jones) zanim dopadną ją ludzie Kahla (Anthony Hopkins).  

 
 
 


