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Nowości 2018 – MAJ 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. 4321 / Paul Auster ; przekład Maria Makuch.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Życie , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Cztery losy. Jeden człowiek. Jedna miłość. Dzieło życia Paula Austera. 3 marca 1947 roku na świat przychodzi 

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

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

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

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

 

 

2. A gdyby tak... / Sylwia Trojanowska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

To miała być kolejna nudna konferencja szkoleniowa. Gdy do sali wykładowej wchodzi Aleksander, Zuzanna nie 
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może uwierzyć, że to ten mężczyzna, który na studiach złamał jej serce. Dzisiaj oboje mają po czterdzieści lat, a za 

sobą nieudane małżeństwa. A gdyby tak dać jeszcze jedną szansę młodzieńczej namiętności? Kiedy wydaje się, że 

najtrudniejsze chwile to już przeszłość, dramatyczna wiadomość zmienia wszystko. Co wybierze Zuzanna, gdy 

pozna prawdę? Obok tej powieści nie można przejść obojętnie. Takie historie nie zdarzają się często, a niektóre 

decyzje łatwo oceniać... Dopóki nie padnie pytanie: a gdyby chodziło o nas?  

 

 

3. Alice i Oliver / Charles Bock ; przełożył Jędrzej Polak.- Warszawa : Wydawnictwo 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na białaczkę , Rodzina , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Alice Culvert ma w sobie prawdziwą moc: jest pełna pasji, niezależna, bystra i prześliczna. Przyciąga uwagę 

wszędzie, gdzie tylko się pojawi, nawet w gwarnym Nowym Jorku lat 90. - i jest tym zachwycona. Żyje bardzo 

intensywnie - tym trudniej uwierzyć, kiedy poznaje lekarską diagnozę swego stanu... Tak pełna energii osoba nie 

może przecież po prostu zniknąć. Życie Alice i jej męża Olivera nagle sprowadza się do jednego: walki                          

o przetrwanie. Para walczy z chorobą, stawiając również czoła meandrom systemu opieki zdrowotnej, dobrym 

intencjom bliskim i głębokiemu, niebezpiecznemu stresowi, który odpycha od siebie małżonków. Charles Bock 

szczerze, humorystycznie, mądrze i czule opisuje niezapomnianą historię pewnej rodziny opartą na własnych, 

osobistych przeżyciach. 

 

 

4. Blask / Eustachy Rylski.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Absurd (filozofia) , Społeczeństwo , Władza , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

Opowieść o władzy, o manipulacji, o małości człowieka w skrajnych okolicznościach, ale także o odradzaniu się, 

o tęsknocie za tytułowym blaskiem w świecie zdegradowanym, brudnym, źle urządzonym. Ta historia biegnie na 

tyle daleko od naszej rzeczywistości, by się w nią nie zamieszać, i na tyle blisko, by ani na chwile nie stracić jej             

z oczu. Świat "Blasku" może być za chwilę naszym światem. A może naszym światem już jest. 

 

 

5. Byłam kochanką arabskich szejków / Laila Shukri.- Warszawa : Prószyński Media, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel kobietami , Prostytucja , Kraje arabskie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-05 
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Opowieść jednej z tysiąca kobiet, która stała się żywym towarem. Laila Shukri dotarła do niej i wysłuchała jej 

historii, aby móc opowiedzieć ją światu. W jednym z klubów Julia poznaje Tarka, przystojnego Syryjczyka, który 

ją oczarował, a następnie zaprosił na egzotyczną wycieczkę do Dubaju. Na miejscu okazuje się, że kobieta 

znalazła się w rękach jednego z największych gangów handlujących ludźmi. Rozpoczyna się koszmar seksualnego 

zniewolenia, brutalnej fizycznej i psychicznej przemocy… Jak w XXI wieku wygląda handel ludźmi? Czy tylko 

śmierć jest wybawieniem z niewoli? Brutalna rzeczywistość tysięcy kobiet wykorzystywanych przez 

najbogatszych szejków, o której świat woli nie mówić głośno.  

 

 

6. Czarne powietrza / Arnaldur Indriðason ; przełożył Jacek Godek.- Warszawa : 

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

(Mroczna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szantaż (prawo) , Śledztwo i dochodzenie , Reykjavík (Islandia) 

, Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-isl. 

Nowości:  2018-05 

 

 

Arnaldur Indriðason po raz kolejny zabiera nas do mrocznego Reykjaviku, gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje. 

Sigurdur Oli ma problem, w trakcie zjazdu klasy maturalnej zauważa, jak inaczej niż on żyją jego znajomi sprzed 

lat. To bez wyjątku ludzie sukcesu. Po spotkaniu jest rozgoryczony i przygaszony. Tymczasem jeden z dawnych 

kolegów, Patrekur, prosi go o interwencję - jest szantażowany po tym, jak wziął udział w spotkaniu swingersów. 

Sigurdur obiecuje pomoc, a gdy przybywa do domu szantażystki, widzi ją leżącą w kałuży krwi. Ofiara napaści 

umiera niebawem w szpitalu, a Sigurdur bierze udział w śledztwie w sprawie tajemniczego morderstwa. Policjant 

nie ujawnia jednak przyczyny swojej obecności na miejscu zbrodni... Tak zaczyna się ponura i wstrząsająca 

historia o chciwości, brudnych interesach i dumie.  

 

 

7. Czarownica / Camilla Läckberg ; przełożyła Inga Sawicka.- Wydanie 2.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2017. 

(Saga Kryminalna / Camilla Läckberg ; 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erica Falck (postać fikcyjna) , Patrik Hedströme (postać 

fikcyjna) , Prowincja , Fjällbacka (Szwecja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-05 

 

 

Zaginięcie czteroletniej Linnei z farmy koło Fjällbacki przypomina tragiczne wydarzenie sprzed trzydziestu lat.             

Z tego samego miejsca zginęła wtedy mała dziewczynka, której ciało zostało wkrótce znalezione w pobliskim 

leśnym jeziorku. Do morderstwa przyznały się dwie trzynastolatki, potem to odwołały, jednak sąd uznał je za 

winne. Jako nieletnie nie trafiły do więzienia. Jedna z nich mieszkała potem spokojnie w Fjällbace. Druga wróciła 

po latach jako słynna hollywoodzka aktorka, aby zagrać w kręconym tam filmie o aktorce Ingrid Bergman. Patrik 

Hedström i jego koledzy z komisariatu w Tanumshede zaczynają szukać jakiegoś związku między obiema 

sprawami, chociaż początkowo sami w niego nie wierzą. Pomaga im Erika Falck, która pracuje nad książką                   

o zbrodni sprzed lat. 
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8. Czas mroku : jak Churchill zawrócił świat znad krawędzi / Anthony McCarten ; 

przełożył Jan Wąsiński.- Warszawa : Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Churchill, Winston (1874-1965) , II wojna światowa (1939-

1945) , Wielka Brytania , Powieść wojenna , Powieść polityczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Maj 1940 roku. Trwa wojna, demokracje europejskie upadają, wojska Hitlera uderzają na Belgię, Holandię                      

i Francję, a angielska opinia publiczna nadal nie rozumie, że świat stanął nad przepaścią. Zaledwie kilka dni po 

objęciu stanowiska premiera Winston Churchill ma przed sobą trudny wybór - negocjować z nazistami i uniknąć 

inwazji na Wielką Brytanię czy sprzeciwić się i narazić życie rodaków. Churchilowi nie sprzyjają ani król, ani 

własna partia. Musi przekonać naród. Wygłasza mowę, która porusza serca Brytyjczyków... Anthony McCarten 

tworzy portret Churchilla na nowo. Odmalowuje wielkiego przywódcę, którym w tamte burzliwe i mroczne dni 

targały wątpliwościami i który rozważał ustąpienie Hitlerowi. Brytyjski premier nie jest tu ikoną. Jest człowiekiem 

ze wszystkimi ułomnościami i słabościami. Lecz to na nim spoczywa odpowiedzialność za losy świata.  

 

 

9. Czerwona jaskółka / Jason Matthews ; z angielskiego przełozył Krzysztof Puławski.- 

Warszawa : Świat Książki, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci CIA , Kobieta i mężczyzna , Wywiad amerykański , 

Wywiad rosyjski , Relacje międzyludzkie , Powieść szpiegowska , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Świetnie napisana powieść szpiegowska ukazująca kulisy niebezpiecznej i bezwzględnej walki między wywiadem 

rosyjskim a CIA. Współczesna Rosja rządzona przez pozbawionego skrupułów Władimira Putina. Agentka 

wywiadu, Dominika Jegorowa, którą wbrew jej woli wyszkolono na "czerwoną jaskółkę", czyli zawodową 

uwodzicielkę, ma podjąć walkę z Nathanielem Nashem, agentem CIA, oficerem prowadzącym ważnego dla 

Amerykanów rosyjskiego "kreta" - podwójnego szpiega. Korzystając z miłosnych technik, wyuczonych                        

w położonej pod Moskwą "szkole jaskółek", Jegorowa stara się przetrwać w dżungli, jaką stał się współczesny 

rosyjski wywiad. Akcja powieści przenosi się z Rosji do Finlandii, a potem do Grecji, Włoch i Ameryki, gdzie 

Dominika i Nathaniel toczą walkę nie tylko ze sobą, ale też z zakazanym uczuciem. Jedno z nich musi podjąć 

podwójną grę, by zakończyć niebezpieczną operację, która spędza sen z powiek pracownikom wywiadów od 

Moskwy po Waszyngton.  

 

 

10. Czerwony pająk / Katarzyna Bonda.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2018. 

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

 

 

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

Psychologia kryminalistyczna , Uprowadzenie , Gdynia (woj. pomorskie) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-05 
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Córka Saszy Załuskiej zostaje uprowadzona przez nieznanych sprawców i mimo wzmożonych wysiłków policji 

nie udaje się jej odnaleźć. Prywatne śledztwo Saszy wykazuje, że porwanie dziewczynki jest powiązane                         

z zagadkowym samobójstwem byłego oficera wywiadu, pseudonim Dziadek, niegdyś przełożonego Załuskiej. To 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. 

(Czarna Seria : kryminał) 

 

 

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

dochodzenie , Szwecja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2018-05 

 

 

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

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

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

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

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

przerzucenie pracy na podwładnych.  

 

 

12. Dawca przysięgi. T. 1 / Brandon Sanderson ; przełożyła Anna Studniarek.- 

Warszawa : Wydawnictwo Mag, 2017. 

(Archiwum burzowego światła / Brandon Sanderson ; ks. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bitwy , Rycerze , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

W „Dawcy Przysięgi”, trzecim tomie bestsellerowego Archiwum Burzowego Światła, ludzkość musi stawił czoło 

nowemu Spustoszeniu i powrotowi Pustkowców - wroga, którego liczebność jest równie wielka, jak pragnienie 

zemsty. Alethyjskie armie pod dowództwem Dalinara Kholina odniosły chwilowe zwycięstwo, jednak cena była 

straszliwa: Parshendi przywołali gwałtowną Wielką Burzę, która teraz niszczy świat, a jej przejście uświadamia 

niegdyś spokojnym i potulnym parshmenom prawdziwą grozę ich trwającego wiele tysiącleci uwięzienia. Podczas 

desperackiej misji, by ostrzec rodzinę przed nowym zagrożeniem, Kaladin Burzą Błogosławiony musi pogodzić 

się ze świadomością, że ich gniew może być całkowicie uzasadniony. Wysoko w górach pond burzami, w wieży 

Urithiru, Shallan Davar bada cuda starożytnej twierdzy Świetlistych Rycerzy i odkrywa mroczne tajemnice 

kryjące się w jej głębinach. Dalinar zaś uświadamia sobie, że jego święta misja zjednoczenia ojczystego Alethkaru 

miała zbyt ograniczony zasięg. Jeśli wszystkim narodom Rosharu nie uda się zapomnieć o krwawej przeszłości 

Dalinara, by się zjednoczyć - i o ile samemu Dalinarowi nie uda się stawić czoła tej przeszłości - nawet powrót 

Świetlistych Rycerzy nie zapobiegnie końcowi cywilizacji.  
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13. Dawca przysięgi. T. 2 / Brandon Sanderson ; przełożyła Anna Studniarek.- 

Warszawa : Wydawnictwo Mag, 2018. 

(Archiwum burzowego światła / Brandon Sanderson ; ks. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bitwy , Rycerze , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Na Rosharze trwa wojna. Przebudzeni parshendi – pieśniarze – pod wodzą służących Odium Stopionych wydają 

się niepowstrzymani. Wieczna Burza nieubłaganie powraca, za każdym razem sprowadzając śmierć i zniszczenie 

na ludzkie osady. Dalinar Kholin, udręczony powracającymi wspomnieniami przeszłości i nieżyjącej żony, nie 

szczędzi wysiłków, by zbudować koalicję ludzkich królestw, odkrywając przy tym swoje moce Kowala Więzi. 

Jednakże Odium ma wiele sług i wygląda na to, że jest przygotowany na każdą możliwość, a Świetlistym 

Rycerzom zagraża również tajemnica, która wcześniej doprowadziła do Odstępstwa ich starożytnych 

poprzedników.  Elhokar, Adolin, Shallan i Kaladin docierają do Kholinaru i odkrywają, że choć miasto jeszcze nie 

upadło, ich misja może się okazać o wiele trudniejsza, niż się spodziewali. Ludzie szepczą o mrocznej sile, która 

opanowała pałac i królową Aesudan, po ulicach zaś wędrują wyznawcy dziwacznego Kultu Chwil. A jedynym, co 

chroni miasto przed upadkiem, jest Straż Muru i jej tajemniczy dowódca, marszałek Lazur.  Tymczasem ostatnia  

z Parshendich, Venli, zaczyna pojmować, jakie skutki przyniosła jej decyzja, by odnaleźć starożytnych bogów 

pieśniarzy, i jaki los czeka pieśniarzy pod władzą Odium. I zaczyna mieć wątpliwości...  

 

 

14. Decyzja / Charlotte Link ; z języka niemieckiego przełożył Dariusz Guzik.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Francja , Bułgaria , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Simon razem z dziećmi zamierza spędzić spokojne Boże Narodzenie na południu Francji. Nic jednak nie układa 

się po jego myśli. Tuż przed świętami dzieci odwołują swój przyjazd, a jego przyjaciółka postanawia z nim 

zerwać. Podczas spaceru po plaży spotyka zaniedbaną, zrozpaczoną kobietę. Nathalie, młoda, wystraszona 

Francuzka twierdzi, że ścigają ją brutalni prześladowcy. Przejęty współczuciem Simon postanawia jej pomóc. Nie 

przeczuwa jednak, że wskutek owej decyzji zostanie uwikłany w morderczą intrygę, której wątki sięgają aż 

dalekiej Bułgarii. Trop wiedzie do Seliny, młodej dziewczyny, która pragnąc lepszego życia, wpadła w ręce 

pozbawionych skrupułów przestępców. Jej dramatyczna ucieczka staje się początkiem splotu przewrotnych 

zdarzeń, które ściągną na głowy Simona i Nathalie śmiertelne niebezpieczeństwo.  
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15. Disko / Anna Dziewit-Meller.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele , Pedofilia , Przestępcy seksualni , Taniec , Śląsk , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

Dowcipna historia, która nigdy się nie wydarzyła. Ale mogła…  Paweł Kozioł, cyniczny i wyrachowany typ, robi 

swoją małą karierę - zostaje nauczycielem tańca w szkole podstawowej gdzieś na Śląsku. W szarej rzeczywistości 

lat 90 jest jak intrygujący przybysz z innego świata. Tym łatwiej może realizować swój ohydny plan - ma teraz 

nieograniczony dostęp do małych, słodkich, niewinnych dziewczynek. Choć może nie tak bezbronnych, jak mu się 

wydaje… 

 

 

16. Domek na drzewie / K. K. Allen ; przełożyła Katarzyna Agnieszka Dyrek.- Poznań 

: Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliźnięta , Przemoc w szkole , Przyjaźń , Zdrada , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Chloe Rivers nie sądziła, że będzie miała tajemnice przed swoim najlepszym przyjacielem, ale nie mogła też 

przypuszczać, że się w nim zakocha. Kiedy w końcu zdecydowała się wyjawić mu swe uczucia, chłopak ją 

odrzucił. Gavin Rhodes nie spodziewał się zdrady. Chloe od zawsze stanowiła jedynie zakazaną fantazję – była 

słodka, piękna, kusząca. Jednak, gdy w końcu nadarzyła się okazja, chłopak popełnił swój największy błąd.                   

A teraz jest już za późno… Cztery lata po katastrofalnej tragedii ścieżki życiowe Chloe i Gavina ponownie się 

krzyżują. Młodzi, ścigani błędami przeszłości, muszą pogodzić się z tym, co ich spotkało. Walczą przy tym                   

z emocjami, które prowadzą ich wprost do miejsca, w którym rozpoczęła się cała ta historia… Do domku na 

drzewie…  

 

 

17. Droga ucieczki / Rachel Abbott ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tom Douglas (postać fikcyjna) , Policjanci , Rodzina , 

Śledztwo i dochodzenie , Tajemnica , Wypadek drogowy , Anglia (Wielka Brytania) , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-05 

 

Abbie Campbell zostaje potrącona na bocznej drodze i zostawiona na pewną śmierć. Mieszkańcy Little Melham są 

w głębokim szoku. To zdarzenie zapoczątkowuje łańcuch wydarzeń, które na zawsze zmienią ich życie. 

Ujawnienie prawdy o tamtym wieczorze może poważnie zagrozić całej rodzinie Ellie Saunders. Choć ona i jej 

siostra Leo sądziły, że trudne dzieciństwo mają już za sobą, przyszedł czas na poznanie prawdy. Leo ujawnia 
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straszliwy sekret, który przez wiele lat był tajemnicą. Tymczasem sąsiad Ellie, detektyw Tom Douglas, który 

uciekł do Little Melham w poszukiwaniu spokojnego życia, zostaje wciągnięty w sieć intryg i kłamstw. Instynkt 

podpowiada mu, że to, co przydarzyło się Abbie, było czymś znacznie więcej niż tylko tragicznym wypadkiem.  

 

 

18. Drzewa szumiące nadzieją / Edyta Świętek.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2017. 

(Spacer Aleją Róż / Edyta Świętek ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PRL , Nowa Huta (Kraków ; część miasta) , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-05 

 

 

Drzewa szumiące nadzieją to trzeci już tom nowohuckiej sagi Spacer Aleją Róż. Tym razem autorka zabiera nas 

do najmłodszej dzielnicy Krakowa u schyłku lat 50., kiedy to doprowadzeni do ostateczności antykościelnymi 

działaniami władzy robotnicy podejmują desperacką walkę w obronie krzyża będącego symbolem nie tylko wiary, 

ale także wolności. Coraz częściej buntują się przeciw ograniczeniom narzucanym przez władzę ludową. 

Wychowani w chrześcijańskich tradycjach, podejmują bezpardonową walkę o zgodę na budowę kościoła.                       

W mieście dochodzi do krwawych starć z jednostkami Milicji Obywatelskiej wspieranymi przez oddziały ZOMO. 

Na tle historycznych wydarzeń rodzina Szymczaków powiększa się, przeżywa wzloty i upadki, a za zryw                      

w obronie wiary i samostanowienia będzie musiała zapłacić wysoką cenę.  

 

 

19. Duża dziewczynka / Danielle Steel ; z angielskiego przełożył Jan Kraśko.- 

Warszawa : Świat Książki, 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nadwaga , Nauczyciele , Postawy rodzicielskie , Relacje 

międzyludzkie , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Pulchna, jasnowłosa i niebieskooka Wiktoria, dziewczynka o przeciętnej urodzie, już od wczesnego dzieciństwa 

czuje się poza nawiasem rodziny. Nie jest podobna do pięknych rodziców, którzy nie ukrywają że córka nie 

spełnia ich oczekiwań. Szczególnie dotkliwe staje się to dla Wiktorii, gdy na świat przychodzi jej śliczna 

siostrzyczka, a ojciec przy każdej okazji powtarza, ze starsza córka była tylko "ciastem na próbę". Wiktoria, która 

bardzo kocha siostrę i z bólem myśli o rozstaniu z nią, wie jednak, że musi wyjechać z domu. "Duża 

dziewczynka", jak ją nazywa ojciec z powodu jej tuszy, musi stawić czoło licznym wyzwaniom codziennego życia 

w Nowym Jorku.  

 

 20. Dwa dni w maju / Jordi Sierra i Fabra ; z katalońskiego przełożyła Rozayla 

Sasor.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miquel Mascarell (postać fikcyjna) , Dyktatura (ustrój) , 

Małżeństwo , Przyjaźń , Spisek , Barcelona (Hiszpania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-katal.  

Nowości:  2018-05 

 



9 
 

Rok 1949. Mieszkańcy Barcelony, w której na każdym kroku, widać ślady wojny domowej, próbują normalnie 

żyć w nowej ponurej rzeczywistości. Także ci przegrani, jak ostatni republikański policjant, Miquel Mascarell, 

który wije sobie gniazdko z ukochaną. I nie chce wracać do przeszłości. Jednak śmierć dawnego przyjaciela nie 

pozostawi my wyjścia. Miquel znów stanie się policjantem, choć bez odznaki. Będzie wypytywał świadków, 

szukał zaginionych osób, kontaktował się z ludźmi, których wolałby nigdy nie spotkać. I wyciągał wnioski.                   

A jeden nasuwał sie nieodparcie: zawiązano spisek, którego konsekwencji nie sposób przewidzieć.  

 

 

21. Dziewczyna we mgle / Donato Carrisi ; z włoskiego przełożył Jan Jackowicz.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Społeczności lokalne , Włochy , Powieść , 

Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

W odizolowanym od świata górskim miasteczku zaginęła szesnastoletnia dziewczyna. Rodzice są zrozpaczeni,                

a mieszkańcy - zszokowani. Nie potrafią przyjąć do wiadomości, że porywaczem może być ktoś z nich. 

Porywaczem… lub zabójcą. Przybyły na miejsce agent specjalny Vogel nie ma wątpliwości, że tropi mordercę.                

I że jest to ktoś z miejscowych. Nie interesują go badania kryminalistyczne, odciski palców i ślady DNA. Vogel 

wykorzystuje media. Bo ludzie nie potrzebują sprawiedliwości - potrzebują spektaklu. A on zapewni im 

widowiskowe polowanie na potwora. To ryzykowna gra, w której już raz przegrał. Mimo to Vogel typuje 

podejrzanego i chociaż ma tylko poszlaki, wydaje wyrok i dąży do zniszczenia mu życia. Tak jak robił to już setki 

razy. Morderca jednak tylko czeka, aż światła reflektorów zostaną skierowane na niego. A Vogel w pewien 

wieczór opowie swoją historię tylko jednej osobie.  

 

 

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

- Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

(Mroczna Seria) 

 

 

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

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-05 

 

 

Rok 2011. W lesie nieopodal Katowic zostaje zastrzelony emerytowany policjant, Jacek Szymon. Tylko dwóch 

ludzi wie, co znajdowało się w bagażniku samochodu, w którym znaleziono ciało. Rudolf Heinz będzie trzeci. 

Profiler, przechodzący ciężkie załamanie nerwowe i przebywający na przymusowym urlopie, zostaje poproszony 

o dyskretną przysługę. W efekcie pierwszy raz zaczyna prowadzić prywatne śledztwo. Sprawę komplikuje także 

to, że o pomoc prosi Heinza miejscowy gangster. Trop prowadzi ku wydarzeniom sprzed lat, które położyły się 

cieniem na karierze Jacka Szymona.  
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23. Dziewczyny chcą się zabawić / Adrianna Michalewska, Izabela Szolc.- Warszawa : 

Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rozczarowanie , Transformacja systemu społeczno-

gospodarczego , Łódź (woj. łódzkie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Rok 1989. Cztery dziewczyny z robotniczej Łodzi próbują zrozumieć świat, który właśnie rozpada sie na kawałki. 

Pierwsza miłość, równie upragniona jak pierwsze dżinsy, przeboje Madonny w Programie Trzecim Polskiego 

Radia i kolekcja kaset z muzyką Maanamu to świat Moniki, Amelii, Izy i Pauli. Marzą o sławie, marzą o wielkim 

uczuciu. Ale pierwsza miłość zamienia się w niechcianą ciążę, szybkie pieniądze przynoszą szybką śmierć,                      

a rodzice nagle okazują się równie bezradni wobec problemów dnia codziennego, jak ich nastoletnie dzieci. 

Adrianna Michalewska i Izabela Szolc zabierają nas w podróż po Łodzi końca lat osiemdziesiątych XX wieku, 

gdzie w rodzącej sie nowej Polsce strach przed zmianami jest równie silny, jak nadzieja na lepsze jutro. To 

historia wielkich marzeń i straszliwych rozczarowań. Szalonej namiętności i ponurej rzeczywistości. To opowieść 

o prawdziwym życiu, które przytrafiło się czterem dziewczętom w Łodzi.  

 

 

24. Dżungla : prawdziwa historia walki o przetrwanie / Yossi Ghinsberg ; przełożył z 

angielskiego Tomasz Szlagor.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - 

Publicat. Oddział, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ghinsberg, Yossi (1959- ) , Dżungle i lasy deszczowe , Podróże 

, Sztuka przetrwania , Trudne sytuacje życiowe , Boliwia , Powieść autobiograficzna , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-żyd. 

Nowości:  2018-05 

 

Prawdziwa historia trzech młodych mężczyzn, którzy poznają się podczas podróży po Ameryce Południowej. 

Spotkany w La Paz doświadczony przewodnik proponuje im wspólną wyprawę w głąb boliwijskiej dżungli. 

Decydują się bez wahania, marząc o wielkiej przygodzie, poszukiwaniu złota, dotarciu do odciętych od cywilizacji 

indiańskich wiosek. Gdy w sercu tropikalnego lasu grupa się rozdziela, ekspedycja zamienia się w koszmar. Yossi 

Ghinsberg rozpoczyna samotną walkę o przetrwanie. Wstrząsająca opowieść o ogromnej woli przeżycia                            

i zmaganiach z bezlitosną naturą.  

 

 

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

Skoczko.- Sopot : Smak Słowa, 2017. 

(Mroczny Zaułek) 

 

 

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

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

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

apteki. Jest postrzelony w brzuch i najwyraźniej ktoś chciał, aby został zauważony. Wkrótce policja znajduje                  
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w pobliżu zwęglone kości na pogorzelisku. Kiedy dodatkowo fale wyrzucają na brzeg zwłoki, William Wisting 

rozumie, że tym razem będzie miał do czynienia z całkiem odmienną sprawą kryminalną.  

 

 

26. Grzech / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eryk Deryło (postać fikcyjna) , Kobieta , Profilerzy kryminalni 

, Zabójstwa seryjne , Znieważenie zwłok , Lublin (woj. lubelskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

W Lublinie dochodzi do serii zaginięć. Ktoś porywa kobiety, a ich rodziny otrzymują tajemnicze listy. Do sprawy 

zostaje przydzielony kontrowersyjny i wybuchowy komisarz Eryk Deryło. Gdy znalezione zostają pierwsze 

zwłoki, na miasto pada strach, a presja wywierana na lubelską policję rośnie. Tropy mnożą się i plączą. Krąg 

podejrzanych się poszerza. Strach przeradza się w panikę. Ciało kobiety zostało okrutnie zbezczeszczone,                       

z rozmysłem upozowane i porzucone na jednym z lubelskich cmentarzy. Do sprawy zostaje włączony Miłosz 

Tracz, profiler mający za zadanie przygotować portret psychologiczny sprawcy. Czy okoliczności, w jakich 

porzucane są ciała, mają jakieś znaczenie? A może wyraźne, bluźniercze nawiązania do symboliki religijnej 

stanowią jedynie próbę zmylenia pościgu? Jedno jest pewne, zapłatą za grzech jest śmierć.  

 

 

27. Hannibal : wróg Rzymu / Ben Kane ; przekład Arkadiusz Romanek.- Kraków : 

Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hannibal (247-183 p.n.e.) , Gladiatorzy , Wojny punickie (264-

146 p.n.e.) , Starożytny Rzym , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Autor bestsellerowej trylogii Kroniki Zapomnianego Legionu wraca z nową, błyskotliwą serią. Osadzona                     

w czasach drugiej wojny punickiej opowieść o przyjaźni, braterstwie, gniewie i zemście. Wróg Rzymu. Hannibal, 

wielki wódz kartagiński, nigdy nie zapomniał porażki swego rodu. Gorycz doznanego upokorzenia i nienawiść do 

Rzymu kiełkowały w nim od dawna. Teraz planuje zemstę i unicestwienie starego wroga. Żołnierz kartagiński  

Hannibal szykuje się do wojny. Tymczasem syn jednego z jego najbardziej zaufanych dowódców wybiera się na 

wycieczkę z przyjacielem - i znika. Niewola. Chłopcy zostają porwani przez piratów i wystawieni na sprzedaż na 

targu niewolników. Jeden z nich trafia do szkoły gladiatorów, drugi do pracy w polu. Są przekonani, że już nigdy 

nie zobaczą domu i rodziny. Świat w ogniu. Los młodzieńców, nierozerwalnie złączony z fatum ich rzymskich 

panów, nie jest jednak przesądzony. Wyniszczająca wojna, którą Hannibal wypowiedział Rzymowi, będzie trwała 

jeszcze niemal dwadzieścia lat. Zmieni ona ich życie - i historię - na zawsze.  
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28. Ja chyba zwariuję! / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Relacje międzyludzkie , Relacja romantyczna , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Miłość można znaleźć wszędzie, nawet… w szpitalu psychiatrycznym! Nina ma dwójkę dzieci i byłego męża. Tak 

jak żywioł powietrza, jest silna i niezależna, jednak nie ze wszystkim zawsze daje sobie sama radę. Zresztą kto by 

dawał, gdy w pracy atakuje cię szalony pacjent, twój były jest wiecznym nastolatkiem, mamusia znajduje ci 

nowego męża na portalu randkowym, a ty w dodatku potrącasz autem nauczycielkę swojego dziecka? Na 

szczęście Nina może liczyć na wsparcie rodziny oraz przystojnego kolegi z pracy, psychiatry Jacka. Na 

nieszczęście obydwoje mają ten sam problem - nadopiekuńcze rodzicielki. Podczas gdy mama Niny cieszy się, że 

córka wreszcie się zakochała, mama Jacka nie jest zachwycona faktem, że syn z kimś się umawia. Tylko jak tu 

sabotować związek swojej dorosłej pociechy? „Ja chyba zwariuję!” to romantyczna i zarazem pełna zwrotów akcji 

opowieść o codzienności, która daje nam nadzieję na wszystko, co najlepsze.  

 

 

29. Jak ziarnko gorczycy / Agnieszka Przywara.- Rzeszów : Wydawnictwo Polimedia, 

2018. 

(Tygiel Wyobraźni ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

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

Sopot : Smak Słowa, 2018. 

(Mroczny Zaułek) 

 

 

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

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

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

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

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

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

czuje, że coraz bardziej pogrąża się w mrok.  

 

 



13 
 

31. Kobieta którą pokochał marszałek : opowieść o Oli Piłsudskiej / Katarzyna 

Droga.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piłsudska, Aleksandra (1882-1963) , Piłsudski, Józef (1867-

1935) , Kobieta , Małżeństwo , Politycy , Polska , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

W 1901 roku dziewiętnastoletnia Ola Szczerbińska przyjeżdża z Suwałk do Warszawy. Marzy o zdobyciu 

wykształcenia i o wolnej Polsce. W czasach, kiedy uważano, że jedynym zadaniem kobiet jest dobrze wyjść za 

mąż i wychować dzieci, ona przemyca dynamit w gorsecie i rewolwery w fałdach spódnicy, organizuje siatkę 

wywiadowczyń i walczy z bronią w ręku. Podczas prezentacji składu broni, wśród mauzerów i browningów 

poznaje Piłsudskiego, legendę podziemnej Polski, bohatera… oraz męża innej kobiety. Mimo przeszkód stanie              

u jego boku, odważnie stawi czoła konwenansom epoki i wyzwaniom historii, a ta zawiedzie ją do Belwederu                    

i uczyni pierwszą damą II RP. Co takiego miała w sobie Ola, że Piłsudski obdarzył ją wielkim uczuciem i uczynił 

partnerką nie tylko w życiu, ale też w walce o wolność? Dzieje tej niebanalnej pary to jedna z najpiękniejszych                    

i najbardziej intrygujących historii miłości, determinacji i wielkiej odwagi. Historia, która pokazuje, że wielkość 

nie liczy się z konwenansami.  

 

 

32. Korzenie zła / Roberto Costantini ; przełożył z włoskiego Tomasz Kwiecień.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Michele Balistreri (postać fikcyjna) , Zabójstwa seryjne , 

Rzym (Włochy) , Trypolis (Libia) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Trypolis, lata 60. XX wieku. Młodość Michele Balistreriego naznaczają dwie okrutne śmierci, których przyczyny 

pozostają tajemnicą, dwie niemożliwe do pogodzenia miłości, udział w spisku przeciwko Kadafiemu i przymierze 

krwi, które odmieni losy czterech przyjaciół. Rzym, wrzesień 1982. Młody komisarz Balistreri nocami znieczula 

się seksem, pokerem i alkoholem, a za dnia bez przekonania prowadzi śledztwo w sprawie śmierci Anity, 

latynowskiej studentki zamordowanej dzień po przyjeździe do włoskiej stolicy. Zaciągnięty dług wdzięczności 

każe mu też czuwać nad Claudią Teodori, dziewczyną stawiającą pierwsze kroki w show-businessie. Gdy okaże 

się, że niewidzialna nić łączy współczesne zbrodnie z dawnymi. Balistreri będzie zmuszony zanurzyć się                     

w najmroczniejsze epizody swojej przeszłości, wrócić do czasów „piasku i krwi”, z którymi nigdy się do końca nie 

rozliczył. Jednak dopiero rozpaczliwy heroizm pewnej dziewczyny poprowadzi go do źródeł zła.  

 

 

33. Kredziarz / C. J. Tudor ; przełożył Piotr Kaliński.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gry i zabawy dziecięce , Mężczyzna , Prowincja , Śledztwo i 

dochodzenie , Zabójstwo , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-05 
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To Kredziarz podsunął dwunastoletniemu Eddiemu pomysł, by porozumiewać się z przyjaciółmi za pomocą 

rysunków kredą. To był ich kod, do czasu gdy symbole doprowadziły ich do ciała dziewczynki. Wtedy zabawa się 

skończyła. Trzydzieści lat później Eddie dostaje kopertę. Znajduje w niej tylko kawałek kredy i rysunek człowieka 

z pętlą na szyi. Zdaje sobie sprawę, że gra sprzed lat nigdy się nie skończyła...  

 

 

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

Szymala.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

(Kryminał) 

 

 

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

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

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

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

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

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

otrzymuje zgłoszenie. Podwójne zabójstwo na pobliskiej stacji benzynowej, a potem relacje o uzbrojonym 

podejrzanym, który grasuje z bronią po lasach Oregonu. Quincy i Rainie natychmiast ruszają na pomoc w pościgu. 

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

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

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

 

 

35. Krystyno, nie denerwuj matki / Michalina Grzesiak ; [ilustracje Anna 

Piaszczyńska].- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grzesiak, Michalina , Kobieta , Macierzyństwo , Miłość , 

Rodzina , Życie codzienne , Powieśc autobiograficzną , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-05 

 

 

Kto by pomyślał, że odebrany odruchowo nad talerzem parujących klusek telefon zmieni moje życie o 180 stopni. 

Że wyląduję w mieszkaniu wielkości komórki pod schodami, zacznę systematyczną walkę z charczącym kiblem                 

i tetrisem gratów uzbieranych w ciągu dwóch lat zmian, upychanych skrupulatnie w wolne dziury dwudziestu 

siedmiu metrów łódzkiej kawalerki. Kto by przypuszczał, że w końcu rzucę wszystkim w pizdu, zaciągnę drugi 

hipoteczny i wyniosę się na przedmieścia już nie sama, a z rodziną w pełnym znaczeniu tego słowa. Nie ja. Ja się 

nie spodziewałam. Ta książka to zapis ewolucji kobiety. O tym, jak Pikachu zmienił się w Raichu. O tym, jak 

karmiłam się dystansem do siebie, oczekiwań i odbioru rzeczywistości, żeby nikogo nie zabić, nikogo nie zabić               

i przypadkiem, gdybym się kiedyś zapomniała - nikogo nie zabić. O tym, jak się kocha, nawet kiedy się wątpi, i o 

tym, jak mężczyźni wierzą w depilację bikini pęsetą. O wszystkim. Serio.  
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36. Kształt wody / Guillermo del Toro, Daniel Kraus ; przełożył Tomasz Bieroń ; 

[ilustracje James Jean].- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , Kobieta , Postęp techniczny , Uczucia , 

Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Porywająca baśń z historią niezwykłej miłości w tle, rozgrywająca się w realiach zimnej wojny Tajny rządowy 

Ośrodek Badań Kosmicznych Occam w Baltimore otrzymuje do analizy niezwykły obiekt: ziemnowodną 

humanoidalną istotę schwytaną w Amazonii. W laboratorium toczy się gra wywiadów i sprzecznych stanowisk: 

jedni naukowcy chcą stworzenie uśmiercić i zbadać jego organizm, by odkryć tajemnicę odległych podróży 

kosmicznych, inni natomiast proponują utrzymywać go przy życiu dla dobra postępu technologicznego.                                   

W międzyczasie pomiędzy istotą a opiekującą się nim w tajemnicy jedną z woźnych, niemą kobietą, która 

porozumiewa się ze stworem za pomocą języka migowego, nawiązuje się dziwna i głęboka więź… Przygotujcie 

się na nowe doznania, jakich dotąd nie wywołała żadna książka ani film! Na podstawie własnej książki Guillermo 

del Toro nakręcił film pod tym samym tytułem, uhonorowany Złotym Lwem na festiwalu filmowym w Wenecji 

oraz uznany powszechnie za najlepsze dzieło tego reżysera od czasu Labiryntu fauna. 

 

 

37. Lis / Marcin Ciszewski.- Warszawa ; Ustroń : WarBook, 2017. 

(Krüger / Marcin Ciszewski ; 4) 

(War Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wilhelm Krüger (postać fikcyjna) , Patriotyzm , Przestępcy , 

Złodzieje , Berlin (Niemcy) , Niemcy , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-05 

 

 

Ostatni tom epickiej historii Krügera. Wielki finał, dramat człowieka w przededniu wybuchu największej wojny     

w historii świata. 25 sierpnia 1939. Berlin. Wilhelm Krüger jest najbardziej poszukiwanym przestępcą                           

w Niemczech. Powinien wyjechać, przedtem musi jednak doprowadzić do konfrontacji z Iwanem Kolcowem.               

W drodze do celu sprzymierza się z Walterem Schellenbergiem, szefem kontrwywiadu SS. Przełożony 

Schellenberga,Reinhard Heydrich, ma jednak wobec Krügera własne plany... Stworzono go, by zadziwiał Świat, 

lecz on ten Świat postanowił podbić. Wilhelm Krüger. Złodziej. Inteligentny, bezwzględny, drapieżny. Doskonale 

przystosowany do czasów, w których przyszło mu żyć.  

 

 

38. Macbeth / Jo Nesbø ; przełożyła z norweskiego Iwona Zimnicka.- Poznań ; 

Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2018. 

(Ślady Zbrodni) 

(Projekt Szekspir : współcześni uznani autorzy, dramaturg wszech czasów, uniwersalne 

historie opowiedziane na nowo) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Shakespeare, William (1564-1616). Makbet , Kariera , 

Korupcja , Policjanci , Władza , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw. 

     Nowości:  2018-05 
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Lata70., skorumpowane miasto pełne przestępców. Macbeth, jeden z niewielu nieprzekupnych policjantów, jest 

dowódcą jednostki specjalnej. Po brawurowej akcji wymierzonej w handlarzy narkotyków zaczyna piąć się po 

szczeblach kariery. Wspiera go Lady, piękna i wpływowa właścicielka kasyna. Mężczyzna sam w młodości 

zmagał się z problemem narkotykowym, ale uzależnienie od władzy okazuje się znacznie bardziej 

niebezpieczne…  

 

 

39. Martwa jesteś piękna / Belinda Bauer ; przełożył Paweł Wolak.- Warszawa : 

Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Kobieta , Seryjni zabójcy , Stalking , Telewizja , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Eve Singer zarabia na życie, opisując zbrodnie. Pracuje w telewizji jako reporterka kryminalna, ale jej kariera 

utknęła właśnie w martwym punkcie. Eve zdaje sobie sprawę, że musi zrobić wszystko, by sprostać oczekiwaniom 

żądnych sensacji widzów. Podobnie jest z mordercą: on również karmi się śmiercią, która go fascynuje. Ma                

w zwyczaju reklamować swoje makabryczne występy, chce, żeby cały świat podziwiał piękno umierania. Kiedy 

kontaktuje się z Eve, dziennikarka początkowo cieszy się, że jako pierwsza będzie mogła przesłać relację              

z miejsca zbrodni. Jednak szybko zrozumie, że zabójca ma dwie obsesje. Pierwszą jest mordowanie ludzi                      

w miejscach publicznych. A drugą – ona sama…  

 

 

40. Mikrotyki / Paweł Sołtys.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

 

W pewnym mieście po prawej stronie rzeki wciąż stoi bar Stokrotka, w którym profesor Kruk opowiada, jak 

nokautować tomem Iwaszkiewicza. Anka, uczennica szkoły fryzjerskiej, wciąż żartuje, starając się nie myśleć                

o swej twarzy. Nieopodal niedbale oparty o huśtawkę stoi wielki jak hala Marian, co bije swoje kobiety, ma nóż             

i kij bejsbolowy w bagażniku i wszyscy wiedzą, że lepiej go omijać.  

 

 

41. Moja walka. Ks. 6 / Karl Ove Knausgård ; z norweskiego przełożyła Iwona 

Zimnicka.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Knausgård, Karl Ove (1968- ) , Hitler, Adolf (1889-1945) , 

Pisarze norwescy , Rodzina , Norwegia , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2018-05 
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Ostatnia część międzynarodowego fenomenu wydawniczego. "Moja walka 6", czyli opowieść o cenie sukcesu                 

i portret młodego Hitlera. Na tę chwilę dziesiątki tysięcy polskich czytelników czekało od lat. Po pięciu 

znakomicie przyjętych częściach autobiograficznej powieści Karla Ovego Knausgårda nadszedł czas na ostatnią 

odsłonę dzieła, o którym mówił cały literacki świat. Ale spokojnie, przed nami jeszcze ponad tysiąc stron do 

przeczytania… W szóstej części Mojej walki - bodaj najbardziej osobistej - wyłania się najpełniejszy obraz 

pisarza, męża i człowieka. Karl Ove Knausgård, autor a zarazem bohater powieści, stoi u progu największego 

przełomu w swoim życiu - właśnie ukazuje się pierwszy tom Mojej walki, powieści, która na zawsze odmieni 

życie jego i jego najbliższych, choć nie wiadomo jeszcze z jakim skutkiem… Zanim świat uzna jego książkę za 

międzynarodową sensację, przyjdzie zmierzyć mu się ze skandalem, pozwem sądowym oraz załamaniem 

nerwowym żony. Oto cena sukcesu. Moja walka. Powieść 6 nie jest jednak tylko zapisem zmagań pisarza                       

z zastaną rzeczywistością, ale również powieścią, która rzuca światło na tytuł serii. Wszystko za sprawą opowieści 

o młodości Adolfa Hitlera…  

 

 

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

Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

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

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

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

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-05 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

się zdrady. Staną po stronie przyjaciół, rodziny, kraju czy swoich przekonań?  

 

 

43. Mroczna toń / Robert Bryndza ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erica Foster (postać fikcyjna) , Dzieci , Osoby zaginione , 

Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-05 

 

 

W grubej warstwie mułu na dnie starego, zatopionego kamieniołomu na obrzeżach Londynu, nurkowie znajdują 

szkielet dziecka. Szybko udaje się zidentyfikować zwłoki - to siedmioletnia Jessica Collins, której dwadzieścia 

siedem lat temu szukał cały kraj. Erika poznaje coraz więcej faktów na temat rozbitej rodziny Collinsów i Amandy 

Baker, pierwszej detektyw, która prowadziła tę sprawę. Wkrótce uświadamia sobie, że będzie to jedno                          

z najbardziej złożonych i wymagających  śledztw, jakie kiedykolwiek prowadziła. Czy powinna podejrzewać 

kogoś z otoczenia Jessiki? Ktoś ukrywa swoje tajemnice. Nie chce, żeby ta sprawa została rozwiązana. I zrobi 

wszystko, by powstrzymać Erikę przed dotarciem do prawdy. 
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44. Na skraju załamania / B. A. Paris ; z angielskiego przełożyła Maria Olejniczak-

Skarsgård.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

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

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

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

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

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

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

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

ufać komukolwiek?  

 

 

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

Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2014. 

 

 

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

Kryminał , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Lucy Trask, lekarka medycyny sądowej, znajduje w parku zmasakrowane zwłoki mężczyzny. Do śledztwa 

przydzieleni zostają J.D Fitzpatrick i Stevie Mazzeti. W tym samym czasie zaginęła partnerka Claya Manarda, 

prywatnego detektywa. Co łączy te dwie sprawy? Aby znaleźć trop, bohaterowie muszą zagłębić się w historię, 

która przed ponad dwudziestu laty wydarzyła się w małym miasteczku Anderson Ferry…  

 

 

46. Nie ma tego złego / Kristan Higgins ; przełożyła Alina Siewior-Kuś.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Policjanci , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

Faith Holland mogła zostać żoną księcia z bajki, wspaniałego, przystojnego, bogatego, zabawnego i opiekuńczego 

mężczyzny. Od spełnienia marzeń dzieliło ją tylko jedno słowo: „Tak”. Stała już przy ołtarzu, gdy okrutny 

przyjaciel narzeczonego zniszczył jej szczęście! Co z tego, że Jeremy właśnie przyznał, że jest gejem?! 

Najważniejsze, że ją kochał. A ona kochała jego. Faith nienawidzi Leviego Coopera. Gdyby nie on, zostałaby 

panią Lyon, właścicielką winnicy, i żyła długo i szczęśliwie. Tak przynajmniej jej się wydaje. Po trzech latach od 
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ślubnej katastrofy wraca do rodzinnego miasteczka - i pierwszą osobą, którą spotyka na swojej drodze, jest Levi. 

Teraz komendant Cooper. 

 

 

47. Nieczułość / Martyna Bunda.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Matki i córki , 

Rodzeństwo , PRL , Kaszuby , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

Trzy siostry szły ramię w ramię, but w but. Wędrowały przez mroki okupacji i koszmar powojennej Polski. 

Próbowano odebrać im wszystko: miłość, rodzinę, szczęście. By przetrwać, zdecydowały się na rzecz 

najtrudniejszą. Na nieczułość. Rozela wraz z trzema córkami - Ildą, Trudą i Gretą, różnymi tak, jak mogą się od 

siebie różnić tylko siostry - żyje na kaszubskiej Dziewczej Górze. Do małej miejscowości co rusz docierają 

zagrożenia, które niesie Wielka Historia, Rozela jednak się nie poddaje. Twarda, samodzielna i oschła - chce, by 

jej córki stały się podobne do niej. Gdy te dorosną, każda pójdzie własna wyboistą drogą, ale rodzinny dom będzie 

przyciągał je jak magnes. Nieważne, jak daleko wypuszczają się w świat, zawsze wracają do domu. Po wsparcie             

i bliskość.  

 

 

48. Nieodnaleziona / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poszukiwania zaginionych , Przemoc w rodzinie , Tajemnica , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

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... 

 

 

49. Nocna runda / Lee Child ; z angielskiego przełożył Jan Kraśko.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jack Reacher (postać fikcyjna) , Śledztwo i dochodzenie , 

Żołnierze , Wyoming (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-05 
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To już reguła: Reacher wysiada z autobusu - Lee Child ląduje na liście bestsellerów. Wysiadł na postoju, żeby 

rozprostować kości, i na wystawie lombardu zobaczył znajomo wyglądający sygnet. Takie nosili kadeci West 

Point, kiedy tam studiował. Ten, sądząc po wielkości, należał do kadetki. Jak to się stało, że trafił do lombardu                

w jakiejś dziurze? Chęć odkrycia tej historii to wystarczający powód, by nie wsiadać z powrotem do autobusu.               

A jest jeszcze inny: informacje o sygnecie Reacher musi wyciągać tak, że pytane osoby pożałują, że kiedykolwiek 

go spotkały. Co tym bardziej podsyca jego determinację. Pozna historię właścicielki sygnetu, nawet jeśli będzie 

musiał stanąć sam przeciwko bandzie harleyowców, spacyfikować miejscowego mafiosa, sprzymierzyć się                     

z dziwnym człowieczkiem w garniturze i przemierzać dzikie pustkowia Wyoming.  

 

 

50. Oblężenie / Sandra Brown ; z angielskiego przełożyła Barbara Gadomska.- 

Wydanie 2. przejrzane.- Warszawa : Świat Książki, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Ucieczki , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

Reporterka telewizyjna Tiel McCoy jedzie autostradą nr 20 na urlop do Nowego Meksyku. Zmienia jednak trasę, 

gdy słyszy w radiu wiadomość o porwaniu nastoletniej córki multimilionera Russella Dendy'ego. Taka jest                     

w każdym razie wersja oficjalna. W rzeczywistości Sabra Dendy , która spodziewa się dziecka, uciekła z domu ze 

swym chłopakiem. Tiel rezygnuje z urlopu, by zająć się tą ekscytującą sprawą. W miasteczku Rojo Flats wchodzi 

do sklepu i staje wprost przed lufą pistoletu, zdesperowanymi kochankami i... szansą na fantastyczny reportaż. 

Dowie się, dlaczego dwoje młodych uciekinierów mniej boi się FBI niż bogatego ojca Sabry i dlaczego, 

rezygnując z reporterskiej bezstronności, musi ich bronić.  

 

 

51. Obsesja / Katarzyna Berenika Miszczuk.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Myśli natrętne , Szpitale , Zabójstwo , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Ponure korytarze szpitalnego oddziału psychiatrii i niepokojące listy od tajemniczego wielbiciela. Wygląda na to, 

że doktor Joanna Skoczek znalazła się w niebezpieczeństwie. Joanna Skoczek odbywa rezydenturę na oddziale 

psychiatrii warszawskiego Szpitala Wschodniego. Podczas gdy ponure szpitalne korytarze same z siebie 

przyprawiają o gęsią skórkę, w podziemnym magazynie zostaje znaleziony trup jednej z pacjentek. Z oględzin 

wynika, że powrócił seryjny morderca kobiet, poszukiwany przez policję od trzech miesięcy. W dodatku Asia 

otrzymuje ostatnio niepokojące listy od anonimowego wielbiciela. 
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52. Ojciec wrót / Orson Scott Card ; przełożył Tomasz Wilusz.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarodzieje , Magia , Rody , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

Danny North jest pierwszym magiem wrót urodzonym na Ziemi od prawie dwóch tysięcy lat. A przynajmniej 

pierwszym, któremu udało się przeżyć dość długo, by posiąść swoją moc. Zesłane na Ziemię Rodziny 

Westiliańskie długo toczyły między sobą mordercze wojny. Kiedy zrozumiały, że stoją w obliczu zagłady, zawarły 

układ pokojowy, w którego wyniku każdy, kogo podejrzewano o uprawianie magii wrót, musiał zginąć. Mag wrót 

zdolny stworzyć Wielkie Wrota prowadzące na Westil zapewniłby swojej Rodzinie ogromną przewagę nad 

pozostałymi, a wówczas konflikt rozpętałby się na nowo; dlatego nikt obdarzony taką mocą nie mógł pozostać 

przy życiu. A jeśli nie zabiłyby go Rodziny, zrobiłby to Złodziej Wrót - tajemniczy mag, który od wieków 

niszczył wszystkie Wielkie Wrota i wszystkich magów wrót, żeby nie dopuścić do otwarcia przejścia między 

Ziemią a Westilem. Danny jednak przetrwał. Stoczył walkę ze Złodziejem Wrót i zwyciężył.  

 

 

53. Opowiadania bizarne / Olga Tokarczuk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

 

Pasażer ; Zielone dzieci ; Przetwory ; Szwy ; Wizyta ; Prawdziwa historia ; Serce ; Transfugium ; Góra 

Wszystkich Świętych ; Kalendarz ludzkich świąt. Nieprzewidywalne, dziwne, piękne, budzące grozę historie 

bizarne. Dziesięć opowieści. Każda z nich toczy się w innej przestrzeni. Wołyń w epoce potopu szwedzkiego, 

współczesna Szwajcaria, zwyczajna kamienica gdzieś w Polsce, odległa Azja i miejsca wyimaginowane. Czytelnik 

nie może być pewien, dokąd doprowadzą go poszczególne historie. Olga Tokarczuk wytrąca nas ze sfery 

komfortu, wskazując, że świat staje się coraz bardziej niepojęty. Francuskie słowo "bizarre" znaczy: dziwny, ale 

też śmieszny i niezwykły. Czym jest poczucie dziwności i skąd ono się bierze? Czy bizerność jest cechą świata, 

czy może jest w nas?  

 

 

54. Otchłań. Ks. 1 / Peter V. Brett ; przełożył Marcin Mortka ; [ilustracje Dominik 

Broniek].- Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, 2018. 

(Cykl Demoniczny / P. V. Brett ; 9) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demony , Walka dobra ze złem , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 
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Ludzkość musi stanąć do ostatecznej bitwy, w której, jak się zdaje, nie ma żadnych szans. Arlen, Jardir i Renna 

porywają się na skrajne szaleństwo, wierząc, że ich poświęcenie da ludziom jakąkolwiek, choćby minimalną 

szansę. Muszą zmusić schwytanego księcia demonów, by zaprowadziła ich do Otchłani, gdzie Matka Demonów 

rodzi nieprzeliczoną armię. Żadne z nich nie oczekuje, iż zdoła powrócić na powierzchnię.  Rozpoczyna się bitwa 

o wszystko. Sharak Ka-ostatnia wojna przeciwko demonom.  

 

 

55. Otchłań. Ks. 2 / Peter V. Brett ; przełożył Marcin Mortka ; [ilustracje Dominik 

Broniek].- Lublin ; Warszawa : Fabryka Słów, 2018. 

(Cykl Demoniczny / P. V. Brett ; 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demony , Walka dobra ze złem , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Ceną za życie wszystkich jest śmierć najlepszych. Czas na ostateczną bitwę. W tym pojedynku, przetrwa tylko 

jedna strona - ludzka lub demoniczna.  Drużyna straceńców staje przed bramami Otchłani. Nie ma już odwrotu, 

nie ma miejsca na wątpliwości ani czasu na wahanie. Przeciwko sobie mają całą potęgę Nie oraz pokonanego, ale 

nie złamanego Alagai Ka. Jednak najcięższą walkę każdy z bohaterów stoczy sam ze sobą. Aby zwyciężyć muszą 

poświęcić to co kochają najbardziej. Jeśli zawiodą, po ludzkości nie pozostanie nawet ślad.  

 

 

56. Ósmy cud świata / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Podróże , Single (socjologia) , Azja , Wietnam , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

Kilka romantycznych chwil przeżytych w czasie urlopu w Azji budzi w Annie, trzydziestokilkuletniej singielce, 

dawno uśpione uczucia. Kobieta podejmuje decyzję, która na zawsze może zaważyć na życiu kilku osób. Jednak 

szczęście, będące pozornie w zasięgu jej ręki, rozsypuje się nagle niczym domek z kart. Ósmy cud świata to 

opowieść o tym, że czasami trzeba zbłądzić w ciemnym lesie, by wreszcie znaleźć się na rozświetlonej polanie.              

A pierwszy promień słońca można niekiedy znaleźć ukryty w niepozornej, maleńkiej kopercie, zamkniętej                    

w morskiej muszli przywiezionej z wakacji.  

 

 

57. Patrioci / Sana Krasikov ; przełożyła Dorota Konowrocka-Sawa.- Warszawa : 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amerykanie , Emigracja , Kobieta , Matki i synowie , Sekrety 

rodzinne , Rosja , Stany Zjednoczone (USA) , ZSRR , Powieść obyczajowa , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 
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Idealizm, zdrada i rodzinne sekrety - imponująca powieść obejmująca dwa kraje i trzy epoki, od lat 30. XX wieku 

po współczesność. W czasach wielkiego kryzysu młoda Amerykanka Florence Fein opuszcza Brooklyn dla 

czegoś, co zdaje się jej ciepłą posadką w Moskwie, a przy tym obietnicą miłości i niezależności. Po przyjeździe do 

Związku Radzieckiego szybko wpada w pułapkę systemu, z której nie ma ucieczki. Po latach jej syn Julian 

emigruje do Stanów Zjednoczonych, ale jego praca w przemyśle naftowym łączy się z częstymi wizytami                      

w Moskwie. Kiedy odtajnione zostają akta KGB jego matki, Julian postanawia zgłębić rodzinną historię, a przy 

okazji nakłonić swego syna Lenny’ego, próbującego robić interesy w putinowskiej Rosji, do powrotu do domu. 

To, co odkryje w archiwach, okaże się przerażające i bolesne - nieznana historia Amerykanów porzuconych przez 

własną ojczyznę. "Patrioci" to zarazem romans i powieść szpiegowska, klasyczna saga i współczesna powieść idei. 

Przeplatając historię matki i narrację syna, Sana Krasikov tworzy poruszającą opowieść o skomplikowanych, 

naznaczonych polityką relacjach rodzinnych i potrzebie zrozumienia motywacji swych bliskich, a jednocześnie 

obraz pełnych sprzeczności stosunków dwóch supermocarstw.  

 

 

58. Pierwszy bandzior / Miranda July ; z angielskiego przełożył Łukasz Buchalski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kobieta , Nerwica natręctw , Relacje międzyludzkie , 

Samotność , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Gdy szefowie proszą Cheryl o udzielenie gościny ich córce Clee, poukładany świat kobiety zaczyna się chwiać              

w posadach. Z czasem okazuje się jednak, że właśnie Clee – młoda, samolubna, przekonana o swojej 

doskonałości, piękna i leniwa blondynka – wniesie do hermetycznego życia Cheryl to wszystko, czego 

potrzebowała i ciągle poszukiwała.  Miranda July opowiada historię znerwicowanej, przytłoczonej codziennością 

czterdziestotrzyletniej kobiety. Wiecznie zestresowana Cheryl mieszka sama, walczy z natręctwami, ale także                

z humorystycznymi przypadłościami. To bohaterka, w której każda z nas odnajdzie część siebie i będzie się 

zżymać, że można być tak strasznie dziwną, a jednocześnie ujmującą osobą.  

 

 

59. Pojedynek uczuć / Krystyna Mirek.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Macierzyństwo , Praca , Trudne sytuacje życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

Jak jeszcze może zaskoczyć nas życie? Trzydziestoletnia Maja mieszka ze swoim synkiem Krzysiem                          

w apartamencie kupionym za namową ojca dziecka, prezesa dobrze prosperującej firmy. Spełnia się zawodowo, 

od lat jest w trwałym związku, czy może zatem chcieć czegoś więcej? Może tylko tego, by ta sielanka trwała 

wiecznie, a przede wszystkim żeby nie okazała się złudzeniem… Pojedynek uczuć, napisany lekkim piórem, 

porusza ważne tematy. Humor, życiowa mądrość i akcja osadzona w realiach pracy w polskich firmach, które 

stawiają wiele kobiet przed trudnymi osobistymi wyborami. Lektura, która wzrusza i bawi, a jej bohaterowie na 

długo zostają w naszej pamięci.  
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60. Pokojówka miliardera / Marie Benedict ; przekład Natalia Mętrak-Ruda.- Kraków : 

Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carnegie, Andrew (1835-1919) , Imigranci , Irlandczycy , 

Kobieta , Ludzie bogaci , Pomoc domowa , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Pensylwania (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-05 

 

 

Rok 1863. Do portu w Pensylwanii przybija kolejny okręt pełen irlandzkich emigrantów. Uciekają od głodu                    

i marzą o rozpoczęciu lepszego życia. Wśród nich jest Clara Kelley – jedyna nadzieja swojej rodziny, 

wysłanniczka mająca znaleźć nowy dom. Młoda, ambitna dziewczyna, schodząc z pokładu statku, ma przed sobą 

ponurą perspektywę wielu lat ciężkiej pracy w fabryce. Gdy pojawia się szansa na lepszą zatrudnienie, kłamie, by 

je dostać. Tak staje się pokojówką w domu Andrew Carnegiego– najbogatszego człowieka w Ameryce. Ten 

szybko odkrywa, że Clara ma wyjątkowy dryg do interesów i dziewczyna zostaje jego sekretnym doradcą. 

Uczucie, jakie się między nimi narodzi, postawi Clarę przed najtrudniejszym z wyborów: szczęście własne lub 

najbliższych. Czy zaryzykuje i przyzna się do oszustwa? Czy miliarder poświęci fortunę dla miłości? Po 

rewelacyjnej Pani Einstein Marie Benedict przedstawia opowieść o namiętności, na którą nie powinno być miejsca 

w świecie wielkich pieniędzy.  

 

 

61. Porwanie / Agnieszka Pietrzyk.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Okup , Śledztwo i dochodzenie , Uprowadzenie , 

Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Czy zaryzykowałbyś życie własnego dziecka, aby uratować swoją firmę? Borykający się z problemami 

finansowymi Seweryn, ojciec kilkumiesięcznego Tymka, wpada na szalony pomysł – upozorowuje porwanie syna, 

aby wymusić okup od swojego zamożnego brata. Akcja nabiera dramatycznego tempa, gdy komuś innemu 

rzeczywiście udaje się uprowadzić dziecko. Porywacze nie wysuwają żadnych żądań, mimo bezlitośnie mijającego 

czasu. Do akcji wkraczają komisarz Kamil Soroka oraz prokurator Milena Łempicka-Krol, dla której sprawa ta 

przywołuje bolesne wspomnienia z własnego życia. Czy uda im się uratować życie bezbronnego dziecka                        

i wyjaśnić zagadkę tajemniczego zaginięcia?  

 

 

62. Powiew ciepłego wiatru / Edyta Świętek.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2018. 

(Spacer Aleją Róż / Edyta Świętek ; t. 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PRL , Nowa Huta (Kraków ; część miasta) , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-05 
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W ostatnim tomie sagi Spacer Aleją Róż udajemy się do Nowej Huty od końca lat 70 po upadek władzy ludowej. 

Obywatele zmagają się z uciążliwościami stanu wojennego. W najmłodszej dzielnicy Krakowa regularnie 

dochodzi do brutalnych starć mieszkańców z jednostkami ZOMO. Rodziny Szymczaków i Pawłowskich płacą 

wysoką cenę za pragnienie wolności, lecz ich nadzieje i walka w końcu znajdują oczekiwany finał. Pod koniec 

1989 roku z alei Róż znika znienawidzony pomnik Lenina, a młodzi ludzie po raz ostatni wciągają w płuca 

powietrze przesycone gazem łzawiącym. 

 

 

63. Przekręt / Sandra Brown ; z angielskiego przełożyła Alina Siewior-Kuś.- Warszawa 

: Świat Książki, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oszustwo , Płatni zabójcy , Uprowadzenie , Zdrada , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Kiedy spojrzenie Jordie Bennett i Shawa Kinnarda krzyżują się w podejrzanej prowincjonalnej knajpie, zaczyna 

między nimi iskrzyć. Ona tu przyszła, ...a on ma ją zabić. Shaw nagle zmienia plany i uprowadza Jordie w nadziei, 

że zdobędzie trzydzieści milionów dolarów, skradzione przez jej brata. Jak wiele życie Jordie jest warte dla 

Shawa, sprytnego manipulanta? Czy kobieta brała udział w przestępstwie, czy może jest tylko niewinnym 

pionkiem w śmiertelnej vendetcie? W poszukiwaniu odpowiedzi ta z pozoru niedobrana para podejmuje 

desperackie działania, które mogą doprowadzić do tragicznego finału. 

 

 

64. Przytulajka / Krawczyk, Lingas-Łoniewska, Kalicińska, Wilczyńska, Przybyłek, 

Sońska, Lis, Olejnik, Szarańska, Wala, Krasińska, Gawrych-Skrzypczak, 

Mroczkowska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie a zwierzęta , Zwierzęta , Opowiadania i nowele 

obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-05 

 

Przytulajka to trzynaście chwytających za serce opowieści, w których psy, koty i inni czworonożni przyjaciele 

namieszają w życiu swoich właścicieli. Zwierzaki pomagają zatrzymać się w codziennej gonitwie i dostrzec 

serdeczność innych ludzi. Może miłość czeka bliżej, niż myślisz? Ciche mruczenie, miękkie futerko, merdający 

ogonek i oklapnięte uszko zawsze wywołują uśmiech na twarzy.  

 

 

65. Rejwach / Mikołaj Grynberg.- Warszawa : Wydawnictwo Nisza, 2017. 

(Opowiadaj Dalej...) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stosunki etniczne , Polacy , Postawy , Tożsamość żydowska , 

Żydzi , Polska , Miniatura literacka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-05 
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Autor wybitnej książki non-fiction, zatytułowanej Oskarżam Auschwitz, tym razem ukazuje nam się jako twórca 

fabuł, 30 opowieści o losie Żydów we współczesnej Polsce. Nie jest są to, jak znamy Grynberga, opowieści ani 

optymistyczne, ani wesołe, bo część jego bohaterów neguje swoją tożsamość, część ją ukrywa, część opowiada 

antysemickie żarty. Pamięć drugiego i trzeciego pokolenia powraca u niego w całkowicie nowych formach, 

Grynberg przyzwyczaił nas już do tego, że mówi rzeczy, których wolelibyśmy nie słyszeć, pokazuje, że pamięć 

żydowska wciąż może zaskakiwać.  

 

 

66. Rykoszet / Sandra Brown ; z angielskiego przełożyła Joanna Grabarek.- Warszawa : 

Świat Książki, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść , Romans , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

Elise Laird jest dumą i radością swojego męża, starszego od niej o dziesięć lat słynnego sędziego okręgowego 

Cato Lairda. Sumiennie wypełnia obowiązki, jakie jej narzucił. Krążą plotki, że poślubiła go dla pieniędzy, ale 

rozsiewający je ludzie nie mogą się bardziej mylić. Kiedy detektyw Duncan Hatcher i DeeDee Bowen zostają 

wezwani w środku nocy do domu Lairda, zdają sobie sprawę, że kluczem do sukcesu śledztwa  - i do utrzymania 

posad - jest dyskrecja. Elise, działając w obronie własnej, zastrzeliła włamywacza, jednak detektywi wyczuwają, 

że za czynem młodej kobiety kryje się coś jeszcze. Duncan, z determinacją stara się dowiedzieć prawdy                            

o włamywaczu i jego powiązaniach z Lairdami, co może zagrozić jego karierze. Bohaterowie przekonują się, że 

nawet największy wróg czasem działa w dobrej wierze, a obdarzenie zaufaniem niewłaściwej osoby może drogo 

kosztować. Rosnące napięcie i zaskakujące zwroty akcji to znak rozpoznawczy Sandry Brown.  

 

 

67. Spięcie / Sandra Brown ; z angielskiego przełożyła Katarzyna Malita.- Warszawa : 

Świat Książki, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sędziowie , Strażnicy Teksasu , Więź rodzinna , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Crawford Hunt, strażnik Teksasu, chce odzyskać córkę. Po śmierci żony załamał się, a opiekę nad małą Georgią 

przejęli dziadkowie. Minęły cztery lata, mężczyzna się pozbierał, spełnił wszystkie postawione przez sąd warunki, 

i teraz los jego rodziny spoczywa w rękach sędzi Holly Spencer. Podczas rozprawy o przywrócenie Crawfordowi 

opieki nad córką do sali sądowej wpada zamaskowany napastnik. Strażnik Teksasu instynktownie zasłania Holly 

przed strzałem. Jego bohaterski czyn szybko zaczyna być przedstawiany jako brawura i lekkomyślność. Chmury 

gromadzące się nad Crawfordem gęstnieją, gdy ten odkrywa, że zleceniodawca ataku pozostaje na wolności. 

Crawford stawia sobie za cel schwytanie sprawcy. Ścigając go, może jednak zaprzepaścić szanse na odzyskanie 

córki i zniszczyć karierę Holly Spencer.  
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68. Sprzedawca marzeń / Richard Paul Evans ; tłumaczenie Hanna de Broekere.- 

Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

(Opowieści sprzedawcy marzeń / Richard Paul Evans ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Poczucie straty , Podróżnictwo , Droga 66 (Stany 

Zjednoczone) , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

Czy ktoś, kto sprzedawał marzenia innym, będzie umiał odkupić własne? Z dzieciństwa Charles James pamiętał 

tylko agresję ojca, łzy matki i grzebanie w śmietnikach. Jak każdy, kto w dzieciństwie dostał zbyt mało miłości, 

Charles pragnął, aby pokochał go cały świat. Gdy opuścił dom i zatrudnił się jako asystent znanego mistrza 

sprzedaży, chciał tylko pieniędzy i sławy. Szybko piął się po szczeblach kariery, by wkrótce pokonać swojego 

mistrza i stanąć na szczycie. Wreszcie był szczęśliwy. Jednak czasem to, co bierzemy za szczęście, jest tyko jego 

iluzją. Słynny sprzedawca marzeń zaczął nagle doświadczać rzeczy, które zachwiały jego idealnym życiem. Aż 

nadszedł dzień, w którym stracił wszystko. Lecz tym razem los był dla Charlesa mniej bezwzględny, niż on sam 

był dla innych. Dał mu drugą szansę.  

 

 

69. Szarość miejskich mgieł / Edyta Świętek.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2018. 

(Spacer Aleją Róż / Edyta Świętek ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PRL , Nowa Huta (Kraków ; część miasta) , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-05 

 

 

Czwarty tom sagi Spacer Aleją Róż przenosi czytelników do przełomu lat 60. i 70. Tym razem do głosu dochodzi 

młode pokolenie, które urodziło się i wzrastało w socjalistycznych realiach. Zbuntowana młodzież kontynuuje 

walkę rozpoczętą przez rodziców. Studenci żądający zwiększenia swobód obywatelskich ścierają się z oddziałami 

ZOMO oraz jednostkami Milicji Obywatelskiej. Powietrze znowu szczypie w oczy od gazu łzawiącego, który 

spowija miasto. W atmosferze ciągłych niepokojów wychodzą na jaw niektóre z mrocznych sekretów rodzinnych. 

Kłamstwa z przeszłości pociągają za sobą lawinę niespodziewanych zdarzeń. Mimo to Szymczakowie oraz 

Pawłowscy z uporem podążają naprzód, nie poddając się przeciwnościom losu.  

 

 

70. Sztuka śmierci / Aleksandra Marinina ; przekład Aleksandra Stronka.- Poznań : 

Czwarta Strona - Grupa Wydawnicza Foksal, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anastazja Kamieńska (postać fikcyjna) , Manipulacja 

(psychologia) , Teatr , Rosja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ros.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

W teatrze „Nowa Moskwa” dochodzi do tajemniczego przestępstwa - napadu na L.A. Bogomolova, reżysera                   

i dyrektora teatru. Śledztwo prowadzą Anastazja Kamieńska i jej młody kolega z Pietrowki, detektyw Anton 
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Staszis. Rozpoczęte dochodzenie pokieruje ich do zaskakujących rezultatów. Pojawia się wielu podejrzanych, 

wszyscy kłamią, ale każdy z innego powodu: rodzicielska miłość, ślepa zazdrość, podły szantaż i pragnienie 

sukcesu, za który zapłacono zbyt wysoką cenę. Mogłoby się wydawać, że wszystko kręci się wokół teatru, ale 

jedno małe, z pozoru nieistotne wydarzenie zakorzenione w przeszłości, zbiera śmiertelny plon. Nadszedł czas, 

aby przywrócić sprawiedliwość...  

 

 

71. Tatuażysta z Auschwitz / Heather Morris ; przełożyła Kaja Gucio.- Warszawa : 

Wydawnictwo Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sokołow, Lale (1916-2006) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki 

obóz koncentracyjny) , II wojna światowa (1939-1945) , Miłość , Ocaleni z Holokaustu 

, Więźniowie obozów , Żydzi , Powieść biograficzna , Powieść wojenna 

Sygnatura:  WG-nowozel. 

Nowości:  2018-05 

 

 

Lale Sokołow trafił do Auschwitz w 1942 roku jako dwudziestosześciolatek. Jego zadaniem było tatuowanie 

numerów na przedramionach przybywających do obozu więźniów. Naznaczanie ich. Pewnego dnia w kolejce 

stanęła młoda przerażona dziewczyna - Gita. Lale zakochał się od pierwszego wejrzenia. I obiecał sobie, że bez 

względu na wszystko uratuje ją. Wykorzystał swoją pozycję nie tylko, by jej pomóc. W obozie po raz pierwszy 

rozmawiali, flirtowali, wymienili pocałunki. Ich uczucie przetrwało nazistowskie piekło: po wyzwoleniu odnaleźli 

się, pobrali i spędzili razem resztę życia. Lale Sokołow zdecydował się opowiedzieć swoją historię dopiero po 

śmierci Gity. To łamiąca serce, a jednocześnie pełna otuchy opowieść. Opowieść, która daje siłę nawet                         

w najmroczniejszych czasach.  

 

 

72. Układanka / Natalia Nowak-Lewandowska.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2018. 

(Teoria Gier / Natalia Nowak-Lewandowska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Julianna Różańska (postać fikcyjna) , Dziennikarze , Katowice 

(woj. śląskie) , Las Murckowski (rezerwat przyrody) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-05 

 

 

W Lesie Murckowskim przypadkowy spacerowicz znajduje kości. Eksperci potwierdzają, że są to ludzkie zwłoki. 

Rozpoczyna się pierwsze śledztwo Julianny Różańskiej, dziennikarki lokalnej gazety, która ma za sobą trudną 

przeszłość - uzależnienie od narkotyków i śmierć ukochanego. Jej brat bliźniak, Jakub, jest policjantem, dzięki 

czemu Julianna zawsze pierwsza otrzymuje informacje o ciekawych zdarzeniach w ich regionie.  
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73. Wampir z KC / Andrzej Pilipiuk ; ilustracje Andrzej Łaski.- Lublin ; Warszawa : 

Fabryka Słów, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Transformacja systemu społeczno-gospodarczego , Wampir 

(stworzenie fantastyczne) , Łeba (woj. pomorskie, pow. lęborski, gm. Łeba) , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Opowiadania i nowele , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-05 

 

 

Komuna ustępuje miejsca krwiożerczemu kapitalizmowi, co jednak wcale nie oznacza, że wszystko nagle układa 

się świetnie. To był taki dobry plan, co mogło się nie udać?! Miały być zyski z wyśrubowanych norm i wakacje             

w Bułgarii. Miał być wyzysk i poganianie klasy robotniczej batogiem przez spasionego burżuja z cygarem                   

w zębach. Miało być tak pięknie. Miało, ale się... Wampiry przeżywają szereg traum: najpierw Zakład Pracy 

wysyła je na urlop. Wiadomo, że najgorsze we wczasach jest to, że nie ma nic do roboty. A bez roboty człowiek 

głupieje. Wampir również, bo wampir wszak też człowiek, tylko nieco bardziej martwy. Następnie Drucianka 

upada, mimo śmiałego planu naprawczego, który miał dziarskim i zwycięskim krokiem wprowadzić kulejący 

zakład w krwiożerczy kapitalizm. I znowu - najgorsze w bezrobociu jest to, że nie ma nic do roboty. Może                      

z powodu tych trudnych przeżyć oba wampiry nie mają tyle co kiedyś cierpliwości do kamieniczników czy byłych 

ubeków i ich pomysłów na nową rzeczywistość. W ogóle ta nowa rzeczywistość jakaś taka...podobna łudząco do 

tej starej. Cóż, kapitalizm najwyraźniej już jest, ale kapitalistów zapomnieli dowieźć.  

 

 

74. Wieża milczenia / Remigiusz Mróz.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2016. 

(Damidos Kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Seryjni zabójcy , Lansing (Stany Zjednoczone) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Młoda kobieta ginie na osnutych mrokiem ulicach Lansing w stanie Michigan. Niezwykle skrupulatny zabójca nie 

pozostawia po sobie żadnych śladów. Detektyw Evelyn Thomsen oraz Scott Winton, osobliwy wykładowca 

wyrzucony z Yale, prowadzą równolegle śledztwa, lecz nie udaje im się ustalić żadnego motywu zbrodni, gdy 

seryjny morderca odbiera życie kolejnym osobom, dobierając ofiary wedle jedynie sobie znanego klucza                      

i wykorzystując cały arsenał narzędzi, nikt nie może trafić na jego trop. Kiedy cały kraj ogarnia panika, Scott 

Winton odkrywa poszlakę, która prowadzi na drugi koniec świata i pozwala powiązać ze sobą wszystkie 

morderstwa.  

 

 

75. Wyścig po miłość / Jane Costello ; z angielskiego przełożyła Dorota Stadnik.- 

Warszawa : Wydawnictwo Remi Katarzyna Portnicka, 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biegi , Miłość , Przyjaźń , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-05 
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On byłby wspaniałą zdobyczą, gdyby tylko ona mogła go dogonić…  Abby Rogers już zdarzało się dbać o linię - 

wtedy zamiast dwóch babeczek z jagodami zjadała jedną. Odkąd pochłania ją prowadzenie własnej firmy, Abby 

nie ma czasu ani na ćwiczenia, ani na miłość. Kiedy atrakcyjny trener zachęca ją, by dołączyła do Klubu Biegacza, 

Abby nagle odczuwa nieodpartą ochotę na aktywność fizyczną. Niestety, pierwszy trening to upokorzenie: nie 

dość, że musi ćwiczyć w różowych legginsach, to jeszcze o mało nie wypluwa płuc. Po takim upokorzeniu zarzeka 

się, że nigdy nie wróci do klubu. Wtedy jej pracownica Heidi zjawia się w firmie z bardzo złą wiadomością, która 

na zawsze wszystko odmieni.  

 

 

76. Z pełną mocą i skutkiem / Tom Clancy, Mark Greaney ; przełożył Jan S. Zaus.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jack Ryan (postać fikcyjna) , Broń rakietowa , Fałszerstwo , 

Wywiad wojskowy , Ho Chi Minh (Wietnam) , Korea Północna , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Północnokoreańska międzykontynentalna rakieta balistyczna rozbija się na Morzu Japońskim. Weteran CIA 

zostaje zamordowany w Ho Chi Minh, znika też pakiet sfałszowanych dokumentów. Wszystkie elementy 

układanki są na stole, ale jej ułożenie zabierze Jackowi Ryanowi jr. i pozostałych agentom Campus wiele czasu. 

Czasu, którego nie mają. Przed Jackiem Ryanem juniorem, agentem operacyjnym Kampusu, ważne zadanie: musi 

zapanować nad przemysłem nuklearnym Korei Północnej i udowodnić, że jest równie doskonałym strategiem jak 

Jack Ryan senior, jego ojciec i prezydent Stanów Zjednoczonych.  

 

 

77. Zerwa / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Mroczna Strona) 

 

 

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

Zakopane (woj. małopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Ostatnia część pentalogii z Wiktorem Forstem! Zbocza gór znów spłynęły krwią. W środku sezonu turystycznego 

na Rysach odnalezione zostają zwłoki starszego mężczyzny, a sposób działania sprawcy prowadzi wyłącznie do 

jednego wniosku: wrócił ten, którego wszyscy się obawiali. Oprócz monety w ustach, na nagim torsie ofiary 

znajduje się wycięty w skórze, krwawy napis: „Revertar ad Ierusalem in misericordiis”. Sytuacje komplikuje fakt, 

że ofiarę umieszczono na samym środku słupka granicznego, przez co śledztwo zamierzają prowadzić zarówno 

Polacy, jak i Słowacy. W mieście i na szlakach wybucha panika, tymczasem Wiktor Forst budzi się                        

w zakopiańskim szpitalu. Nie pamięta, co działo się z nim, od kiedy opuścił Polskę, by sprawdzić, co znajduje się 

w pewnej skrytce pocztowej…  
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78. Zła siostra / Sam Carrington ; przekład Ewa Ratajczyk.- Warszawa : Wydawnictwo 

Amber, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Lekarze a pacjenci , Morderstwo , Psychoterapia , 

Tajemnica , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Stephanie Cousins boi się o życie. Psycholog Connie Summers chce jej pomóc pokonać lęk, ale nie zna prawdy               

o swojej pacjentce. Jej historia została wymazana. Nawet jej imię nie jest prawdziwe... Ale doktor Summers to też 

nie jest prawdziwe nazwisko Connie. A to nie wszystko, co łączy te kobiety. Gdy Stephanie wreszcie otwiera się              

i opowiada o swojej skomplikowanej relacji z bratem, Connie musi się zmierzyć z mrocznymi sekretami własnej 

rodziny. Znalezienie okaleczonego ciała z prawdziwym imieniem Connie wypisanym na zakrwawionej dłoni ma 

druzgocące konsekwencje dla obu kobiet. Kto jest ofiarą? Kto jest winny? Kto będzie następny?  

 

 

79. Złote żniwa / Tessa Afshar ; z angielskiego przełożyła Maciejka Mazan.- Warszawa 

: Świat Książki, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Dwory , Kobieta , Tajemnica , Persja (państwo 

dawne) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Sara, Żydówka, kiedyś skryba na dworze królowej Damaspii, zostaje żoną perskiego arystokraty Dariusza. Choć 

ma bogactwo, zaszczyty i władzę, to zdobycie miłości męża wydaje się nieosiągalne. Dramatyczne losy obojga 

sprawiają, że muszą wyznać sobie prawdę - szczególnie trudną dla Dariusza. 

 

 

80. Złoty dom Goldenów / Salman Rushdie ; przełożył Jerzy Kozłowski.- Wydanie 1 

(dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Filmowcy , Kampania wyborcza prezydencka , Ludzie bogaci , 

Rodzina , Tożsamość , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Akcja "Złotego domu Goldenów" rozpoczyna się w dniu inauguracji prezydentury Baracka Obamy - w Nowym 

Jorku osiedla się tajemniczy cudzoziemiec, miliarder Neron Golden. Razem z osobliwym imieniem, 

nieokreślonym akcentem i aurą niebezpieczeństwa przywozi ze sobą trzech dorosłych synów, ale ani jednej żony 

lub kochanki. Przewodnikiem po imperium Goldenów, powoli wikłającym się w sieć rodzinnych intryg, sekretów 

i zbrodni, jest młody filmowiec, ich sąsiad, któremu zbliżenie do ekscentrycznej rodziny pozwala stać się 

mężczyzną. Tymczasem kampanię prezydencką rozpoczyna pewien bezwzględnie ambitny, narcystyczny arogant 

z makijażem i farbowanymi włosami, postać jakby wyjęta z komiksu. "Złoty dom Goldenów" to współczesna 
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amerykańska epopeja rozgrywająca się na tle niedawnych i aktualnych wydarzeń i niezrównana powieść                         

o tożsamości, prawdzie, trwodze i kłamstwach w nowym świecie prawd alternatywnych. 

 

 

81. Znajdź ją / Lisa Gardner ; z języka angielskiego przełożyła Daria Kuczyńska-

Szymala.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

(Kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  D. D. Warren (postać fikcyjna) , Ofiary przestępstw , Porwanie 

, Poszukiwania zaginionych , Boston (Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-05 

 

Flora Dane była ofiarą. Siedem lat temu Flora, beztroska studentka college’u, została porwana podczas 

wiosennych ferii. Przez kolejne 472 dni dowiadywała się, jak wiele potrafi znieść człowiek. Flora Dane ocalała. 

Cudem przetrwała, a potem przez pięć lat przyzwyczajała się do rytmu normalnego życia, pracując ze specjalistą 

FBI ds. ofiar, Samuelem Keynesem. Ma matkę, która zawsze ją kochała, i brata, lękającego się osoby, którą się 

stała. I ma też ścianę w sypialni pokrytą zdjęciami innych dziewcząt, które nigdy nie powróciły do domu. Flora 

Dane jest lekkomyślna. Czyżby? Gdy detektyw D.D. Warren z Bostonu zostaje wezwana, na miejscu zdarzenia 

znajduje trupa mężczyzny oraz kobietę, która go zabiła - nagą i ze skrępowanymi dłońmi. Okazuje się, że Flora od 

czasu kiedy została uwolniona, zadarła już z trzema innymi podejrzanymi. Czy jest ofiarą, czy też myśliwym? Czy 

mając wiedzę o zachowaniu kryminalistów, mogłaby być kluczem do uratowania zaginionej studentki, której 

porwanie wstrząsnęło Bostonem? Gdy znika sama Flora, detektyw uświadamia sobie obecność prawdziwego 

drapieżnika. Drapieżnika, który za nic nie pozwoli, by Flora kiedykolwiek uciekła. I tylko D.D. Warren może ją 

znaleźć.  

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 

 
 

 

 

1. Alfabet ogarniania : 300 inspirujących podpowiedzi, jak poradzić sobie z 

zarządzaniem sobą i innymi / Bernard Fruga.- Nadarzyn : Bernard Fruga, copyright 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zarządzanie , Felieton , Poradnik 

Sygnatura:  WG-005 

Nowości:  2018-05 
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Początkiem rozwiązania każdego problemu jest spojrzenie z boku i zrobienie pierwszego kroku w nowym 

kierunku. Alfabet ogarniania to 300 inspirujących podpowiedzi, jak poradzić sobie z zarządzaniem sobą i innymi. 

To nie jest kwestia szukania doskonałego rozwiązania, inwestowania w najdoskonalsze szkoły biznesowe                      

i otaczania się najwspanialszymi ludźmi. To wszystko może pomóc dojściu do celu, ale nie jest konieczne. Teraz 

żyjemy w paradoksalnych czasach błyskawicznego podejmowania decyzji i dostępu do wiedzy z całego świata. 

Paradoks polega na tym, że nie mamy czasu korzystać z wiedzy, bo kręcimy się w wirówce codziennej gonitwy                  

i kiepskich rozwiązań. W tej książce jest połączenie „ognia z wodą”. W telegraficznym skrócie, w kilka minut, 

dostajesz tu podpowiedź, która zmienia twoje widzenia spraw. Dla zabieganych, do każdego hasła dodaliśmy 3-

punktowe podsumowanie, zapadający w pamięć rysunek oraz 1-minutowy film.  Bernard Fruga przeszedł drogę 

od zawrotnego tempa życia „na biznesowych walizkach” do harmonijnej pracy z domu, w zacisznej 

podwarszawskiej wiosce. Jego świat, tak jak twój, wciąż pędzi, wyzwania się piętrzą, a sił nie przybywa. 

Kluczowa była zmiana nastawienia i odkrycie, że inne spojrzenie na sprawy, asertywne odrzucenie tego co 

zaśmieca nasze życie i skupienie się na tym co najważniejsze, zmienia codzienną walkę w rozwój. "Alfabet 

ogarniania" to książka dla tych, którym życie zostawiło na twarzy bruzdy zmęczenia i ślady codziennej walki ze 

sprawami, których jest za dużo. "Alfabet ogarniania" został napisany dla szefów firm, dla managerów i osób 

samozatrudnionych. Iskrę inspiracji znajdą tu także ci, którzy zmagania z wyzwaniami mają dopiero przed sobą. 

Wprawdzie w rozwoju nie ma dróg na skróty, ale zdroworozsądkowe spojrzenie na życie, pozwala odróżnić 

grząskie drogi depresyjne, od dróg prowadzących do rozwoju naszych talentów i potencjału. Im szybciej 

odnajdziesz zdrowy rozsądek w patrzeniu na życie, tym łatwiej odkryjesz swoją drogę. "Alfabet ogarniania" ma 

sprawić, że lepiej zorganizujesz swoje życie, skuteczniej załatwisz sprawy i poradzisz sobie z każdym 

wyzwaniem.  

 

 

2. Anatomia niewinności : świadectwa niesłusznie skazanych / pod redakcją Laury 

Caldwell i Lesliego S. Klingera ; ze wstępami Scotta Turowa i Barry'ego Schecka ; 

przełożył Piotr Królak.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. 

(Na Tropie Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niesłuszne skazanie , Pomyłki sądowe , Sądownictwo , 

Więźniowie , Stany Zjednoczone (USA) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-05 

 

Niesłuszne wyroki, przez długi czas uznawane za anomalie statystyczne w sprawnie działającym wymiarze 

sprawiedliwości, wydawane są obecnie z zatrważającą regularnością. Niewiele osób rozumie jednak, w jaki 

sposób i dlaczego tak się dzieje. Nieliczni zdają sobie sprawę z dalekosiężnych konsekwencji, jakie ponosi 

szczęśliwa garstka tych, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów lata po dowiedzeniu swojej niewinności. W tej 

przełomowej antologii czternaścioro uniewinnionych więźniów opowiada swoje historie plejadzie uznanych 

autorów kryminałów i thrillerów, wśród których znaleźli się: Lee Child, Sara Paretsky, Laurie R. King, Jan Burke 

i S.J. Rozan. Sprawę innego uwolnionego bada w niepublikowanym dotąd eseju słynny dramatopisarz Arthur 

Miller. Zdumiewająca, jedyna w swoim rodzaju współpraca zaowocowała świadectwami niezwykłych 

przypadków niewinnych mężczyzn i kobiet, którzy zostali skazani za popełnienie poważnych przestępstw                     

i rzuceni na pożarcie olbrzymiemu, niedoskonałemu systemowi sądownictwa karnego w Stanach po to, by 

wreszcie - cudownym zrządzeniem losu - oczyścić się z zarzutów.  
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3. Basia : szczęśliwą się bywa / Beata Nowicka, Barbara Stuhr.- Warszawa : 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stuhr, Barbara , Stuhr, Jerzy (1947- ) , Stuhrowie (rodzina) , 

Aktorzy polscy , Skrzypkowie polscy , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Stuhr B. 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Długo się wahała, zanim zdecydował się na tę, tak bardzo osobistą, opowieść o sobie i bliskich. Pomyślała jednak, 

że jej relacja może dodać otuchy wielu kobietom, bohaterkom drugiego planu. Powstała niezwykła książka, która 

pokazuję Basię i niełatwe indywidualności wybitnych Stuhrów z perspektywy żony i matki - rozumiejącej                         

i uważnej. Książka, która odsłania skalę kobiecego kompromisu. Basia Stuhr opowiada o swoich korzeniach: 

trudnym dzieciństwie w prowincjonalnym mieście na Śląsku, niełatwych relacjach z matką, wybijaniu się na 

niezależność dzięki talentowi i miłości do muzyki, o wypłynięciu na szerokie wody rozwijającej się kariery 

skrzypaczki, o wielkiej miłości. Kiedy ciężkie choroby dotknęły Jerzego i córkę Mariannę, podjęła walkę                      

o zapewnienie im najlepszej pomocy medycznej, a potem, w czasie rekonwalescencji, o ich spokój i pogodę 

ducha. Wkrótce zaangażowała się w działalność społeczną, udzielając się w fundacji, która zapewnia wsparcie 

psychologiczne osobom chorym na raka. W swojej książce pełnej nieznanych faktów - przywoływanych również 

w relacjach świadków, przyjaciół i kolegów - z około setką unikatowych zdjęć, zachęca czytelniczki, by zawsze 

były sobą.  

 

 

4. Brudne wspólnoty : przestępczość zorganizowana w PRL w latach 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku / pod redakcją Karola Nawrockiego i 

Daniela Wincentego ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Gdańsku.- Gdańsk ; Warszawa : Instytut 

Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

2018. 

(Publikacje Gdańskiego Oddziału IPN ; t. 56) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Polska , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-05 

 

Czym była przestępczość zorganizowana w PRL ; Przestępczość gospodarcza lat 1956-1970. Antecedencje czy 

wyjątek na mapie przestępczości gospodarczej PRL ; Wolny handel. Merkantylne zachowania podróżnych w PRL 

; Centrale handle zagranicznego jako pole przestępczości zorganizowanej z udziałem funkcjonariuszy tajnych służ 

PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Zarys problematyki badawczej ; Nie tylko 

"Nikoś". Polskie "autobandy" pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku ; Prawo, polityka i ściganie karne 

przestępczości zorganizowanej w okresie transformacji ustrojowej ; Spółki nomenklaturowe - patologia 

transformacji gospodarczej ; Początki uwłaszczenia nomenklatury - uwarunkowania prawne i społeczne ; 

Przestępczość i przestępczość zorganizowana w świetle uznanych w Polsce "ludowej" teorii kryminologicznych ; 

Brudne wspólnoty wśród milicjantów i esbeków w świetle dokumentów Zarządu Ochrony Funkcjonariuszy MSW 

; Powiązania funkcjonariuszy MO województwa gdańskiego z półświatkiem przestępczym w latach 

osiemdziesiątych XX wieku. Studium przypadku ; Kryminogenna koegzystencja. Przedsiębiorczość prywatna, 

państwowy aparat władzy i działalność przestępcza z ich udziałem na przykładzie województwa opolskiego                

w ostatniej dekadzie PRL ; "Czyn ten nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego". Sprawa 

przemytniczej działalności Władysława Rychłowskiego z lat z lat 1979-1980 i okoliczności jej umorzenia przez 

wymiar sprawiedliwości PRL ; Powstanie i rozwój B. Banku. Przypadek przestępczości jeszcze państwowej czy 

już korporacyjnej? ; Enklawy kapitalizmu w gospodarce centralnie planowanej. Nieprawidłowości w zakupach 



35 
 

sprzętu dla służby zdrowia w latach osiemdziesiątych XX wieku w świetle akt spraw prowadzonych przez SB ; 

Przestępczość (prawie) zorganizowana na pograniczu polsko-niemieckim w latach osiemdziesiątych XX wieku ; 

Przestępczość zorganizowana na łamach polskich czasopism społeczno-politycznych z lat siedemdziesiątych                   

i osiemdziesiątych XX wieku ; "Gangsterzy i filantropi" - świat przestępczy w kulturze masowej PRL ; Między 

"Dobrym i Złym", czyli romantyczny mit gangstera według Tyrmanda i Łysiaka ; Mafia w latach 

osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Fakty, podobieństwa, różnice - dyskusja. 

 

 

5. Czas wyklętych : przeciwko sowieckiemu zniewoleniu / Dionizy Garbacz.- 

[Wydanie uzupełnione].- Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Mireki, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) , Żołnierze 

wyklęci , Nisko (woj. podkarpackie ; okolice) , Rzeszów (woj. podkarpackie ; 

okolice) , Stalowa Wola (woj. podkarpackie ; okolice) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2018-05 

 

Po wojnie na terenie dzisiejszych powiatów niżańskiego i stalowolskiego nie ustała walka o niepodległą Polskę. 

Działały tu podziemne antykomunistyczne, niepodległościowe grupy, jak dziś się określa, żołnierzy wyklętych. 

Wielu z nich zginęło [...]. Książka [...] jest uzupełnionym wydaniem poprzedniej edycji "Czasu wyklętych". 

Znalazły się w niej nowe rozdziały, opisane zostały jeszcze inne wydarzenia z czasów powojennej tragicznej walki 

o narodowy byt w niepodległej Polsce. Tak jak w poprzednim wydaniu miałem i teraz zamiar przywrócić pamięć 

o żołnierzach wiernych przysiędze służby dla Ojczyzny. I o czasach walki a także jej meandrów w drodze ku 

Niepodległej. Dionizy Garbacz 

 

 

6. Dalej jest noc : losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. T. 1 / pod 

redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego.- Warszawa : Stowarzyszenie 

Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Żydzi , Holokaust , Ratowanie i pomoc Żydom (1939-1945) , 

Polska , Praca zbiorowa 

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

Nowości:  2018-05 

 

 

Jedną z najważniejszych konkluzji wynikających z kilku lat badań nad "żydowskimi strategiami przetrwania" jest 

bogactwo obserwacji dotyczących stopnia przedsiębiorczości, własnej inicjatywy Żydów w obliczu Zagłady. 

Uderzają determinacja, mobilność, odwaga, z jaką ofiary podjęły walkę o życie oraz najbliższych. Z chwilą 

rozpoczęcia akcji likwidacyjnych, kiedy mało kto mógł nadal żywić jakiekolwiek złudzenie co do ostatecznych 

celów polityki niemieckiej, Żydzi zintensyfikowali desperacką walkę o przetrwanie. Z jednej strony w domach 

oraz pod domami budowano schowki i bunkry, a w podwójnych ścianach i na strychach urządzano przemyślane 

kryjówki. Z drugiej - nawiązywano kontakty ze stroną aryjską, których celem było znalezienie pomocy                             

i schronienia. Tam, gdzie było to możliwe, powstawały siatki przerzutu za granicę, zwłaszcza na Słowację                     

i Węgry. We wszystkich zbadanych przez nas powiatach najwięcej Żydów szukało pomocy nie w miasteczkach, 

ale w pobliskich wsiach - w domach swoich sąsiadów. Możliwość przetrwania w ogromnym stopniu zależała od 

chęci pomocy tychże sąsiadów, chrześcijan, a nie sprzyjały temu obowiązujące normy grupowe, obecny wszędzie 

antysemityzm ani mechanizm konformizmu społecznego. Tym bardziej podziwiać należy tych, którzy potrafili 

przeciwstawić się nie tylko niemieckim przepisom, lecz także niepisanym regułom życia grupowego. Wymowa 

liczb jest nieubłagana: dwóch spośród każdych trzech Żydów poszukujących ratunku zginął. Zamieszczone tu 
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opracowania dostarczają dowodów wskazujących na znaczną - i większą, aniżeli się to dotychczas wydawało - 

skalę uczestnictwa Polaków w wyniszczeniu żydowskich współobywatelki.  

 

 

7. Dalej jest noc : losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. T. 2 / pod 

redakcją Barbary Engelking i Jana Grabowskiego.- Warszawa : Stowarzyszenie 

Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Żydzi , Holokaust , Ratowanie i pomoc Żydom (1939-1945) , 

Polska , Praca zbiorowa 

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

Nowości:  2018-05 

 

 

Jedną z najważniejszych konkluzji wynikających z kilku lat badań nad "żydowskimi strategiami przetrwania" jest 

bogactwo obserwacji dotyczących stopnia przedsiębiorczości, własnej inicjatywy Żydów w obliczu Zagłady. 

Uderzają determinacja, mobilność, odwaga, z jaką ofiary podjęły walkę o życie oraz najbliższych. Z chwilą 

rozpoczęcia akcji likwidacyjnych, kiedy mało kto mógł nadal żywić jakiekolwiek złudzenie co do ostatecznych 

celów polityki niemieckiej, Żydzi zintensyfikowali desperacką walkę o przetrwanie. Z jednej strony w domach 

oraz pod domami budowano schowki i bunkry, a w podwójnych ścianach i na strychach urządzano przemyślane 

kryjówki. Z drugiej - nawiązywano kontakty ze stroną aryjską, których celem było znalezienie pomocy                           

i schronienia. Tam, gdzie było to możliwe, powstawały siatki przerzutu za granicę, zwłaszcza na Słowację                       

i Węgry. We wszystkich zbadanych przez nas powiatach najwięcej Żydów szukało pomocy nie w miasteczkach, 

ale w pobliskich wsiach - w domach swoich sąsiadów. Możliwość przetrwania w ogromnym stopniu zależała od 

chęci pomocy tychże sąsiadów, chrześcijan, a nie sprzyjały temu obowiązujące normy grupowe, obecny wszędzie 

antysemityzm ani mechanizm konformizmu społecznego. Tym bardziej podziwiać należy tych, którzy potrafili 

przeciwstawić się nie tylko niemieckim przepisom, lecz także niepisanym regułom życia grupowego. Wymowa 

liczb jest nieubłagana: dwóch spośród każdych trzech Żydów poszukujących ratunku zginął. Zamieszczone tu 

opracowania dostarczają dowodów wskazujących na znaczną - i większą, aniżeli się to dotychczas wydawało - 

skalę uczestnictwa Polaków w wyniszczeniu żydowskich współobywatelki.  

 

 

8. Duchowe życie zwierząt / Peter Wohlleben ; tłumaczenie Ewa Kochanowska.- 

Kraków : Otwarte, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia zwierząt , Zwierzęta , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-591  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

Kogut okłamujący kury? Zawstydzone konie? Łanie pogrążone w żałobie? To przejawy fantazji ekologów czy 

naukowo udowodnione fakty z życia zwierząt? Czy bogate życie uczuciowe nie jest zastrzeżone jedynie dla ludzi? 

Peter Wohlleben, leśnik i miłośnik przyrody, korzystając z najnowszych badań oraz własnych obserwacji, 

udowadnia, że zwierzęta i ludzie w sferze uczyć i doznań są do siebie podobni. Odkrywa przed nami niesamowite 

historie zwierząt, w których możemy dostrzec ich mądrość, współczucie, troskę czy przyjaźń. Podobnie jak                     

w bestselerowym "Sekretnym życiu drzew" Wohlleben przedstawia w fascynujący sposób świat przyrody, którego 

nie znamy. Kochasz zwierzęta? Dzięki tej książce przekonasz się, że są ci bliższe, niż ci się dawało.  
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9. Dwa zwykłe słowa / Ashley Rhodes-Courter ; tłumaczyła Martyna Plisenko.- 

Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rhodes-Courter, Ashley (1985- ) , Adopcja , Dziecko 

maltretowane , Matki i córki , Opieka społeczna , Rodzina zastępcza , Stany 

Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-36  

Nowości:  2018-05 

 

 

Ashley Rhodes-Courter spędziła dziewięć lat swojego życia w czternastu różnych domach zastępczych, żyjąc dla 

tych słów. Nawet gdy jej matka kompletnie się zatraciła, Ashley nie porzuciła wiary w ich nieprzewidywalną, 

rozpadającą się relację, cały czas coraz bardziej i bardziej pogrążając się w system opieki społecznej. Bolesne 

wspomnienia tego, jak została zabrana z domu, szybko zostają pożarte przez koszmary jej nowego życia, gdzie 

Ashley przerzucana jest pomiędzy pracownikami społecznymi, przenoszona ze szkoły do szkoły, i gdzie musi 

przetrwać manipulacje i upokorzenia ze strony bardzo przemocowej rodziny zastępczej. W tym inspirującym, 

niezapomnianym pamiętniku Ashley znajduje odwagę, by osiągnąć cel – a jednocześnie odkryć siłę własnego 

głosu.  

 

 

10. Dziewczyny z Dubaju / Piotr Krysiak.- Warszawa : Deadline, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel ludźmi , Kobieta , Polacy za granicą , Prostytucja , 

Stręczycielstwo , Dubajj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

Cały świat należał do nich. Luksusowe jachty, najdroższe hotele, popularne plaże w Dubaju, Cannes czy Saint 

Tropez. Kolorowe drinki, narkotyki i seks. Tak wyglądało życie ekskluzywnych prostytutek z Polski. Były wśród 

nich modelki, celebrytki, finalistki konkursów piękności, artystki. Podczas dwumiesięcznego sekswyjazdu 

potrafiły zarobić nawet kilkaset tysięcy złotych. Ich klientami byli nie tylko biznesmeni czy arabscy książęta, ale 

także polscy artyści i sportowcy. Spełniały najbardziej skrywane fantazje seksualne bogatych mężczyzn. Nie 

wszystkie handlowały ciałem na własne życzenie. Wszystkie prowadziły podwójne życie. Miały partnerów, 

mężów i dzieci. "Dziewczyny z Dubaju" odsłaniają świat dobrze prosperującego i świetnie zorganizowanego 

seksbiznesu. To świat luksusowych prostytutek i ich klientów, bezwzględnych i przebiegłych sutenerek. To nie 

jest powieść o miłości. To książka o brudnym świecie ekskluzywnego seksu, narkotyków i ogromnych pieniędzy. 

To nie jest literacka fikcja...  

 

 

11. Elegia dla bidoków : wspomnienia o rodzinie i kulturze w stanie krytycznym / J. D. 

Vance ; przełożył Tomasz S. Gałązka.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Vance, J. D. (1984- ) , Amerykanie , Jakośc życia , 

Nierówności społeczne , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Społeczeństwo , Stany 

Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2018-05 
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Historia Vance’ów zaczyna się w pełnych nadziei latach powojennych. Dziadkom autora, bidokom z Jackson,                 

w stanie Kentucky, udało się awansować do klasy średniej, a ukoronowaniem sukcesu stał się J.D., który jako 

pierwszy zdobył dyplom wyższej uczelni. Czy zdołał uciec od spuścizny przemocy, alkoholizmu, biedy i traum, 

tak typowych dla rejonu, z którego się wywodzi?  Szczera i bezpretensjonalna opowieść Vance’a o dorastaniu               

w biednym miasteczku w "pasie rdzy", to również niezwykle aktualna analiza kultury pogrążonej w kryzysie – 

kultury białych Amerykanów z klasy robotniczej. O zmierzchu tej grupy społecznej, od czterdziestu lat ulegającej 

powolnej degradacji, powiedziano już niejedno. Nigdy dotąd jednak nie opisano jej z takim żarem, a zwłaszcza - 

od środka.  Znaczna część Stanów Zjednoczonych straciła wiarę w amerykański sen, co znalazło odzwierciedlenie 

w wyniku ostatnich wyborów prezydenckich. "Elegia dla bidoków" pokazała Amerykanom z dużych miast, jak 

mało wiedzą o swoich rodakach, jak mylne mają o nich wyobrażenie. A ciepła, wyrozumiała narracja Vance’a 

stała się ważnym głosem w dyskusji o rozwarstwieniu społecznym. O tej książce mówi cała Ameryka.  

 

 

12. Herbert : biografia. [T. 1, Niepokój] / Andrzej Franaszek.- Kraków : Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Herbert, Zbigniew (1924-1998) , Literatura polska , Pisarze 

polscy , Polska , Biografia 

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

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Monumentalna biografia Zbigniewa Herberta. Niestrudzony podróżnik. Porywający eseista. Genialny poeta. 

Wieczny dowcipniś i kawalarz? Czy raczej pisarz dręczony depresjami, gniewem, przez dekady walczący z bólem 

ciała i duszy? Nieprzenikniony? Zawsze osobny? Z pewnością: człowiek budujący swe życie na przekór historii, 

modom, przeciwnościom losu, biedzie, własnym słabościom. Płynący pod prąd. Andrzej Franaszek, autor 

znakomicie przyjętej w Polsce i na świecie biografii Czesława Miłosza, z pieczołowitością portretuje Zbigniewa 

Herberta. Nie pomija tematów trudnych czy kontrowersyjnych, głęboko wczytuje się w korespondencję                         

i prywatne, dotąd nieznane notatki, by na nowo oświetlić twórczość poety. Pogmatwane losy Herberta wpisuje             

w historyczną panoramę, co sprawia, że z niemal dwóch tysięcy stron wyłania się nie tylko pasjonująca 

wielowątkowa opowieść o jednym z najwybitniejszych polskich twórców dwudziestego wieku, ale i o epoce, która 

go kształtowała i inspirowała.  

 

 

13. Herbert : biografia. [T. 2, Pan Cogito] / Andrzej Franaszek.- Kraków : Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Herbert, Zbigniew (1924-1998) , Literatura polska , Pisarze 

polscy , Francja , Niemcy , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

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

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Monumentalna biografia Zbigniewa Herberta. Niestrudzony podróżnik. Porywający eseista. Genialny poeta. 

Wieczny dowcipniś i kawalarz? Czy raczej pisarz dręczony depresjami, gniewem, przez dekady walczący z bólem 

ciała i duszy? Nieprzenikniony? Zawsze osobny? Z pewnością: człowiek budujący swe życie na przekór historii, 

modom, przeciwnościom losu, biedzie, własnym słabościom. Płynący pod prąd. Andrzej Franaszek, autor 

znakomicie przyjętej w Polsce i na świecie biografii Czesława Miłosza, z pieczołowitością portretuje Zbigniewa 

Herberta. Nie pomija tematów trudnych czy kontrowersyjnych, głęboko wczytuje się w korespondencję                           

i prywatne, dotąd nieznane notatki, by na nowo oświetlić twórczość poety. Pogmatwane losy Herberta wpisuje                 
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w historyczną panoramę, co sprawia, że z niemal dwóch tysięcy stron wyłania się nie tylko pasjonująca 

wielowątkowa opowieść o jednym z najwybitniejszych polskich twórców dwudziestego wieku, ale i o epoce, która 

go kształtowała i inspirowała.  

 

 

14. Historia Żydów polskich / [autorzy Anna Augustowska, Zofia Borzymińska, 

Michał Galas, Anna Michałowska-Mycielska, Alina Molisak, Piotr Paziński, Paweł 

Śpiewak, Hanna Węgrzynek, Marcin Wodziński, Hanna Zaremska, Andrzej 

Żbikowski, Jolanta Żyndul ; redaktor wydania Leszek Będkowski].- Warszawa : 

Polityka, 2018. 

(Pomocnik Historyczny ; 2018 nr 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Żydzi , Polska , Czasopismo historyczne , Czasopismo 

polskie , Czasopismo popularnonaukowe 

Sygnatura:  WG-94(=411.16) 

  Nowości:  2018-05 

 

POLIN: Osiedlenie; Populacja; Piąty stan; Gmina; Kultura; Wśród chrześcijan; Obowiązek nauki; Mistycy 

chasydzi; Ku naprawie. WIEK XIX: Po rozbiorach. Żydzi polscy?; Kwestia żydowska; Ścieżki modernizacji; 

Religia i polityka; Bomba demograficzna; Antysemityzm; Koniec starego świata; Na Wielkiej Wojnie. W II RP: 

Nadzieje i rozczarowania; Ulica żydowska; Kręgi kultury; Tumult; U progu wojny. HOLOCAUST: Zagłada; 

Strategie przetrwania. POWOJNIE: Losy ocalonych; Dziedzictwo; Od nowa; Muzeum życia. DETALE: Polin; 

Statut kaliski; Kazimierz i Esterka; Aszkenazyjczycy i sefardyjczycy; Menora i lampa chanukowa; Maca; Szabat; 

Rabin, rebe, cadyk, reb; Sztetl; Rodzina i dom; Kobieta; Ubiór; Święta żydowskie; Synagoga i modlitwa; Jidysz; 

Kirkut; Koszer; Kuchnia; Kabała; Odezwa Berka Joselewicza; Napisane w XIX/XX w.; Żydowski ruch 

polityczny; Żydowscy mieszkańcy Włocławka i Warszawy; Hebrajski, reaktywacja; Sportowi Machabeusze; Artur 

Szyk; Nie tylko Szpilman; Malarstwo Żydów polskich; Świadek epoki. 

 

 

15. Instrukcja obsługi kobiety / Katarzyna Miller, Suzan Giżyńska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Zwierciadło, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Samopoznanie , Szczęście , Uczucia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

Od niepamiętnych czasów, kobiety uznawane są za "bardziej skomplikowaną" połowę ludzkości. Niektórzy 

twierdzą, że kobiety często same nie rozumieją siebie, jak więc sztukę ich zrozumienia mają posiąść mężczyźni? 

Katarzyna Miller i Suzan Giżyńska postanowiły temu zaradzić. Z książki "Instrukcja obsługi kobiety" nie tylko 

mężczyźni dowiedzą się więcej o kobietach. Same kobiety będą mogły poznać lepiej siebie.  
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16. Jugosławia : rozsypana układanka / [tekst i zdjęcia] Beata i Paweł Pomykalscy.- 

Gliwice : Bezdroża - Wydawnictwo Helion, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kraje dawnej Jugosławii , Relacja z podróży , Wydawnictwa 

popularne 

Sygnatura:  WG-913(497) 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Nie tak dawno temu kilkaset kilometrów od południowych granic Polski istniało państwo przez wielu uważane za 

idealne. Powstało jako idée fixe jednego człowieka, któremu udało się złożyć w całość układankę różnych 

narodów i grup etnicznych, jezyków i alfabetów, kultur i religii. Na kilka dekad w ramach projektu zwanego 

Jugosławią ujarzmił tę wybuchową mieszankę. Choć jego rządy nosiły cechy krwawej dyktatury, to póki żył, 

wszystko działało bez większych zarzutów. Bo (byłych) Jugosłowian więcej łączy, niż dzieli. Na gruzach ich 

niegdyś wspólnego państwa istnieje dziś kilka niezależnych republik. Chętnie spędzamy wakacje w Chorwacji, 

która od lat plasuje się w czołówce ulubionych kierunków Polaków. Czasem wpadniemy na narty do Słowenii, 

choć ta raczej przegrywa rywalizację z Austrią czy Włochami. I na tym kończy się nasza dzisiejsza znajomość 

regionu… Dlatego zapraszamy w fascynującą podróż po ziemiach dawnej Jugosławii.  Pokażemy mało znane 

miejsca, opowiemy ciekawe historie, wspomnimy unikatowe zjawiska i nietuzinkowych ludzi. Sprawimy, że nad 

książką uniosą się niezwykle intensywne aromaty. Opowiemy, czym była Jugosławia, zanim zmiótł ją                          

z powierzchni ziemi chory nacjonalizm, który najpierw zakiełkował w głowach kilku polityków, a później rozlał 

się szerokim strumieniem po całym kraju.  

 

 

17. Kombinat zbrodni : grupa mokotowska / Ewa Ornacka.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uprowadzenie , Przestępczość zorganizowana , Śledztwo i 

dochodzenie , Zabójstwo , Warszawa (woj. mazowieckie) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Polska mafia ma na swoim koncie wiele krwawych porachunków, ale dwie egzekucje były przełomowe. Pierwsza 

to zabójstwo Pershinga, szefa grupy pruszkowskiej, podczas jego wyjazdu wypoczynkowego. Druga - żony 

Bajbusa, powiązanego z grupą mokotowską. Zabijając matkę dwójki dzieci, złamano żelazną zasadę, że                         

w męskich wojnach nie strzela się do rodzin. O "Pruszkowie", który wydał wyrok na Pershinga, powiedziano                  

i napisano wiele. Prawdę o "Mokotowie", który zabił Annę, znają nieliczni. Ewa Ornacka opisuje dzieje grupy, 

która swoją brutalnością, ogromem dokonanych zbrodni, a także układami z policją przez wiele lat paraliżowała 

świadków i ofiary. Opowiada o rezydentach kolumbijskiego kartelu narkotykowego, o związanym z mafią eks-

konsulu Kostaryki i pewnym sprytnym obywatelu Izraela handlującym maszynami do gier hazardowych.                      

O kopalni diamentów, liście śmierci i gangsterskich mogiłach. O liczonych w setkach tysięcy euro okupach, 

odciętych palcach i złych gliniarzach. A przede wszystkim o ludzkiej krzywdzie, wręcz niewyobrażalnej                       

i bezkresnej.  
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18. Ksiądz Jan Kaczkowski : czekam na was, ale się nie spieszcie / Iza Bartosz, Kapsyda 

Kobro-Okołowicz.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kaczkowski, Jan (1977-2016) , Duchowieństwo katolickie , 

Duszpasterstwo , Hospicja , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

CZ. I. KRÓL PRZYJAŹNI. ROZMOWA Z KAPSYDĄ KOBRO-OKOŁOWICZ, 1. Koty za płoty; 2. Empatia to 

podstawa; 3. Cuda się zdarzają; 4. Człowiek nie jest tylko białkiem; 5. Módl się , jak umiesz; 6. Porządnie 

odjechana impreza; 7. Mój ty smutku, CZ. II. ON GDZIEŚ TU JEST. WSPOMNIENIA RODZINY                                 

I PRZYJACIÓŁ. 

 

 

19. Leśni bracia : podziemie antykomunistyczne na Litwie, Łotwie i w Estonii 1944-

1956 / Rafał Wnuk.- Warszawa : Bellona ; Lublin : Instytut Europy Środkowo-

Wschodniej, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) , Estonia , Litwa , 

Łotwa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2018-05 

 

 

Nie tylko Polacy mają swoich „żołnierzy wyklętych” - partyzantów i konspiratorów, którzy po drugiej wojnie 

światowej walczyli ze Związkiem Radzieckim i rodzimymi komunistami. Mają ich także Litwini, Łotysze                       

i Estończycy. W krajach bałtyckich antykomunistycznych partyzantów nazywano leśnymi braćmi. Ich walka 

trwała do pierwszej połowy lat pięćdziesiątych. Władze radzieckie odpowiedziały na nią krwawym terrorem. 

Obławy, pacyfikacje, kary śmierci wykonywane na schwytanych leśnych braciach, wieloletnie zsyłki do łagrów, 

deportacje ludności sprzyjającej partyzantce stały się w tym czasie chlebem powszednim. Po odzyskaniu 

niepodległości przez Litwę, Łotwę i Estonię w 1991 roku ofiara leśnych braci urosła do rangi narodowych mitów. 

Zwłaszcza na Litwie stała się ważnym elementem państwowej "polityki historycznej" skierowanej do własnego 

społeczeństwa, które odbudowywało swą tożsamość po czasach komunizmu.  

 

 

20. Mali bogowie 2 : jak umierają Polacy / Paweł Reszka.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pogotowie ratunkowe , Ratownictwo medyczne , Ratownicy 

medyczni , Służba zdrowia , Polska , Reportaż , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-614.88 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

RATOWANIE ŻYCIA. Po napisaniu książki "Mali bogowie. O znieczulicy polskich lekarzy" dostawałem listy od 

lekarzy, ratowników, pielęgniarek. Te listy sprawiły, że zacząłem jeździć z pogotowiem ratunkowym. Ratownicy 

dali mi pomarańczowe ciuchy. Przyjęli do zespołu. Wchodziliśmy do mieszkań. Ratowaliśmy życie, 

pocieszaliśmy bliskich. Patrzyliśmy na śmierć, której nie mogliśmy zapobiec. Nie przypuszczałem, że w Polsce 
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jest tyle brudu, nędzy, robaków. Na książkę składają się notatki z moich dyżurów w karetce. Zapiski rozmów                            

z ratownikami medycznymi i lekarzami. Zobaczyłem, na co choruje nasze społeczeństwo i na co choruje system, 

który ma leczyć.  

 

 

21. Mieszkaj pięknie : piękne wnętrze to kwestia pomysłu a nie pieniędzy / Jagoda 

Kutkowska ; zdjęcia Małgorzata Opala.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mieszkania , Projektowanie wnętrz , Poradnik 

Sygnatura:  WG-745/749  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Ładny dom to szczęśliwe życie. W dobrze zaaranżowanych pomieszczeniach lepiej wypoczywamy i milej 

spędzamy czas. Przekonaj się, że nie musisz wydawać mnóstwa pieniędzy, żeby mieszkać pięknie. Poznaj proste 

triki i sprawdzone zasady, które pomogą ci odmienić każde wnętrze. Dzięki tej książce: • odkryjesz swój styl                  

i wykorzystasz go w aranżacji Twojego mieszkania, • nauczysz się zestawiać kolory, wzory i materiały, • tchniesz 

nowe życie w stare krzesła lub szafki, które lata świetności mają już za sobą, • dowiesz się, jak łatwo odmienić 

łazienkę bez skuwania płytek i generalnego remontu, • wystylizujesz salon, sypialnię i przedpokój.  Zmień swój 

dom z Jagodą Kutkowską, która projektuje, stylizuje i prowadzi jeden z najpopularniejszych blogów wnętrzarskich 

w Polsce - Lovingit.pl. Zobacz, jak niewiele trzeba, żeby przeprowadzić metamorfozę całego mieszkania. Niech 

będzie inspirująco!  

 

 

22. Mindhunter : tajemnice elitarnej jednostki FBI zajmującej się ściganiem seryjnych 

przestępców / John Douglas, Mark Olshaker ; tłumaczenie Jacek Konieczny.- Kraków 

: Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Douglas, John E , FBI , Profilowanie kryminalne , 

Psycholodzy policyjni , Przestępcy seksualni , Seryjni zabójcy , Stany Zjednoczone 

(USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-05 

 

Mroczna książka Johna Douglasa - jednego z najwybitniejszych profilerów w dziejach FBI. Douglas badał miejsca 

zbrodni dokonywanych przez najgroźniejszych psychopatów, próbował przewidzieć kolejne ruchy seryjnych 

morderców i stawał z nimi oko w oko. Stał się pierwowzorem postaci agenta Jacka Crawforda z filmów                         

o Hannibalu Lecterze. Teraz dzieli się opowieściami o swoich najsłynniejszych śledztwach i ryzykownych 

próbach wniknięcia w najmroczniejsze zakamarki umysłów psychopatów. Żeby złapać seryjnego mordercę, 

musisz spojrzeć na świat jego oczami. Musisz zacząć myśleć jak bestia.  

 

23. Na wschód od zachodu / Wojciech Jagielski ; [rozdział "Kamal" Grażyna 

Jagielska].- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże , Afganistan , Indie , Iran , Nepal , Pakistan , Turcja , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2018-05 
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Wielki szlak do Indii, który hipnotyzuje do dziś. Kamal opuściła Warszawę z jednym plecakiem. Nie chciała 

dwóch fakultetów, mieszkania i pędu za karierą. Wybrała Indie - kraj, w którym największą wartością jest 

osiągnięcie duchowej równowagi. Dziś już nie pamięta poprzedniego życia... Ale ono do niej wraca ze zdwojoną 

siłą. Od cywilizacji Zachodu uciekł też hippis „Święty”. Jego życie to wolna miłość, narkotykowe seanse, religijne 

komuny i hedonistyczne wspólnoty na Goa. Wszędzie szuka jednego - szczęścia. A ono wciąż mu się wymyka. 

Wojciech Jagielski, ceniony reporter wojenny podąża tym razem „wielkim szlakiem hippisów”. Afganistan, 

Pakistan, Nepal i na końcu Indie. Miejsca duchowej inicjacji, zderzenie z systemem kast, regiony targane 

konfliktami zbrojnymi, gdzie pojęcie „wolność” nabiera innego znaczenia. Najnowsza książka autora Modlitwy                 

o deszcz i Wszystkich wojen Lary to zupełnie nowe spojrzenie na Wschód. To świat widziany oczami tych, którzy 

gnani chęcią uwolnienia się od zachodniej cywilizacji, docierają w miejsca, gdzie panuje tylko pozorny spokój.  

 

 

24. Nie mieszkam w igloo / Adam Jarniewski.- Warszawa : Sport i Turystyka - Muza, 

2018. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jarniewski, Adam , Zwyczaje i obyczaje , Grenlandia (Dania ; 

wyspa) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(48)  

Nowości:  2018-05 

 

 

Ten Polak w mroźnej Grenlandii znalazł nowy dom. Na Grenlandię nie wygnała mnie przygoda ani chęć 

eksploracji Arktyki. Nie zabrała mnie tam również fala emigracji zarobkowej. Nie jest to książka o karkołomnej 

ekspedycji kajakiem ani przemierzaniu lądolodu. Do Sisimiut, „miejsca przy lisich norach”, zabrało mnie życie, 

które również później pozwoliło mi spędzić w tym niesamowitym miejscu 12 lat, założyć rodzinę, znaleźć sobie 

zajęcie, wybudować domek letniskowy i przede wszystkim choć odrobinę poznać sposób myślenia dzisiejszych 

Grenlandczyków. Z chwilą przybycia na skutą lodem wyspę Adam musiał przedefiniować sobie wiele kwestii. 

Metodą prób i błędów, niekiedy w zabawny sposób, poznawał zasady funkcjonowania w innej kulturze                            

i obcowania z arktyczną przyrodą. Musiał nauczyć się polować, celebrować ciszę, organizować kaffemiki                       

i odnaleźć się jako nauczyciel w grenlandzkim systemie edukacji. Jeździł psim zaprzęgiem i skuterem śnieżnym. 

Grenlandia nauczyła go nie irytować się kilkudniowymi opóźnieniami samolotu, a córka wytłumaczyła mu, co 

naprawdę znaczy imię Anaruk. Czy Grenlandia uzależnia? Z jakimi problemami musi się zmierzyć? Czy to ziemia 

obiecana tylko dla kochających przygodę i życie outdoorowe? Czy Polak może stać się pełnoprawnym 

uczestnikiem typowo grenlandzkiego życia, czy tylko jego obserwatorem?  

 

 

25. Niechciani generałowie : Sosabowski, Maczek, Bór-Komorowski i inni : 

powojenne losy polskich oficerów / Szymon Nowak.- Warszawa : Fronda PL, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bortnowski, Władysław (1891-1966) , Komorowski, Tadeusz 

Bór (1895-1966) , Maczek, Stanisław (1892-1994) , Okulicki, Leopold (1898-1946) , 

Rayski, Ludomił Antoni (1892-1977) , Skalski, Stanisław (1915-2004) , Sosabowski, 

Stanisław (1892-1967) , Unrug, Józef (1884-1973) , Wołkowicki, Jerzy (1883-1983) , 

Armia Krajowa (AK) , Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie , Generałowie , Polacy za 

granicą , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Wielka Brytania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082  

Nowości:  2018-05 

 

Emeryt - generał Jerzy Wołkowicki ; Mechanik - kontradmirał Józef Unrug ; Pielęgniarz - generał Władysław 

Bortnowski ; Pracz - generał Ludomił Rayski ; Magazynier - generał Stanisław Sosabowski ; Tapicer - generał 
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Tadeusz Komorowski "Bór" ; Barman - generał Stanisław Maczek ; Bandyta - generał Leopold Okulicki 

"Niedźwiadek" ; Szpieg - generał Stanisław Skalski. 

 

 

26. Pion walki z podziemiem niepodległościowym RBP/MBP 1944-1954 / pod 

redakcją Tadeusza Ruzikowskiego.- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - 

Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956) , Prześladowania 

polityczne , Służba bezpieczeństwa , Polska , Materiały konferencyjne , Praca 

zbiorowa 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2018-05 

 

I. PION DO WALKI Z PODZIEMIEM NIEPODLEGŁOŚCIOWYM. GENEZA, STRUKTURA I KADRY; II. 

DZIAŁALNOŚĆ DEPARTAMENTU III MBP; III. DZIAŁALNOŚĆ PIONU DO WALKI Z PODZIEMIEM 

NIEPODLEGŁOŚCIOWYM W TERENIE. 

 

 

27. Podkarpacka Historia. Nr 5-6 (41-42) maj - czerwiec 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:  2018-05 

 

 

WYDARZYŁO SIĘ: 1. Tragiczny los Maurycego Axera, 2. Ucieczka z Gestapo, 3. Egzekucja w Lubzinie, 4. 

Złota dekada rzeszowskiego lotniska, 5. 170 lat najstarszej księgarni ; PITAVAL: 1. Płomienny odwet, 2. Na 

tropie zabójców proboszcza ; OKRUCHY HISTORII: 1. 1938. Słynny lot Tadeusza Góry, 2. Samobójstwo 

pułkownika Redla, 3. Jak z milicji wyrzucano granatowych policjantów, 4. "Napad" na pociąg w Trzcinicy ; 

TAJEMNICE PRZESZŁOŚCI: 1. Spotkania z Erichem Kochem, 2. Dawne katastrofy kolejowe, 3. Cudka                       

z Rzochowa i Kazimierz Wielki ; HISTORIE ZAPOMNIANE: 1. Jak dawniej drewno spławiano, 2. Miłosne 

podboje hrabiny z Łąki, 3. Śmierć Andrzeja Boboli, 4. Tragedia braci Jarnuszkiewiczów, 5. Przypadki wójta 

Kolassy ; SYLWETKI: 1. Henryk Domino, 2. Jan Gruszecki, 3. Walenty Pączek ; RELACJE: 1. Skazany na 

zapomnienie, 2. Krośnieński futbol w PRL, 3. Powódź w Przemyślu 1867 ; SMAKI GALICJI: 1. Lody znane od 

starożytności, 2. Dawnej kuchni czar ; Historyczny przegląd prasy ; Nowości historyczne ; KRONIKA 

PODKARPACKIEJ HISTORII: 1. Odkrycia archeologiczne na najstarszej ulicy Rzeszowa, 2. Niepewny los willi 

Kotowicza, 3. Krasiczyn na liście Pomników Historii, 4. Cenne książki wróciły do Łańcuta ; Kalendarium 

podkarpackie. 
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28. Prawo i bezprawie : Komitet Helsiński w Polsce (1982-1990) / Patryk Pleskot ; 

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 

Polskiemu. Oddział w Warszawie.- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - 

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. 

(Warszawa Nie?pokonana ; t. 13) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komitet Helsiński w Polsce , Prawa człowieka , Polska , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-341 

Nowości:  2018-05 

 

Geneza Komitetu Helsińskiego (styczeń 1980-marzec 1983) ; Ogólna charakterystyka ; Od Madrytu do Ottawy 

(marzec 1983-marzec 1985) ; Od Ottawy do Wiednia (marzec 1985-wrzesień 1986) ; Od amnestii do ujawnienia 

(wrzesień 1986-grudzień 1988) ; Czasy transformacji (jesień 1988-styczeń 1990). 

 

 

29. Problemy wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych 

/ Anna Maria Adamus.- Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania 

Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. 

(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu ; t. 127) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopi , Listy , Problemy społeczne , Rolnicy , Skargi i 

zażalenia , Wieś , Życie codzienne , Polska , Monografia 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2018-05 

 

PISANIE DO WŁADZY: Listy do władzy w PRL: geneza, adresaci, skala ; Przedmiot skarg ; Nadawcy listów ; 

Formy i formulatura listów ; Praca z listami ; PROBLEMY WSI W ŚWIETLE LISTÓW DO WŁADZ 

CENTRALNYCH: Rolnictwo indywidualne i sprawy gospodarskie w świetle chłopskich listów ; Kłopoty 

aprowizacyjne wsi, funkcjonowanie handlu i usług ; Władza ; Edukacja i kultura w opinii mieszkańców wsi ; 

wiejskie problemy społeczne. 

 

 

30. Robótki na drutach : samouczek dla wszystkich, którzy chcą zacząć robić na 

drutach / Nicki Trench ; [przekład Agnieszka Dziewanowska, Barbara Floriańczyk].- 

Bath : Parragon Books, copyright 2007. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Roboty na drutach , Poradnik 

Sygnatura:  WG-646.26/.27 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Cz. 1. Druty kiedyś i obecnie ; Cz. 2. Czego będziesz potrzebować i co do czego służy ; Cz. 3. Wzory dla 

nowoczesnej dziewczyny czyli super projekty: Łatwy sweter, Sweter z kapturem dla niej lub dla niego, Kardigan              

z alpaki, Rękawiczki bez palców, Ponczo, Bawełniany kapelusz na lato, Bikini, Pokrowiec na telefon komórkowy 

lub na iPoda, Ocieplacze na nogi, Pled, Szalik z frędzlami i bez, Puszysty szaliczek, Czapka, Kosmetyczka                      

z koralikami, Fantazyjne poduszki, Guzikowa torebka, Narzutki dla psów, Top z różyczkami, Torba na włóczki, 

Pokrowiec na druty ; Cz. 4. Co jeszcze powinnaś wiedzieć ; 20 błędów, które przynajmniej raz w życiu powinnaś 

popełnić ; Dostawcy i użyteczne adresy. 
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31. Samaradiso : arabeski na temat Gruzji w dialogu z alter ego spisane : tylko dla 

pasjonatów z poczuciem humoru / Katarzyna Pakosińska.- Bielsko-Biała : 

Wydawnictwo Pascal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pakosińska, Katarzyna (1972- ) , Gruzja , Relacja z podróży , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(4)  

Nowości:  2018-05 

 

 

Gruzja jest jak kobieta. Zawsze piękna. Wystarczy tylko na nią spojrzeć. Potem upić się tym widokiem i już nie 

trzeźwieć. Gaumarjos! Książka Katarzyny Pakosińskiej powstała z miłości autorki do Gruzji, jednego                            

z najpiękniejszych zakątków na świecie. Samaradiso to wzruszająca, dowcipna i barwna opowieść. Jej rytm 

wyznaczają pory dnia, prowokując historie i anegdoty opowiadane przez bohaterkę i jej alter ego. Kto był 

pierwszą wielką miłością Katarzyny Pakosińskiej? Jak tańczy się kartuli? O co chodzi gruzińskim kierowcom? 

Czy każdy musi się ubrudzić, jedząc chinkali? Dlaczego Gruzini nie lubią kolacji przy świecach?  

 

 

32. Slow life według ojca Leona : Anna Dymna, Marek Kamiński, Joanna 

Kołaczkowska, Cezary Nowak "Cezik", Marcin Prokop, Krzysztof Skórzyński w 

rozmowach z Leonem Knabitem.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  CeZik (1985- ) , Dymna, Anna (1951- ) , Kamiński, Marek 

(1964- ) , Kołaczkowska, Joanna (1966- ) , Prokop, Marcin (1977- ) , Skórzyński, 

Krzysztof , Duchowość , Samorealizacja , Sens życia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2018-05 

 

I. Dzień 1: Marcin Prokop/Nie muszę jeść wszystkiego; II. Dzień 2: Anna Dymna/Radość-to tylko miłość; 

III.Dzień 3: Cezary Nowak "Cezik"/Najfajniejsze rzeczy robią bez ciśnienia; IV. Dzień 4: Marek Kamiński/Nigdy 

nie przestanę szukać; V. Dzień 5: Joanna Kołaczkowska/Bądź poważni: zacznijmy się śmiać!; VI. Dzień 6: 

Krzysztof Skórzyński/Słuchać całym sobą; VII. Dzień 7: Odpoczywamy. 

 

 

33. Spowiedź / Calek Perechodnik ; w opracowaniu Davida Engela.- Wydanie 5.- 

Warszawa : Ośrodek Karta, 2018. 

(Żydzi Polscy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Perechodnik, Calek (1916-1944) , Perechodnik (rodzina) , 

Getto w Otwocku , Holokaust , Niemcy (naród) , Polacy , Żydowska służba 

porządkowa , Żydzi , Otwock (woj. mazowieckie) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2018-05 

 

Oryginalna wersja świadectwa Calka Perechodnika - mieszkańca Otwocka, policjanta żydowskiego w tamtejszym 

getcie. Tekst zawiera oskarżenie narodu niemieckiego, jednocześnie polskiego i żydowskiego. Autor bierze 

również na siebie dużą część odpowiedzialności za śmierć swojej żony i dwuletniej córeczki. Nakreśla postaci 

znanych mu Polaków i Żydów. Bezwzględnie obnaża ich słabości i wady, które doprowadziły do społecznego 

przyzwolenia na zaistnienie tak nieludzkich sytuacji. "Spowiedź" została spisana w roku 1943, a jej autor nie 

doczekał wyzwolenia.  
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34. Terremoto / Jarosław Mikołajewski.- Warszawa : Dowody na Istnienie 

Wydawnictwo - Fundacja Instytut Reportażu, 2017. 

(Seria Reporterska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trzęsienie ziemi , Norcia (Włochy) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-502/504  

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Trzęsienie ziemi jest dla Włochów kataklizmem znacznie częstszym i bardziej  złowrogim niż dla Polaków 

powódź. Trzęsienia, które nawiedziły w drugiej połowie zeszłego roku Umbrię, Marche i, w mniejszym stopniu, 

Toskanię i Lacjum, dotknęły samego serca Włoch i Europy. Do rangi symbolu urósł widok zburzonej Nursji – 

ojczyzny św. Benedykta i św. Scholastyki. Zwłaszcza bazylika, po której pozostała tylko frontowa ściana. I widok 

ludzi modlących się na placu, klęczących jak przed widmem odchodzącego świata, zwiastunem Apokalipsy. Ale 

kataklizm wyzwala również braterstwo. Nie tylko ludzi. Również ludzi i zapomnianego Boga. Ludzi i zwierząt. 

Ludzi i ich dziedziczonego pejzażu.  

 

 

35. W kleszczach czerwonych : "wyzwolenie" Rzeszowszczyzny 1944 / Dionizy 

Garbacz, Andrzej Zagórski.- Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza Mireki, 

copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podokręg Rzeszowski (Armia Krajowa) , Łagry (ZSRR) , 

Polacy za granicą , Polityka zagraniczna , Prześladowania polityczne , Więźniowie 

obozów , Więźniowie polityczni , Wysiedlanie , Polska , Rzeszów (woj. podkarpackie 

; okolice) , ZSRR , Opracowanie , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(438).082.5 

Nowości:  2018-05 

 

Wydarzenia opisane w książce rozegrały się ponad 70 lat temu, gdy nowa władza, wkraczająca z Armią Czerwoną 

do Polski, spotkała się z Armią Krajową na terenie Podokręgu Rzeszów. To praca wycinkowa, ograniczająca się 

do stosunkowo niewielkiego terenu, który jednak dzielił losy całego kraju, jest więc reprezentatywna dla 

zagadnienia - zdarzenia przedstawia na podstawie zachowanych meldunków akowskich, relacji świadków                       

i wspomnień (zachowano ich oryginalną pisownię). Do książki dołączono uzupełnioną i najbardziej aktualną listę 

wywiezionych do łagrów w ZSRR w okresie od sierpnia 1944 roku do stycznia 1945 roku z terenu Podokręgu AK 

Rzeszów.  
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Audiobook 

 

 
1. Czarne powietrza / Arnaldur Indriðason ; przekład Jacek Godek.- Warszawa : 

Grupa Wydawnicza Foksal : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erlendur Sveinsson (postać fikcyjna) , Pracownicy banków 

, Szantaż (prawo) , Śledztwo i dochodzenie , Reykjavík (Islandia) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/683/K 

Nowości:  2018-05 

 

Arnaldur Indriðason po raz kolejny zabiera nas do mrocznego Reykjaviku, gdzie nic nie jest takie, jak się wydaje. 

Sigurdur Oli ma poważny problem, w trakcie zjazdu klasy maturalnej zauważa, jak inaczej niż on żyją jego 

znajomi sprzed lat. To bez wyjątku ludzie sukcesu. Po spotkaniu jest rozgoryczony i przygaszony. Tymczasem 

jeden z dawnych kolegów, Patrekur, prosi go o interwencję - jest szantażowany po tym, jak wziął udział                       

w spotkaniu swingersów. Sigurdur obiecuje pomoc, a gdy przybywa do domu szantażystki, widzi ją leżącą                   

w kałuży krwi. Ofiara napaści umiera niebawem w szpitalu, a Sigurdur bierze udział w śledztwie w sprawie 

tajemniczego morderstwa. Policjant nie ujawnia jednak przyczyny swojej obecności na miejscu zbrodni... Tak 

zaczyna się ponura i wstrząsająca historia o chciwości, brudnych interesach i dumie.  

 

 

2. Dziewczyna we mgle / Donato Carrisi ; [polish translation Jan Jackowicz].- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Społeczności lokalne , Włochy , 

Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/676/S 

Nowości:  2018-05 

 

W odizolowanym od świata górskim miasteczku zaginęła szesnastoletnia dziewczyna. Rodzice są zrozpaczeni,                

a mieszkańcy - zszokowani. Nie potrafią przyjąć do wiadomości, że porywaczem może być ktoś z nich. 

porywaczem… lub zabójcą. Przybyły na miejsce agent specjalny Vogel nie ma wątpliwości, że tropi mordercę.               

I że jest to ktoś z miejscowych. Nie interesują go badania kryminalistyczne, odciski palców i ślady DNA. Vogel 

wykorzystuje media. Bo ludzie nie potrzebują sprawiedliwości - potrzebują spektaklu. A on zapewni im 

widowiskowe polowanie na potwora. To ryzykowna gra, w której już raz przegrał. Mimo to Vogel typuje 

podejrzanego i chociaż ma tylko poszlaki, wydaje wyrok i dąży do zniszczenia mu życia. Tak jak robił to już setki 
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razy. Morderca jednak tylko czeka, aż światła reflektorów zostaną skierowane na niego. A Vogel w pewien 

wieczór opowie swoją historię tylko jednej osobie.  

 

 

3. Już mnie nie oszukasz / Harlan Coben ; [przełożył Robert Waliś].- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sen , Żołnierze , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/685/S 

Nowości:  2018-05 

 

Myślisz, że znasz prawdę. A prawda jest taka, że nie wiesz nic. Co zrobisz, kiedy nie będziesz mógł zaufać nawet 

samemu sobie? Niełatwo złamać żołnierza, ale Maya Stern jest pewna, że popada w szaleństwo. Jej życie 

rozsypało się w gruzy wraz ze śmiercią ukochanej siostry Claire i męża, Joego. W snach krzyki zabijanych z jej 

rozkazu cywilów mieszają się z krzykami zamordowanego na jej oczach Joego. Na jawie Maya stara się 

pozszywać strzępki rodzinnego życia, ale jedyne, co robi, to niszczy wszystko, co pozostało. Kiedy więc dwa 

tygodnie po pogrzebie na nagraniu z domowej kamery widzi Joego bawiącego się z ich córką, nie wie, czy może 

wierzyć własnym oczom. Zawsze ufała mężowi. Teraz nie może ufać nawet sobie. Ale przecież była świadkiem 

jego morderstwa... Jak ma wytłumaczyć to, co widzi? Ciemne sekrety i przerażające polowanie na prawdę                    

w doskonałym thrillerze stworzonym przez wirtuoza zwrotów akcji, Harlana Cobena.  

 

 

4. Kobieta w oknie / A. J. Finn ; [przekład Jacek Żuławnik].- Warszawa : Grupa 

Wydawnicza Foksal : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2018. 

 

 

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

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/681/S 

Nowości:  2018-05 

 

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!  

 

 

5. Monachium / Robert Harris ; [przełożył Andrzej Szulc].- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2018. 

 

 

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

1945) , Dyplomaci , Polityka , Szpiegostwo , Układ monachijski (1938) , Londyn 

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

Sygnatura:  WG-KM/682/S 

Nowości:  2018-05 

 

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

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

wydarzeniem: jedni nazwą je układem, inni - dyktatem monachijskim. Podczas gdy samolot z Chamberlainem na 
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pokładzie leci nad kanałem La Manche, z Berlina do Bawarii zmierza pociąg z Führerem. Wśród osób 

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

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

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

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

się zdrady. Staną po stronie przyjaciół, rodziny, kraju czy swoich przekonań?  

 

 

 6. Noc Kupały / Katarzyna Berenika Miszczuk.- Warszawa : Biblioteka 

Akustyczna, copyright 2017. 

(Kwiat paproci / Katarzyna Berenika Miszczuk ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia alternatywna , Mitologia słowiańska , Powieść , 

Fantastyka , Romans 

Sygnatura:  WG-KM/686/O 

 Nowości:  2018-05 

 

Wiecie, jak to jest. To tylko dawna znajoma, on już nic do niej nie czuje, teraz liczysz się tylko ty, a oni spotkali 

się zupełnym przypadkiem. Gosia chciałaby w to wierzyć, ale trochę to trudne, gdy ukochany Mieszko ciągle 

myśli o swojej dawnej żonie Ote. Zwłaszcza gdy ta okazuje się wcale nie tak martwa, jak przypuszczała Gosława. 

W dodatku Ote bardzo się nie podoba, że młoda szeptucha i Mieszko tak się do siebie zbliżyli. Nim ich uczucie 

zdąży się porządnie rozwinąć, między kochanków wkradnie się zazdrość. Niestety, tysiącletnia rywalka to 

niejedyne zmartwienie Gosi. Zbliża się Noc Kupały, podczas której ma się wypełnić przeznaczenie szeptuchy.                

I choć Baba Jaga zaopatrzyła swoją podopieczną we wszystkie możliwe amulety i zaklęcia, Gosława ma złe 

przeczucia. Wprawdzie bogowie może i są gburowaci, ale przecież nie głupi. A przynajmniej tak się im wydaje.  

 

 

7. Opowiadania bizarne / Olga Tokarczuk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie ; 

[Warszawa] : Audioteka, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-KM/688/O 

Nowości:  2018-05 

 

Pasażer ; Zielone dzieci ; Przetwory ; Szwy ; Wizyta ; Prawdziwa historia ; Serce ; Transfugium ; Góra 

Wszystkich Świętych ; Kalendarz ludzkich świąt. NIEPRZEWIDYWALNE, DZIWNE, PIĘKNE, BUDZĄCE 

GROZĘ HISTORIE BIZARNE W INTERPRETACJI 10 LEKTORÓW. Dziesięć opowieści. Każda z nich toczy 

się w innej przestrzeni. Wołyń w epoce potopu szwedzkiego, współczesna Szwajcaria, zwyczajna kamienica 

gdzieś w Polsce, odległa Azja i miejsca wyimaginowane. Czytelnik nie może być pewien, dokąd doprowadzą go 

poszczególne historie. Olga Tokarczuk wytrąca nas ze strefy komfortu, wskazując, że świat staje się coraz bardziej 

niepojęty. Francuskie słowo "bizarre" znaczy: dziwny, ale też śmieszny i niezwykły. Czym jest poczucie 

dziwności i skąd ono pochodzi? Czy bizarność jest cechą świata, czy może jest w nas?  

 

 

 8. Patrioci / Sana Krasikov ; [przełożyła Dorota Konowrocka-Sawa].- Warszawa : 

Grupa Wydawnicza Foksal : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amerykanie , Emigracja , Kobieta , Matki i synowie , 

Sekrety rodzinne , Rosja , Stany Zjednoczone (USA) , ZSRR , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 
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Sygnatura:  WG-KM/679/O  

Nowości:  2018-05 

 

Idealizm, zdrada i rodzinne sekrety - imponująca powieść obejmująca dwa kraje i trzy epoki, od lat 30. XX wieku 

po współczesność. W czasach wielkiego kryzysu młoda Amerykanka Florence Fein opuszcza Brooklyn dla 

czegoś, co zdaje się jej ciepłą posadką w Moskwie, a przy tym obietnicą miłości i niezależności. Po przyjeździe do 

Związku Radzieckiego szybko wpada w pułapkę systemu, z której nie ma ucieczki. Po latach jej syn Julian 

emigruje do Stanów Zjednoczonych, ale jego praca w przemyśle naftowym łączy się z częstymi wizytami                       

w Moskwie. Kiedy odtajnione zostają akta KGB jego matki, Julian postanawia zgłębić rodzinną historię, a przy 

okazji nakłonić swego syna Lenny’ego, próbującego robić interesy w putinowskiej Rosji, do powrotu do domu. 

To, co odkryje w archiwach, okaże się przerażające i bolesne - nieznana historia Amerykanów porzuconych przez 

własną ojczyznę. Patrioci to zarazem romans i powieść szpiegowska, klasyczna saga i współczesna powieść idei. 

Przeplatając historię matki i narrację syna, Sana Krasikov tworzy poruszającą opowieść o skomplikowanych, 

naznaczonych polityką relacjach rodzinnych i potrzebie zrozumienia motywacji swych bliskich, a jednocześnie 

obraz pełnych sprzeczności stosunków dwóch supermocarstw.  

 

 

9. Sekret, którego nie zdradzę / Tess Gerritsen ; [polish translation Andrzej 

Szulc].- Warszawa : Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka 

Akustyczna, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jane Rizzoli (postać fikcyjna) , Maura Isles (postać 

fikcyjna) , Lekarze sądowi , Policja , Śledztwo i dochodzenie , Boston (Stany 

Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/678/S 

Nowości:  2018-05 

 

To miejsce zbrodni nie przypomina niczego, z czym Jane Rizzoli i Maura Isles miały do czynienia. Leżąca na 

kanapie kobieta nie żyje, choć można by pomyśleć, że drzemie... gdyby nie to, że zabójca pokusił się                            

o makabryczny żart i umieścił gałki oczne na jej dłoni. Właściwie wygląda to jak jedna ze scen                                       

z wyprodukowanego przez nią horroru… Zemsta szaleńca? A może hołd fana? Morderca nie zostawił żadnego 

śladu, który mógłby naprowadzić na jego trop. Mało tego - Maura Isles nie może ustalić nawet, w jaki sposób 

zabił. Podobnie jak w przypadku mężczyzny, w którego zwłokach tkwią dwie wystające z piersi strzały - wbite już 

po śmierci. Wkrótce Jane i Maura zyskują pewność, że morderca nie poprzestanie na tych dwóch zbrodniach.                  

A jedyna osoba, która może pomóc policji w śledztwie, ukrywa pewną tajemnicę i nawet w obliczu zagrożenia nie 

zamierza jej zdradzić.  

 

 

10. Spowiedź / Calek Perechodnik ; [text copyright by Ariela Cohen, Asher 

Reshef, Dan Reshef ; przypisy i posłowie David Engel].- Piaseczno : Storybox.pl ; 

[Warszawa] : Ośrodek Karta, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Perechodnik, Calek (1916-1944) , Perechodnik (rodzina) , 

Getto w Otwocku , Holokaust , Niemcy , Polacy , Żydzi , Żydowska służba 

porządkowa , Otwock (woj. mazowieckie) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/684/929-051 

Nowości:  2018-05 

 

Oryginalna wersja świadectwa Calka Perechodnika - mieszkańca Otwocka, policjanta żydowskiego w tamtejszym 

getcie. Tekst zawiera oskarżenie narodu niemieckiego, jednocześnie polskiego i żydowskiego. Autor bierze 

również na siebie dużą część odpowiedzialności za śmierć swojej żony i dwuletniej córeczki. Nakreśla postaci 

znanych mu Polaków i Żydów. Bezwzględnie obnaża ich słabości i wady, które doprowadziły do społecznego 
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przyzwolenia na zaistnienie tak nieludzkich sytuacji. "Spowiedź" została spisana w roku 1943, a jej autor nie 

doczekał wyzwolenia. Policjanci wprowadzają własnych ojców, matki do wagonów, sami zamykają drzwi na 

zasuwę, jakby przybijali gwoździe do wieka trumny jeszcze za życia. Tempo pracy szalone, ucisk w skroniach, 

nieznośny ból w sercu i jedna idea: zaraz zabierzemy żony z dziećmi i uciekniemy z tego przeklętego placu. Jeden 

policjant wręcza ojcu swemu truciznę, a jego braciszek, śliczny szesnastoletni chłopak krzyczy i płacze: 

"Zygmunt, Zygmunt, a dla mnie". Jak mrok zapada, wszystkich już załadowano. Niemcy dochodzą do żon 

policyjnych, zaczynają je segregować, dzieci nie będą zwolnione! Calek, Calek, co mam robić? Zygmunt, co mam 

robić? Mojsze, co mam robić? Mężowie nasi, co mamy robić? Nieprzytomny chwytam Aluśkę, krew krwi mojej               

i odstawiam na bok. Stoi sama, zdziwiona, głodna i śpiąca. Może nie rozumie, czemu ojciec, taki dobry zawsze dla 

niej, zostawia ją samą, w ciemnościach. Stoi i nie płacze, tylko oczy się świecą, te oczy, wielkie oczy!  

 

 

11. Szeptucha / Katarzyna Berenika Miszczuk.- Warszawa : Biblioteka 

Akustyczna, copyright 2017. 

(Kwiat paproci / Katarzyna Berenika Miszczuk ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia alternatywna , Mitologia słowiańska , Powieść , 

Fantastyka , Romans 

Sygnatura:  WG-KM/680/O 

Nowości:  2018-05 

 

A wszystko przez to, że Mieszko I zdecydował się nie przyjąć chrztu… Gosława Brzózka, zwana Gosią, po 

ukończeniu medyny wybiera się do świętokrzyskiej wsi Bieliny na obowiązkową praktykę u szeptuchy, wiejskiej 

znachorki. Problem polega na tym, że Gosia - kobieta nowoczesna, przyzwyczajona do życia w wielkim mieście  

nie cierpi wsi, przyrody i panicznie boi się kleszczy. W dodatku nie wierzy w te wszystkie słowiańskie zabobony. 

Bogowie nie istnieją, koniec, kropka! Pobyt w Bielinach wywróci jednak do góry nogami jej dotychczasowe 

życie. Na Gosię czeka bowiem miłość. Czy jednak Mieszko, najprzystojniejszy mężczyzna, jakiego do tej pory 

widziała, naprawdę jest tym, za kogo go uważa? I co się stanie, gdy słowiańscy bogowie postanowią sprawić, by 

w nich uwierzyła? Słowiańskie bóstwa, pradawne obrzędy, romans, a przede wszystkim - solidna dawka humoru!  

 

 

12. W domu / Harlan Coben ; [polish translation Jan Kraśko].- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Myron Bolitair (postać fikcyjna) , Poszukiwania 

zaginionych , Uprowadzenie , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/677/S 

Nowości:  2018-05 

 

Dwaj sześcioletni chłopcy zostali uprowadzeni z domu w biały dzień. Zuchwałe porwanie wstrząsnęło zamożną 

okolicą. Przez dziesięć lat nie było po nich śladu, a teraz wreszcie jest szansa na szczęśliwe zakończenie. Jeden                   

z nich odnajduje się w Londynie, w dziwnych okolicznościach. I ma kłopoty. Myron Bolitar na prośbę przyjaciela, 

Wina Lockwooda, wkracza do akcji, aby odnaleźć drugiego chłopca. Mnożą się pytania. Co się z nim stało? Co 

pamięta odnaleziony? I czy można mu ufać? Wydaje się, że śledztwo zmierza ku końcowi. Ale to dopiero 

początek…  
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13. Żerca / Katarzyna Berenika Miszczuk.- Warszawa : Biblioteka Akustyczna, 

copyright 2017. 

(Kwiat paproci / Katarzyna Berenika Miszczuk ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Historia alternatywna , Mitologia słowiańska , Powieść , 

Fantastyka , Romans 

Sygnatura:  WG-KM/687/O 

Nowości:  2018-05 

 

Gosi udało się przeżyć Noc Kupały, ale kłopoty się nie skończyły. Młoda szeptucha zaciągnęła u Swarożyca dług, 

którego spłata z pewnością nie będzie przyjemna. W dodatku Mieszko przepadł bez śladu, a w wiosce pojawił się 

nowy, młody żerca, który chętnie pocieszyłby tęskniącą za ukochanym Gosię... Gdy wydaje się, że gorzej być nie 

może, w okolicy pojawia się tajemniczy myśliwy, który poluje na istoty nadprzyrodzone, a rusałka Sława, 

przyjaciółka Gosi, znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Tego już za wiele! Mimo że szeptucha 

zawiodła się na Sławie, żaden mężczyzna nie będzie mieszał się w babską przyjaźń! Gosława pokaże mu, gdzie 

raki zimują. Choćby miała zginąć (ale wolałaby jednak nie). 

 

 

 

Film 

 

 
1. 24 godziny po śmierci / reżyseria Brian Smrz ; scenariusz Ron Mita, Jim McClain, 

Zach Dean.- Warszawa : Kino Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Płatni zabójcy , Przestępczość zorganizowana , Zemsta , Film 

fabularny , Film akcji , Science fiction , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1227/S 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Travis Conrad (Ethan Hawke) jest płatnym zabójcą, który podejmuje się najtrudniejszych zleceń w najbardziej 

niebezpiecznych zakątkach świata. Jego kolejna misja miała polegać na schwytaniu kobiety super-szpiega.                     

W trakcie konfrontacji ze swoim celem, Travis zostaje śmiertelnie raniony, a kobiecie udaje się uciec. Dzięki 

eksperymentalnej operacji, płatny zabójca powraca do życia, ale tylko na jedną dobę. Ma 24 godziny, aby 

odnaleźć swoją pogromczynię zanim jego serce się zatrzyma. Wkrótce jednak okaże się, że to nie ona jest jego 

prawdziwym wrogiem. Po odkryciu prawdy, Travis rusza na poszukiwanie ludzi, którzy są odpowiedzialni za 

śmierć jego ukochanej żony i dziecka. Czas, który ma na zemstę kurczy się nieubłaganie.  
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2. Borg/McEnroe - między odwagą a szaleństwem / reżyseria Janus Metz ; scenariusz 

Ronnie Sandahl.- Warszawa : Best Film, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Borg, Björn (1956- ) , McEnroe, John (1959- ) , Tenisiści , 

Turnieje tenisowe , Wielka Brytania , Film fabularny , Film biograficzny , Dramat 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1218/B 

Nowości:  2018-05 

 

 

Wimbledon 1980. Cały świat wstrzymuje oddech - rozpoczyna się finałowy mecz. Björn Borg, najlepszy tenisista 

na świecie, będzie bronił po raz piąty tytułu mistrza. Chłodny, opanowany i skuteczny - jest ulubieńcem 

publiczności. Nikt jednak nie wie o dramacie rozgrywającym się poza kortem: niespełna 24-letni tenisista jest 

fizycznym i psychicznym wrakiem, wyniszczonym przez mordercze treningi, które rujnują także jego życie 

prywatne. Przeciwnik Borga to 20-letni John McEnroe, porywczy i wybuchowy, zdeterminowany, by zająć 

miejsce swojego dotychczasowego idola. Jaką cenę może mieć sukces?  

 

 

3. Dwie Korony : święty jakiego nie znał świat / reżyseria Michał Kondrat ; 

scenariusz Joanna Ficińska.- Warszawa : Telewizja Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maksymilian Maria Kolbe (święty ; 1894-1941) , 

Franciszkanie Konwentualni , Święci i błogosławieni , Polska , Fabularyzowany 

dokument , Film biograficzny 

Sygnatura:  WG-F/1222/B 

Nowości:  2018-05 

 

 

"Dwie korony" to pierwszy film ukazujący nieznane dotąd powszechnie fakty z życia o. Maksymiliana Kolbe, 

począwszy od jego dzieciństwa, aż do heroicznej decyzji o oddaniu życia za współwięźnia w Auschwitz. Zdjęcia 

dokumentalne zostały zrealizowane w Polsce, Japonii i we Włoszech. W warstwie fabularnej filmu występują 

znakomici polscy aktorzy: Adam Woronowicz, Cezary Pazura, Maciej Musiał, Antoni Pawlicki, Dominika 

Figurska, Sławomir Orzechowski i inni. W części dokumentalnej wypowiadają się znawcy życia o. Maksymiliana: 

osoby duchowne i świeckie, między innymi Kazimierz Piechowski, który spotkał o. Maksymiliana w czasie 

pobytu w obozie, a słowa, które od niego wówczas usłyszał przemieniły go i ukierunkowały duchowo na całe 

życie...  

 

 

4. Dżungla / reżyseria Greg McLean ; scenariusz Justin Monjo.- Warszawa : Kino 

Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ghinsberg, Yossi (1959- ). Dżungla , Dżungle i lasy 

deszczowe , Podróże , Sztuka przetrwania , Trudne sytuacje życiowe , Boliwia , Film 

fabularny , Film akcji , Film przygodowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1223/S  

Nowości:  2018-05 

 

 

Grupa przyjaciół pod opieką przewodnika wyrusza do boliwijskiej dżungli, by odnaleźć ukrytą w dziczy wioskę 

Indian. Wskutek nieprzewidzianych wydarzeń ekspedycja, która miała być przygodą życia, zamienia się                           
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w koszmar. Oddzielony od grupy Yossi (Daniel Radcliffe), cudem unika śmierci, ale gubi się w środku zielonego 

piekła. Pozbawiony jakiejkolwiek pomocy i zapasów, ma jeden cel. Przetrwać!  

 

 

5. Gdy budzą się demony / reżyseria, scenariusz Roland Joffé.- [Warszawa] : 

Kondrat-Media, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Josemaría Escrivá de Balaguer (święty ; 1902-1975) , Opus 

Dei , Święci i błogosławieni , Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939) , Hiszpania , 

Film fabularny , Film biograficzny , Film wojenny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-/1128/DF 

Nowości:  2018-05 

 

 

Dziennikarz Robert Torres wyrusza w podróż do Hiszpanii. Ma się tam spotkać ze swoim ojcem Manolo 

Torresem, ale przede wszystkim szukać będzie materiału do swojej książki... Wydawać by się mogło, że to historia 

jakich wiele... Ale nie wtedy gdy bohaterem książki na być Josemaria Escriva: założyciel Opus Dei. Całą historię 

spowija aura tajemnicy, bo po raz kolejny okazuje się, że w życiu prawdopodobnie nic nie dzieje się 

przypadkiem... Okazuje się, ze ojciec Roberta nie tylko wychowywał się w tym samym mieście co Josemaria, ale 

w dzieciństwie był jego najlepszym przyjacielem... Jak to się stało, że jeden z przyjaciół wybrał drogę kapłaństwa, 

a drugi zaangażował się w brutalną wojnę domową? Robert Torres z każdą chwilą bliższy jest odkrycia 

zaskakującej prawdy...  

 

 

6. M jak morderca / reżyseria Johnny Martin ; scenariusz Michael Caissie, Charles 

Huttinger.- Warszawa : Galapagos, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Seryjni zabójcy , Film fabularny , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1224/K 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

 

Emerytowany detektyw z wydziału zabójstw, Ray Archer (zdobywca Oscara Al Pacino) wraz z kryminalnym 

profilerem Willemem Ruineymem (Karl Urban) i dziennikarką śledczą Christi Davies (Brittany Snow) próbują  

schwytać seryjnego mordercę. Sprawa staje się jedną z najtrudniejszych w karierze doświadczonych policjantów, 

wciągając całą trójkę w wisielczą grę.  

 

 

7. Na mlecznej drodze / reżyseria, scenariusz Emir Kusturica.- Warszawa : Kino 

Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Wojna , Kraje bałkańskie , Film fabularny , Dramat 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1214/DF 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Trwa wojna, a wokół rozkwita wiosna. Mleczarz Kosta (Emir Kusturica) codziennie przekracza linię frontu, aby 
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dowieźć żołnierzom pożywienie. Los mu sprzyja: kule się go nie imają, piękna Milena (Sloboda Mićalović) oddała 

mu serce, a jego przyszłość rysuje się w jasnych barwach. Do czasu. Wraz z przybyciem do wioski tajemniczej 

Włoszki (Monica Bellucci), życie Kosty wywraca się do góry nogami. Tak wygląda początek namiętnej                             

i zakazanej miłości, przez którą para bohaterów zostanie wystawiona na niejedną niebezpieczną próbę. Skoro 

jednak połączył ich los, to nikt i nic nie może im zagrozić.  

 

 

8. Na pokuszenie / reżyseria i scenariusz Sofia Coppola.- Wrocław : Filmostrada : 

Warszawa : Burda Publishing Polska, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cullinan, Thomas (1919-1995). Na pokuszenie , Pensje dla 

dziewcząt , Wojna secesyjna (1861-1865) , Współzawodnictwo , Zakochanie , 

Zazdrość , Żołnierze , Wirginia (Stany Zjednoczone ; stan) , Adaptacja filmowa , Film 

fabularny , Film kostiumowy , Film obyczajowy , Dramat filmowy , Western 

Sygnatura:  WG-F/1219/DF 

Nowości:  2018-05 

 

Uwodzicielska adaptacja powieści Thomasa Cullinana w reżyserii słynnej scenarzystki i reżyserki Sofii Coppoli. 

Historia dzieje się w czasach Wojny Secesyjnej w jednej z południowych szkół dla dziewcząt. Młode kobiety 

opiekują się rannym żołnierzem wroga. Wraz ze stopniowym, powolnym powrotem mężczyzny do zdrowia dom 

zaczyna wypełniać napięcie seksualne i nieoczekiwana rywalizacja, która każe dziewczętom łamać wszelkie tabu   

i zmieniać rzeczywistość wokół nich.  

 

 

9. Najlepszy / reżyseria Łukasz Palkowski ; scenariusz Agatha Dominik, Maciej 

Karpiński.- Warszawa : Galapagos, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Górski, Jerzy (1954- ) , Narkomani , Trójbój , Wieloboiści , 

Polska , Film fabularny , Film biograficzny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1229/B 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Głównym bohaterem filmu jest Polak, który zachwycił świat, a który u nas, do dziś, pozostaje osobą praktycznie 

nieznaną. To fascynująca, pełna morderczego wysiłku, spektakularnych upadków i niezwykłej siły, historia 

inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata w triathlo-

nowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double Ironman z czasem 24h:47min:46sek. 

Ten rekord nie byłby jednak możliwy, gdyby w jego życiu nie pojawiły się dwie kobiety. Jedną stracił. Druga stała 

się inspiracją, aby zawalczył o swoje życie.  

 

 

10. Pasażer / reżyseria Jaume Collet-Serra ; scenariusz Byron Willinger, Philip de 

Blasi, Ryan Engle.- Warszawa : Kino Świat, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci ubezpieczeniowi , Poszukiwania zaginionych , Spisek 

, Film fabularny , Film akcji , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1225/S 

Nowości:  2018-05 
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Dla agenta ubezpieczeniowego Michaela Woolricha każdy dzień wygląda tak samo - praca i powrót pociągiem do 

domu. Wszystko zmienia się, gdy w czasie jednej z podróży poznaje tajemniczą kobietę. Nieznajoma, która 

wydaje się wiedzieć o Michaelu dosłownie wszystko, zleca mu niezwykłe zadanie. Zanim pociąg dotrze do celu, 

mężczyzna ma zlokalizować i wskazać osobę, która tego dnia nie powinna się w nim znajdować. Jeśli tego nie 

zrobi, ucierpi zarówno on sam, jego rodzina, jak i pozostali współpasażerowie. Nie mając wyboru, Michael 

postanawia rozwiązać zagadkę. Z każdą minutą i przebytym kilometrem stawka rośnie, a mężczyzna przekonuje 

się, że stał się pionkiem w szalenie niebezpiecznej intrydze.  

 

 

11. Rzeszowskie janusze. Rodzina / reżyseria Kuba Kowalski ; scenariusz Ilona 

Dusza Kowalska, Elżbieta Kaliszewska.- Rzeszów : Rzeszowska Fundacja, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Janusz, Leopoldyna , Fotografia polska , Fotografowie , 

Rzeszów (woj. podkarpackie) , Rzeszów (woj. podkarpackie ; okolice) , Film 

dokumentalny , Film krótkometrażowy 

Sygnatura:  WG-F/1226/D  

Regionalia:  Janusz, Leopoldyna , Rzeszów - biografie - 20 w , Rzeszów - fotografia 

- zakłady - 20 w , Rzeszów - fotografowie - 20 w , Rzeszów - w fotografii 

Nowości:  2018-05 

 

Średniometrażowa opowieść dokumentalna o Rzeszowie z czasów I wojny światowej i okresu międzywojennego, 

opisana za pomocą starych fotografii, animacji, materiałów archiwalnych, wywiadów i wątków fabularnych. Film 

wskazuje też miejsca, wydarzenia i postacie związane z odzyskaniem niepodległości regionu rzeszowskiego, który 

znalazł się na linii wschodniego frontu I wojny światowej. Produkcja stanowi wielowątkowe spojrzenie na 

unikalne dziedzictwo miejskiej fotografii oparte na dorobku i losach rodziny Januszów. Film skupia się na postaci 

Leopoldyny Januszowej - pionierki fotografii na ziemiach polskich i żony zasłużonego dla rzeszowskiej kultury 

Edwarda Janusza. Jej siła tkwiła w rodzinie.  

 

 

12. Suburbicon / reżyseria George Clooney ; scenariusz Joel i Ethan Coen, George 

Clooney, Grant Heslov.- Warszawa : Monolith Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postawy , Rasizm , Rozbój , Rodzina , Społeczności lokalne , 

Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Komedia kryminalna 

Sygnatura:  WG-F/1217/K 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Suburbicon to idealne amerykańskie miasteczko, istna reklama statecznego życia i dobrobytu czyli American 

Dream w czystej postaci. Jednak nie dla wszystkich. Życie rodziny Lodge'ów obraca w gruzy napad z bronią                   

w ręku, w którym ginie seniorka rodu, ukochana mama nastoletniego Nicky'ego Lodge. Pogrążony w rozpaczy 

chłopak postanawia pomścić swą ukochaną rodzicielkę. W poszukiwaniu sprawców rozpoczyna śledztwo na 

własną rękę, w trakcie którego odkryje mroczne rodzinne sekrety, układy, machinacje i animozje, które nie były 

bez związku ze śmiercią jego matki.  
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13. The square / reżyseria, scenariusz Ruben Östlund.- Warszawa : Gutek Film, 

[2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakość życia , Relacje międzyludzkie , Szwecja , Film 

fabularny , Film obyczajowy , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1220/KF 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Christian (Claes Bang) ma wszystko pod kontrolą. Jest atrakcyjnym mężczyzną o wielkim uroku osobistym. 

Niedawno się rozwiódł i lubi wdawać się w niezobowiązujące romanse, a młoda amerykańska dziennikarka 

(Elisabeth Moss) może okazać się jego nowym trofeum. Na co dzień Christian jest dyrektorem prestiżowego 

muzeum sztuki nowoczesnej, co daje mu władzę i idealną pozycję społeczną. Do tego przykładnie opiekuje się 

córkami, jeździ kosztującą fortunę Teslą i wspomaga potrzebujących - zwłaszcza, jeśli nie wymaga to od niego 

zbyt dużego wysiłku. Jednak podczas przygotowań do premiery instalacji "The Square", z którą wiąże ogromne 

nadzieje, utrzymanie starannie pielęgnowanego wizerunku okaże się być dla niego nie lada wyzwaniem.  

 

 

14. Thor : Ragnarok / reżyseria Taika Waititi ; scenariusz Craig Kyle, Christopher 

Yost.- Warszawa : Galapagos, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Thor (postać mitologiczna) , Humor , Mitologia 

skandynawska , Podróże międzyplanetarne , Postacie mitologiczne , Walka dobra ze 

złem , Film fabularny , Film fantastyczny , Film przygodowy 

Sygnatura:  WG-F/1215/F 

Nowości:  2018-05 

 

 

Thor zostaje uwięziony po drugiej stronie wszechświata. Osłabiony i pozbawiony młota musi znaleźć sposób, by 

powrócić do Asgardu i stawić czoła bezwzględnej i wszechpotężnej Heli oraz powstrzymać Ragnarok - "zmierzch 

bogów", zagładę świata i całej asgardzkiej cywilizacji. Przedtem jednak musi stanąć do gladiatorskiego pojedynku 

na śmierć i życie z byłym sprzymierzeńcem i członkiem drużyny Avengers - niesamowitym Hulkiem!  

 

 

15. Wind river : na przeklętej ziemi / reżyseria, scenariusz Taylor Sheridan.- 

Warszawa : Monolith Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Indianie , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Stany 

Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1221/S 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Pracujący na terenie indiańskiego rezerwatu Wind River lokalny tropiciel Cory Lambert (Jeremy Renner) znajduje 

w pokrytych śniegiem leśnych ostępach zwłoki nastoletniej dziewczyny. Przed śmiercią ofiara została brutalnie 

zgwałcona. Na miejsce zbrodni przybywa młoda agentka FBI Jane Banner (Elizabeth Olsen). Jest 

niedoświadczona, nie zna ludzi, a miejscowi nie ufają obcym, tym bardziej białym. Czy korzystając z pomocy 

Lamberta uda się jej skłonić do mówienia zamkniętą indiańską społeczność i odnaleźć sprawców, zanim sypiący 

śnieg zatrze wszystkie ślady?  
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16. Wszyscy moi mężczyźni / reżyseria, scenariusz Hallie Meyers-Shyer.- Warszawa 

: Kino Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Film fabularny , Komedia 

romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1216/KF 

Nowości:  2018-05 

 

 

 

Po rozstaniu z mężem, Alice (Witherspoon) wraz z córkami opuszcza Nowy Jork. W Los Angeles wraca do 

rodzinnego domu, znajduje pracę oraz szkołę dla dzieci. I tylko sprawy sercowe odkłada gdzieś na bok. Wszystko 

zmienia się, gdy w dniu urodzin poznaje trzech uroczych facetów, którzy – podobnie jako ona – przybyli do LA                 

w pogoni za marzeniami. Cała trójka pozostaje bez dachu nad głową i Alice, wbrew rozsądkowi, pozwala im 

zamieszkać u siebie. Tak rozpoczyna się pasmo damsko-męskich komplikacji, które z czasem przekształcają się              

w coś o wiele więcej. To jednak nie koniec wrażeń. Prawdziwe emocje zaczną się, gdy do drzwi Alice zapuka jej 

dawny mąż… Czy dla miłości warto rozpoczynać wszystko od nowa?  

 

 

17. Zwyczajna dziewczyna / reżyseria Lone Scherfig ; scenariusz Gaby Chiappe.- 

Warszawa : M2 Films, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Evans, Lissa. Their finest hour and a half , Emancypacja 

kobiet , Kobieta , Produkcja filmowa , Scenarzyści filmowi , Londyn (Wielka 

Brytania) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1230/KF 

Nowości:  2018-05 

 

 

Catrin jest początkującą scenarzystką i właśnie zdobyła swoją wymarzoną posadę. W słynnej wytwórni filmowej 

trwają prace nad ogromnym i niezwykle ważnym projektem - produkcją, która podniesie obywateli na duchu. 

Szybko okazuje się jednak, że jej jedyna rola to wymyślanie "gadki szmatki", czyli... kobiecych dialogów. A na 

dodatek na planie wszystko kręci się wokół podstarzałego aktora z rozbuchanym ego, zarozumiałego reżysera, 

zwariowanej agentki i... przystojnego scenarzysty, który nie wierzy, że jakakolwiek kobieta może być lepsza od 

niego. Catrin postanawia udowodnić mu, jak bardzo się myli. I wkrótce oboje przekonują się, że to życie pisze 

najciekawsze scenariusze! 

 
 
 


