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Nowości 2018 – PAŹDZIERNIK 

 

 

Literatura piękna 

 
 

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

 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Uprowadzenie , Uwodzenie , 

Sycylia (Włochy) , Powieść erotyczna , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

2. 5 / Erica Spindler ; przełożył Jacek Żuławnik.- Warszawa : Edipresse Polska, 

copyright 2018. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Micki Dare (postać fikcyjna) , Zach Harris (postać fikcyjna) , 

Prywatni detektywi , Samobójstwo , Luizjana (Stany Zjednoczone) , Nowy Orlean 

(Stany Zjednoczone) , Śledztwo i dochodzenie , Zjawiska paranormalne , Powieść , 

Fantastyka , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 
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Kiedy podczas przyjęcia z okazji otwarcia nowego luksusowego hotelu i apartamentowca z balkonu skacze jego 

właściciel, bogaty deweloper, na miejsce zdarzenia przybywają detektyw Micki Dare i Zach Harris.Kiedy Micki 

otrzymuje tajemniczą przesyłkę od swojego nieżyjącego od kilku lat kolegi i mentora, Zach zaczyna podejrzewać, 

że sprawa, nad którą pracują, nie należy bynajmniej do zwyczajnych, i że policjanci mają do czynienia                         

z nadnaturalną siłą, raz jeszcze zagrażającą miastu.Pewne aspekty sprawy niepokojąco przypominają 

niewyjaśniony przypadek sprzed kilku lat i sprawiają, że dla Micki staje się ona coraz bardziej osobista. Tym 

razem to jej życie zostaje położone na szali. Powstrzymanie przestępcy będzie wymagało pomysłowości                     

i szczególnych zdolności zarówno ludzi, jak i Strażników Światła. Czy jednak uda się to zrobić, zanim jedno                      

z nich straci życie?  

 

 

3. Adam / Agata Czykierda-Grabowska.- Kraków : OMG Books, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Rodzina zastępcza , Trudne sytuacje życiowe , 

Zakochanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Adam nie zaznał w życiu szczęścia. Po trudnym dzieciństwie i tragicznej śmierci matki trafił do domu 

tymczasowego, żeby doczekać osiemnastych urodzin. Później miał być zdany sam na siebie, sam stawiać czoła 

swoim lękom, koszmarom i niebezpieczeństwu, od którego nikt nie mógł go uchronić. Nie spodziewał się, że los 

postawi na jego drodze dziewczynę o zielonych oczach i wielkim sercu, które czuje zbyt mocno. Nie wiedział, że 

ona także skrywa bolesną tajemnicę, której dotychczas nikomu nie wyjawiła. Nie mógł przewidzieć, że zrodzi się 

między nimi miłość - czysta i młodzieńcza, ale też namiętna i obezwładniająca. Miłość, która uratuje ich na tysiąc 

różnych sposobów.  

 

 

4. Adept / Adam Przechrzta ; ilustracje Przemysław Truściński.- Lublin : Fabryka Słów, 

2016. 

(Materia prima / Adam Przechrzta ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alchemia , Demony , Historia alternatywna , Wojna , 

Warszawa , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Warszawa początek dwudziestego wieku. W środku miasta pojawia się enklawa, jej rozrost może powstrzymać 

jedynie mur nabity srebrnymi prętami. Nikt nie wie, skąd się wzięła, dlaczego zmienia się tam układ ulic i wygląd 

kamienic. Identyczne strefy znajdują się w Moskwie i Petersburgu. Pozornie normalne życie tuż obok emanacji 

wynaturzonego świata pełnego stworzeń rodem z mrocznych legend. Do strefy zapuszczają się jedynie carskie 

patrole i alchemicy w poszukiwaniu składników do swoich eksperymentalnych leków. Polski alchemik Olaf 

Rudnicki oraz oficer elitarnej carskiej gwardii, muszą zmierzyć się z zagrożeniem, stawiając na szali nie tylko 

życie. Na domiar złego narasta konflikt miedzy mocarstwami, nieubłaganie zbliża się wojna. Pojedynki, zakazane 

eksperymenty i narastające wrzenie w mieście, prowadzą do finału, którego nikt się nie spodziewa.  
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5. Amy i Isabelle / Elizabeth Strout ; z angielskiego przełożyła Agnieszka 

Wyszogrodzka-Gaik.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Samotne matki , Tajemnica , Nowa Anglia 

(Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Isabelle i Amy są pod wieloma względami jak każda matka i jej szesnastoletnia córka - mieszanką miłości                        

i nienawiści. Prowadzą zwykłe, przewidywalne życie w plotkarskim miasteczku przemysłowym Shirley Falls, 

przepełnione frustracją i narastającym między nimi napięciem. Kiedy się wydaje, że gorzej już być nie może, Amy 

odkrywa swoją seksualność. Przepaść między matką a córką pogłębia się. Nie da się przerzucić nad nią mostu do 

czasu, aż Isabelle zacznie się przyglądać swojej przeszłości. A są tam tajemnice, których bardzo się wstydzi, 

szczególnie przed Amy.  

 

 

6. Anka i diabeł stróż / Nina Majewska-Brown.- Warszawa : Edipresse Polska, 

copyright 2018. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przeprowadzka , Wieś , Media społecznościowe , 

Przemoc psychiczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Anka jest nieustannie zaskakiwana przez życie i najbliższych. Nie dość, że przeprowadza się na znienawidzoną 

wieś, że nareszcie przeciwstawia się toksycznej szefowej, że w wieku czterdziestu lat ma zostać babcią, to                      

w dodatku sama się zakochuje. I nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że mężczyznę zna tylko                    

z monitora komputera. Co sprawia, że pożycza ukochanemu pieniądze, sama się zadłużając? Że dla niego 

oszukuje przyjaciół, a w końcu zrywa z nimi kontakt? Jaką moc ma ten wirtualny mężczyzna, że tylko u jego boku 

dostrzega szansę na własne spełnienie? Oto historia o tym, jak zaślepienie potrafi zniszczyć to, co udało nam się 

zbudować, odebrać spokój i poczucie bezpieczeństwa.  

 

 

7. Bez opamiętania / Tina Mouneimné Van Roeyen.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rozwód , Samorealizacja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Na początku była separacja, poczucie upadku i rozwód, a potem... zaczęło się prawdziwe życie. Oto historia 

kobiety - kolorowego ptaka - która wyzwoliła się z pułapki pozornego komfortu i odważyła całkowicie zmienić 

swoją egzystencję. Jak na nowo rozbudzić w sobie apetyt na życie? Jak wygląda droga w głąb siebie? Czy 

wystarczy iść na imprezę, znaleźć sobie kolejnego męża czy też wyjechać na koniec świata? Zmagania z siłą 
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konwenansów w pojedynkę nie są łatwe, jednak ona się nie poddaje i próbuje znaleźć receptę na szczęście, według 

własnych zasad.  

 

 

8. Bezimienni / Mirosława Kareta.- Wznowienie- Kraków : Wydawnictwo WAM, 

2017. 

(Saga rodu Petrycych / Mirosława Kareta ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Lotnicy , Kraków (woj. 

małopolskie) , Powieść obyczajowa , Powieść wojenna , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Heroiczna miłość, polskie podziemie i walka o pamięć  Nikt nie mógł się o nim dowiedzieć. Odkrycie przez 

Niemców rannego lotnika RAF-u byłoby druzgocące dla krakowskiej konspiracji. Pelagia wiedziała, że dla dobra 

wszystkich musi dochować tajemnicy. Wszystko się zmieniło, kiedy kilkadziesiąt lat później przyjechała do 

Polski. Ale jej opowieść była tak nieprawdopodobna, że nawet najbliższa rodzina w nią nie uwierzyła… Dopiero 

Ania Petrycy, córka znanego lekarza i polityka, postanowiła pomóc ciotce w odnalezieniu świadków tamtych 

wydarzeń. Czy uda im się odtworzyć losy załogi Liberatora, alianckiego bombowca, który rozbił się pod koniec 

wojny na krakowskim Zabłociu? W drugiej części sagi rodu Petrycych Autorka ponownie zaprasza w niesamowitą 

podróż ulicami wojennego Krakowa, który skrywa o wiele więcej tajemnic, niż mogłoby się wydawać. 

 

 

9. Białe zwierzęta są bardzo często głuche / Ivana Myšková ; przełożyła z języka 

czeskiego Elżbieta Zimna, [wstęp Mariusz Szczygieł].- Warszawa : Dowody na 

Istnienie Wydawnictwo - Fundacja Instytut Reportażu,  2018. 

(Stehlík) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-czes. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Zasłona ; Zew galasów ; Zapach domu ; Zgryźliwiec ; Podszewka ; Niebezpieczeństwo czyhające na drogach 

dojazdowych ; Kobieta z żabą ; Hostel ; Suka albo czas na szczerość ; Białe zwierzęta są bardzo często głuche ; 

Długa czerwona nić. To historie ludzi, którzy wydają się do nas bardzo podobni, ale w pewnej chwili robią coś 

zupełnie nieoczekiwanego. Ludzi, którzy są uwięzieni w swoim życiu jak… biały jeleń w starej oponie. Ludzi, 

którzy stają nago w oknie, nie znoszą świąt, kroją galasy, wyprowadzają żaby na smyczy, budują urządzenia do 

łapania czasu... Ludzi, którzy zmagają się z otaczającym ich światem, ale wszystkie nieszczęścia sprowadzają na 

siebie sami. Swoją bezmyślnością, niedbalstwem, egoizmem, a czasami zbyt wielką gorliwością.  Wszyscy 

szukają czegoś bardzo ważnego, ale nie potrafią tego znaleźć. Każde opowiadanie Autorka poprzedza cytatem                  

z klasyka XX-wiecznej literatury, co - jak zauważył jeden z czeskich krytyków - sugeruje z czyją twórczością 

czuje powinowactwo. Jej opowiadania otwierają między innymi: Musil, Gombrowicz, Mann czy Bernhardt.                   

W Czechach pisano, że ten zbiór opowiadań to książka o ludziach czasów, w których zwiększa się spożycie 

antydepresantów.  
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10. Bliżej nieba / Kate Breslin ; tłumaczenie Elżbieta Zawadowska.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lotnicy wojskowi , Pielęgniarki i pielęgniarze , Szpiegostwo , 

I wojna światowa (1914-1918) , Bruksela (Belgia) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Évelyne Marche, brytyjska pielęgniarka z Oxfordu, mieszka podczas I wojny światowej w okupowanej przez 

Niemców Brukseli, dzieląc czas pomiędzy pracę w szpitalu w dzień i w kawiarni wieczorem. A przynajmniej takie 

stwarza pozory… Nikt nie podejrzewa, że wypełnia również ważną szpiegowską misję dla belgijskiego ruchu 

oporu. Pewnego dnia Éve dostrzega spadający samolot. Kiedy jako pierwsza dociera na miejsce wypadku,                    

w rannym pilocie rozpoznaje kapitana Królewskiego Korpusu Lotniczego, Simona Forrestera. Ryzykując życie, 

ukrywa go przed Niemcami, jednak niebezpieczeństwo narasta i mnożą się tajemnice…  

 

 

11. Brzuch Matki Boskiej / Marta Handschke.- Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Spisałam te kilka rodzinnych opowieści, zanim odejdą w niepamięć. Zbierałam je przez parę lat. W weekendy 

jeździłam do Ustki i nagrywałam na prymitywny dyktafon losy wszystkich moich kobiet. Zaczęłam od cioci Ziuty, 

której własna przeszłość mieszała się już w głowie. Czasem, gdy z Afryki przyjeżdżała babcia Kazia, starałam się 

uwiecznić także jej losy, choć nie było to łatwe, bo nie należy do wylewnych. Sama także przypominałam sobie 

mnóstwo historii, które słyszałam w dzieciństwie i których absurdalność lub dramatyzm wywoływały we mnie 

niepokój. Dręczyła mnie niesprawiedliwość wydarzeń i chciałam wyjawić to, co sprytnie ukrył czas. Powstała 

opowieść o trudnych losach kobiet w mojej rodzinie, skrzętnie ukrywanych tragediach, przekazywanych                          

z pokolenia na pokolenie tajemnicach. O wzajemnej miłości, ale i konfliktach, starzeniu się, nudzie oraz 

powtarzalności. I o wykluczeniu mężczyzn, którzy zdradzali lub szybko odchodzili”. Marta - córka Gabrysi, 

wnuczka Kazi, prawnuczka Marianny Cztery pokolenia kobiet na życiowym szlaku od poleskiej wsi Gęś po 

rybacką Ustkę. Szlaku krętym, wyboistym, brukowanym tęsknotami za lepszym życiem - na wskroś kobiecymi                

i brzemiennymi w skutki niczym okrągły jak jabłko brzuch Matki Boskiej.  

 

 

12. Byle do przodu / Olga Rudnicka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Rodzeństwo , Ojciec , Przedsiębiorcy , Postawy , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 



6 
 

Maria marzy o własnej restauracji. O jej prowadzeniu, tak jak o gotowaniu, nie ma pojęcia, ale od czego jest 

kucharz i menedżer? Piotr, jej brat, zarządza centrum urody, choć nie odróżnia jogi od feng shui. Pomocy, 

zwłaszcza finansowej, w spełnieniu tych marzeń rodzeństwu udziela ojciec, bogaty przedsiębiorca. Maria i Piotr 

nie mają złudzeń. Za darmo umarło. Ta propozycja musi mieć drugie dno. Co tak naprawdę planuje ich ojciec? Za 

wszelką cenę postanawiają się tego dowiedzieć. Szpiegostwo, szantaż, przekupstwo, nie cofną się przed niczym, 

by dociec prawdy i ubiec knowania ojca. Wszystkie chwyty są dozwolone!  

 

 

13. Clarissa / Jack Lauriger ; [tłumaczenie Justyna Lenk].- Warszawa : Wydawnictwo 

Lira, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anglicy za granicą , Kobieta , Podróże służbowe , 

Samopoznanie , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Czasem wystarczy drobny impuls, by nieuświadomione pragnienia znalazły swoje ujście i zmieniły bieg naszego 

życia... Clarissa to mieszkanka Londynu, kobieta sukcesu, mężatka z dwójką dzieci, która przyjeżdża do Polski na 

pół roku. Jak ta zawodowa misja wpłynie na jej małżeństwo? Jaką rolę odegra w życiu bohaterki tajemnicza 

Anna? Clarissa odbędzie podróż do wnętrza samej siebie i zmierzy się z zupełnie nowymi doświadczeniami                   

w sferze emocji, seksu i uczuć.  

 

 

14. Czerwony alarm / James Patterson & Marshall Karp ; tłumaczenie Danuta 

Stadnik.- Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2018. 

(NYPD Red / James Patterson & Marshall Karp ; [5]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita społeczna , Fundacja , Policja kryminalna , Zabójstwo , 

Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

RED to wyjątkowy oddział policji stworzony przez burmistrza Nowego Jorku. Wybrani detektywi prowadzą 

śledztwa, w które są zamieszani ludzie z pierwszych stron gazet - politycy, aktorzy i sportowcy. Elita chroni elitę. 

Miastem, które podobno nigdy nie zasypia, wstrząsają kolejne okrutne zbrodnie. Del Fairfax zginął w wybuchu 

podczas przyjęcia charytatywnego. Arnold Zimmer, jego wspólnik, został zamordowany w kampusie Rockefeller 

University. W obu przypadkach ładunki wybuchowe umieszczono z dużą precyzją, tak by nie było innych ofiar. 

Fairfax i Zimmer uchodzili za obywateli bez skazy, nie mieli wrogów, a ich fundacja cieszyła się dobrą sławą. 

Kolejnego wspólnika, Nathana Hirscha, znaleziono przykutego do bomby na Foley Square. To może być przełom 

w śledztwie, o ile Hirsch zacznie zeznawać i zdąży wyjawić całą prawdę o fundacji, zanim zabójca uzna, że i ten 

„wzorowy obywatel” zasłużył na śmierć.  
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15. Danie główne / Marcin Radwański.- Warszawa : Wydawnictwo CM, 2017. 

(Nowy Polski Kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kucharze , Restauracje , Zielona Góra (woj. lubuskie) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Wczesne lato w Zielonej Górze, niewielkim mieście zachodniej Polski. Kucharz, znanej restauracji serwującej 

kuchnię francuską znajduje w zamrażarce rozczłonkowane ciało nieznanej kobiety. Za rozwikłanie tej sprawy 

bierze się Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej, na czele z panią inspektor Agnieszką Wiertelak. Śledztwo 

jest skomplikowane, a podejrzanych coraz więcej. Czy zamieszany jest w to właściciel lokalu, Michael Giroud                

i jego pracownicy? Kim jest sama ofiara? Czy starsza aspirant Anna Włodarczyk, marząca o awansie, poradzi 

sobie z zadaniami i poukłada przy okazji swoje życie osobiste? Do ekipy zostaje włączony komisarz Piotr Tonder, 

który po ostatnim śledztwie przebywa na zwolnieniu chorobowym. Rozpoczyna swoje prywatne dochodzenie, 

które ma pomóc w złapaniu bestialskiego mordercy. Czy danie główne będzie smakować rozwiązaniem zagadki?  

 

 

16. De profundis : listy i impresje więzienne / Oscar Wilde ; [przekład Róża 

Centerszwerowa[!]].- Warszawa : Wydawnictwo CM, 2018. 

(CM Klasyka. Klasyka Literatury Angielskiej.) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wilde, Oscar (1854-1900) , Pisarze angielscy , Reading 

(Wielka Brytania) , Autobiografia , Listy 

Sygnatura:  WG-82-6 

Nowości:  2018-10 

 

 

De profundis to książka leżąca na pograniczu spowiedzi złamanego człowieka i eseju poświęconego istocie sztuki. 

W listach do przyjaciela Wilde rozpatruje swoje dotychczasowe życie, w bezkompromisowy sposób pisze                      

o kulturze i sztuce XIX wieku, a także opisuje angielskie więzienie - wyjątkowo poruszające i zawierające wiele 

ciekawych spostrzeżeń są listy dotyczące reform więziennictwa. Dla każdego, kogo interesuje ten wielki twórca, 

jest to pozycja obowiązkowa.  

 

 

17. Denar dla szczurołapa / Aleksander R. Michalak.- Zakrzewo : Wydawnictwo 

Replika, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Flecista z Hameln (postać legendarna) , Legendy i podania , 

Szczur , Zjawiska paranormalne , Bliski Wschód , Wielka Brytania , Powieść , 

Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Orientalista i awanturnik Gabor Horthy natrafia na zagadkowe prace XIX-wiecznego teologa Augusta Erdmanna. 

Tuż przed śmiercią profesor znacznie odbiegł od swoich dotychczasowych zainteresowań, skupiając się na 

badaniu legendy o Szczurołapie z Hameln. Ta tajemnicza postać z XIII wieku, oszukana przez mieszkańców, 

miała przy dźwiękach fletu wyprowadzić z miasta wszystkie dzieci, które następnie przepadły bez wieści. 
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Przerwane studia Erdmanna zainteresowały Horthyego, kiedy okazało się, że postać Szczurołapa-Flecisty 

regularnie pojawia się na kartach historii. Od setek lat, w różnych częściach świata, jego przybycie zwiastują 

niezwykłe zjawiska. I plagi szczurów... Podążając za kolejnymi wskazówkami, Horthy sięga do przepastnych 

zbiorów bibliotecznych urokliwej Tybingi, odwiedza pachnące przyprawami miasta Bliskiego Wschodu. 

Poszukuje odpowiedzi w barwnym środowisku specjalistów od starożytnej demonologii i historii Orientu.                          

W chłodnym i deszczowym Oksfordzie, gdzie mieszkał Erdmann i jego uczniowie, odnajduje coś więcej niż tylko 

zagadki przeszłości. Z czasem coraz bardziej odczuwa oddziaływanie sił, których nie potrafi pojąć.  

 

 

18. Dlatego od ciebie odeszłam / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Trójkąt miłosny , Wybory 

życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

W „Dlatego od ciebie odeszłam” splatają się losy dwóch różnych kobiet, stojących przed uniwersalnym 

dylematem: rozum czy serce? Poznajcie dramatyczną historię Marianny, której wojna pokrzyżowała życiowe 

ścieżki oraz współczesną historię miłosnego trójkąta - pomiędzy młodą, pełną życia studentką z Gdańska, jej 

byłym chłopakiem zmagającym się z problemami oraz pozornie wymarzonym partnerem. Czasami miłość, która 

rodzi się między dwojgiem ludzi, nie wystarcza, by wszystko mogło potoczyć się szczęśliwie…   

 

 

19. Dom bez klamek / Jędrzej Pasierski.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. 

(Ze Strachem) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nina Warwiłow (postać fikcyjna) , Szpitale psychiatryczne , 

Praga (Warszawa ; część miasta) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

12 grudnia rano pielęgniarka na oddziale C8 szpitala psychiatrycznego w Weseliskach dokonuje makabrycznego 

odkrycia. W nocy jeden z pacjentów został brutalnie zamordowany. Podejrzenie pada na pozostałych chorych                 

i personel medyczny. Policja, która wkrótce przyjeżdża na miejsce zdarzenia, nie może pozwolić, by ktokolwiek 

opuścił oddział. C8 zostaje zamknięte dla świata. Niebawem okaże się, że pytań jest więcej niż odpowiedzi,                

a przeszłość osób zamieszanych w zbrodnię pełna jest mrocznych tajemnic, przemocy, bólu i zła. Splątane wątki 

śledztwa próbuje rozwikłać podkomisarz Nina Warwiłow. Jednak morderstwo w szpitalu psychiatrycznym to nie 

jedyne, co zaprząta jej myśli. Musi poradzić sobie ze swoją przeszłością i podjąć trudne decyzje, które zaważą na 

jej przyszłości. Czasami własne wspomnienia mogą być więzieniem, z którego najtrudniej się wyrwać… „Dom 

bez klamek” to pierwszy tom z cyklu powieści kryminalnych z Niną Warwiłow.  
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20. Dom na farmie / Ruth Logan Herne ; tłumaczenie Joanna Olejarczyk.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2018. 

(Ranczo Staffordów / Ruth Logan Herne ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kowboje , Ojcowie i córki , Waszyngton (Stany Zjednoczone ; 

stan) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Czy porzucony mężczyzna i kobieta pozbawiona nadziei będą umieli współpracować dla dobra dwójki 

wspaniałych dzieci? Po tym, jak bracia Nicka Stafforda wyjechali w pogoni za własnymi pasjami, on pozostał                

w stanie Waszyngton, pracując na rozległym rodzinnym ranczu. Jednak najcięższą pracą okazuje się dla niego 

samotne wychowywanie córek. Jako dziecko Nick patrzył na rozpad małżeństwa swoich rodziców i nieudolność 

wychowawczą ojca - jest więc zdeterminowany, by „pokazać mu, jak to się robi”. Pomimo tego postanowienia                  

w trzy lata po tym, jak porzuciła go żona, nie radzi sobie z kłopotami szkolnymi starszej latorośli, a obie 

dziewczynki przejawiają problemy emocjonalne, które zmuszają Nicka, by ponownie rozważył swój powzięty              

w uporze plan. Życie doktor Elsy Andreas rozpadło się z powodu tragedii, po której porzuciła zawód i praktykę 

terapeutki rodzinnej i zaszyła się w domu w lesie na obrzeżach Gray’s Glen. Jej siostra - dyrektorka lokalnej 

szkoły - wierzy, że Elsa da radę pomóc córkom Stafforda, a praca z dziećmi wyciągnie ją zza bariery ochronnej, 

którą wokół siebie zbudowała. A lato na ranczu Staffordów oznacza pełnię życia i bogactwo wyzwań…   

 

 

21. Dom na wzgórzu / Peter James ; z angielskiego przełożył Robert Waliś.- Warszawa 

: Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchy , Rodzina , Nawiedzone domy , Horror , Powieść 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Ollie Harcourt na widok imponującej georgiańskiej posiadłości położonej na wzgórzu Cold Hill nie może 

powstrzymać entuzjazmu. Oczami wyobraźni widzi swoją szczęśliwą rodzinę odpoczywającą na tarasie                           

z widokiem na jezioro, córkę biegającą z psami po ogromnym ogrodzie, szyld firmy dumnie wiszący nad bramą 

wjazdową... Ten dom to marzenie! Żona Olliego, Caro, podchodzi do przeprowadzki mniej optymistycznie,                   

a dwunastoletnia córka, Jade, nie jest zadowolona z rozstania z przyjaciółmi. Ale od pierwszego dnia staje się 

jasne, że Harcourtowie nie są jedynymi mieszkańcami Cold Hill. Gdy dom zwraca się przeciwko nim, nie 

pozostaje nic innego, jak pogrążyć się w jego mrocznej historii...  

 

 

22. Domina / L. S. Hilton ; z języka angielskiego przełożyła Katarzyna Różycka.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Galerie sztuki , Historycy sztuki , Zabójstwo , Zaginione dzieła 

sztuki , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-10 
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Od momentu otwarcia swojej własnej galerii sztuki w Wenecji Judith Rashleigh, teraz Elizabeth Teerlinc, 

wreszcie może przestać uciekać. Ma pieniądze, styl życia i garderobę, o jakich zawsze marzyła, nie wspominając  

o zainteresowaniu ze strony rosyjskiego miliardera. Kiedy jednak, w wyniku niespodziewanego spotkania na 

Ibizie, pojawiają się zwłoki, tym razem nie za sprawą Judith, jej życie znowu znajduje się w niebezpieczeństwie,  

a ona czuje się bardziej samotna niż kiedykolwiek. Wydaje się, że uwikłała się w kradzież więcej niż jednego 

obrazu, a ktoś inny również gotów jest zabić za to, co do niego należy. 

 

 

23. Drań z Manhattanu / Vi Keeland, Penelope Ward ; tłumaczenie Edyta 

Stępkowska.- Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Editio Red) 

 

 

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

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Czy władczy finansista z ogromnymi pieniędzmi i jeszcze większym mniemaniem o sobie jest odpowiednim 

facetem dla krągłej Włoszki z Bensonhurst, której cechami charakterystycznymi są niewyparzony język                         

i oryginalna fryzura? Soraya Venedetta doskonale zdawała sobie sprawę, że nic z tego nie będzie. Mężczyzna, 

którego zauważyła w metrze, był niewiarygodnie przystojny, miał cudowny, niski głos, a do tego władzę                         

i pieniądze. Zachowywał się natomiast arogancko i despotycznie. Dziewczyna nie miałaby nic przeciwko 

bliższemu poznaniu pięknego drania, jednak szanse na to wydawały się bliskie zeru - dopóki Soraya nie znalazła 

jego zgubionego w metrze telefonu. Graham J. Morgan ma dopiero 29 lat, ale już jest uznanym biznesmenem, jego 

firma świetnie prosperuje. Mężczyzna całkowicie poświęcił się nauce i pracy, nic więc dziwnego, że odnosi 

imponujące sukcesy. Wszystko jednak się zmienia, gdy znajduje w swojej komórce zdjęcia nieznajomej piękności. 

Widać na nich fantastyczny dekolt, śliczne nogi i wyjątkowo zgrabny tyłek. A potem okazuje się, że dziewczyna 

ma także długie, lśniące włosy, słodką twarz anioła i iście diabelski temperament. Jednym celnym zdaniem burzy 

jego spokój na długo.  

 

 

24. Dziedzictwo Hryciów / Małgorzata Gutowska-Adamczyk.- Warszawa : Prószyński 

Media, 2018. 

(Cukiernia Pod Amorem / Małgorzata Gutowska-Adamczyk ; 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cukiernicy , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Druga część kolejnej serii "Cukierni Pod Amorem". Każdy dzień przynosi bohaterom nowe zawirowania,                      

a historie sprzed czterdziestu lat ciążą do dziś.  Sierpień 2016 roku. Cukiernia Pod Amorem znów zwycięża                   

w dorocznym konkursie na Ciastko Roku. Waldemara Hrycia drogo kosztują wątpliwości związane z kwestią 

wyłonienia zwycięzcy. Okazuje się, że za jego plecami knuje bliska mu kiedyś osoba. Ta zapomniana już prawie 

historia wraca teraz, wpływając na losy całej rodziny oraz miasteczka. Burmistrz Gutowa, jako organizator 

konkursu, czuje się odpowiedzialny za jego konsekwencje, plecie więc misterną polityczną intrygę, aby załagodzić 

ewentualne roszczenia Hryciów, a zwłaszcza swego największego oponenta - byłego burmistrza, obecnie posła 

Grzegorza Hrycia. Zbyszek Hryć, chociaż zdążył się już zaręczyć, nabrał poważnych wątpliwości co do swego 

związku z dziewczyną z Płocka, Martyną Nowak. Na to wszystko nieco z boku, patrzą nadal przebywające                   

w okolicy dawne mieszkanki Zajezierzyc: Monika Grochowska-Adams oraz Tessa Steinmeyer. Z bohaterami 
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współczesnych wydarzeń wiąże je niemal pięćdziesięcioletnia więź, która okazuje się na tyle silna, że obie panie 

angażują się w rozgrywające się w Gutowie wypadki.  

 

 

25. Dziedzictwo Posłańca / Peter V. Brett ; przełożył Marcin Mortka ; ilustracje Dominik 

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

 

 

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

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Historia walki o ocalenie ludzkości została opowiedziana do końca. Wypełniło się przeznaczenie, bardowie mogą 

opiewać w pieśniach odwagę bohaterów. Ale to tylko część opowieści. Poznaj historię Briara, dziwnego chłopca, 

który nie walczy z demonami, a jednak przeżywa spotkania z nimi. Zanim odegrał wielką rolę w czasie 

krasjańskiej inwazji, był tylko dzieckiem, które przeszło przez piekło. Dowiedz się, jak wiele zmieniło się                     

w Potoku Tibbeta po wizycie Wybawiciela. Poczuj nadzieję przepełniającą strwożone serca na dźwięk rogu 

Opiekuna Harrala. Za plecami bohaterów zawsze stoją dzielni ludzie, których imiona nie rozbrzmiewają                         

w pieśniach.  

 

 

26. Dziewczęta wygnane / Maria Paszyńska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Publicat. 

Oddział, copyright 2018. 

(Owoc granatu / Maria Paszyńska ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Rodzina , Zesłańcy , Kresy 

wschodnie Rzeczypospolitej , Syberia (Rosja) , Iran , Powieść obyczajowa , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

Lato 1939 roku, Kresy. Elżbieta i Stefania, wchodzące w dorosłość bliźniaczki, spędzają beztroskie wakacje                   

w dworku dziadków. Sielankę przerywa warkot niemieckich samolotów. Wkrótce ze wschodu nadciąga Armia 

Czerwona. Rozpoczyna się dramatyczna walka o przetrwanie. Dziewczęta nie przypuszczają nawet, co szykuje dla 

nich los i jaką cenę przyjdzie im zapłacić za każdy dzień życia. Oparta na faktach wstrząsająca historia wygnanych 

kobiet, których tułaczy szlak wiódł z Rzeczypospolitej przez Syberię aż na Bliski Wschód.  

 

 

27. Dziewczyna z gór / Małgorzata Warda.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina zastępcza , Ojcowie i córki , Uprowadzenie , 

Bieszczady (góry) , Polska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Nadia była tylko jedenastoletnim dzieckiem, kiedy młody mężczyzna porwał ją z przyczepy kempingowej, 
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stojącej na tyłach domu rodziców, i wywiózł na pustkowie w górach, do chaty położonej w rozległych lasach, 

gdzie nie docierały dźwięki cywilizacji, żadna droga nie prowadziła do innych zabudowań, a nocami pojawiały się 

wilki. Sama ze swoim porywaczem dziewczynka musiała nauczyć się nie tylko życia w lesie, ale też zrozumieć, 

kim jest ten mężczyzna i dlaczego to właśnie ją skazał na taki los. Odkrycie tajemnicy zmieniło wszystko. Po 

latach porwanie Nadii pozostaje nierozwiązaną sprawą w policyjnych kartotekach. Tymczasem młoda kobieta               

w górach prosi przypadkowego kierowcę o pomoc. Sprawa Nadii może zyskać nowe oblicze. Dlaczego dopiero po 

tylu latach?  

 

 

28. Dzisiaj śpisz ze mną / Anna Szczypczyńska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Zdrada małżeńska , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Życie Niny, szczęśliwej mężatki i dumnej mamy, wydaje się spokojne i uporządkowane. W najmniej 

oczekiwanym momencie pojawia się Jan, młody i przystojny mężczyzna, który burzy ten spokój. I choć Nina 

broni się przed rodzącą się namiętnością, to nie może przestać marzyć o Janie. To on uwolnił w niej tęsknotę za tą 

dziewczyną, która była, zanim weszła w rolę żony i matki. Dzięki spotkaniu z nim znów czuje się piękną                          

i zmysłową kobietą. Czy dla dopiero co obudzonego uczucia warto poświęcić dotychczasowe, szczęśliwe życie? 

Nina staje przed trudną decyzją. W szarej, listopadowej Warszawie musi zmierzyć się z dawno zapomnianą 

młodzieńczą namiętnością. Jaką decyzję z dawno zapomnianą młodzieńczą namiętnością. Jaką decyzję podejmie? 

Piękna, życiowa powieść o prawdziwych uczuciach, miłości, namiętności i pożądaniu. Zmysłowa, ze szczyptą 

erotyzmu, który sprawia, że czyta się ją z przyjemnością i zapartym tchem.  

 

 

29. Dżozef / Jakub Małecki.- Wydanie 2 zmienione.- Kraków : Wydawnictwo SQN, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demony , Dresiarze , Szpitale , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Dresiarz Grzegorz, biznesmen Kurz, stary Maruda i ten Czwarty. Doborowe towarzystwo w jednej sali szpitalnej. 

Ich historia byłaby jednak zupełnie inna, gdyby nie włączył się w nią jeszcze ktoś: Joseph Conrad. Jego obecność 

zmienia tutaj wszystko. Grzesiek Bednar zostaje napadnięty na warszawskiej Pradze i trafia do szpitala ze 

złamanym nosem. Tu poznaje trzech mężczyzn, z którymi wyruszy do swoistego jądra ciemności: 

pięćdziesięcioletniego biznesmena, wiecznego malkontenta oraz Czwartego - wielbiciela prozy Josepha Conrada. 

To właśnie ten czwarty, Stanisław Baryłczak, stanie się przyczyną kłopotów. Majacząc, skłania Grzegorza do 

spisania swojej „ostatniej powieści”. Opowiada o małym Stasiu powołującym do życia kozła z drewna, który staje 

się jego towarzyszem i przekleństwem. Opowieść Czwartego z każdym dniem jest bardziej mroczna, a przestrzeń, 

w której przebywają mężczyźni, zaczyna się kurczyć. Sale znikają, a ściany zaczynają się do siebie zbliżać - 

wszystko to potęguje lęki bohaterów i wzmaga niepokój narastający w czytelniku.  
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30. Eleanor Oliphant ma się całkiem dobrze / Gail Honeyman ; tłumaczenie 

Magdalena Słysz.- Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Single (socjologia) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-szkoc.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Eleanor Oliphant ma się całkiem dobrze. Skończyła trzydzieści lat, jest filologiem klasycznym, ale pracuje                      

w księgowości, oszczędzając każdego pensa. Nosi niezniszczalny bezrękawnik, ma stały harmonogram posiłków              

i niechętnie rozmawia z kolegami z pracy. Uwielbia zakupy w Tesco i swoją jedyną roślinę doniczkową. Eleanor 

doskonale wie, jak przetrwać, ale nie wie, jak żyć. Nie brakuje jej niczego, z wyjątkiem… wszystkiego. Ludzie na 

ogół mają ją za wariatkę. Są jednak wyjątki - ci, którzy chcą jej pokazać, że życie może być lepsze, nie tylko 

„znośne”.  

 

 

31. Facet z pocztówki / Elżbieta Ceglarek.- Warszawa : [Elżbieta Ceglarek], copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Śmierć bliskiej osoby , Żałoba , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Joannę, bohaterkę najnowszej powieści Elżbiety Ceglarek, poznajemy w chwili, kiedy ma już za sobą uroczystości 

pogrzebowe, jej serce jednak wciąż trawi wielki ból. (…) Właśnie o tych emocjach targających kobietą, o życiu             

(a właściwie marnej egzystencji) po śmierci ukochanej osoby, o żałobie i przystosowaniu się do nowego życia,            

a także o kłamstwach i okrucieństwie, do jakiego zdolni są ludzie, pisze Ceglarek, czytelnik zaś poddaje się bez 

zahamowań tej fali emocji. Wiemy bowiem, że autorce doskonale udało się sportretować życie, że trafnie oddała 

uczucia targające tymi, którzy stracili swoich bliskich, którzy muszą nauczyć się bez nich żyć. (…) Książka 

odsłania przed nami nie tylko przewrotność losu, ale i ludzkiej natury, która jest doskonałym studium cierpienia 

oraz wychodzenia z tego żalu po stracie. Trudno nie zatopić się w powieści, nie śledzić z zapartym tchem 

przebiegu akcji, skoro autorka umiejętnie dawkuje wydarzenia, zaskakując, a niekiedy nawet szokując. To kolejna 

już publikacja w dorobku autorki, która adresowana jest przede wszystkim do kobiet, choć i mężczyźni znajdą 

płynącą z niej przyjemność. To również powieść, która daje nadzieje na to, że można zacząć od nowa i… że warto 

pracować nad swoim szczęściem.  

 

 

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

Poznańskiego, copyright 2018. 

(Dekada / Michał Larek ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rozbój , Zabójstwo , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 
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3 marca 1993 roku. Czterech mężczyzn napada konwój z pieniędzmi i porywa młodą kasjerkę. W mediach wrze, 

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

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

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

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

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

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

 

 

33. Gliniarz / Lauren Paige, Sierra Simone ; przełożył Marcin Stopa.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bibliotekarze , Dzieci , Policjanci , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Bibliotekarka Livia chciałaby mieć dziecko przed magiczną trzydziestką. Problem w tym, że postanowiła unikać 

mężczyzn, więc to marzenie może być trudne do zrealizowania. Kiedy na jej drodze staje seksowny 

funkcjonariusz hase Kelly i wyraźnie jest nią zainteresowany, Livia postanawia upiec dwie pieczenie na jednym 

ogniu. Zawierają ze sobą układ. Wydaje się, że wszystko zaplanowali, jednak czasami w parze z pożądaniem 

zaczynają iść uczucia.  

 

 

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

Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

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

mazowieckie) , Thriller , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że osoby te od lat uznawane były za zagubione...  
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35. Hipis / Paulo Coelho ; przełożyła Teresa Tomczyńska.- Warszawa : Drzewo Babel, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Coelho, Paulo (1947- ) , Hipisi , Miłość , Podróże , Przemiana 

duchowa , Wolność , Europa , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-brazyl. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

W swojej najbardziej autobiograficznej powieści Paulo Coelho pozwala nam przeżyć na nowo wielkie marzenie 

pokolenia hipisów o pacyfistycznej przemianie świata. Paulo jest długowłosym, zbuntowanym młodzieńcem, 

który pragnie zostać pisarzem. Uciekając przed brazylijską dyktaturą wojskową w 1970 roku wyrusza w świat               

w poszukiwaniu wolności i sensu ludzkiej egzystencji. W Amsterdamie spotyka Karlę, młodą Holenderkę, z którą 

legendarnym Magic Busem wyrusza do Nepalu, nowego kultowego miejsca na hipisowskiej mapie świata. Podróż 

przez Europę będzie początkiem ich niezwykłej historii miłosnej i głębokiej przemiany duchowej. Powieść                   

o wolności, o młodzieńczym buncie i poszukiwaniu siebie.  

 

 

36. Historia przemocy / Édouard Louis ; z francuskiego tłumaczyła Joanna 

Polachowska.- Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cierpienie , Ofiary gwałtu , Przemoc , Paryż (Francja) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Młody paryżanin wraca do domu w wigilijną noc po udanej kolacji z przyjaciółmi. Jest czwarta nad ranem i ulice 

są puste. Nieopodal domu zaczepia go nieznajomy. Decyzja o tym, czy zaprosi go do domu, czy nie, na zawsze 

zmieni życie głównego bohatera. Édouard Louis, młoda gwiazda literatury, nazywany francuskim Faulknerem, 

snuje fascynującą opowieść o tym, co dzieje się z człowiekiem, który doświadcza przemocy.  

 

 

37. Idealna dziewczyna / Carrie Blake ; z języka angielskiego przełożyła Anna 

Kowalska.- Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Portal społecznościowy , Seksualność , Nowy Jork 

(Stany Zjednoczone) , Powieść erotyczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Zderzenie z nowojorską rzeczywistością sprawia, że młoda Isabel Archer porzuca marzenia o karierze aktorskiej              

i zaczyna pracę w sklepie, żeby związać koniec z końcem. Wciąż szuka jednak nowej roli we własnym życiu. Gdy 

para przyjaciół zachęca ją do założenia konta na Tinderze, Isabel odkrywa, że wciąż może grać, zamieniając 

randki w mały teatr i obsadzając siebie w roli Dziewczyny Idealnej dla każdego mężczyzny. To dla niej niewinna 

zabawa, która kończy się buziakiem na dobranoc i niczym więcej - do czasu, gdy Isabel spotyka Matthew - 

diabelnie przystojnego i czarującego mężczyznę, który pracuje dla Vala Mortona, byłej gwiazdy kina i potężnego 
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magnata nieruchomości. Wkrótce reguły gry zaczynają się zmienać. Dziewczyna traci kontrolę nad scenariuszem  

i sama staje się marionetką posłusznie biorącą udział w rozmaitych seksualnych grach i wyzwaniach, które 

wymyśla jej nowy partner. Jednak czy to na pewno Matthew pociąga za sznurki?... Jaki będzie finał 

niebezpiecznej erotycznej gry, w którą zostają uwikłani młodzi kochankowie? Czy pozornie niewinnej Isabel uda 

się przejrzeć męską intrygę? I czy to możliwe, że Matthew cały czas ją oszukiwał?  

 

 

38. Instynkt łowcy / Alex Kava ; tłumaczenie Katarzyna Ciążyńska.- Warszawa : 

HarperCollins Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maggie O'Dell (postać fikcyjna) , Ryder Creed (postać 

fikcyjna) , Dzieci , Uprowadzenie , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

W porównaniu do innych pomieszczeń tutaj panował bałagan. Na dużej korkowej tablicy wisiało mnóstwo zdjęć, 

przypięte jedno na drugim. Czasami widać było tylko grzywkę, nos czy oczy. Maggie poczuła, jak robi jej się 

niedobrze. To niemożliwe, żeby Dunn porwał i sprzedał aż tyle dzieci. Nagle jej uwagę zwróciło jedno zdjęcie. 

Objęci chłopiec i dziewczynka uśmiechali się do obiektywu. Podpis głosił: Brodie i Ryder. 10.10.01. Agentka 

Maggie O’Dell jest niemal pewna, że na fotografii może być zaginiona przed laty siostra Rydera Creeda, z którym 

wielokrotnie pracowała. Wspólnie rozpoczynają śledztwo, by wreszcie ustalić, co przed laty stało się z Brodie 

Creed. Im więcej faktów poznają, tym bardziej dochodzą do wniosku, że niektórzy ludzie utracili resztki 

człowieczeństwa. 

 

 

39. Intrigo / Håkan Nesser ; przełożyła Małgorzata Kłos.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Kobieta planująca odwet na niewiernym mężu; zdradzony mąż, któremu - jak sądził - udało się zemścić na chcącej 

go opuścić żonie; dziewczyna, która przed trzydziestu laty zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. 

Wszystkie opowieści, choć pozornie niesplecione ze sobą, w mroczny sposób łączą przeszłość z teraźniejszością, 

odkrywając przy tym psychologiczne tło zbrodni. Nesser w typowym dla siebie stylu, krok po kroku prowadzi 

czytelnika do tajemnicy kryjącej się w każdej z tych historii.  

 

40. Ja jestem Halderd / Elżbieta Cherezińska.- Wydanie 1. w tej edycji.- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, [2017]. 

(Północna Droga / Elżbieta Cherezińska ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Wikingowie , Norwegia , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 
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Halderd. Potężna niczym król. Tajemnicza i nieprzenikniona jak magiczne znaki ryte w kamieniu i kości. 

Wyniosła w swojej samotności i cierpieniu. Przewodziła mężczyznom, kierowała ich losem, prowadziła do 

zwycięstwa, ale i do zguby. Wybrała jednego i temu ofiarowała własne życie. Dla niego stała się potężną 

władczynią i przeszła przez krew na spotkanie z nowym Bogiem. Halderd – milcząca, wypełniona czekaniem na 

Niemożliwe, zamknięta w swoich myślach, w huku wewnętrznej walki. Wielokrotnie czyniąca ofiarę z własnego 

życia dla tych, których wybrała, pokochała.  

 

 

41. Jak mogłaś / Heidi Perks ; tłumaczenie Daria Kuczyńska-Szymala.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Poszukiwania zaginionych , Przyjaźń , Zabójstwo , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Byłaś za nią odpowiedzialna, a teraz zaginęła... Charlotte, przyjaciółka Harriet, opiekuje się jej córką. Dziecko 

znika. Kobieta może przysiąc, że spuściła małą z oka ledwie na chwilę, że dziewczynka cały czas bawiła się                     

z innymi dziećmi. Przecież dbała o nią jak o własne dziecko! Zrozpaczona Harriet winą za nieszczęście obarcza 

Charlotte. Jak mogłaby jej wybaczyć? Dwa tygodnie później obie kobiety zmuszone są spotkać sie na 

komisariacie. Będą przesłuchiwane w sprawie pewnego morderstwa. Sytuacja zaczyna sie komplikować, bo na 

jaw wychodzą liczne aspekty. Harriet i Charlotta muszą zdecydować, czy wzajemnie sobie pomóc. Tak przecież 

robią najlepsze przyjaciółki, prawda?  

 

 

42. Jak w bajce / Danielle Steel ; przekład Barbara Kwiatkowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kopciuszek (postać fikcyjna) , Femme fatale , Macochy i 

pasierbice , Winnice , Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa , 

Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Camille dorastała w Napa Valley, w wielkim domu, który jej ojciec zbudował na wzór rodzinnego zamku                            

w Bordeaux. Miała idealne dzieciństwo, wypełnione luksusem i miłością rodziców. Po studiach wraca pomóc im 

prowadzić winnicę. Lecz bajka kończy się wraz z nagłą śmiercią matki... Sześć miesięcy po stracie żony 

zrozpaczony ojciec staje się łatwą zdobyczą dla tajemniczej, czarującej Francuzki. Camille jest zaszokowana jego 

decyzją o ponownym ślubie. Tylko ona dostrzega mroczną prawdę ukrytą za modnymi strojami i eleganckimi 

manierami macochy, z którą przyjdzie jej walczyć najpierw o swoje dziedzictwo, a potem o życie...  
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43. Jesienny poniedziałek / Stanisław Krzemiński ; świat bohaterów powieści 

współtworzyły Hanna Probulska-Dzisiów, Joanna Wojdowicz.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2018. 

(Drogi do wolności / Stanisław Krzemiński ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzeństwo , Miłość , Prasa kobieca , Kraków (woj. 

małopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

Jesień 1918 roku. Siostry Biernackie w cieniu wielkiej polityki i polskich starań o odzyskanie niepodległości toczą 

własne bitwy o niezależność. Sekretny romans Lali nabiera rumieńców z każdym kolejnym listem z Wiednia. 

Marynia, czekając na weselne dzwony, rzuca się w wir redakcyjnej pracy. Alina uczy się fachu od znakomitego 

dziennikarza Katznera i odkrywa, że jest kobietą godną pożądania. Dziewczęta planują przyszłość, którą może 

zmienić kilka listopadowych dni. W cyklu Drogi do wolności historia odzyskiwania przez Polskę niepodległości 

przenika się z opowieścią o wzlotach i upadkach, sukcesach i rozczarowaniach, radościach i dramatach kilku 

pokoleń kobiet.  

 

 

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

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

 

 

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

, Miłość , Kaszuby , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wierna faktom historycznym.  

 

 

45. Kochankowie / Anne B. Ragde ; przekład z języka norweskiego Ewa M. Bilińska, 

Karolina Drozdowska.- Sopot : Smak Słowa, 2018. 

(Saga Rodziny Neshov / Anne B. Ragde ; 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarstwo rolne , Rodzeństwo , Norwegia , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2018-10 
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Tormod Neshov nie jest w stanie bronić się przed wspomnieniami, które wracają do niego nocą, mimo że teraz jest 

już bezpieczny w domu opieki. Za nic na świecie nie chce odwiedzić Neshov, gdzie Torunn zdążyła już niemal 

doprowadzić podupadająca gospodarstwo do porządku, angażując się jednocześnie coraz bardziej w pracę                      

w biurze pogrzebowym Margida. Erlend bierze bezpłatny urlop, by doglądać remontu willi w Klampenborg i życie 

byłoby cudowne, gdyby nie drakońska dieta, którą narzucił sobie Krumme. Kochankowie to piąty tom w serii, 

którą rozpoczęła bestsellerowa Ziemia kłamstw. Anne B. Ragde stworzyła kolejną wciągającą i pełną pozytywnej 

energii opowieść o ludziach, których zdążyliśmy pokochać – i o śmierci, która spada na nas brutalnie                               

i nieoczekiwanie oraz życiu, które musi toczyć się dalej. 

 

 

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

Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Joanna Chyłka (postać fikcyjna) , Kordian Oryński (postać 

fikcyjna) , Alpinizm , Oskarżenie , Wypadki w górach , Annapurna (Nepal) , Kryminał 

, Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

W drodze na Annapurnę, jeden z najgroźniejszych szczytów na świecie, ginie troje polskich wspinaczy. Ekipy 

ratunkowe odnajdują jedynie przysypane śniegiem, poskręcane liny, ale nie trafiają na żaden inny ślad po grupie. 

Kilka tygodni później jedyna członkini wyprawy pojawia się na granicy nepalsko-tybetańskiej, po czym zostaje 

zatrzymana. Polscy śledczy przewożą ją do kraju, gdzie ma odpowiadać za zabójstwo - okazuje się bowiem, że 

aby przeżyć w górach, doprowadziła do śmierci swoich towarzyszy. Co wydarzyło się w drodze na Annapurnę?              

I skąd śledczy mają dowody obciążające wspinaczkę? Oprócz znalezienia odpowiedzi na te pytania, Joanna 

Chyłka musi zmierzyć się z własnymi problemami i groźbami od człowieka twierdzącego, że to on niegdyś 

zaatakował ją kwasem…  

 

 

47. Kraina snów / Maria Paszyńska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Publicat. 

Oddział, copyright 2018. 

(Owoc granatu / Maria Paszyńska ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Rodzina , Zesłańcy , Kresy 

wschodnie Rzeczypospolitej , Syberia (Rosja) , Iran , Powieść obyczajowa , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

Bliźniaczki Elżbieta i Stefania cudem uszły z syberyjskiego piekła i podążając za Armią Andersa, wraz                           

z tysiącami Polek dotarły do Iranu. Egzotyczny kraj okazuje się dla ocalonych kobiet rajem na ziemi, jednak wciąż 

dręczą je wspomnienia traumatycznych doświadczeń. Czy w gorących promieniach słońca i cieple perskiej 

gościnności siostry zdołają odzyskać spokój, odnaleźć drogę do szczęścia? "Kraina snów" to oparta na faktach 

historia tułaczy wojennych, którzy na obczyźnie próbowali odbudować swoje życie. Poruszająca opowieść o sile 

miłości oraz człowieczeństwie nieznającym podziałów religijnych czy narodowych.  
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48. Kresowa opowieść. T. 3, Nadia / Edward Łysiak.- Gdańsk : Wydawnictwo Novae 

Res, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trudne sytuacje życiowe , Chorwacja , Polska , Włochy , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Kiedy pamięć o przeszłości zatruwa teraźniejszość. Po powrocie z Ukrainy i rozwiązaniu zagadki zaginięcia 

dwójki polskich turystów inspektor Andrzej Pilarski czuje, że nie czeka go już w życiu nic dobrego. Porzucony 

przez kobietę, z którą planował założyć rodzinę, popada w coraz większe rozgoryczenie i frustrację, a wkrótce 

dowiaduje się, że cierpi na nowotwór wątroby i jedyną szansą na ratunek jest przeszczep. Chcąc odciąć się choć na 

chwilę od negatywnych emocji, postanawia wyjechać w podróż życia do miejsc, które zawsze chciał zobaczyć. 

Nawet nie podejrzewa, że wymarzone wakacje we Włoszech i Chorwacji staną się początkiem mrożącej krew              

w żyłach historii, a przypadkowo spotkana piękna Ukrainka o imieniu Nadia poważnie namiesza mu w głowie... 

W tej pełnej napięcia powieści wątki współczesne nieustannie przeplatają się z dramatycznymi wspomnieniami 

świadków zbrodni wołyńskiej, udowadniając, że pragnienie zemsty jest jednym z najbardziej destrukcyjnych 

uczuć, z jakimi musi zmierzyć się człowiek.  

 

 

49. Królowa / Elżbieta Cherezińska.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piastowie (ród) , Świętosława (królowa Szwecji, Danii i 

Norwegii ; po 967-po 1014) , Kobieta , Władcy , Polska , Skandynawia , Powieść 

historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2016-10 

 

 

Nie łudźcie się, że wszystko już wiecie o Hardej. Teraz poznacie Królową. Narodził się Knut. Trzecie dziecko 

Świętosławy, jedyne, które w chwili przyjścia na świat okrzyknięto „synem królowej”. Coraz więcej graczy 

przestawia piony tej historii. Bolesław w sekrecie przed siostrą swata Tyrę z Tryggvasonem, jarl Sigvald, 

powtarzając: „jomswikingowie nie wtrącają się w sprawy królów”, sam zaczyna w nich mieszać. Sven pielęgnuje 

swą niechęć do Olava, „drugiego wodza”. Tyra znika. Tak kończy się Harda. Teraz nadchodzi czas Królowej. 

Nowi gracze i nowy wymiar tej historii. Od Roskilde do krainy zórz polarnych. Od Poznania przez Merseburg do 

Budziszyna, przez wszystkie wielkie wojny Bolesława. Od Pragi po Kijów. Od Gniezna przez tajemniczy Kałdus. 

I do Anglii, bo przecież nie jest tajemnicą, kim stanie się „syn królowej”…  

 

 

50. Królowa cukru / Natalie Baszile ; przełożył Robert Sudół.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Afroamerykanie , Gospodarstwo wielkoobszarowe , Matki i 

córki , Spadek , Stosunki rasowe , Trzcina cukrowa , Wdowieństwo , Luizjana (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 
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Charley Bordelon, Afroamerykanka i owdowiała matka zbuntowanej nastolatki, nieoczekiwanie otrzymuje                     

w spadku liczącą osiemset akrów plantację trzciny cukrowej. Porzuca dotychczasowe życie z zgiełkliwym, pełnym 

smogu Los Angeles, by przenieść się z córką w wiejskie rejony Luizjany. Prędko jednak przekonuje się, że uprawa 

cukru to domena białych mężczyzn, a oprócz szkodników toczących pola będzie musiała się też rozprawić                     

z chwastami uprzedzeń, pleniącymi się na luizjańskiej ziemi od stuleci. Upalne lato poprzedzające pierwsze zbiory 

to dla Charley czas próby pod niemal każdym względem - stawi czoło wymagającej niemal nadludzkich wysiłków 

odnowie podupadłej farmy, buntowi dorastającej, stęsknionej za domem córki, zgorzkniałemu i zagubionemu 

życiowo bratu, a wreszcie żądaniom własnego serca, które da o sobie znać po raz pierwszy od długich lat...  

 

 

51. Księżniczka popiołu / Laura Sebastian ; tłumaczył Mariusz Warda.- Poznań : Zysk 

i S-ka Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Theodosia (postać fikcyjna) , Księżniczki i królewny (postacie 

fikcyjne) , Niewolnictwo , Władcy , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Nie wszystkie bitwy wygrywa się dzięki sile… Theodosia miała sześć lat, kiedy jej kraj został zaatakowany, a jej 

matkę, Królową Ognia, zamordowano na jej oczach. Tego dnia Kaiser odebrał jej rodzinę, kraj i imię. Theo 

została koronowana na Księżniczkę Popiołu, a otrzymując hańbiący tytuł, miała się wstydzić w nowym życiu 

spędzonym jako więzień. Przez dekadę była niewolnicą we własnym pałacu. Znosiła niezliczone akty przemocy              

i kpiny ze strony Kaisera i jego dworu. Była bezsilna, a przeżyć w nowym świecie udało jej się tylko dzięki 

zakopaniu głęboko w swoim wnętrzu dziewczyny, którą była wcześniej. Pewnej nocy Kaiser zmusza ją do 

zrobienia czegoś niewyobrażalnego. Z krwią na rękach i nadzieją na odzyskanie utraconego tronu, Theo zdaje 

sobie sprawę, że przetrwanie już jej nie wystarczy. Posiada przy tym broń - umysł ostrzejszy niż jakikolwiek 

miecz. Przez dziesięć lat Księżniczka Popiołu patrzyła, jak plądrowano jej kraj i niewolono naród. Teraz to 

wszystko chce jednak zakończyć...  

 

 

52. Ku odległym brzegom / Elizabeth Camden ; tłumaczenie Magdalena Peterson.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bazy wojskowe , Pielęgniarki i pielęgniarze , Żołnierze , San 

Francisco (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Trudne dzieciństwo sprawiło, że pielęgniarka Jenny Bennett dzielnie stawia czoła wyzwaniom w dorosłym życiu, 

podczas pracy w bazie wojskowej w Presidio. Jednak nagły powrót przystojnego oficera marynarki wojennej, 

który sześć lat temu złamał jej serce, burzy jej wewnętrzny spokój. Porucznik Ryan Gallagher był jednym spośród 

garstki ludzi zdolnych wypełnić trudną zagraniczną misję. To zadanie zniszczyło jego reputację i złamało serce 

kobiety, którą prawdziwie pokochał. Tymczasem honor nie pozwala mu ujawnić, gdzie przebywał przez te 

wszystkie lata, ponadto zagroziłoby to powodzeniu misji i naraziło życie tysięcy ludzi. Dawne rany Jenny nie 

pozwalają zaufać Ryanowi, mimo iż on nie daje za wygraną i próbuje odzyskać jej względy. Kiedy wydaje się, że 

mężczyzna znalazł wreszcie wyjście z impasu, tajemnicza przeszłość dopada go i sprowadza niebezpieczeństwo…  
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53. Lekarstwo na żal / Ewa Zdunek.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Wydaję się, że los w końcu zaczął traktować Martę łaskawiej. Były mąż, który oszukał ją oraz jej rodziców, siedzi 

w więzieniu. Relacja z toksyczną i apodyktyczną matką zaczyna być... poprawna, a sama Marta w końcu nabiera 

wiary w to, że jej życie się ułoży. Jednak kiedy szykuje się do wyjazdu na Sycylię, odbiera telefon, który 

całkowicie zmieni jej dotychczasowe życie. Czy wszystko, co z takim wysiłkiem budowała, okaże się ułudą                   

i kłamstwem? Czy w kryzysowej sytuacji będzie mogła liczyć na przyjaciół? A może wymarzona podróż okaże się 

wybawieniem od problemów i Marta w końcu znajdzie lekarstwo na żal, który od lat tkwi w jej sercu?  

 

 

54. Lekcja martwej mowy / Paweł Jaszczuk.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jakub Stern (postać fikcyjna) , Gomułka, Władysław (1905-

1982) , Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR) , Dziennikarstwo śledcze 

, Marzec 1968 r. w Polsce , Okupacja sowiecka Polski (1939-1941) , Polityka , PRL , 

Lwów (Ukraina, obw. lwowski) , Polska , ZSRR , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

Jakub Stern powraca! Wojna z bolszewikami w 1920 roku, okupacja sowiecka Lwowa w 1939 roku, wydarzenia 

marcowe oraz interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji w 1968 roku, stanowią tło historyczne 

Lekcji martwej mowy, w którą wplątana została dziennikarska para: Jakub Stern i Wilga de Brie z przed-

wojennego „Kuriera”. Jakub Stern wraca do Lwowa z misją. Po co? Kto mu pomaga, a kto przeszkadza? Czego 

boi się Gomułka? Czym jeszcze nas zaskoczy nietuzinkowy dziennikarz? Nowa powieść Pawła Jaszczuka to 

intrygująca mieszanka sensacji, emocji i tajemnic trzymająca w napięciu do ostatniej strony.  

 

 

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

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wypadek drogowy , Osoby zaginione , Przestępczość 

zorganizowana , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-wł.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

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

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

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

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

zaczyna się budować między nimi przedziwna więź... Tymczasem Herr Wegener rozpoczyna poszukiwania żony. 
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Jej zniknięcie wywołało niebezpieczne skutki, uderzające w potężną organizację przestępczą. W sprawę zostaje 

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

ochronić? A czy Marlene rzeczywiście może zaufać Simonowi?  

 

 

56. Lista nieobecności / Doda Około-Kułak.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opozycja polityczna nielegalna , PRL , Transformacja 

systemu społeczno-gospodarczego , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Lista nieobecności", nowa powieść Dody Około-Kułak, przenosi nas w realia schyłkowego PRL-u i pierwszych 

chaotycznych lat wolności. ...opowiada o losach ludzi, którzy w trudnych czasach starają się zachować godność               

i przyzwoitość.  

 

 

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

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Publicystyka 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

dajność i permanentne niewyspanie. Nędza social mediów, celebrytoza w oparach mefedronu i komediowe know-

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

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

 

 

58. Małgośka / Anna Nejman.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Polacy za granicą , Przyjaźń , Sekrety rodzinne , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 
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Mieszkająca w USA pisarka Eliza zaprzyjaźnia się z sąsiadką Gretą. O nowej przyjaciółce wie niewiele ponad to, 

że przedtem nazywała się Małgorzata Rutkowska. Ciekawa przeszłości Grety, zachęca ją do zwierzeń. Małgośka 

wychowuje się na polskiej wsi. Gdy kończy dwadzieścia lat, zostaje zaproszona do USA jako dawczyni szpiku dla 

chorego stryja Bazylego, którego ledwo pamięta z dzieciństwa. W wyniku nieporozumienia, z torbą podróżną                 

i kilkoma studolarowymi banknotami, Małgośka staje w środku nocy na progu amerykańskiego domu, w którym 

jej rodzina już nie mieszka...  

 

 

59. Małżeństwo ze snu / Julia Quinn ; przekład Agnieszka Dębska, Katarzyna Przybyś-

Preiskorn.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sieroty , Udawane związki , Żołnierze , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Cecilia Harcourt jest sierotą, a jej brat został ranny podczas wojny w koloniach. Teraz ma dwa wyjścia: oba nie do 

przyjęcia - zamieszkać z nielubianą ciotką lub wyjść za mąż za podstępnego kuzyna. Wybiera trzeci wariant: 

podróż przez Atlantyk, by pielęgnować brata, dopóki nie wróci do zdrowia. Po tygodniu poszukiwań znajduje 

jednak nie brata, ale jego najlepszego przyjaciela, przystojnego oficera Edwarda Rokesby’ego. Edward leży 

nieprzytomny i rozpaczliwie trzeba mu troskliwej opieki. Cecilia postanawia, że uratuje żołnierzowi życie, nawet 

jeśli znajdzie się u jego boku jedynie dzięki pewnemu kłamstwu… Ryzykuje całą swoją przyszłość. Kiedy jednak 

prawda wyjdzie na jaw, Edward może sprawić jej kilka niespodzianek….  

 

 

60. Marionetka / Amo Jones ; przełożyła Monika Wiśniewska.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece, 2018. 

(Elite Kings Club / Amo Jones ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Ludzie bogaci , Tajemnica , Tajne organizacje , 

Ucieczki , Powieść erotyczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-nowozel. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Madison odkryła ponure sekrety chłopaków z Elite Kings Club i wie, że nie ma czasu do stracenia. Musi uciekać, 

więc szybko pakuje swoje rzeczy i wsiada do samolotu do Nowej Zelandii. Jej towarzyszką zostaje jej 

przyjaciółka Tatum. Dziewczyny nie mają pewności, czy są wreszcie bezpieczne, dlatego często zmieniają miejsce 

pobytu. Wiedzą, że władza sekretnego klubu sięga bardzo daleko i nigdy nie mogą być pewne, czy ktoś nie podąża 

ich śladem. Czy Madison zdoła ukryć się przed Bishopem? Czy kiedy Królowie ja odnajdą, będą dla niej 

litościwi? Gra toczy się dalej, a życie Madison jest główną nagrodą.  
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61. Mąż na niby / Nina Majewska-Brown.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Zdrada , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Co zrobić, gdy świat się wali bo najbliższa osoba cię okłamuje? Zosia prowadzi szczęśliwe życie z kochającym 

Pawłem u boku i fantastyczną córką oboje uwielbiają. Niespodziewanie dowiaduje się, że mąż utrzymuje dwa 

mieszkania, dwie kobiety, dwa telefony i niebawem będzie miał również drugie dziecko. Z inną kobietą... 

Opowieść o tkwiącej w nas sile i determinacji, dzięki którym można podnieść się nawet wtedy, gdy tracisz grunt 

pod nogami.  

 

 

62. Mgły Avalonu / Marion Zimmer Bradley ; przełożyła Dagmara Chojnacka.- 

Wydanie 1. w tej edycji.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Król Artur (postać legendarna) , Kapłanki , Legendy 

arturiańskie , Magia , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Magiczna legenda Króla Artura, opowiedziana z perspektywy kobiet, które dzierżyły władzę zza tronu. Albowiem, 

tak jak mówię, zmienił się sam świat. Był taki czas, kiedy wędrowiec, jeśli miał ochotę i znał choćby kilka 

tajemnic, mógł wypłynąć łodzią na Morze Lata i dotrzeć nie do Glastonbury pełnego mnichów, lecz do Świętej 

Wyspy Avalon. W tamtych czasach wrota łączące światy unosiły się we mgle i otwierały się wedle woli i myśli 

wędrowca… Morgiana, obdarzona darem Wzroku i związana z losem Artura Pendragona, swego brata-kochanka, 

kreśli historię krótkiej świetności Kamelotu. Nie jest to jednak pieśń o rycerskich czynach, lecz opowiedziana                

z kobiecą wrażliwością historia świata, który stoi przed fundamentalnymi zmianami. Opowieść o tym, co prze-

mija, i o tym, co nadchodzi.  

 

 

63. Mgnienie / Marcel Woźniak.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leon Brodzki (postać fikcyjna) , Zabójstwa seryjne , Toruń 

(woj. kujawsko-pomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Leon Brodzki wraca do gry! Nawet gdy Heraklit ląduje za kratkami, policjant nie może długo cieszyć się 

spokojem. Brutalne morderstwo i porwanie młodej dziewczyny zmuszają go do wznowienia śledztwa. Sprawa jest 

trudniejsza, bo dotyczy jego rodziny, a morderca będzie zabijał póki nie złapie go policja. Brodzki zaczyna 

prawdziwy wyścig z czasem. W Mgnieniu detektyw mierzy się z własnymi demonami i mrocznym 
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przeciwnikiem. Dokąd prowadzi trop Człowieka w Kapeluszu? Jaką zagadkę skrywa przeszłość rodziny 

Brodzkich? Ile osób musi zginać, by detektyw rozwiązał zagadkę? Gdy zegar zbrodni tyka, najistotniejsze są 

wskazówki.  

 

 

64. Miłość na walizkach / Małgorzata Kalicińska.- Warszawa : Burda Publishing 

Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby w wieku średnim , Podróże , Relacje międzyludzkie , 

Uczucia , Australia , Finlandia , Lizbona (Portugalia) , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Dalsze losy Mańki i Tośka - zakochanej pary, znanej z Lilki i Trzymaj się, Mańka! Na miłość nigdy nie jest za 

późno. Tak właśnie myśli Marianna, gdy wspólnie z ukochanym Antkiem musi sprostać nowemu etapowi w życiu. 

Antek, inżynier pracujący w Korei Południowej, przechodzi na emeryturę, czuje się niepotrzebny i rozżalony. Jak 

wykorzystać energię, zapał i pasję, które wciąż w sobie ma? Jak sprawić, by znów złapał wiatr w żagle, w nowym 

życiu bez pracy zawodowej? Wrócić do Polski i spokojnie mieszkać w domu z ogródkiem pod miastem? Czy takie 

sielsko-anielskie życie w jednym miejscu to jedyne przeznaczenie dla dwojga dojrzałych ludzi? A może lepiej 

podróżować, odważnie poznawać świat, cieszyć się sobą? Mańka wie jedno: na pewno nie zostawi Antka samego. 

Nieważne, co wybiorą, gdzie pojadą, byle razem.  

 

 

65. Moja słodka Audrina / Virginia C. Andrews ; przełożyła Alicja Borończyk.- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Sekrety rodzinne , Trauma , Stany Zjednoczone 

(część wschodnia) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Audrina desperacko pragnie dorównać siostrze, chociaż wie, że ojciec nie pokocha jej tak mocno, jak kocha tamtą, 

bo tamta jest niezwykła, doskonała - i martwa. W pokoju na górze wciąż znajdują się ubrania i zabawki tamtej. 

Stoi tu też bujany fotel. Święty fotel. Audrina będzie się w nim kołysać bez końca, by przejąć talenty zmarłej 

siostry. Aż wreszcie odkryje coś, o czym wiedzą wszyscy oprócz niej.  

 

 

66. 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:  2018-10 
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Wrzesień 1938 roku. Hitler za wszelką cenę chce rozpocząć wojnę. Brytyjski premier Chamberlain desperacko 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

67. Mój obrońca / Jodi Ellen Malpas ; przekład Magdalena Ufland, Ewa Spirydowicz.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Modelki i modele , Ochrona osób , Pracownicy ochrony mienia 

i osób , Powieść erotyczna , Sensacja 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Jego ramiona i jego miłość chronią cię przed niebezpieczeństwem. Lecz czy ochronią was przed przeszłością? 

Camille Logan, słynna top modelka i rozpieszczona córeczka bogategotatusia. Tak widzi ją świat. Nikt nie wie, że 

za tą fasadą kryją się ponure przeżycia. Jake Sharp, były komandos i ochroniarz. Twardy i oschły. Tak widzi go 

świat. Nikt nie wie, że pod tym pancerzem kryje się ból i poczucie winy. Nagle przychodzi pierwszy anonim. Ktoś 

grozi Camille śmiercią. Jej ojciec wynajmuje Jake’a…  

 

 

68. Mój zawodnik / K. Bromberg ; [tłumaczenie Marcin Machnik].- Gliwice : 

Wydawnictwo Helion, copyright 2018. 

(Editio Red) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Baseballiści , Fizjoterapeuci , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Easton Wylder jesto gwiazdą baseballu, a sport to całe jego życie: pasja, walka, uderzenie adrenaliny i ogłuszający 

krzyk kibiców. Niespodziewana kontuzja wyłącza go jednak z gry. Prędko się okazuje, że uraz jest poważniejszy, 

niż przypuszczał, i konieczne staje się przeprowadzenie cyklu fizjoterapii. Klub zatrudnia w tym celu 

szanowanego fizjoterapeutę, doktora Daltona. Jednakże na pierwszej sesji zamiast doktora zjawia się jego córka, 

Scout. Dziewczyna doskonale zna się na fizjoterapii, a rehabilitacją Eastona zajęła się na wyraźne życzenie 

swojego ojca. Niemniej jest kobietą młodą, śliczną, bystrą, zadziorną i pełną ogromnego wdzięku. Prędko 

orientuje się, że nowe zadanie może okazać się bardzo trudne do wykonania. Po pierwsze, musi udowodnić, że ona 

- dziewczyna - może z powodzeniem prowadzić rehabilitację w pierwszoligowym klubie, bo ma odpowiednią 

wiedzę i umiejętności, aby sprawić, by Easton mógł znów wyjść na boisko. Po drugie, musi dotykać najbardziej 

pociągającego mężczyznę, z jakim kiedykolwiek miała do czynienia, i nie wolno jej go pożądać. Dla terapeuty 

pacjent ma pozostać zakazanym owocem. Ma pozostać, ale to nie takie proste. Easton ma bowiem tak cudownie 

umięśnione ciało. Gładką, jedwabiście ciepłą skórę. Przedziwne oczy, w które Scout mogłaby się wpatrywać bez 

końca. Jest psotny i bezczelny, a chwilami słodki i bezbronny. Kiedy dziewczyna dotyka Eastona, cały czas 

balansuje na krawędzi. Niepostrzeżenie rozkręca się spirala pragnień, wszelkie granice zostają przekroczone,                  
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a kolejne bazy zdobywane raz po raz... Rozpoczyna się niezwykły, ekscytujący i najbardziej emocjonalny mecz, 

jaki kiedykolwiek miałaś okazję oglądać!  

 

 

69. Muszę to wiedzieć / Karen Cleveland ; przełożyła Agnieszka Walulik.- Warszawa : 

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

 

 

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

Szpiegostwo , Rosja , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Idealny mąż. Idealny ojciec. Idealny… kłamca? Vivian Moore to kochająca matka czwórki dzieci, szczęśliwa żona 

idealnego ojca i męża, Matta. Jednocześnie to również analityczka CIA zajmująca się rozpracowywaniem 

działalności rosyjskich szpiegów w USA. Pewnego dnia dociera do zawartości komputera potencjalnego 

rosyjskiego współpracownika. To, co tam znajduje, zagraża wszystkiemu, co dla niej ważne - jej rodzinie, jej 

pracy, jej samej… Vivian obiecała bronić swojego kraju przed wszystkimi wrogami, obcymi i domowymi. Ale 

teraz stoi przed niemożliwymi wyborami. Rozdarta między lojalnością a zdradą, miłością a podejrzliwością, komu 

może zaufać.  

 

 

70. Na krawędzi / Meredith Wild ; [tłumaczenie Aldona Możdżyńska, Aga Zano].- 

Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 2017. 

(Rodzina Bridge'ów / Meredith Wild ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Siłownie (sport) , Trójkąt miłosny , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Olivia Bridge zawsze była grzeczną dziewczynką. Miała dobre stopnie, miłych przyjaciół i świetną pracę, którą 

załatwili jej bogaci rodzice. Porzuca jednak dotychczasowy świat i angażuje się w pomoc swoim braciom, którzy 

otwierają w Nowym Jorku sieć fitness klubów. Kiedy już jej się wydawało, że odnalazła swoje miejsce, 

uświadamia sobie, że jest rozdarta między dwoma mężczyznami, którzy stawiają poważne wyzwanie jej dobroci. 

Will ma fundusze, dzięki którym może się spełnić marzenie braci Bridge’ów. Uważa, że warto zaryzykować                    

i zaciągnąć do łóżka ich zasadniczą siostrę. Olivia jest najinteligentniejszą i najbardziej pruderyjną dziewczyną, 

jaką kiedykolwiek znał. Już nie może się doczekać, kiedy złamie jej opór. Ian nie stosuje się do niczyich zasad. 

Zdarza mu się sypiać z dziewczynami swojego przyjaciela, kiedy więc Will przedstawia mu Olivię, Ian ma ochotę 

i na nią. Nigdy jednak nie przyszło mu do głowy, że mógłby się zakochać...  

 

71. Na ratunek / Nicholas Sparks ; z angielskiego przełożył Andrzej Szulc.- Wydanie 

13.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samotne matki , Strażacy , Karolina Północna (Stany 

Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 
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Denise Holton samodzielnie wychowuje cierpiącego na zaburzenia mowy czteroletniego Kyle'a. Nie wiadomo, co 

jest źródłem choroby: upośledzenie, autyzm czy dysfunkcja słuchu. Denise spędza całe dnie ucząc chłopca mówić, 

a wieczorami pracuje jako kelnerka. Pewnego dnia podczas burzy rozbija samochód i traci przytomność. 

Zdezorientowany malec wysiada i gubi się w lesie. Odnajduje go Taylor McAden - zapalony myśliwy, członek 

ochotniczej straży pożarnej. Udana akcja zbliża do siebie Denise i Taylora, a zamknięty w sobie Kyle zaczyna 

wręcz uwielbiać swojego wybawcę. Po kilku miesiącach zaczynają się jednak problemy... 

 

 

72. Najlepszy : gdy słabość staje się siłą / Łukasz Grass.- Warszawa : Ringier Axel 

Springer Polska, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Górski, Andrzej (1954- ) , Narkomani , Sportowcy , Trójbój , 

Uzależnienie (nałóg) , Polska , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Nie miał niczego, a zdobył wszystko. Był na samym dnie, ale wzniósł się tam, gdzie większość ludzi nigdy nie 

dotrze. Najlepszy to historia o niezwykłej, ponadczternastoletniej walce z uzależnieniem od narkotyków, 

papierosów i alkoholu. Dzięki terapii i uprawianiu sportu bohater tej książki podniósł się i wygrał prestiżowe 

zawody Double Ironman w USA (prawie 8 kilometrów pływania, 360 kilometrów jazdy rowerem i 84 kilometry 

biegu). Jerzy Górski, były narkoman i monarowiec, a jednocześnie legenda polskiego triathlonu, jest symbolem 

walki z własnymi słabościami. Jego życie to gotowy scenariusz na kilka książek. Sięgnij jednak po tę jedyną, którą 

autoryzował, i poczuj, jak to jest piąć się na sam szczyt tylko dzięki własnej determinacji i pomocy przyjaciół.  

 

 

73. Namaluj mi słońce / Gabriela Gargaś.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko , Kobieta , Miłość , Przyjaźń , Single (socjologia) , 

Samotni ojcowie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Sabina ma nietypowe zajęcie. Spotyka się z samotnymi ludźmi, których nikt nie chce wysłuchać, a oni opowiadają 

jej o swoich kłopotach i rozterkach. Jednak sama również nie ma łatwego życia… Jest samotna, i choć z pozoru 

akceptuje swoje życie, w głębi duszy boi się przyznać, że jest nieszczęśliwa tłumiąc wszystkie uczucia. Pewnego 

dnia w parku poznaje dziewczynkę, Marysię. Przypadkowe spotkanie odmieni jej życie, a dziewczynka stopniowo 

zajmuje trwałe miejsce w jej sercu. Nie jest to jednak łatwe, uczucie dziewczynki początkowo irytuje Sabinę. 

Kiedy pojawia się ojciec Marysi, Maks, przystojny mężczyzna, obarczony niełatwą przeszłością, sprawy 

przybierają nieoczekiwany obrót…  
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74. Namiestnik / Adam Przechrzta ; ilustracje Przemysław Truściński.- Lublin ; 

Warszawa : Fabryka Słów, 2017. 

(Materia prima / Adam Przechrzta ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alchemia , Historia alternatywna , I wojna światowa (1914-

1918) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Warszawa pod niemiecką okupacją, trwa I wojna światowa. Odepchnięta daleko na wschód rosyjska armia 

szykuje się do kontrofensywy, a tymczasem Rudnicki otrzymuje od Niemców propozycję nie do odrzucenia. 

Unikający mieszania się do polityki alchemik mimo woli zostaje wciągnięty do gry, w której stawką jest życie,                

a nawet więcej. Tymczasem w enklawach pojawiają się istoty używające - i nie bez powodu! - imion upadłych 

aniołów. Swoje plany mają też Sztyletnicy. Drogi Rudnickiego i Samarina przecinają się ponownie, choć tym 

razem każdy z nich walczy pod inną flagą. Nadchodzi przesilenie...  

 

 

75. Napisz do mnie / Lidia Liszewska, Robert Kornacki.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

(Z Książką jej do Twarzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mężczyzna , Listy , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Jeden list może zmienić wszystko... On - dziennikarz radiowy o zniewalającym głosie, którym uwodzi kolejne 

kobiety. Ona romantyczna i zmysłowa malarka, która chce od życia czegoś więcej. Oboje mają po czterdzieści lat 

i zaczynają dostrzegać, że do ich dotychczasowych związków wdarły się rutyna i fałsz. Ich znajomość zaczyna się 

od słów. Gdy On znajduje w kawiarni list zgubiony przez Nią, zaintrygowany postanawia Jej odpowiedzieć. Na 

kartach papeterii powoli rodzi się uczucie. Choć nie są już beztroskimi nastolatkami jeszcze zdążą zmienić                    

w swoim życiu wszystko. Doskonała powieść iskrząca się ogniem namiętności i prawdziwymi emocjami. Takich 

listów jak Oni nie pisze nikt.  

 

 

76. Nie igraj z pożądaniem / Sabrina Jeffries ; przełożyła Ewelina Kowalczyk-Kurzaj.- 

Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2018. 

(Niepoprawni uwodziciele / Sabrina Jeffries ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Oszustwo , Zemsta , Londyn (Wielka Brytania) , 

Powieść obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Tropiąc szulera odpowiedzialnego za śmierć brata, panna Delia Trevor spędza całe dnie na przyjęciach i balach, 

noce zaś w klubach karcianych dla dżentelmenów. Jej sprytne przebranie nie zdoła jednak zwieść słynnego 

rozpustnika Warrena Corry, markiza Knightord. Mężczyzna szantażuje Delię, grożąc, że wyjawi jej sekret rodzinie 
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i znajomym. Panna Trevor zrobi wszystko, by uchronić swą tajemnicę, nawet jeśli wymaga to niebezpiecznej 

zabawy w kotka i myszkę z bystrym, przystojnym markizem.  

 

 

77. Nie ma jak u mamy / Magdalena Witkiewicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2018. 

(Dobre myśli / Magdalena Witkiewicz) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Kiedy tak naprawdę zaczyna się kryzys wieku średniego, czy jedwabna piżama to odpowiedni strój, by wystąpić 

przed własnym szefem i czy łatwo jest zwolnić nianię i wdrożyć "projekt matka" - to tylko niektóre z wyzwań, 

przed którymi staną bohaterki bestsellerowej powieści o Milence! Milczek nieustająco poszukuje miłości swojego 

życia, ekscentryczna Zofia Kruk niezmordowanie pracuje nad tym, żeby świat stał się lepszym miejscem,                         

a rezolutny Bachor przeistacza się z uroczej nastolatki w młodą kobietę... Magdalena Witkiewicz jak zwykle                   

z wdziękiem, mądrze i z humorem opowiada o kobietach i ich życiowych rozstajach. O sile, która w nich tkwi i o 

wielkiej potrzebie happy endu. Daje swojemu czytelnikowi to, co najcenniejsze: przyjaźń, wsparcie i nadzieję, że 

warto wierzyć w dobre zakończenie. Po przeczytaniu tej książki zapragniesz przytulić wszystkich, których 

kochasz!  

 

 

78. 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:  2018-10 

 

 

 

 

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 

ślubnej katastrofy wraca do rodzinnego miasteczka - i pierwszą osobą, którą spotyka na swojej drodze, jest Levi. 

Teraz komendant Cooper.  

 

79. Nie odpuszczaj / Harlan Coben ; z angielskiego przełożył Andrzej Szulc.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Tajemnica , Kryminał , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 
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Wielkie sekrety i małe kłamstewka... O tym, co wydarzyło się tragicznej nocy przed piętnastoma laty, wiedzieli 

tylko Leo i Diana. Była to noc ich śmierci. Kiedy na torach kolejowych znaleziono poszarpane ciała, zatrzymało 

się życie kilku mieszkańców miasta. Przede wszystkim życie Napa Dumasa, brata bliźniaka Leo. Tym bardziej że 

tej samej nocy zaginęła jego ukochana dziewczyna, Maura. Żeby ją odnaleźć i dowiedzieć się, co przydarzyło się 

bratu, Nap wstąpił do policji. Ale mimo podejmowania różnych tropów wciąż nic nie wie. Aż do poranka, kiedy 

do jego drzwi puka dwójka policjantów. Nap rozpaczliwie chce zrozumieć, co wydarzyło się tamtej nocy... Ale 

pytań jest coraz więcej - o dziewczynę, którą kochał, przyjaciół z dzieciństwa, o których myślał, że ich zna,                    

o opuszczoną bazę wojskową, niedaleko której dorastał, i o Leo i Dianę... których śmierć skrywa tajemnicę dużo 

mroczniejszą, niż Nap przypuszczał.  

 

 

80. Niebezpieczna znajomość, niebezpieczna miłość / Jane Harvey-Berrick ; 

tłumaczenie Mateusz Grzywa.- Oświęcim : Wydawnictwo NieZwykłe, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Studenci , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Z dziewiętnastoletnim Danielem Coltonem chcą się umawiać wszystkie dziewczyny, a każdy facet mu zazdrości. 

Jest humorzasty, wybuchowy, zimny i ponury, ale też piękny, ma wspaniałe tatuaże, kolczyk w brwi i imponujące, 

czarne włosy. Chodzą plotki, że posiada kolczyki także w innych miejscach. Czy naprawdę jest szalony, czy 

naprawdę lepiej się z nim nie zadawać? Daniel mieszka ze starszym bratem Zefem, a ich dom to jedna wielka 

imprezownia. Potrzebujesz narkotyków, dobrej zabawy, alkoholu i dyskrecji? Ruszaj do Coltonów! Gdy Daniel               

i dziewczyna z dobrego domu, Lisanne Maclaine, otrzymują do wykonania wspólne zadanie na studiach, Lisanne 

odkrywa, że za reputacją czarnej owcy uczelni kryje się coś więcej. Daniel jest inteligentny, zabawny i koleżeński. 

Wkrótce odkrywa też jego sekret - dlaczego tak się od wszystkich dystansuje, dlaczego nikogo do siebie nie 

dopuszcza. Nie miała jednak pojęcia, jak trudno będzie wytrwać w roli jego powierniczki.  

 

 

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

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , List , Mazury , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

przeczytali trzy tomy "Sosnówki".  
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82. Niespodziane / Eta Novak.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przypadek , Sekrety rodzinne , Sobowtór , Kraków 

(woj. małopolskie) , Wiedeń (Austria) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Trzydziestoletnia dziewczyna w wiedeńskim metrze natrafia na sobowtóra swojego przyjaciela z Krakowa. Jak się 

dowiaduje, obydwaj nie mają pojęcia o swoim istnieniu. Próbują poznać się bliżej, ale czy chcą rozwiązać zagadkę 

swojego podobieństwa? Czy przypadkowe, nieplanowane zetknięcie obu mężczyzn pozwoli odkryć ich 

pochodzenie? A może przekorny los podsunie im inne możliwości. Główna bohaterka postara się znaleźć 

odpowiedzi, ale czy będzie to dla niej opłacalne? W Wiedniu i w Krakowie, w tych miastach muzeach, każdy 

zakręt naznacza wspomnieniami oraz wplątuje obcych sobie ludzi w niespodziewaną historię ich własnego życia.  

 

 

83. Niezapomniane wrażenie / Tamera Alexander ; tłumaczenie Anna Pliś.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2018. 

(Rezydencja Belmont / Tamera Alexander) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita społeczna , Malarze , Prawnicy , Nashville (Stany 

Zjednoczone) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Największym marzeniem Claire Laurent jest uznanie w artystycznym świecie. Na drodze dziewczyny staje jednak 

ojciec, który naciska, by córka zajmowała się fałszerstwem. Zaledwie rok po zakończeniu wojny secesyjnej jest 

zmuszona uciekać z Nowego Orleanu do Nashville, gdzie jej losy krzyżują się z losami adwokata Suttona Monroe. 

Choć spotykają się w niezbyt komfortowych okolicznościach, prawnik traktuje ją jak dar niebios. Obracając się 

pośród elit Nashville, artystka wierzy, że spełnienie marzenia, by wywrzeć niezapomniane wrażenie w świecie 

sztuki, jest na wyciągnięcie ręki… Pod warunkiem, że jej nielegalna przeszłość nie zostanie odkryta. Unioniści 

zniszczyli dom Suttona i skonfiskowali ziemie, a teraz chcą jeszcze odebrać honor jego rodzinie. Prawnik jest 

zdeterminowany, żeby odzyskać to, co do niego należy, i naprawić wielką krzywdę, ale odkrywa prawdę, która 

może go kosztować dużo więcej, niż był sobie w stanie wyobrazić… łącznie z utratą kobiety, którą kocha. 

Miejscem akcji powieści jest historyczna rezydencja Belmont w Nashville – olśniewający przedwojenny majątek 

wybudowany przez Adelicię Acklen. Niezapomniane wrażenie to porywająca historia o miłości, kraju 

podnoszącym się po zniszczeniach wojny, powrocie do życia tych, którzy zostali zranieni, i o odwadze, jaką 

muszą mieć, by przyjąć siebie i innych takimi, jakimi są naprawdę.  

 

 

84. Nocny człowiek / Jørn Lier Horst ; przekład z języka norweskiego Milena 

Skoczko.- Sopot : Smak Słowa, 2018. 

(Mroczny Zaułek) 

 

 

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

Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2018-10 
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Larvik, Vestfold, mglisty, jesienny poranek. Powoli ustępująca mgła, odsłania głowę kobiety wbitą na pal 

pośrodku rynku w Larvik. Jej tożsamość jest nieznana, ale widać, że to młoda osoba. William Wisting stoi przed 

koniecznością zbadania najbardziej groteskowego morderstwa w swojej policyjnej karierze. Cała Norwegia jest 

wstrząśnięta, media domagają się szybkiego wyjaśnienia sprawy. Presja nie maleje, kiedy zostają znalezione 

kolejne zwłoki, wyłowione z głębi rzeki…  

 

 

85. Nowiny ze świata / Paulette Jiles ; przełożył Tomasz S. Gałązka.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże , Indianie , Sieroty , Teksas (Stany Zjednoczone ; stan) 

, Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Rok 1870. Kapitan Jefferson Kyle Kidd, siedemdziesięcioletni wdowiec, weteran kilku wojen, przemierza 

północny Teksas, urządzając w miasteczkach odczyty dla spragnionej wieści ze świata publiczności. Pewnego 

dnia jego znajomy Britt Johnson zwraca się do niego z nietypową prośbą - za pięćdziesiąt dolarów w złocie Kidd 

ma przewieźć dziesięcioletnią dziewczynkę do jej krewnych w San Antonio. Cztery lata wcześniej Johanna została 

uprowadzona przez Kiowów, którzy na jej oczach zamordowali jej rodziców i siostrę, a potem wychowali ją jak 

własne dziecko. Teraz została odkupiona z niewoli i wyrwana ze świata, którego częścią się stała. 

Czterystumilowa podróż okazuje się trudna nie tylko ze względu na czyhające na kapitana i Johannę 

niebezpieczeństwa. Dziewczynka wcale nie chce wracać do życia wśród białych. Jednak z czasem dwoje 

samotnych ludzi zaczyna sobie ufać. Tworzy się między nimi więź, która w tej zdradzieckiej krainie decyduje               

o życiu i śmierci. "Nowiny ze świata" to także znakomita literacko próba odpowiedzi na pytanie, które wciąż 

pozostaje dla nas zagadką: jak porywane przez Indian dzieci, często świadkowie bestialstwa, którego ofiarą padły 

ich rodziny, radziły sobie z tą traumą i dlaczego - bez względu na czas spędzony w niewoli, płeć czy pochodzenie 

- już nigdy nie potrafiły w pełni wrócić do poprzedniego życia.  

 

 

86. Numer telefonu / Anna Kucharska.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Poczucie straty , Relacje międzyludzkie , Śmierć 

rodzica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Zuzanna Piątek dwa lata temu straciła matkę, swoją powierniczkę i najlepszą przyjaciółkę. Nie potrafi otrząsnąć 

się z tragedii, unika kontaktów z ludźmi, uciekając w pracę, której nienawidzi. Ma jednak swój codzienny rytuał - 

w chwilach słabości dzwoni pod numer telefonu, który wyrył się w jej sercu jak pacierz. Pewnego dnia, ku 

zdumieniu Zuzanny, telefon odbiera sympatyczna nieznajoma. Rozmowa przynosi ukojenie i z czasem kobiety 

zaprzyjaźniają się. Gdy Zuzia traci pracę, Teresa zaprasza ją do siebie, nad morze. Z pewnymi oporami 

dziewczyna rusza na drugi koniec Polski. Tam poznaje syna Teresy, Jakuba, który z każdym dniem staje się jej 

coraz bliższy. Niebawem jednak Zuzanna będzie musiała zmierzyć się z demonami przeszłości i podjąć kilka 

trudnych decyzji…  

 

 



35 
 

87. Obietnice poranka / Carrie Turansky ; tłumaczenie Renata Czernik.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Spadek , Śmierć rodzica , Wypadki , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

W spokojnym zakątku edwardiańskiej Anglii Margaret Lounsbury pracuje ciężko w należącym do jej babki 

sklepie z kapeluszami, a po godzinach opiekuje się młodszą siostrą. Kilka lat wcześniej tragiczny wypadek 

brutalnie przerwał ich rodzinne szczęście oraz postawił przyszłość obu dziewcząt pod znakiem zapytania. Maggie 

jest niezwykle energiczna i zrobi wszystko, aby ochronić swoją siostrzyczkę Violet. Utrata rodziców nie przestaje 

jej jednak ciążyć na sercu. Z biegiem czasu dziewczyna zaczyna się poważnie zastanawiać, czy tamten wypadek 

na jeziorze... naprawdę był wypadkiem. Kiedy umiera William Harcourt, bogaty wynalazca i przemysłowiec, ze 

służby w Królewskiej Marynarce Wojennej powraca jego syn - oraz dawny przyjaciel Maggie - Nathaniel. 

Mężczyzna dziedziczy okazałą posiadłość ojca w Morningside. Przejmuje także część udziałów w ojcowskim 

przedsiębiorstwie oraz obowiązek spłaty dawnego długu rodzinie Lounsbury. Całe lata spędzone oddzielnie 

zdążyły wbić klin pomiędzy Nate’a i Maggie. Czy Maggie zdoła przezwyciężyć dawną urazę i wybaczyć 

przyjacielowi z dzieciństwa? Czy poszukiwanie prawdy o śmierci jej rodziców zbliży tych dwoje, czy wręcz 

przeciwnie - złamie im serca?  

 

 

88. Obłęd / Jolanta Bartoś.- Warszawa : Wydawnictwo Literackie Białe Pióro, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mediumizm , Prokuratorzy , Zabójstwa seryjne , 

Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Karolina Ciesielska – młoda, ambitna kobieta – dostaje niewyjaśnionych ataków paniki. Widzi mrożące krew               

w żyłach sceny morderstw, odczuwa ból ofiar, słyszy głos niezidentyfikowanego zabójcy. Posądzona                             

o schizofrenię trafia do szpitala skąd uwalnia ją prowadzący śledztwo w sprawie seryjnego mordercy prokurator. 

Czy Karolina jest medium czy może popadła w obłęd? Wiktor Adamski wierzy w prawdziwość jej przeżyć, ale 

czy uda mu się to udowodnić? Czy jej wizje pomogą dopaść mordercę? Zawrotna akcja, sadystyczny morderca, 

skradziona tożsamość… Jeśli lubicie się bać – sięgnijcie po „Obłęd”. Koniecznie.  

 

 

89. Obserwuję cię / Teresa Driscoll ; tłumaczenie Monika Nowak.- Kraków : 

Wydawnictwo Sine Qua Non, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poszukiwania zaginionych , Nastolatki , Osoby zaginione , 

Kornwalia (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-10 
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To miała być zwyczajna wycieczka do Londynu... Zagadkowe zniknięcie i brutalne morderstwo warstwa po 

warstwie odsłaniają mroczne tajemnice małego miasteczka w spokojnej Kornwalii. Kiedy Ella Longfield spotyka 

w pociągu dwóch mlodych mężczyzn rozmawiających z nastoletnimi dziewczynami, nie widzi w tym nic 

niepokojącego. Zmienia zdanie, kiedy się dowiaduje, że właśnie opuścili więzienie. Natychmiast odzywa się                 

w niej instynkt macierzyński, ma syna w podobnym wieku. Ostatecznie przenosi się do innego wagonu, decyduje 

się nie wtrącać. Nazajutrz okazuje się jednak, że jedna z dziewczyn, Anna, zaginęła. Dręczona potwornymi 

wyrzutami sumienia Ella zgłasza się na policję jako świadek, choć posiadane przez nią informacje to za mało, by 

odnaleźć dziewczynę. Po roku Ella zaczyna dostawać anonimowe pogróżki. Tropy prowadzą do rodziny                      

i przyjaciół zaginionej dziewczyny. Wszystko wskazuje na to, że któreś z nich wie, gdzie jest Anna, i bacznie 

obserwuje Ellę.  

 

 

90. Odzyskane dzieciństwo / Zuzanna Arczyńska.- Katowice : Wydawnictwo Szara 

Godzina, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Matki i synowie , Rodzina zastępcza , Polska , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Dla niektórych jedyna na świecie, dla innych – tylko zastępcza. Pod opieką maman życiowi rozbitkowie na nowo 

uczą się żyć. Marta nie miała tyle szczęścia, by do niej trafić. Obecnie sama wychowuje syna i córkę, ciężko 

pracuje, a o byłym mężu sadyście nikomu nie opowiada. Nawet dzieciom. Pewnego dnia ulega wypadkowi. 

Opiekę nad jej pociechami sprawuje lokator wynajmujący u niej pokój. Kim jest Marcin? Czy jego 

niekonwencjonalne metody pomogą naprawić relacje nastolatków z matką? "Odzyskane dzieciństwo" to powieść 

o ludziach, którzy marzą o przyjaznej duszy i normalności, którzy odkrywają, że więź biologiczna może być mniej 

trwała od siły miłości.  

 

 

91. Operacja Pelagia / Aleksander Bukowiecki.- Warszawa : Wydawnictwo 

Literackie Białe Pióro, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Jeziora , Policja wodna , Wybuch , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Do miasteczka nad jeziorem przyjeżdża Joanna, dziennikarka Polskiego Radia. Kąpiel w jeziorze kończy się dla 

niej spotkaniem z milicją wodną. Następnego dnia tajemnicza eksplozja niszczy spokój mieszkańców. Choć to nie 

należy do jego kompetencji "wodny szeryf" wszczyna, z pomocą Joanny i paru innych osób, prywatne śledztwo. 

Czarne chmury zbierające się nad senną dotąd miejscowością nie ułatwiają sprawy. Jak potoczy się śledztwo? Czy 

przeszłość ma znaczenie? Jak odnaleźć winnych, gdy dowody wciąż giną? Książka, pisana pod koniec panowania 

komuny, zawiera realia tamtych czasów, jak choćby styl życia bohaterów w warunkach ciągłych niedoborów. Dziś 

nabierają one "dostojnej" patyny, która może być atrakcyjna, nawet wręcz egzotyczna dla młodszych czytelników. 

Starszych zabierze w świat rodem z serialu "07 zgłoś się".  
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92. Opowiadania / Ałbena Grabowska.- Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, 

copyright 2018. 

(Stulecie Winnych / Ałbena Grabowska ; t. 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Winni (rodzina) , Miłość , Rodzina , Relacje międzyludzkie , 

Brwinów (woj. mazowieckie, pow. pruszkowski, gm. Brwinów ; okolice) , 

Opowiadania i nowele , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

"Stulecie Winnych. Opowiadania" to książka o niezwykłych losach rodziny Winnych z podwarszawskiego 

Brwinowa i osób z ich otoczenia. W jednym z opowiadań przeczytamy o dramatycznym przebiegu Wigilii w 1943 

roku, w kolejnym poznamy losy Kazimierza, męża Ani, które doprowadziły go na szczyt warszawskiego 

półświatka. Co więcej, jedna z historii opisanych w książce, wydarzyła się naprawdę. Losy bohaterów osadzone   

w realiach dwudziestego wieku, opisane przez jedną z najlepszych polskich pisarek Ałbenę Grabowską, skradły 

już serce tysięcy czytelników a saga "Stulecie Winnych" znalazła się na listach bestsellerów.  

 

 

93. Ostatni oddech / Robert Bryndza ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erica Foster (postać fikcyjna) , Policjanci , Seryjni zabójcy , 

Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Na śmietniku zostaje znalezione ciało dziewczyny. Choć detektyw Erika Foster zjawia się na miejscu jako jedna              

z pierwszych, to nie jej zostaje przydzielona sprawa morderstwa. Wciąż walcząc o miejsce w zespole śledczym, 

Foster i tak angażuje się w dochodzenie. Szybko odkrywa powiązania ze sprawą zabójstwa sprzed czterech 

miesięcy. Wtedy również ktoś porzucił zwłoki kobiety w podobnym miejscu. Dodatkowo obie ofiary miały 

identyczne rany. Wszystko wskazuje na to, że chowający się za fałszywymi tożsamościami morderca śledzi i wabi 

swoje ofiary korzystając z Internetu. Erika musi więc znaleźć człowieka, który zdaje się mieć tysiące twarzy,                 

a żadna z nich nie jest prawdziwa. Tymczasem zostaje porwana kolejna dziewczyna. Foster i jej zespół muszą ją 

znaleźć, zanim zabójca zrealizuje swój upiorny, sadystyczny plan.  

 

 

94. Otchłań / Marcel Woźniak.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leon Brodzki (postać fikcyjna) , Seryjni zabójcy , Zabójstwa 

seryjne , Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Trzy kobiety, trzy morderstwa, jedno narzędzie zbrodni... Co poświęci detektyw, by rozwiązać najtrudniejszą 

zagadkę w życiu? Dokąd zaprowadzą go slady zbrodni, w które zamieszane jest jego nazwisko? Kto kryje się pod 

numerem 511867571? Gdy legendarny gangster wychodzi z cienia, by znów terroryzować Toruń, tylko jeden 
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człowiek może przywrócić porządek w mieście. To detektyw Leon Brodzki, którego ulubioną lekturą są akty 

zgonu morderców. Jest tylko jeden problem - jak policjant ma posłać kogoś za kratki, jeśli sam siedzi                         

w więzieniu? ; Tropy w śledztwie prowadzą do lat osiemdziesiątych i słynnej sprawy Młotkarza z Torunia. Trudno 

jednak po trzydziestu latach złapać sprawcę, skoro przyjaciele policjanta okazują się wrogami, a dowody znikają 

bez śladu...  

 

 

95. Pałac kłamstw / Erin Watt ; tłumaczenie Karolina Feldman.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

(Seria królewska / Erin Watt ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milionerzy , Sekrety rodzinne , Zdrada , Powieść obyczajowa , 

Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Royalowie przekonali się, jak łatwo stracić władzę i reputację. Klejnoty zamieniły się w proch. Wcześniejsze 

problemy okazały się niczym w obliczu wstrząsającej zbrodni. Wszyscy wiedzą, że jeden z braci przekroczył 

granicę, zza której nie ma powrotu. Szczęśliwe zakończenie, na które Ella tak liczyła, okazało się iluzją. Teraz, by 

pomóc swoim bliskim, dziewczyna musi podjąć ryzykowną grę. Jednak nawet nie przypuszcza, jak wiele będzie 

musiała poświęcić. Royalowie wierzą, że przetrwają wszystko. Zdrada uświadomi im, jak bardzo się mylą.  

 

 

96. Pan wszystkich krów : opowiadania / Andrzej Dybczak.- Warszawa : Wydawnictwo 

Nisza, 2017. 

(Opowiadaj Dalej...) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Dybczak niczego nie zmyśla. Pisze tylko o tym, co widział na własne oczy i co poczuł na własnej skórze, kiedy 

pasł krowy "w górkach na południu Polski", rozładowywał trawlery zimą w Norwegii albo uczył się "na pilarza". 

Opowiada o życiu daleko od modnych lokali, korporacyjnych biur czy redakcji. Pisze o ludziach wyniszczonych 

harówką, brutalnie traktowanych zwierzętach, o starych drzewach ścinanych dla pieniędzy. Nie eksponuje siebie 

ani swoich emocji, mówi ściszonym głosem, a i tak mocno szarpie.  

 

 

97. Panna młoda / Nike Farida.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2014. 

(Libijska Trylogia Róża Pustyni / Nike Farida ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Islam , Polacy za granicą , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Stosunki etniczne , Libia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 
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Libia pod rewolucyjnymi rządami Kaddafiego - w coraz bardziej podzielonym ideologicznie społeczeństwie 

muszą odnaleźć się polskie rodziny, które los rzucił do nieznanego, rządzącego się swoimi prawami kraju. W jaki 

sposób islamski świat ukształtuje charakter młodych braci bliźniaków, zawsze nierówno traktowanych przez 

pochłoniętą pracą zawodową matkę? Jak z nowym życiem poradzi sobie nastoletnia dziewczyna, która cierpi                

z powodu rozbicia rodziny? Czy radykalna społeczność zaakceptuje związek Araba i Amerykanki? Barwna, pełna 

licznych retrospekcji opowieść, pozwalająca poznać rodzinne dzieje kilku pokoleń. Towarzysząc bohaterom                

w fascynujących podróżach, staniemy pod Ścianą Płaczu, przemierzymy Saharę, a także będziemy mogli 

podziwiać imponujące wieżowce Nowego Jorku. Wszystko to przyprawione aromatyczną kolendrą, zabarwione 

wspaniałą egzotyczną roślinnością, z miarowym nawoływaniem muezzina w tle.  

 

 

98. Panny młode : jesień : trzy historie / Kathryn Springer, Katie Ganshert, Beth K. 

Vogt ; [tłumaczenie z języka angielskiego Joanna Olejarczyk].- Rzeszów : Dreams 

Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ślub i wesele , Antologia , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

"Wrześniowa panna młoda" Kathryn Springer - Po przeprowadzce do Red Leaf, Annie jest gotowa nazwać to małe 

miasteczko swoim domem. Jednak zastępca szeryfa, Jesse Kent nie może uwierzyć, że jego mama oddała klucze 

do swojej księgarni kobiecie, którą poznała przez internet. Jesse już raz widział, jak jego matka została 

wykorzystana i postanawia bacznie przyglądać się tej całej Annie Price. Lecz gdy w miasteczku ma się odbyć 

rekonstrukcja historyczna wesela pary jego założycieli, a w główne role mają się wcielić Annie i Jesse, ślub „na 

niby” szybko ustępuje miejsca prawdziwym uczuciom. "Październikowa panna młoda" Katie Ganshert - Nikt poza 

Jakiem i Emmą nie zna prawdziwego powodu, dla którego biorą ślub - by umierający ojciec kobiety mógł 

poprowadzić ją do ołtarza. W miarę jak Jake i Emma planują jesienne wesele, staje się jasne, że ich umowa 

napotka kilka przeszkód - a największą z nich okażą się uczucia, którymi tych dwoje darzy siebie nawzajem. 

"Listopadowa panna młoda" Beth K. Vogt - Po trzeciej z rzędu miłosnej porażce, Sadie ma już dość 

romantycznych związków opierających się na wiadomościach tekstowych. Jedynym znanym jej mężczyzną, który 

jest gotów odłożyć swojego iPhone’a i odbyć z nią normalną rozmowę jest Erik, jej najlepszy przyjaciel. Czy 

mężczyźnie, który od lat skrycie podkochuje się w Sadie uda się ją przekonać, że randki „dla zabawy” są 

preludium do „dopóki śmierć nas nie rozłączy”?  

 

 

99. Panny młode : lato : trzy historie / Beth Wiseman, Debra Clopton, Marybeth 

Whalen ; [tłumaczenie z języka angielskiego Joanna Olejarczyk].- Rzeszów : Dreams 

Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ślub i wesele , Antologia , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

"Czerwcowa panna młoda" Marybeth Whalen - Wynne Hardy nigdy by nie przypuszczała, że zaręczy się podczas 

udziału w telewizyjnym reality show, ale kiedy poznała Andy’ego, oboje od razu przypadli sobie do gustu. Para 

przygotowuje się do ceremonii ślubnej na plaży, która będzie transmitowana na cały kraj. Jednak właśnie teraz, 

gdy marzenia Wynne zaczynają się spełniać, do jej życia ponownie wkracza były chłopak. Callum złamał jej serce 

parę lat temu, a dziewczyna wciąż nie przepracowała uczuć, którymi go darzyła. Czy telewizyjny ślub Wynne się 
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odbędzie? Czy zostanie idealną, czerwcową panną młodą, jakiej oczekuje stacja? "Lipcowa panna młoda" Beth 

Wiseman - Gdy Alyssa Pennington szła wzdłuż kościelnej nawy ku mężczyźnie swoich snów, był to 

najszczęśliwszy dzień jej życia. Lecz kiedy Brendan porzucił ją przed ołtarzem, poniżona, zawstydzona i załamana 

Alyssa straciła zaufanie do mężczyzn. Brendan Myers wie, że przez resztę życia będzie żałował tego, co zrobił 

jedynej kobiecie, którą kiedykolwiek kochał. Teraz planuje ją odzyskać, ale jest to o wiele trudniejsze zadanie, niż 

sobie wyobrażał. "Sierpniowa panna młoda" Debora Clopton - Po tym jak pewien kowboj złamał jej serce, Kelsey 

Wilcox zamieniła kowbojskie buty na klapki i bistro na pięknej plaży w Corpus Christi. Dwa lata później wciąż 

nie wierzy w szczęśliwe zakończenia, ale musi przetrwać nadmorskie wesele swojej kuzynki, które zapowiada się 

jako weekend pełen tortur. Brent Corbin nie ma szczęścia do kobiet i nie szuka miłości. Nie jest też specjalnie 

zachwycony tym, że ma być drużbą swojego przyjaciela, ale podczas ślubu Kelsey momentalnie przykuwa jego 

uwagę. Po spędzonym wspólnie weekendzie i przy zaangażowaniu wścibskich znajomych, Brent jest 

zdeterminowany zawalczyć o Kelsey i udowodnić jej, że myli się co do kowbojów.  

 

 

100. Panny młode : wiosna : trzy historie / Rachel Hauck, Lenora Worth, Meg 

Moseley ; [tłumaczenie z języka angielskiego Joanna Olejarczyk].- Rzeszów : Dreams 

Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ślub i wesele , Antologia , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

"Marcowa panna młoda" Rachel Hauck - Susannę Truitt dzielą trzy tygodnie od wstąpienia do rodziny 

królewskiej. Wkrótce wyjdzie za mąż za władcę Królestwa Brightonii, Nathaniela II. Kiedy jednak rząd nalega, by 

zrzekła się amerykańskiego obywatelstwa, a rodzina i przyjaciele nie mogą zaangażować się w przygotowanie 

uroczystości, Susanna zaczyna wątpić, czy to małżeństwo rzeczywiście jest jej pisane. "Kwietniowa panna młoda" 

Lenora Worth -  Przyszła panna młoda, Stella Carson, nie może się już doczekać dnia, w którym poślubi żołnierza 

Marshalla Hendersona. Jednakże gdy Marshall wraca do rodzinnej Luizjany, staje się dla nich obojga jasne, jak 

bardzo się zmienił. Do ślubu zostało już tylko kilka tygodni, a Stella i Marshall muszą wybierać: małżeństwo 

zbudowane na przeszłości i wierze w dawną miłość czy przyszłość całkowicie inna niż ta, którą wyobrażała sobie 

Stella. "Majowa panna młoda" Meg Moseley - Ellie Martin, dziewczyna wiejskiego pochodzenia mieszkająca                

w Atlancie, przez całe życie marzyła o tradycyjnym weselu, ale brakuje jej kluczowego składnika, by wypełnić 

plany na przyszłość: kandydata na pana młodego. I wtedy Ellie poznaje Graya Whitby’ego - na dodatek na ślubie. 

Kiedy jednak dziewczyna ryzykuje swoją własną przyszłość dla dobra siostry, Gray obawia się, że zawsze będzie 

na drugim miejscu. Czy Ellie i Gray odnajdą wspólną drogę pośród osądów i wymagań stawianych przez innych, 

czy ich romans zakończy się, zanim zaczął się na dobre?  

 

 

101. Panny młode : zima : trzy historie / Denise Hunter, Deborah Raney, Betsy St. 

Amant.- Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ślub i wesele , Antologia , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

"Grudniowa panna młoda" Denise Hunter - Kiedy Layla O’Reilly i Seth Murphy publicznie ogłaszają swoje 

zaręczyny, ona robi to tylko po to, by przekonać ważnego gracza na rynku, że obraca się w odpowiednich kręgach. 
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Seth od lat skrycie podkochuje się w Layli, tyle że ona nigdy nie okazała mu zainteresowania. Dla Layli ta 

romantyczna iluzja jest szansą na uratowanie kariery. Dla Setha - okazją, by wreszcie zdobyć jej serce. 

"Styczniowa panna młoda" Deborah Raney - Powieściopisarka Madeleine Houser urządza sobie tymczasowe 

biuro w lokalnym pensjonacie, by uciec od rozpraszających prac remontowych we własnym domu. Nigdy nie 

widziała właściciela willi, jednak odkąd codziennie wymieniają ze sobą liściki, rozkwita między nimi niezwykła 

przyjaźń. Maddie wkrótce zakochuje się w tajemniczym gospodarzu - choć prawdopodobnie jest mężczyzną wiele 

lat od niej starszym… "Lutowa panna młoda" Betsy St. - Amant  Kiedy Allie Andrews ucieka z kościoła w dniu 

własnego ślubu, ma na sobie suknię, którą przekazują sobie z pokolenia na pokolenie kobiety w jej rodzinie…               

A każda z nich ma za sobą nieudane małżeństwo. Allie kocha Marcusa, ale boi się, że powtórka błędów 

popełnionych przez jej rodzinę jest jej przeznaczeniem. Kiedy kilka miesięcy później oboje nieoczekiwanie 

zostają wkręceni w organizację wesela przyjaciół, Allie i Marcus odkrywają, że ich wspólna historia jeszcze się 

nie skończyła.  

 

 

102. Pasja według Einara / Elżbieta Cherezińska.- Wydanie 1. w tej edycji.- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, [2016]. 

(Północna Droga / Elżbieta Cherezińska ; cz. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiara , Wikingowie , Skandynawia , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Einar z Vikny. Ochrzczony wiking. Gończy pies Chrystusa. Kim był? Rozmodlonym zdrajcą? Tym, który wierzy, 

wątpiąc, i który modli się przez seks? Nie znał kobiet, choć podobno miał dziewięć matek. Znał tylko ojca, 

pogańskiego kapłana, który kochał życie, a nienawidził świata. Gdy jego ojciec zginął, sam został synem Chrysta. 

Zamknięty w klasztorze przechodził kolejne szczeble mniszych wtajemniczeń. Sądził, że żyje według Reguły 

świętego Benedykta z Nursji, choć ktoś ukryty w mroku wciąż pociągał za sznurki. Nie mógł uwolnić się od 

polityki, w którą wplątano go w dzieciństwie. Mógł jej ulec albo ją tworzyć. Ukrzyżowany przez dwie siły. 

Rozdarty przez miłość do Niego i do Niej. Wydany na pokuszenie. W jego życie cielesność i duchowość wczepiły 

się, jak cierń w koronę. Akcja Pasji według Einara dzieje się tysiąc lat temu i dotyczy świata, który musi zmienić 

wiarę, ale nie potrafi zmienić siebie. Czytelnik, sięgając po Pasję, przemierzy Europę od norweskiej Północy do 

arabskiego Południa. Z długim postojem w mroku średniowiecznego klasztoru.  

 

 

103. Pewnego lata w Szczepankowie / Maria Ulatowska, Jacek Skowroński.- Warszawa 

: Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Tajemnica , Mazury , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Pełna pogody ducha opowieść o ludziach szukających szczęścia w malowniczym zakątku na Mazurach. Miłość               

i przyjaźń, a w tle zagadka sprzed lat oraz przyroda jak w Sosnówce. Ścieżki Olgi Tańskiej i Adama Biernackiego 

po raz pierwszy skrzyżowały się w Szczepankowie. To tutaj jedenastoletnia sierota zaprzyjaźniona z wroną, 

miejscowy dziwak ratujący dwa dzikie lisy i chłopiec spędzający nad jeziorem wakacje znajdują spokojną 

przystań. Jedyne, co narusza sielską atmosferę, to pewna stara tajemnica, która prosi się o wyjaśnienie. Czy 
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przyjaźń, akceptacja i zwykła życzliwość są w stanie odmienić życie choć jednemu zagubionemu człowiekowi? 

Czy chęć posiadania dziecka może przysłonić wszystkie inne uczucia?  

 

 

104. Piekło otwarte / Gard Sveen ; tłumaczył z norweskiego Tadeusz Wojciech Lange.- 

Poznań : Media Rodzina, copyright 2016. 

(Gorzka Czekolada) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tommy Bergmann (postać fikcyjna) , Policjanci , Seryjni 

zabójcy , Oslo (Norwegia) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2018-10 

 

 

W mieszkaniu w Oslo Tommy Bergmann znajduje zmasakrowaną prostytutkę. Sposób działania sprawcy i ślady 

na ciele ofiary bardzo przypominają mu śledztwo sprzed lat, kiedy to ujął seryjnego mordercą Andersa Raska. 

Jednak Rask nie może mieć nic wspólnego z nową zbrodnią, ponieważ cały czas przebywa na oddziale dla 

niebezpiecznych pacjentów szpitala psychiatrycznego. Po drugiej stronie miasta o całej sprawie czyta matka jednej 

z tamtych ofiar. Jest pewna, ze dawny nauczyciel jej córki został niesłusznie skazany, bo wie, kto naprawdę jest 

sprawcą. A może to tylko jej chorobliwe urojenie? Czy Rask wszystkich oszukał, czy może nie działał wtedy sam? 

Matka ofiary boi się przerwać milczenie, bo to mogłoby doprowadzić do odkrycia jeszcze większej tajemnicy - 

tajemnicy, którą ukrywa od śmierci swojej córki w 1988 roku. Podczas próby dotarcia do prawdy Tommy 

Bergmann i jego koleżanka Susanne Bech wkraczają w najciemniejsze rejony ludzkiej psychiki - w piekło otwarte. 

Kto w tej sprawie naprawdę jest ofiarą, a kto oprawcą? 

  

 

105. Piętno Kaina / James Patterson & Marshall Karp ; tłumaczenie Dorota Stadnik.- 

Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2016. 

(NYPD Red / James Patterson & Marshall Karp ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Policja kryminalna , Uprowadzenie , 

Zabójstwo , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

RED to wyjątkowy oddział policji stworzony przez burmistrza Nowego Jorku. Wybrani detektywi prowadzą 

śledztwa, w które są zamieszani ludzie z pierwszych stron gazet - politycy, aktorzy i sportowcy. Elita chroni elitę. 

Hunter Alden ma na koncie miliardy. Bez skrupułów łamie prawo, dąży do celu po trupach. Wydaje mu się, że jest 

bezkarny, ale ktoś jest innego zdania. Porywa nastoletniego syna Huntera i bestialsko morduje jego kierowcę. 

Detektywi Zach Jordan i Kylie MacDonald na próżno szukają świadków i motywów przestępstwa. Hunter nie 

chce z nimi współpracować. Nie docenia sprytu człowieka, który postanowił go zniszczyć. Kain - tak każe siebie 

nazywać wróg Huntera - jest bezwzględny i wie, gdzie szukać sojuszników. Umie uderzyć w najczulszy punkt. 

Detektywi po raz pierwszy wątpią w skuteczność śledztwa. Pozostaje im czekać, aż Kain popełni błąd.  
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106. Playboy / Laurelin Paige ; przełożył Grzegorz Gołębski.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece - Łukasz Kierus, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Reżyserzy , Hollywood (Los Angeles ; część miasta) 

, Powieść erotyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Micah Preston uchodzi za najbardziej pożądanego kawalera w Hollywood, który króluje na pierwszych stronach 

gazet. Ten młody, sławny i bogaty aktor wciąż jest widywany z różnymi kobietami u boku, a tabloidy uwielbiają 

takie historie. Kiedy Maddie poznała Micah, on nie był jeszcze sławny. Okazał się jedynie seksownym 

chłopakiem, z którym połączyły ją upojne chwile na imprezie i który już nigdy do niej nie zadzwonił. Po siedmiu 

latach spotykają sie ponownie. Maddie zostaje asystentką kamerzysty na planie najnowszego filmu Micah. Czy 

mężczyzna jeszcze ją pamięta? A może lepiej, aby zapomniał o niej na zawsze.  

 

 

107. Płomienna miłość / Meredith Wild ; z języka angielskiego przełożyła Aldona 

Możdżyńska.- Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 2017. 

(Rodzina Bridge'ów / Meredith Wild ; [2]) 

 

 

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

erotyczna 

Sygnatura:  WG-amer.  

 Nowości:  2018-10 

 

 

Chyba każdy kawaler marzy o takim stylu życia, jaki prowadzi Darren Bridge. Darren jest strażakiem, a w 

wolnych chwilach trenuje w siłowni swojego brata. Niewiele kobiet oparło się jego wdziękowi... dopóki nie 

pojawiła się Vanessa. Różni się ona od wszystkich dziewczyn, które do tej pory poznał Darren. Niestety obiecał 

komuś, że da jej spokój. Zapracowana Vanessa Hawkins od prawie dwóch lat nie miała urlopu. Kiedy wreszcie 

może wyrwać się z biura, żeby pojechać na wesele swoich przyjaciół - Camerona i Mai - jej uwagę przyciąga 

drużba. Darren jest niebezpiecznie przystojny i tak seksowny, że każda obdarzona ognistym temperamentem 

kobieta bez namysłu rozpoczęłaby z nim nawet najbardziej szaloną przygodę. Po powrocie do miasta Darren 

uświadamia sobie, że kawalerski tryb życia stracił cały swój urok. Vanessa jest jednak tak zajęta, że w jej życiu 

nie ma miejsca dla mężczyzny, zwłaszcza dla takiego playboya jak Darren.  

 

 

108. Podejdź bliżej / Rachel Abbott ; przełożyła Joanna Dziubińska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tom Douglas (postać fikcyjna) , Kobieta , Osoby zaginione , 

Policjanci , Tajemnica , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-10 

 

 

W parku zostają odnalezione zwłoki kobiety. Na jej ciele nie ma żadnych śladów przemocy, nie wiadomo jak 

zginęła. Inna ucieka przed swoim socjopatycznym partnerem, który ją prześladuje. Ale prędzej czy później będzie 
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musiała wrócić. W niewyjaśnionych okolicznościach znika jeszcze kilka innych kobiet, a łączy je tylko jedna 

rzecz - kiedyś dokonały złego wyboru. Nie mają wpływu na to, że wkrótce staną się sobie bardzo bliskie... Dla 

Toma Douglasa szykuje się jedno z najtrudniejszych śledztw w jego karierze. Czy ktoś manipuluje kobietami, 

prowadząc własną mroczną grę? Jedno jest pewne: jeśli Douglas się nie pospieszy, wkrótce mogą pojawić się 

kolejne ofiary...  

 

 

109. Poetka i książę / Manuela Gretkowska.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osiecka, Agnieszka (1936-1997) , Giedroyc, Jerzy (1906-2000) 

, Dziennikarze , Emigracja , Pisarze polscy , Poeci polscy , Miłość , Paryż (Francja) , 

Polska , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

ROMANS NIEMOŻLIWY. Ona - dopiero wchodząca w życie, spontaniczna i radosna poetka. On - starszy                    

o trzydzieści lat, intelektualista o smutnych oczach, książę emigracji. Połączy ich uczucie - tajemnicze                            

i skomplikowane. W 1957 roku Agnieszka Osiecka jedzie do Paryża. W walizce przemyca opowiadanie 

narzeczonego, Marka Hłaski, by przekazać je szefowi paryskiej „Kultury”. Jerzy Giedroyc jest olśniony - jednak 

nie tylko talentem młodego pisarza, ale przede wszystkim zjawiskową poetką. Jedzie za nią nawet do Londynu, 

choć nikt od dawna nie widział go poza Paryżem. Wszystko po to, by wręczyć jej fiołki. Agnieszka także czuje 

coś, czego nie doświadczyła nigdy wcześniej. Ale nawet ona - ekspertka od miłości - nie potrafi nazwać tego, co 

ich łączy. W opartej na faktach powieści Manuela Gretkowska mistrzowsko opowiada historię miłości 

niemożliwej, o której Osiecka milczała całe życie.  

 

 

110. Pogrzebany / Jussi Adler-Olsen ; z języka duńskiego przełożyła Joanna 

Cymbrykiewicz.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

(Departament Q / Jussi Adler-Olsen) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carl Mørck (postać fikcyjna) , Dziecko , Przemoc , Sekrety 

rodzinne , Dania , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-duń.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Piętnastoletni Marco przez lata był tłamszony przez swego stryja Zolę, głowę klanu zmuszającego chłopaka do 

niewolniczego, przestępczego życia. Gdy Marco dowiaduje się, że stryj chce go okaleczyć, by zwiększyć jego 

możliwości zarobkowe, dokonuje niemożliwego - wyrywa się z żelaznego uścisku krewnych. Ale szczęście 

chłopaka trwa krótko - przypadkowe odkrycie mrożącej krew w żyłach tajemnicy klanu sprawia, że znów 

zmuszony jest do desperackiej walki o życie. Czy ratując siebie, zdecyduje się wydać stryja i pogrąży tym samym 

zamieszanego w sprawę ojca? Dla Carla, Assada i Rose, powoli wgryzających się w śledztwo prowadzące do 

korupcji w sektorze bankowym, szwindlu na poziomie ministerialnym i odległej afrykańskiej dżungli, jasne jest, 

że nie tylko rodzina chce zamordować Marca. Morck nie potrafi zapomnieć żarliwego spojrzenia chłopaka,                    

a potężne, kłębiące się wokół niego siły wywołują w nim poruszenie. Czy to zadanie przerośnie Departament Q?  
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111. Popielate laleczki / Hanna Greń.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Matki i córki , Bielsko-Biała 

(woj. śląskie) , Cieszyn (woj. śląskie, pow. cieszyński) , Wisła (woj. śląskie, pow. 

cieszyński, gm. Wisła) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

W TRÓJKĄCIE BESKIDZKIM Mroczne powieści pełne zbrodni i tajemnic wywodzących się z ciemnej strony 

ludzkiej natury. Dwudziestoletnia Beata Szymanowska, nazywana zdrobniale Tulą, przypadkowo otwiera 

wiadomość adresowaną do swojej matki i dowiaduje się, że ta jest szantażowana. Dziewczyna nie wie, jakie 

informacje mógłby ujawnić prześladowca, jednak nie zamierza się z tym godzić i postanawia włączyć się do akcji. 

W imieniu matki umawia się z mężczyzną na spotkanie, jednak po przybyciu na miejsce odkrywa, że szantażysta 

został zamordowany. Aspirant Mirosław Ostaniec z zapałem zabiera się do rozwiązywania swojej pierwszej 

sprawy, łącząc siły z komendantem Konradem Procnerem. Tymczasem Tula dochodzi do własnych wniosków – 

dobrze zna osobę, której mogło zależeć na „uciszeniu” szantażysty. Postanawia za wszelką cenę chronić matkę, 

mimo że ta zachowuje się coraz dziwniej…  

 

 

112. Pośród róż / Myra Johnson ; tłumaczenie Anna Pliś.- Rzeszów : Dreams 

Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2018. 

(Kwiaty Edenu / Myra Johnson ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarstwo rolne , Rodzeństwo , Wielki kryzys (1929-

1935) , Arkansas (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Dziarska Rose Linwood wyrosła w Arkansas, na dzierżawionej farmie, która dla jej dwóch sióstr nigdy nie była 

wymarzonym miejscem. Pracując jednak u boku dziadka, nauczyła się kochać tę ziemię tak samo jak on. Teraz, 

gdy obie siostry wyszły za mąż i przeprowadziły się, a dziadek odszedł na wieczny odpoczynek, Rose się 

zawzięła, by samodzielnie utrzymać farmę. Jednakże zbiory poprawiają się bardzo powoli po suszy panującej                

w latach 1930-1931 i cały kraj zmaga się ze skutkami Wielkiego Kryzysu. Szukający pracy i jałmużny włóczędzy 

tułają się po okolicy z często nieuczciwymi intencjami, więc Rose ma zawsze w pogotowiu swoją niezawodną 

strzelbę. Caleb Wieland, przyjaciel Rose, nie umie być takim farmerem, jakim był jego ojciec. Tegoroczne plony 

bawełny całkowicie przepadły przez szkodniki. Musi zrezygnować z farmy i szukać pracy, do której lepiej by się 

nadawał. Jedyną przeszkodą jest to, że nie może opuścić owdowiałej matki. Ponadto kocha się po cichu w Rose 

już od czasu szkoły podstawowej i nie jest w stanie znieść myśli, że będzie musiał ją zostawić. Oddałby wszystko, 

by zdobyć jej serce, ale uparta i niezależna Rose pokazuje kolce jak kwiat, którego imię nosi.  

 

113. Powtórka / Marcel Woźniak.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leon Brodzki (postać fikcyjna) , Policjanci , Zabójstwa seryjne 

, Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2017-10 
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Czy gdybyś mógł wejść drugi raz do tej samej rzeki, popełniłbyś te same błędy? Z końcem kariery policyjnej 

przed Leonem Brodzkim jeszcze jedno, najtrudniejsze zadanie. W serii niewyjaśnionych zbrodni, do których 

dochodzi w Toruniu, Brodzki odkrywa pewną prawidłowość - to powtórzone zagadki sprzed lat, które były 

najtrudniejszymi w jego karierze. Morderca, nazywający siebie Heraklitem, ewidentnie chce, by Brodzki 

ponownie przeszedł przez piekło makabrycznych zbrodni. Tylko tym razem mają to być zbrodnie doskonałe… 

Kto brutalnie okalecza ofiary? Kto kryje się pod numerem telefonu 511 867 571? I co zrobi Brodzki, gdy                

w sprawę zostanie uwikłana jego córka? Jaką cenę zapłaci za odkrycie prawdy? Brodzki co noc śni o wiślanej 

otchłani, w której toną ludzie… Choć podobno dwa razy nie da się wejść do tej samej rzeki, policjant będzie 

musiał odbyć powtórkę swojej drogi zawodowej… i swojego życia.  

 

 

114. Primum non nocere / Emelie Schepp ; tłumaczyła Magdalena Landowska.- Poznań 

: Media Rodzina, copyright 2018. 

(Gorzka Czekolada) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jana Berzelius (postać fikcyjna) , Kobieta , Zabójstwa seryjne , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Janę Berzelius po raz kolejny dopada przeszłość. Jak długo jeszcze będzie się poruszać poza granicami prawa,              

a jednocześnie wieść normalne życie podziwianej i szanowanej pani prokurator? W swoim mieszkaniu zostaje 

znaleziona ciężko okaleczona kobieta. Mimo szybkiej interwencji pogotowia nie można jej uratować. Kiedy 

pojawia się kolejna ofiara, również brutalnie okaleczona, to, co z początku wydawało się aktem szaleństwa, 

zaczyna się układać w niepokojący, mrożący krew w żyłach wzór. Komisarz Henrik Levin i aspirantka Mia 

Bolander usiłują dociec, kto stoi za brutalnymi morderstwami, a towarzysząca im w tym Jana Berzelius zmaga się 

z cieniami przeszłości i człowiekiem, który znów stanął na jej drodze. 

 

 

115. Przeklęty książę / Erin Watt ; tłumaczenie Maria Smulewska.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

(Seria królewska / Erin Watt ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Milionerzy , Rozstanie , Sekrety rodzinne , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Reed Royal był niczym książę z bajki - przystojny, bogaty, wpływowy. Dziewczyny za nim szalały, faceci chętnie 

zajęliby jego miejsce. Jednak najpiękniejsze pozory mogą najboleśniej mylić. Dla Elli Reed okazał się księciem             

z koszmaru. Świat Reeda zadrżał w posadach, gdy pojawiła się w nim Ella, i rozpadł się niczym domek z kart, gdy 

odeszła. Do tej pory był podziwiany, teraz wszyscy widzą, jak nisko upadł. Nikt nie wierzy, że można go jeszcze 

ocalić. Tymczasem wrogowie chcą wykorzystać chaos, który wkradł się do pałacu Royalów - i zrujnować całą 

rodzinę, o ile wcześniej nie zrobi tego sam Reed.  
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116. 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:  2018-10 

 

 

 

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. 

 

 

117. Przystań Nadziei / Irene Hannon ; tłumaczenie Emilia Niedzieska.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarstwo rolne , Przedsiębiorcy , Oregon (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Tracy Campbell nigdy nie chciała wyjeżdżać z Przystani Nadziei w pochmurnym Oregonie ani opuszczać 

należącej do jej rodziny od trzech pokoleń sielskiej plantacji żurawiny, na której dorastała. Jednak perypetie 

życiowe (i miłosne) pokrzyżowały jej plany. Kiedy tragiczne wydarzenia ponownie wywracają jej świat do góry 

nogami, postanawia wrócić do rodzinnego miasta i dźwignąć kulejącą plantację. Nie ma w planach kolejnej 

miłości… …nie ma jej też Michael Hunter. Turysta z Chicago skrywa w swym sercu mroczne sekrety. Gdy jednak 

Tracy werbuje go do pomocy w miejscowej organizacji charytatywnej, w Przystani Nadziei daje się wyczuć 

powiew zmian, przynoszących pocieszenie i nadzieję wielu ludziom – w tym także Tracy i Michaelowi.  

 

 

118. Psiakość! / Alejandro Palomas ; przełożyła Agata Ostrowska.- Warszawa : 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie a zwierzęta , Psy , Rodzina , Barcelona (Hiszpania) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Fer ledwie co wyszedł z podwieczorku u matki, podczas którego jego siostra Silvia przedstawiała im amerykańską 

teściową. A teraz w poplamionym podkoszulku kiwa się nad kawą z mlekiem w pobliskiej kawiarni i znów ma 

obok siebie prawie całą rodzinę. Matka rozsiadła się naprzeciwko z suczką Shirley na podołku i przyłożonym do 
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stłuczonych kolan lodem, siostry Emma i Silvia już nadbiegają. Fer wie, że będzie musiał zmierzyć się z pytaniem, 

którego unikał przez całe popołudnie: gdzie jest R, jego pies?  

 

 

119. Punkty zbieżne / Michael Connelly ; z języka angielskiego przełożył Przemysław 

Hejmej.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Harry Bosch (postać fikcyjna) , Policjanci , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Mija pół roku, odkąd Harry Bosch rzucił pracę w policji Los Angeles. Zdecydował się na ten ruch, aby uniknąć 

zwolnienia dyscyplinarnego i by z pomocą ekscentrycznego adwokata Mickeya Hallera pozwać Departament 

Policji. I choć nie znalazł się w tej sytuacji na własne życzenie, Harry musi sam przed sobą przyznać, że ma ona 

pewne dobre strony. Do czasu… Pewnego dnia Haller prosi Boscha o pomoc w jednej z prowadzonych spraw. 

Harry znów znajduje się w dobrze znanym sobie świecie, próbując rozwikłać szczególnie zagadkowe morderstwo. 

Różnica polega na tym, że teraz pracuje na rzecz oskarżonego, Da’Quana Fostera. I największym problemem nie 

jest to, że prokuratora dysponuje „żelaznymi dowodami” obciążającymi Fostera. Po przejściu na „ciemną stronę 

mocy”, jak określają to wszyscy policjanci, staje on w obliczu zdrady wszystkich zasad, którymi kierował się                

w dotychczasowej karierze zawodowej.  

 

 

120. Rok we mgle / Michelle Richmond ; tłumaczenie Krzysztof Uliszewski.- Kraków 

: Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Fotografie , Poszukiwania zaginionych , San Francisco 

(Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

W gęstej mgle? W falach Pacyfiku? Na parkingu? W ciężarówce nieznajomego? Gdzie zniknęłaś?  Abigail i Jake 

wkrótce zamierzają się pobrać. Abigail jest młodą fotografką, która po tragicznej śmierci partnera układa sobie 

życie na nowo. Jake rozstał się z żoną. Samotnie wychowuje sześcioletnią córeczkę Emmę. Pewnego dnia Abigail 

wybiera się z dziewczynką na plażę. Kiedy robi zdjęcia, traci ją z oczu na kilkanaście sekund. Kilkanaście sekund, 

które zmieni się w najgorszy rok jej życia… Co byłabyś w stanie zrobić, by odnaleźć ukochane dziecko?  

 

 

121. Saga Sigrun / Elżbieta Cherezińska.- Wydanie 1. w tej edycji.- Poznań : Zysk i 

S-ka Wydawnictwo, [2016]. 

(Północna Droga / Elżbieta Cherezińska ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Wikingowie , Norwegia , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 
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"Saga Sigrun" to tętniąca energią życia wytrawna i porywająca narracja, wysmakowany wizerunek 

psychologiczny postaci, niezwykła uroda detalu. Opisowość jednak nie nuży, wręcz odwrotnie - wciąga 

wyobraźnię czytelnika, włada jego czasem i nie pozwala zapomnieć o sobie. To książka, która rozrasta się w 

czytelniku jak drzewo. Nie jest typową sagą z aurą sentymentalizmu w tle, ucieka od banału, stroni od uproszczeń 

nie tylko fabularnych, ale i filozoficznych. W "Sadze" kobiety przepowiadają przyszłość, wędrują po wróżbę, 

prorokują, ale i mylą znaki, nie czytają ich, by po czasie dojrzeć do ukrytej wiedzy, zamkniętej w świecie Natury. 

Wypełnione czekaniem, tęsknotą, nieukojoną namiętnością, wypatrujące tych, których kochają. Zdane czasem 

tylko na swoją intuicję i siłę wewnętrzną. Rozumiejące świat mężczyzn, pokornie oddające synów wojnie. 

Wypełnione codzienną pracą, którą stwarzają świat: utkany haftem w złote smoki, pachnący miodem, lekarstwem 

ziół przyniesionych z lasu, złotem zboża w tajemnym spichlerzu. To matki oddychające ciepłem śpiących dzieci, 

żony silniejsze od wojów, gdy nastaje czas wojennego czekania. To kochanki otwierające tajemnicę swojego ciała 

ciału ukochanego mężczyzny - bezwstydne, szalone, dziko, namiętnie wczepione w mokrą skórę mężczyzny,                

z którym dzielą życie, gorącym oddechem znaczące swoją miłość na nagich plecach ukochanego. Dumne, harde, 

nieprzejednane, gdy ktoś lub coś zagraża bezpieczeństwu i przyszłości ich dzieci. Mają swoje mroczne tajemnice 

znane tylko ich myślom, znają wartość wierności, ale i moc zdrady, kłamstwa i nie-prawdy.  Magdalena Gauer, 

literaturoznawca. 

 

 

122. Samotność zabieganych kobiet / Julie Printzac ; z języka francuskiego przełożyła 

Elżbieta Janota.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta samotna , Przyjaźń , Samotne matki , Sekrety rodzinne , 

Paryż (Francja) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-fr.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Od czasu rozwodu życie w Paryżu to dla Justine Trévise ciągła gonitwa. Miasto całkiem się zmieniło. Firma,                

w której pracuje, powoli tonie, samotność zaczyna jej ciążyć, do tego zmartwienia matki… Na szczęście może 

liczyć na wsparcie przyjaciółek, singielek jak ona. Wytchnienia zaznaje tylko w Nanteuil, miasteczku swojego 

dzieciństwa, gdzie wraz z córką spędza weekendy i ferie. Podczas jednej z tych wypraw Justine znajduje na grobie 

swojego ojca świeżą różę. Kto mógł ją tam położyć? Próbując rozwikłać tę zagadkę, Justine odkryje rodzinne 

sekrety, których istnienia nawet nie podejrzewała, a przy okazji znajdzie w sobie odwagę, by zmienić swoje życie. 

W końcu szczęście czeka na nas tuż za rogiem…  

 

 

123. Sanatorium doktora Kramera / Katarzyna Targosz.- Kraków : Wydawnictwo eSPe, 

2018. 

(Opowieści z Wiary) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy psychicznie , Duchowość katolicka , Duchy , Krzywda 

(psychologia) , Sanatoria , Zakonnice , Beskid Mały (góry) , Wadowice (woj. 

małopolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

Pacjenci luksusowego ośrodka leczenia zaburzeń psychicznych skarżą się na przeszkadzające im w nocy hałasy. 

Są przekonani, że stary gmach, będący obecnie siedzibą kliniki „Pod Liliami”, nawiedzany jest przez duchy. 

Domagają się od jej właścicielki sprowadzenia na miejsce osoby zdolnej poradzić sobie z tym problemem. Chcąc 

zadowolić swych pensjonariuszy, dyrektor Aldona Gwież prosi o pomoc pewien zakon. Nie wie jednak, że 

przysłana do niej siostra Krescencja to nie tylko znawczyni spraw duchowych… Ta niezwykła zakonnica od razu 



50 
 

domyśla się, że w dawnym Sanatorium doktora Kramera dzieją się rzeczy co najmniej zastanawiające. Odkrywa 

też, że jej misja ma na celu nie tylko rozwikłanie tajemniczej zagadki nocnych hałasów…  

 

 

124. Sekret Tatiany / Gill Paul ; przełożyła Anna Gralak.- Kraków : Mando - 

Wydawnictwo WAM, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Romanowowie (dynastia) , Tatiana (wielka księżna Rosji ; 

1897-1918) , Arystokracja , Sekrety rodzinne , Rosja , Powieść historyczna , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Dwie kobiety. Dwie różne historie. I jedna tajemnica, która je połączyła. 1914 - Wielka księżna Tatiana z rodu 

Romanowów zakochuje się w rannym oficerze kawalerii. Czas im nie sprzyja: wojna przybiera katastrofalny 

obrót, potężna monarchia chyli się ku upadkowi, a życiu kochanków zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo. 2016 - 

Kitty wyjeżdża do odziedziczonego po pradziadku domku, aby uciec od problemów małżeńskich. Tam, nad 

brzegiem jeziora Akanabee, znajduje niezwykły, wysadzany klejnotami naszyjnik, który odkrywa przed nią 

rodzinny sekret... Historia wielkiej miłości, która wymaga wielu poświęceń, lecz jest w stanie przetrwać najcięższą 

próbę.  

 

 

125. Sekrety i kłamstwa / Sylwia Trojanowska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

(Z Książką Jej do Twarzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Sekrety rodzinne , Miłość , Szczecin (woj. 

zachodniopomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Magdalena po latach wraca do rodzinnego domu, żeby pogodzić się z najważniejszą osobą jej dzieciństwa - 

charyzmatycznym i apodyktycznym dziadkiem. Ludwikowi zależy na tym, by ukochana wnuczka z nim 

zamieszkała, lecz ona stawia warunek - chce w końcu poznać jego skrzętnie skrywaną przeszłość. W opowieściach 

Ludwika losy rodziny splotą się z burzliwą historią Szczecina z czasów drugiej wojny światowej. Jaką tajemnicę 

chronił przed światem? Magdalena, wędrując po śladach z przeszłości, odwiedza miejsca znane z młodości i na 

nowo buduje relacje z dawnymi sąsiadami. Czy w rodzinnym mieście czeka na nią również miłość?  

 

 

126. Siedem dni razem / Francesca Hornak ; tłumaczenie: Katarzyna Malita.- 

Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2017. 

 

 

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

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 
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Dowcipna, pełna celnych obserwacji powieść o tym, co czeka rodzinę, gdy podczas świąt zmuszona jest odbyć 

tygodniową kwarantannę… Rodzina Birchów wyjeżdża na święta Bożego Narodzenia do podupadającej wiejskiej 

posiadłości. Będą odcięci od świata przez siedem dni. A że w Weyfield nawet wi-fi pozostawia sporo do życzenia, 

są więc skazani na własne towarzystwo. Winny temu jest wirus haag i Olivia, która leczyła w Afryce ofiary 

epidemii i musi odbyć tygodniową kwarantannę - tym razem wspólnie z rodziną. Emma i Andrew cieszą się, że 

święta spędzą wreszcie z dwiema córkami, bo Olivia, starsza z nich, rzadko gości w domu. Młodsza córka, 

Phoebe, zajmuje się wyłącznie sobą i swoim ślubem, który planuje dopiero za rok. Andrew zamyka się                         

w gabinecie, gdzie pisze złośliwe recenzje restauracji i wspomina dni dawnej chwały, gdy pracował jako 

korespondent wojenny. Emma ukrywa tajemnicę, która wywróci życie rodziny do góry nogami. W narzuconej, nie 

zawsze wygodnej bliskości nic nie może pozostać długo w ukryciu. Gdy na światło dzienne wychodzą kolejne 

sekrety i zadawnione urazy, największym wstrząsem okaże się niespodziewany gość, który nagle stanie na progu.  

 

 

127. Sięgając chmur / Bonnie Leon ; [tłumaczenie Beata Hrycak-Domke].- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2017. 

(Niebo nad Alaską / Bonnie Leon ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kate Evans (postać fikcyjna) , Kobieta , Lotnicy , 

Samorealizacja , Alaska (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Kate Evans jest niezależną i odważną młodą kobietą, obdarzoną duchem pionierstwa. Gdy opuszcza rodzinny dom 

w stanie Waszyngton, podążając za marzeniem pilotowania samolotu w alaskiej głuszy, zdaje sobie sprawę, że 

czeka ją walka. Nie spodziewa się jednak, że będzie aż tak trudno. Jako samotna kobieta w męskim świecie 

przekonuje się, że stawianie czoła ludzkim oczekiwaniom jest niemal równie niebezpieczne, jak pilotowanie 

samolotu w szalejącej arktycznej burzy. Kiedy spotyka tajemniczego mężczyznę żyjącego samotnie                             

w niedostępnej dziczy, staje przed kolejnym wyzwaniem. Czy uda się jej przebić przez mur, jakim się otoczył?                

I czy strach powstrzyma ją przed spełnieniem marzeń? Pierwszy tom z serii Niebo nad Alaską utrzymuje 

czytelnika w napięciu, wciągając w wir wydarzeń, których tło stanowi zachwycający krajobraz dzikiej Alaski. 

 

 

128. Singielka w Londynie / Marta Matulewicz.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Single (socjologia) , Wyjazd za granicę , Londyn 

(Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Ewa decyduje się na wyjazd do Londynu. Rezolutna i śmiała Polka w nowym, nieznanym środowisku                          

z zadziwiającą łatwością - ale i wdziękiem - wpada w kolejne tarapaty. Jak da sobie radę?  Czy znajdzie pracę                  

i własne miejsce w obcym mieście? W Londynie na Ewę czekają stara przyjaciółka, nowe znajomości i nieznane 

dotąd, fascynujące smaki życia, a może też nowa miłość... "Singielka w Londynie" to ciepła i zabawna opowieść  

o tym, że wszelkie przeciwności losu warto pokonywać z uśmiechem. 
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129. Sir John / Grace Burrowes ; przekład Aleksandra Januszewska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Amber, 2017. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Matki i synowie , Wielka Brytania , Powieść 

obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Sir John Fanning – dla bliskich Jack – co dzień na sali sądowej staje twarzą w twarz ze zbrodnią, lecz nie boi się 

niczego… poza wizytą swojej matki. Teraz, przed Bożym Narodzeniem, jej przyjazd właśnie się zbliża. I nie 

obejdzie się – tego jest pewien – bez prób wyswatania go z kolejną, zdaniem matki najbardziej odpowiednią 

kandydatką. Jednak sir John stawia zdecydowany opór. Bo po raz pierwszy od lat jego serce bije mocniej dla 

kobiety… Madeline Hennessy jest śliczna, inteligentna… i zdaniem matki zupełnie nieodpowiednia na żonę Jacka. 

Czy rzeczywiście? Jeśli nawet tak mogło by się wydawać, to ze zgoła innych powodów…  

 

 

130. Siwy Dym albo Pięć Cywilizowanych Plemion / Ziemowit Szczerek.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Europa , Polska , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Europa, połowa XXI wieku. Mniej więcej. Polski, jaką znamy, już nie ma. Jest kilka Polsk, a każda inna. Unia 

Europejska przeszła do historii, a w jej miejscu powstała nowa, radykalna organizacja. Inne kraje regionu dryfują 

ku własnemu, często dość przerażającemu przeznaczeniu. Po Europie Wschodniej krąży tajemniczy Siwy Dym, 

którego zagadkowość przyciąga naukowców i zblazowanych slawskłaczy. To wszystko próbuje opisać, rozgryźć            

i przeżyć Marcin Szreniawa, dziennikarz wojenny, agent i cyngiel z bożej łaski, przejawiający nieodpartą 

skłonność do silnych kobiet i mocnych używek. Los rzuca go od Bałkanów po Rosję, a on z każdej misji wraca               

z kolejnymi duszami na sumieniu. W "Siwym Dymie" Ziemowit Szczerek stworzył futurystyczną wizję Europy, 

która popada w coraz większy chaos. Ojcami chrzestnymi tej powieści mogliby być Philip K. Dick i Witold 

Gombrowicz. Jeden podarował narkotykową wizyjność i bezkres wyobraźni, drugi - wyczulenie na absurdy 

polskości.  

 

 

131. Skradzione małżeństwo / Diane Chamberlain ; przełożył Michał Juszkiewicz.- 

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

(Kobiety to Czytają!) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Epidemie , Miłość , Małżeństwo , Pielęgniarki i pielęgniarze , 

Zaręczyny , Tajemnica , Karolina Północna (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

Rok 1944. Młoda Tesa DeMello niepodziewanie zrywa zaręczyny z ukochanym mężczyzną i wyprowadza się                
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z Baltimore do Hickory, małego miasteczka na południu Stanów Zjednoczonych, aby tam poślubić człowieka, 

którego widział tylko jeden raz w życiu. Nowe otoczenie nie odnosi się przyjaźnie do obecnej, która pojawiła się 

całkiem nieoczekiwanie i sprzątnęła jedną z najlepszych partii w mieście, bogatego właściciela fabryki mebli. 

Henry Kraft jest człowiekiem skrytym i melancholijnym, a po cichym i skromnym cywilnym ślubie małżeńskie 

życie młodej pary w zasadzie nie istnieje. Tess szybko zaczyna rozumieć, że wpadła w pułapkę bez wyjścia, tym 

bardziej że odchodząc, spaliła za sobą wszystkie mosty. W gęstniejącej atmosferze niechęci i sekretów życia 

wkrótce staje się nie do zniesienia. Kiedy w regionie wybucha epidemia polia, mieszkańcy Hickory zbiorowym 

wysiłkiem w ciągu zaledwie pięćdziesięciu czterech godzin uruchamiają w mieście specjalistyczny szpital. Tess, 

dyplomowana pielęgniarka, wbrew mężowi zgłasza się do pracy i wśród pacjentów, przeważnie dzieci, na nowo 

odnajduje sens życia. Tymczasem postępowanie Henry'ego z dnia na dzień budzi w niej coraz więcej podejrzeń. 

Czy zdoła wyjaśnić tajemnice swojego małżeństwa i wyprowadzić swoje życie na prostą?  

 

 

132. Skrzydła nadziei / Bonnie Leon ; tłumaczenie Beata Hrycak-Domke.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2018. 

(Niebo nad Alaską / Bonnie Leon ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kate Evans (postać fikcyjna) , Kobieta , Lotnicy , 

Samorealizacja , Alaska (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Charakter i odwaga zawsze pomagały jej przetrwać trudne chwile. Czy jednak ma w sobie dość wytrwałości, by 

doprowadzić każdą sprawę do końca? Chociaż Kate Evans jest kobietą w „męskim” zawodzie, plasuje się w ścisłej 

czołówce najlepszych alaskich pilotów. Gdyby tylko jej życie osobiste nie było tak skomplikowane… Rozdarta 

między uczuciem do Mike’a Conlina, kolegi po fachu, i lekarza Paula Andersona, marzy o pokoju serca. Kiedy 

jednak dochodzi do strasznego nieszczęścia, być może los podejmie decyzję za nią… W powieści Skrzydła 

nadziei autorka już po raz drugi zabiera czytelnika w alaskie przestworza, oferując chwile wzruszenia                              

i niezapomniane podniebne przygody.  

 

 

133. Spadek / Kasia Bulicz-Kasprzak.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 2018. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Dorota czeka na prezent od losu - coś, co pocieszyłoby ją po rozstaniu z chłopakiem i wniosło trochę koloru do 

szarej codzienności. Życzenia zostaną wysłuchane - dostanie… dziadka, a wraz z nim biologicznego ojca, którego 

nigdy wcześniej nie widziała. Ta rodzinna rewolucja to dopiero początek zmian w jej życiu. Dorota wciąż szuka 

miłości, ale nie dostrzega znaków, które daje jej los. On tymczasem podsuwa jej nie to, czego ona pragnie, lecz to, 

czego potrzebuje…  
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134. Sprzedawczyk / Paul Beatty ; z języka angielskiego przełożył Piotr Tarczyński.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Afroamerykanie , Niewolnictwo , Stosunki etniczne , 

Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Satyra 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Narrator "Sprzedawczyka", urodzony w „rolniczym getcie” Dickens, na południowych przedmieściach Los 

Angeles, był w dzieciństwie obiektem psychologicznych badań o podłożu rasowym - teraz pędzi żywot 

Kalifornijczyka z niższej klasy średniej. Wychowywał go samotnie ojciec, kontrowersyjny psycholog, który 

zapewniał, że jego pamiętniki rozwiążą ich problemy finansowe. Jednak kiedy ojciec ginie w policyjnej 

strzelaninie, bohater zdaje sobie sprawę, że nigdy nie było żadnych pamiętników. Zostaje mu tylko rachunek za 

pośpiesznie urządzony pogrzeb. Zwiedziony i rozczarowany stanem, w jakim znalazło się jego rodzinne miasto, 

narrator próbuje naprawić krzywdę: przed laty, żeby oszczędzić Kalifornii dalszego wstydu, Dickens zostało 

dosłownie wymazane z mapy. Z pomocą najsławniejszego mieszkańca miasta - ostatniego żyjącego członka Klanu 

Urwisów, Hominy’ego Jenkinsa - podejmuje się niewyobrażalnie odrażającego czynu: na nowo wprowadza 

niewolnictwo, a w miejscowym liceum segregację, co doprowadza go przed oblicze Sądu Najwyższego.  

 

 

135. Srebrny łabędź / Amo Jones ; przełożyła Monika Wiśniewska.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece, 2018. 

(Elite Kings Club / Amo Jones ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Ludzie bogaci , Tajemnica , Tajne organizacje , 

Szkoły średnie , Powieść erotyczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-nowozel.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Gdy matka Madison Montgomery odkrywa romans męża, dopuszcza się zbrodni na jego kochance i popełnia 

samobójstwo. Po tym skandalu rodzina jest na ustach wszystkich. Ojciec Madi związuje się z nową kobietą                     

i zapada decyzja o przeprowadzce, która dla dziewczyny wiąże się ze zmianą szkoły. Okazuje się, że szkolnymi 

murami rządzi grupa dziesięciu niepokornych chłopaków. Elite Kings Club rozsiewa wokół siebie aurę 

tajemniczości i niepokoju, a ich przywódcą jest władczy Bishop, który na każdym kroku bacznie obserwuje 

Madison. Dlaczego Królowie dyskretnie pilnują jej bezpieczeństwa? Co stało się z byłą dziewczyną Bishopa, po 

której ślad nagle zaginął? Pytań i tajemnic jest coraz więcej, a Madison czuje, że bierze udział w niebezpiecznej 

grze, w której stawka jest bardzo wysoka.  
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136. Stance / Jerzy Kronhold ; [ilustracje Jacek Waltoś].- Warszawa : Convivo Anna 

Matysiak, 2017. 

(Tangere ; [7]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

„W "Stancach" jest wszystko, co najlepsze w dotychczasowej poezji Kronholda, podniesione do jeszcze wyższego 

poziomu. Cudowna jest ich swoboda, rozrzut i zręczny chwyt rytmiczno-melodyczny, który je scala. Są tu 

delikatne dźwiękowe i znaczeniowe echa polskiej poetyckiej tradycji. A nade wszystko horacjański ton, coś od 

Kochanowskiego. A baroku tylko tyle, żeby uszczęśliwiać konceptem”. Piotr Matywiecki 

 

 

137. Stand by me / Agata Czykierda-Grabowska.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Noc świętojańska , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Sara właśnie zakończyła fatalny związek z Damianem. Sposobem na uleczenie jej zranionego serca i pozbycia sie 

złych wspomnień mają być wakacje spędzone w rodzinnym mieście. Przypadek sprawia, że w tym czasie zjawia 

się tu Paweł - przystojniak, który ma opinię pożeracza kobiecych serc. Kiedy ich drogi się skrzyżują, rozpocznie 

się zacięta walka żywiołów. Sara bowiem doskonale zdaje sobie sprawę, z kim ma do czynienia. Jako najbliższa 

przyjaciółka jego siostry słyszała już wiele historii na temat kolejnych podbojów Pawła i wie, że ten typ mężczyzn 

zupełnie jej nie interesuje. A przynajmniej tak jej się wydaje... Kiedy jednak nadejdzie Noc Kupały, ten magiczny 

czas, gdy wszystko sprzyja miłości, oboje nie będą mogli już ukryć, że łączy ich znacznie więcej, niż chcieliby 

przyznać.  

 

 

138. Stany małżeńskie i pośrednie / Dorota Kassjanowicz.- Warszawa : Wielka Litera, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Matki i córki , Problemy małżeńskie , Przyjaźń , 

Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Weronika po urodzeniu synów nie ma już dawnego ciała, za to stała się wcieleniem wielofunkcyjności.                         

W ferworze codziennych obowiązków i wobec wiecznej nieobecności męża w domu już zapomniała, że jest 

kobietą. Przyjaciółki Weroniki również nie mają łatwo. Dla Agaty, nauczycielki matematyki, praca w szkole jest 

zdecydowanie poniżej ambicji. Chciałaby coś w swoim życiu zmienić, ale zawsze kończy się tylko na chęciach... 

Jowita na co dzień jest stylistką-wizażystka, lecz tak naprawdę marzy o wystawach swoich grafik w galeriach 
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całego świata. Ale najbardziej o poprawieniu relacji z nastoletnią, zbuntowaną córką. Na szczęście może liczyć na 

zakochanego w niej Szweda, Erlinga. Jeżeli tylko uda mu się wreszcie wrócić z obserwacji żubrów                                

w Białowieży... Izka, wiolonczelistka, gra w orkiestrze w filharmonii, natomiast na jej nerwach gra – oczywiście 

pragnąca wyłącznie jej dobra – matka, która czeka na zięcia. Ale nie tak łatwo go znaleźć, gdy ciągle dopada cię 

synestezja, więc widzisz słowa i ludzi w różnych kolorach. Czy ktoś zrozumie i wreszcie pokocha niecodzienną 

przypadłość Izki? Czy pozornie monotonne życie czterech przyjaciółek nagle zmieni się w komedię romantyczną? 

Jej scenariusz nie ominie nikogo: rozwódek, singielek, kochanek, nadopiekuńczych matek dorosłych córek ani 

samotnych mam nastolatek. Nadchodzi czas wielkiej zmiany. Tylko kto się na nią odważy?  

 

 

139. Stroicielka dusz / Aldona Bognar.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Forum internetowe , Kobieta , Przyjaźń , Samorealizacja , 

Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Julita to młoda kobieta kochająca taniec, której los zbyt wcześnie kazał dorosnąć. Dagmara odreagowuje nudne 

korporacyjne życie i domowe zmartwienia, tworząc nocami biżuterię. Elizie, nauczycielce języka polskiego, 

wrodzona ambicja nie pozwala cieszyć się tym, co ma. Łucja zaś próbuje odzyskać wewnętrzny spokój po śmierci 

męża, ale bycie samotną matką okazuje się zadaniem ponad jej siły. Kiedy na lokalnym forum internetowym 

pojawia się tajemnicza oferta dostrojenia duszy do harmonii świata, wszystkie cztery  kobiety postanawiają z niej 

skorzystać. Czy wiedza o najskrytszych pragnieniach może odmienić życie? Jaką ceną przyjdzie zapłacić za tę 

zmianę? Cztery różne osobowości, cztery odmienne historie i nieoczekiwana przyjaźń rodząca się nad filiżanką 

najgorszej kawy na świecie. 

 

 

140. Szczęście pachnące wanilią / Magdalena Witkiewicz.- Wydanie 2.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Dobre myśli / Magdalena Witkiewicz) 

 

 

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

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Mądra opowieść o zwyczajnych kobietach, typowych mężatkach, wszechobecnych osiedlach i wytrwałym 

poszukiwaniem szczęścia. Historia, która podnosi na duchu. Ada ma kłopoty. Złamane serce i pusty portfel. Na 

gdańskim osiedlu otwiera małą cukiernię, bo pieczenie ciastek to jedyne, co potrafi robić. Cukiernia wabi                         

i przyciąga, szczególnie inne zagubione dusze - Karolinę, singielkę nie z wyboru, Magdę, żonę faceta, który 

najbardziej kocha.. swój samochód oraz Milenkę, która niebawem będzie mamą. I tak za sprawą "na chwilkę 

wstawionego kojca" mała cukierenka stanie się miejscem spotkań kilku kobiet, które są na życiowych rozdrożach  

i bardzo potrzebują rozmowy, najchętniej w towarzystwie pachnących i aromatycznych babeczek.  
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141. Szczęście za horyzontem / Krystyna Mirek.- Warszawa : Edipresse Polska, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Relacje międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

 

Czasem spalone mosty to najlepszy początek. Justyna popełnia wielki błąd, po którym nie może już wrócić do 

dawnego życia: praca w eleganckim biurowcu, wygodnego apartamentu i związku, który opiera się na 

przyjemności. Janek wszystko zrobił, jak należy, jednak na każdym polu ponosi klęskę. Ma kłopoty finansowe, 

beznadziejną pracę, której nie znosi, a jego dzieci są zaniedbane. Tych dwoje spotka się przypadkiem. zderzenie 

dwóch światów sprawi, że życie Justyny i Janka na zawsze się odmieni. Czy starczy im odwagi, by poszukać 

szczęścia trochę dalej niż na wyciągnięcie dłoni? Ruszyć za horyzont, do miejsca, które wydaje się najmniej 

odpowiednie, a jednak kusi z wielką mocą? To historia niezwykła, pokazuje, jak bardzo można się pomylić, 

sądząc po pozorach.  

 

 

142. Szkoła klasztorna : powieść / Barbara Frischmuth ; przełożyła Eliza Borg.- Łódź : 

Wydawnictwo Od Do, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyscyplina szkolna , Szkoły katolickie , Uczniowie , Gmunden 

(Austria) , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-austr. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Autobiograficzna relacja autorki, przez cztery lata uczennicy katolickiej szkoły dla dziewcząt w Gmunden, jest 

opowieścią o autorytarnym wychowaniu w opresyjnej instytucji, którego celem jest pozbawienie uczennic 

wszelkiej indywidualności, elementarnej wolności myślenia, odczuwania i działania. Szkoła i internat prowadzone 

przez siostry zakonne to miejsce totalnej kontroli, surowych reguł i dyscypliny. To świat zakazów i ograniczeń, 

ciasny i odizolowany od rzeczywistości na zewnątrz. W szkole klasztornej tępi się wszelką indywidualność, 

narzucając prymat konfesyjnej wspólnoty i bezwzględnego podporządkowania się jej wymogom. Tępi się także 

nawiązywanie wszelkich bliższych związków między dziewczynkami, ich potrzebę bliskości i sympatii, niepokoje 

wieku dojrzewania i seksualność.  

 

 

143. Sztuka grzeszenia / Sabrina Jeffries ; przełożyła Anna Pajek.- Warszawa : 

Wydawnictwo Bis, 2018. 

(Niepoprawni uwodziciele / Sabrina Jeffries ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Arystokracja , Sekrety rodzinne , Londyn (Wielka 

Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Amerykański artysta Jeremy Keane odmawia powrotu do domu i przejęcia rodzinnego interesu. Woli pozostać               
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w Europie i przebywać w otoczeniu pięknych kobiet, poszukując modelki do prowokującego dzieła, jakie sobie 

wymyślił. Kiedy na jednym z londyńskich wesel spotyka lady Yvette Barlow, nie ma wątpliwości, że to właśnie 

jej zmysłową urodę chciałby uwiecznić na płótnie. Yvette nie obawia się skandalu - przystaje na jego propozycję, 

w zamian prosi, by zabrał ją na wyprawę do londyńskich domów publicznych, gdzie ma nadzieję natrafić na ślad 

zaginionej kobiety i rozwikłać rodzinną tajemnicę. Ta eskapada dla obojga stanie się prawdziwą lekcją sztuki 

grzeszenia - czy jednak rozbudzi miedzy nimi prawdziwe uczucie?  

 

 

144. Ścigany / Katarzyna Michalak.- Kraków : Między Słowami, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przestępstwo , Zamach stanu , Polska , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Danka i Hubert to dwoje życiowych straceńców. Byli przekonani, że nic dobrego ich nie czeka. Aż spotkali siebie.  

Danka pomogła mu, kiedy ranny i ścigany przez policję uciekał przez bieszczadzkie bezdroża. Uwierzyła w jego 

niewinność, choć był poszukiwany za zabójstwo. Był taki jak ona. W oczach miał gniew, w duszy mrok, a w sercu 

głęboką ranę po wielkiej miłości. I jeszcze większej krzywdzie. Hubert sprowadził na nią same kłopoty. Aby go 

chronić, musiała znosić poniżenie i oddać się innemu mężczyźnie. Ale oddała mu tylko ciało. Serce zamroziła już 

dawno. Nie miała nic do stracenia i na niczym ani na nikim jej nie zależało. Nie można jej było przekupić ani 

zastraszyć. Tylko miłość była w stanie to zmienić. I namiętność, tak silna, że pali wszystko, co stanie jej na 

drodze.  

 

 

145. Śledczy / W. E. B. Griffin ; przełożyła Ewa Wojtczak.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2018. 

(Odznaka honoru / W. E. B. Griffin ; 7) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Filadelfia (Stany Zjednoczone) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Brutalna zbrodnia... Miejscy ekoterroryści... Dochodzenie w sprawie nieuczciwych gliniarzy... Podobnie jak                   

w innych tomach, tak i tu Matt Payne wraz z towarzyszami z wydziału dochodzeń specjalnych zmuszeni są 

prowadzić kilka śledztw jednocześnie. Dochodzenie w sprawie korupcji jeszcze bardziej się komplikuje, gdy                 

w trakcie akcji dochodzi do brutalnego gwałtu. Matt szuka kluczowego dowodu w sprawie i musi się śpieszyć, 

zanim będzie za późno. Kobieta, którą przypadkowo poznaje na przyjęciu, może się okazać istotnym łącznikiem              

z grupą terrorystów i Payne musi jak najszybciej podążyć jej tropem, nim ślad się urwie. W pewnym momencie 

Matt staje przez wyborem pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Jego sytuacja staje się coraz trudniejsza, aż 

w końcu będzie musiał wykorzystać wszystkie umiejętności nie tylko po to, by doprowadzić wszystkie wątki do 

rozwiązania, lecz po prostu po to, by przetrwać...  
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146. Śmierć na żywo / James Patterson & Marshall Karp ; tłumaczenie Alina 

Patkowska.- Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2017. 

(NYPD Red / James Patterson & Marshall Karp ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Kradzież , Policja kryminalna , Zabójstwo , 

Manhattan (Nowy Jork ; część miasta) , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

RED to wyjątkowy oddział policji stworzony przez burmistrza Nowego Jorku. Wybrani detektywi prowadzą 

śledztwa, w które są zamieszani ludzie z pierwszych stron gazet - politycy, aktorzy i sportowcy. Elita chroni elitę. 

Ekipy telewizyjne niecierpliwie czekają na przyjazd Lavinii Travers. Gwiazda ma się pojawić na premierze 

najnowszego filmu w naszyjniku wartym osiem milionów dolarów. Jednemu z reporterów udaje się sfilmować, jak 

do limuzyny Lavinii podbiega dwóch zamaskowanych mężczyzn. Padają strzały, napastnicy znikają z naszyj-

nikiem, ranna Lavinia umiera kilka minut później. Śledztwo zaprowadzi detektywów Zacha Jordana i Kylie 

MacDonald w najmroczniejsze zakamarki Manhattanu.  

 

 

147. Tajemnice diamentów / Shana Galen ; przekład Agnieszka Dębska.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2017. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Kurtyzany , Plotka , Zniewaga , Londyn (Wielka 

Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Miał idealnie uporządkowane życie...William, książę Pelham, lubi swoje zorganizowanie, przewidywalne życie. 

Dlaczego więc nagle staje się obiektem ataków? Plotkarska prasa przypisuje mu romans z Juliette, jedną                          

z najpiękniejszych i najbardziej tajemniczych londyńskich kurtyzan. Wtedy poukładany świat Williama pogrąża 

się nieopisanym chaosie... dopóki nie pojawiła się ona. Juliette, zwana Księżną Zalotów, ma u swych stóp 

najpotężniejszych arystokratów. Trudno więc się dziwić, że nie jest zachwycona, gdy książę Pelham jako jej 

rzekomy kochanek odstrasza od niej wielbicieli. Oboje muszą dać opór plotkom. Tymczasem odkryją swoje 

sekrety i narażą się na niebezpieczeństwo stokroć większe niż towarzyski skandal...  

 

 

148. Tajniki uwodzenia / Sabrina Jeffries ; przełożyła Hanna Rostkowska-Kowalczyk.- 

Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2018. 

(Niepoprawni uwodziciele / Sabrina Jeffries ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Małżeństwo , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść 

, Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Edwin Barlow, lord Blakeborough, zgodził się pomóc impulsywnej podopiecznej swojego przyjaciela, lady 

Clarissie Lindsey, która znalazła się w kłopotliwym położeniu. Edwin, który właśnie rozglądał się za odpowiednią 

żoną, zdawał sobie sprawę, że opieka nad Clarissą nie ułatwi mu zadania. Chociaż błyskotliwa, niezależna, piękna 
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dziewczyna oczarowała go, obawiał się, że byłaby absolutnie nieodpowiednim materiałem na małżonkę… jeśli              

w ogóle chciałaby na męża takiego zimnego cynika jak on. A mimo to niczego nie pragnął tak bardzo, jak jej 

zdobycia…  

 

 

149. Tańcząc z delfinami / Bonnie Leon ; tłumaczenie Jarosław Mrugała.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby z niepełnosprawnością , Turystyka motorowa , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Dwudziestodwuletnia Claire Murray, od lat cierpiąca na tajemniczą chorobę, i trójka jej znajomych – stary zrzęda 

Tom, była hipiska Willow i maniakalna Taylor – planują wyprawę przez całe Stany, aby popływać z delfinami na 

Florydzie. Wszyscy razem tworzą grupę wsparcia dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Nie dziwi 

fakt, że już w pierwszym dniu wycieczki potrzebują pomocy. W tej sytuacji przygodny autostopowicz Sean 

Sullivan wydaje się spaść im z nieba. Niemniej, ostatnią rzeczą, jakiej by chciał ten tajemniczy chłopak, jest 

przywiązywanie się do grupy chorych podróżników.  

 

  

150. Tańczące martwe dziewczynki / Graham Masterton ; z angielskiego przełożyli 

Paweł Korombel i Anna Dobrzańska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

(Katie Maguire / Graham Masterton ; 8) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katie Maguire (postać fikcyjna) , Tancerze , Pożar , Irlandia , 

Kryminał , Thriller , Powieść 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Tam, gdzie inni widzą nieszczęśliwy wypadek, nadkomisarz Katie Maguire widzi morderstwo. Nie po raz 

pierwszy w Cork wybucha pożar. Żaden jednak nie pochłonął tylu ofiar: siedemnaściorga młodych tancerzy 

należących do zepołu tańca irlandzkiego. I w żadnym ludzie nie zginęli, jeszcze zanim pojawiły się płomienie. 

Jedyną osobą cudem ocalałą z pożogi jest dziewczynka, która nie chce mówić. Katie musi więc znaleźć inny 

sposób na odkrycie motywów sprawcy. Tymczasem Davy'emu Dorganowi, który przybył do Cork, by przejąć 

interes zabitego przywódcy gangu, przyświecają zupełnie inne cele niż jego poprzednikowi. Tamten chciał się po 

prostu wzbogacić. Davy zamierza wykorzystać brexit do obudzenia w Irlandczykach, narodowego ducha, i to                   

w najbardziej krwawy sposób.  
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151. Tercet prowincjonalny / Katarzyna Ryrych.- Łódź : Wydawnictwo Literatura - 

Literatura Piętro Wyżej, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Emeryci i renciści , Nauczyciele historii , 

Prowincja , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Troje ludzi, których – mogłoby się wydawać – dzieli wszystko. Troje outsiderów – z wyboru lub z konieczności. 

Troje przeciw światu. Emerytowana nauczycielka historii, która postanawia rozpocząć zupełnie inne życie z dala 

od wszystkich i wszystkiego, co do tej pory stanowiło jej codzienność. Niedoszła morderczyni, której obca jest 

skrucha. Niepijący alkoholik, który nie został księdzem. Miasteczko, które jak wampir wysysa ludzi, podzielone 

na tych co „za” i tych, co „przeciw” Tu można tylko poddać się… lub przeżyć.  

 

 

152. Tokijskie piekło / Mamnishi.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 2018. 

(Glimpses of Distant Worlds) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Terroryzm , Tokio (Japonia) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Tokio zalewa fala terroru. Muzułmańscy fundamentaliści przeprowadzają serię ataków na środki masowego 

transportu. Pośród chaosu tylko jeden człowiek waży się im wypowiedzieć otwartą wojnę. Ken'ichi to były 

przywódca gangu młodzieżowego, a zarazem ktoś, kto ma piekielnie dobry powód, by stać się uczestnikiem 

trawiącego miasto koszmaru. Dowiedziawszy się, że napastnicy są o krok od pojmania jego kuzynki, bez wahania 

wyrusza jej na pomoc. Nie wie, że swoim największym wrogiem okaże się on sam i nieokiełznany gniew, z jakim 

będzie musiał się zmierzyć, gdy cały jego świat stanie na głowie. Tymczasem w mrokach podziemnego przejazdu 

czai się coś jeszcze. Pradawny żywioł, u zarania dziejów ciśnięty w najgłębszą szczelinę szeolu...  

 

 

153. Torfowisko / Susanne Jansson ; z szwedzkiego przełożyła Bratumiła Pettersson.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bagna , Kobieta , Osoby zaginione , Społeczności lokalne , 

Śledztwo i dochodzenie , Tajemnica , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Mossmarken – kraina lasów i mokradeł. Miejsce odludne – osnute mgłą przestrzenie, pochyłe sosny i grzęzawiska. 

W dawnych czasach składano tu bóstwom ofiary ze zwierząt i ludzi. Dziś mówi się, że miejsce domaga się 

kolejnych ofiar, a seria tajemniczych zniknięć zdaje się to potwierdzać. Nathalie wynajmuje mały domek                      

w pobliżu mokradeł; prowadzi badania i pisze pracę doktorską na temat bagien. Jednak prawdziwy powód jej 

pobytu jest inny, ona sama zaś ukrywa mroczny sekret... Pewnego wieczoru na mokradłach nagle załamuje się 
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pogoda, po czym gwałtownie ulega poprawie, a okolicę zasnuwa gęsta mgła. A gdy na trzęsawisku odnalezione 

zostają zwłoki, Nathalie musi cofnąć się w przeszłość – rozdrapać niezabliźnione rany z dzieciństwa. Przy okazji 

toczącego się śledztwa poznaje Mayę Linde, zatrudnioną w policji fotografkę. Obie kobiety, choć każda szuka 

czegoś innego, odkryją szokującą prawdę. Lub coś, co może się nią wydawać.  

 

 

154. Trudny mężczyzna / Anna Bednarska.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat - Muza, 

2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Uczucia , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Olga ma szczęście pracować w portalu Magia życia, gdzie analizuje cudze sny, udziela porad z zakresu savoir-

vivre'u i w razie potrzeby wyświadcza przysługę koleżance, pisząc dla niej wymarzony horoskop. To praca,                     

o której dziwnie opowiada się innym ludziom. Olga ma szczęście przyjaźnić się z Rafałem, Majką i Elizą. To 

przyjaźń, w której więcej rzeczy robi się razem niż osobno. Olga ma też szczęście żyć w związku z Adamem - 

odnoszącym coraz większe sukcesy pisarzem. To związek, w którym więcej rzeczy robi się osobno niż razem. 

Olga ma też sporo problemów. Na przykład taki, że bez powodu ciągle odkłada na później przeczytanie powieści 

Adama. Być dziewczyną pisarza i nie czytać jego książek, to coś więcej niż niezręczność. Inny problem polega na 

tym, że Olga nie całkiem zdaje sobie sprawę z tego, jak trudnym mężczyzną jest Adam. Ale prawdziwe problemy 

zaczynają sie dopiero wtedy, kiedy odkrywa, że Adam nie jest jedynym trudnym mężczyzną w jej życiu...  

 

 

155. Trwaj przy mnie / Elizabeth Strout ; z agnielskiego przełożyła Ewa 

Westwalewicz-Mogilska.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i córki , Pastorzy , Samotni ojcowie , Śmierć bliskiej 

osoby , Wdowieństwo , Nowa Anglia (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Jakże kuszące jest życie cudzym życiem, gdy własne jest banalne i porażająco nudne. Subtelna opowieść                        

o ojcowskim poświęceniu, cichej utracie wiary i skaleczonej miłości. Pastor Tyler Caskey wiedzie życie 

wypełnione ciężką pracą i miłością Boga. Sam ją gorliwie w sobie pielęgnuje i prowadzi wiernych ku jej źródłom. 

Przystojny, skromny i wielkoduszny - cieszy się szacunkiem w małym miasteczku w Nowej Anglii. Kiedy umiera 

jego żona, osieracając dwie córeczki, społeczność wiernych okazuje mu zrozumienie i wsparcie. Z czasem jednak 

małomiasteczkowa podejrzliwość i żądza sensacji biorą górę nad rozsądkiem czy współczuciem i każą w każdej 

decyzji pastora doszukiwać się drugiego, brudnego dna.  
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156. Trzy młode pieśni / Elżbieta Cherezińska.- Wydanie 1. w tej edycji.- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, [2016]. 

(Północna Droga / Elżbieta Cherezińska ; [4]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wikingowie , Norwegia , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Norwegia, druga połowa X wieku. Dwaj synowie możnych rodów spotykają się w szeregach młodej drużyny. 

Przygląda im się siostra jednego z nich. W drodze ku dorosłości wszyscy troje przechodzą kolejne szczeble 

wtajemniczeń. Świat mężczyzn i kobiet. Obok? Razem? Los przepowiedziany u ich poczęcia. Przeznaczenie, 

któremu rzucają wyzwanie, płynąc na wielką bitwę. Świat mężczyzn ćwiczonych do zabijania. Wojowników 

przeobrażających się w bitewnym szale w bestie. I dziewczyny, która walczy, by w braterstwie było miejsce dla 

siostry. "Północna Droga", cykl osnuty wokół historii Skandynawii, przesiąknięty nordycką mitologią, przestaje 

być tylko tytułem, staje się bohaterem opowieści. Ragnarok. Koniec świata bogów okaże się końcem świata wielu 

ludzi. 

 

 

157. Turniej cieni / Elżbieta Cherezińska ; [ilustracja Tobiasz Zysk].- Poznań : Zysk i 

S-ka Wydawnictwo, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka , Wojna , Wywiad , Afganistan , Polska , Rosja , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Lata 30. XIX wieku. Kluczem do panowania nad Azją jest Afganistan, o który Wielka Brytania rywalizuje                      

z Rosją. W Wielką Grę, nazwaną przez Rosjan Turniejem Cieni, wplątane są losy Polaków: Jana Witkiewicza - 

gimnazjalisty ułaskawionego z wyroku śmierci i zesłanego na Syberię, Adama Gurowskiego - ucznia Hegla                     

i przyjaciela Heinego, arcyzdrajcy sprawy polskiej, a także Rufina Piotrowskiego - prostego żołnierza                             

i najsłynniejszego uciekiniera z syberyjskiej katorgi.  

 

 

158. Twarz Grety Di Biase / Magdalena Knedler.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Galerie sztuki , Portrety , Tajemnica , Włochy , Wrocław (woj. 

dolnośląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Adam Dancer, właściciel niewielkiej galerii na wrocławskim Rynku, kupuje od tajemniczej włoskiej malarki dwa 

portrety. Twarz na nich ukazana wydaje się nie tylko piękna, ale przede wszystkim zagadkowa. Obrazy 

przedstawiają tę samą osobę, ale w skrajnie odmienny sposób. Dlaczego?  Zagadki nie rozwiązuje coraz bardziej 

intymna korespondencja, jaka zawiązuje się między Adamem a Gretą di Biase – autorką obydwu portretów. 
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Wreszcie Adam, zdeterminowany, by poznać prawdę, i coraz bardziej zaangażowany w relację z Gretą, wyrusza 

do Włoch, aby ją odnaleźć. Podróż ta zmusi go do stawienia czoła własnym ograniczeniom – silnej nerwicy                     

i stanom lękowym, których doświadcza od lat. Czy mimo licznych przeciwności uda mu się odnaleźć Gretę? I czy 

będzie to Greta, którą zna z listów? 

 

 

159. Tylko morze zapamięta / Monika A. Oleksa.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mieszkańcy wsi , Powroty , Tajemnica , Zawód miłosny , 

Dąbki (woj. zachodniopomorskie, pow. sławieński, gm. Darłowo) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Po dwunastu latach Maks wraca do rodzinnego, nadmorskiego miasteczka, chociaż był pewien, że nigdy tu już nie 

zawita. Odległa Islandia wydawała się idealnym miejscem by zapomnieć o utraconej przed laty miłości. Teraz 

musi jednak zmierzyć się z przeszłością, która nie daje o sobie zapomnieć. Tymczasem los kolejny raz kreśli 

scenariusz życia według swojego planu. Mała rybacka wioska nad Bałtykiem czaruje swym pięknem i potęgą 

żywiołu. Tajemnice Maksa, Beaty i Irki długo poznają w ukryciu, zanim zostaną rozwikłane.  

 

 

160. Ucho igielne / Wiesław Myśliwski.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy 

Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Młodość , Pamięć , Sens życia , Starość , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

"Ucho Igielne" to poruszająca medytacja nad ludzkim losem, pamięcią i historią, zagadkowością intymnych 

relacji, a przede wszystkim nad tajemnicą spotkania młodości i starości. W powieści Myśliwskiego jak w lustrze 

odbija się kawał polskiej historii ze wszystkim, co w niej dramatyczne, bolesne, przemilczane i niewypo-

wiedziane. Przede wszystkim jednak jest to rzecz o tym, jak upływający czas odciska piętno na ludzkim 

doświadczaniu siebie i świata. Piękna, głęboka literatura, w której przenikliwość obserwacji i swoista czułość 

wobec człowieka splatają się z wymiarem symbolicznym.  

 

 

161. Udział własny / Elsebeth Egholm ; z języka duńskiego przełożyła Edyta 

Stępkowska.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dicte Svendsen (postać fikcyjna) , Dziennikarze , Nastolatki , 

Podpalenie , Dania , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-duń. 

Nowości:  2018-10 
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Płonie stajnia sąsiadów z końmi uwięzionymi w środku. Dicte Svendsen i jej chłopak, fotograf Bo, budzą się tej 

mroźnej lutowej nocy w położonym niedaleko Arhus domu Dicte. Prócz nich na miejscu nie ma nikogo, sami 

próbują ratować zwierzęta. Mieszkające w gospodarstwie małżeństwo, Karen i Soren wyjechali, a siostra Karen, 

która z nimi mieszka, zniknęła. Tego samego dnia policja z komisarzem Johnem Wagnerem na czele otrzymuje 

wezwanie do jeszcze jednego pożaru - ktoś zdemolował i podpalił szkołę Mollevang. Szybko powiązano oba 

podpalenia, a podejrzenie pada na grupę nastoletnich chłopców. Lecz kiedy siedemnastoletnia córka Dicte 

znajduje ciało na mokradłach w pobliżu ich wioski, wydarzenia przybierają makabryczny obrót.  

 

 

162. Ulga / Natalia Fiedorczuk.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

 

Życie Karoliny pewnie mogło wyglądać inaczej, być może nawet pięknie. Dzisiaj jej pozornie zgodne małżeństwo 

z jednym dzieckiem wiedzie żywot tyleż stateczny i uporządkowany, co przesycony nudą i niepokojem. I złością. 

Karolinie ciągle towarzyszy poczucie, że znajduje się w swoim mieszczańskim życiu jakby przypadkiem, jakby 

niezamierzenie. Autorka przenikliwie portretuje pokolenie współczesnych trzydziestolatków, z jego pakietem 

bazowym: deweloperskim kredytem, stresującą pracą i średnio satysfakcjonującym życiem rodzinnym. Normalsi, 

karierowicze, młode i mniej młode mamuśki – to dystansujące etykiety, to nie o nas, to na pewno nie o mnie. Ale  

i my, prędzej lub później zakochujemy się, zdradzamy, robimy zakupy w hipermarkecie, zawozimy dzieci do 

szkoły i odwiedzamy teściów. Świat opisany przez Fiedorczuk to gra kontrastów: tu miłość miesza się z seksem              

i przemocą, szczęście idzie w parze z depresją, a cierpienie przynosi ulgę. Rzeczywistość tej mocnej, dojrzałej                

i pięknej prozy to także lęki i koszmary kryjące się za cienkimi ścianami nowego budownictwa mieszkaniowego.  

 

 

163. W cieniu Czarnobyla / Madeleine Hessérus ; z języka szwedzkiego przełożył 

Wojciech Łygaś.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pracownicy naukowi , Relacja romantyczna , Katastrofa 

jądrowa w Czarnobylu , Strefa Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni 

Jądrowej , Czarnobyl (Ukraina) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Zakazana strefa rozciągająca się wokół Czarnobyla to straszne miejsce, w którym ucichły zegary i słychać tylko 

brzęczenie liczników Geigera. Wciąż jednak istnieje tam przyroda, która z potężną siłą odzyskuje władzę nad 

opuszczonymi wsiami i miastami. Choć od wybuchu reaktora w elektrowni atomowej upłynęło już kilka lat, 

naukowcy wciąż starają się ustalić, jakie procesy zachodzą na skażonych terenach. Pewnego dnia zjawia się tam 

Katarina. Jest biologiem i będzie pracować w międzynarodowym instytucie badawczym. W zespole znajduje się 

też Grigorij, Ukrainiec, który dorastał w okresie istnienia Związku Radzieckiego. Oboje z Katariną zakochują się 

w sobie, a ich pełen emocji związek wywołuje całą serię zdarzeń, które mają wpływ na pracę i stosunki panujące 

w całym zespole badawczym. Wśród budzącej niepokój przyrody Katarina i Grigorij coraz bardziej zbliżają się do 

pewnego bolesnego punktu, w którym daje o sobie znać przeszłość... Naukowa rzeczywistość będzie musiała 

stanąć do walki z tym, co nieracjonalne, a rozum zmierzy się z uczuciem.  
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164. W poświacie księżyca / Samantha Young ; przełożyła Ewa Ciszkowska.- 

Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-szkoc. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Logan spędził dwa lata w więzieniu, płacąc za błąd popełniony w przeszłości (pobił człowieka, który próbował 

zgwałcić jego siostrę). Teraz jest gotów zacząć nowe życie. Ma wspaniałe mieszkanie, dobrą pracę i wiele kobiet, 

które pozwalają mu zapomnieć o przykrych wspomnieniach. Lecz tylko jedna tak naprawdę rozpala jego zmysły 

do czerwoności - sąsiadka Grace. Grace uciekła od swojej toksycznej rodziny, przeprowadzając się do Edynburga. 

Odzyskuje spokój po trudnych doświadczeniach i cieszy się życiem na własny rachunek. Sielankę zakłóca jednak 

natrętny sąsiad, który irytuje Grace głośnym zachowaniem i złośliwościami. Początkowo Grace nie chce mieć                

z Loganem nic wspólnego, ale niespodziewanie łamacz serc okazuje się mężczyzną, którego szukała. Gdy Grace 

zaczyna poddawać się urokowi przystojnego sąsiada, jej mroczna przeszłość powraca jak bumerang i zagraża 

wszystkiemu, co udało im się wspólnie zbudować. Czy mimo przeciwności losu ta znajomość skończy się happy 

endem?  

 

 

165. W słusznej sprawie / Danielle Steel ; tłumaczenie Agnieszka Myśliwy.- Kraków : 

Między Słowami, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Działacze społeczni , Prawnicy , Romans , Stany Zjednoczone 

(USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Meredith McKenzie pochodzi z bogatej, prawniczej rodziny. Nie wiedzie jednak wystawnego życia, nie nosi 

najpiękniejszych sukien i drogiej biżuterii, o jakich inne dziewczyny mogą tylko pomarzyć. Ma inny cel - pragnie 

walczyć o pokój i dobro na świecie. Kończy studia i otwiera własna kancelarię. Podczas gdy jej rówieśniczki 

przeżywają kolejne romanse i rozstania, ona z całych sił stara się pomóc najbardziej poszkodowanym. Pewnego 

dnia Meredith poznaje przystojnego doktora Petra Wattsa. Odkrywa, że łączy ją z nim wspólne cele i ideały. Czy 

ich znajomość okaże się początkiem wielkiego uczucia? Czy Meredith spełni swoją życiową misję? I czy w swoim 

walczącym sercu odnajdzie miejsce na miłość? "W słusznej sprawie" to wzruszająca opowieść o wielkiej odwadze 

i poświęceniu kobiet, która ponad wszystko pragnie sprawiedliwości i dobra.  

 

 

166. W żywe oczy / JP Delaney ; tłumaczenie Anna Gralak.- Wydanie 1., dodruk.- 

Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Manipulacja (psychologia) , Rozwód , Powieść psychologiczna 

, Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2018-10 
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Claire kłamie zawodowo. Wydaje się, że jest stworzona do roli, w którą się wcieli. Na zlecenie firmy prawniczej 

specjalizującej się w sprawach rozwodowych ma demaskować niewiernych mężów i dostarczać niezbitych 

dowodów ich zdrady. To ona ma dyktować reguły gry. Gdy „klientem” Claire zostaje interesujący profesor Patrick 

Fogler, stawka gwałtownie rośnie. W grze gęstej od mrocznego uwodzenia, manipulacji i niedopowiedzeń role 

zaczynają się niebezpiecznie odwracać...  

 

 

167. Wampir z M-3 / Andrzej Pilipiuk ; ilustracje Andrzej Łaski.- Wydanie 2.- Lublin : 

Fabryka Słów, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wampir (stworzenie fantastyczne) , PRL , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie których dręczy głód... A więc twierdzicie Obywatelu, że wampiry 

istnieją? Niby kraj socjalistyczny, ateizm w modzie, a tu taka wtopa. I jak tu się krzyżem odwijać? Jak wodą, tfu, 

święconą chlapać? A czosnek tylko granulowany i z importu z bratniej Czechosłowacji! Myśl nowa blaski 

promiennymi, dziś wiedzie nas na bój, na trud. Być wampirem w PRL to nie przelewki. W społeczeństwie 

bezklasowym trudno tytułować się hrabią. Płaszcz i smoking nosi albo kelner, albo iluzjonista, a krew obywateli 

Rzeczpospolitej Ludowej ma posmak deficytu i reglamentacji. Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata, przed ciosem 

niechaj tyran drży... Ale my, wampiry z PRL mamy swoją godność! Nie wysysamy biednych sarenek i jagniątek. 

Nie nazywamy tego WEGETARIANIZMEM! Może nie pamiętamy już o wampirzych mocach, ale mamy spryt 

nasz narodowy! Pozyskamy dewizy, przekroczymy plan, a potem z dumą oznajmimy: To wszystko każe nam 

powiedzieć mocno. I stanowczo: Burżuazyjnym skrytopijcom mówimy - NIE!  

 

 

 

168. Wczoraj / Felicia Yap ; przełożył Jacek Żuławnik.- Warszawa : W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Powieść , 

Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-inne  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Claire to monoska. Podobnie jak trzy czwarte Brytyjczyków jej pamięć krótkotrwała obejmuje zaledwie jeden 

dzień. Awans społeczny zawdzięcza małżeństwu z Markiem, duosem, którego pamięć sięga dwa dni wstecz. Mark 

jest znanym pisarzem, stawia też pierwsze kroki w polityce. Są razem szczęśliwi, a przynajmniej to właśnie Claire 

zapisała w swoim dzienniku. Do czasu, gdy nurt rzeki Cam wyrzuca na brzeg kobiece ciało. W policyjnym 

śledztwie wszystkie tropy prowadzą do Marka...   
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169. Wendeta / Lisa Harris ; tłumaczenie Martyna Żurawska.- Rzeszów : Dreams 

Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2017. 

(Akta Nikki Boyd / Lisa Harris ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nikki Boyd (postać fikcyjna) , Poszukiwania zaginionych , 

Rodzeństwo , Tennessee (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Nikki Boyd jest najlepszą agentką w Oddziale Specjalnym ds. Osób Zaginionych w stanie Tennessee. Nie 

potrzebuje niczyjej zachęty do wytężonej pracy: zagadka zniknięcia jej własnej siostry, nierozwikłana od 

dziesięciu lat, stanowi dla niej źródło nieustannej motywacji. Kiedy na miejscu kolejnego przestępstwa odkrywa 

fotografię uprowadzonej nastolatki, wykonaną przestarzałym typem aparatu marki Polaroid, przeszłość 

gwałtownie łączy się z teraźniejszością. Im bardziej Nikki zbliża się do porywacza, tym mocniej czuje, że 

prowadzona sprawa nabiera dla niej osobistego charakteru. Niepostrzeżenie dochodzi do zamiany ról: zamiast 

prowadzić pościg, agentka Boyd staje się osobą ściganą. W pierwszej części Archiwów Nikki Boyd Lisa Harris 

ani na moment nie zwalnia tempa akcji, utrzymując czytelnika w napięciu aż do zaskakującego finału.  

 

 

170. Widzi mi się / Zadie Smith ; przekład Justyn Hunia [oraz] Jerzy Kozłowski, 

Agnieszka Pokojska.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Esej 

Sygnatura:  WG-82-4  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

"Widzi mi się" powstawało osiem lat. Przez ten czas świat zmienił swoje oblicze, a Zadie Smith z cenionej                        

i nagradzanej brytyjskiej autorki stała się również osobą publiczną, Wypowiadającą się w sprawach 

najistotniejszych, budzących emocje po obu stronach Atlantyku. Głos autorki "Białych zębów, dzielącej swoje 

życie między Londyn i Nowy Jork, jest ostry i autentyczny, a obok jej zdecydowanych poglądów nie sposób 

przejść obojętnie. Światopogląd pisarki poznajemy dzięki tekstom pisanym czasem z kpią, czasem z oburzeniem, 

ale zawsze szczerze i poruszająco. Jej przenikliwe, świeże i ożywcze spojrzenie jest kluczem do zrozumienia 

współczesności.  

 

 

171. Wierna Tobie / Becky Wade ; tłumaczenie Joanna Żelazny.- Rzeszów : Dreams 

Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2018. 

(Przypadki sióstr Bradford / Becky Wade) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy , Rodzeństwo , Oregon (Stany Zjednoczone ; stan) , 

Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Po druzgocącym rozstaniu trzy lata temu Nora Bradford, genealog i właścicielka osady historycznej, uciekła                 

w pracę i wyimaginowany świat ze swoich ulubionych książek i filmów. W przeciwieństwie do Nory były 
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komandos marynarki wojennej, John Lawson, śmiało idzie przez życie skupiony na wyzwaniach, jakie przynosi 

ono każdego dnia. Gdy mężczyzna otrzymuje diagnozę lekarską dotyczącą wady genetycznej, jest zmuszony 

zgłębić tajemnice swojego pochodzenia. Wynajmuje Norę do pomocy w odnalezieniu biologicznej matki. Praca 

ramię w ramię może pomóc tej pełnej przeciwieństw dwójce odkryć to, czego nie widać na zewnątrz, ale co, jeżeli 

pośród tego znajdują się również rany z przeszłości?  

 

 

172. Woda na sicie : apokryf czarownicy / Anna Brzezińska.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Inkwizycja , Kobieta , Powieść , 

Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

W położonej wysoko w górach dolinie Intestini mieszkańcy od wieków żyją z wydobycia tajemniczego vermiglio 

- smoczej krwi. Gdy źródło zaczyna wysychać, a w okolicy rośnie w siłę ludowa rebelia, pobożni mężowie muszą 

jak najszybciej wskazać winowajcę. Któż lepiej nadaje się do tej roli, jeśli nie kobieta - wiedźma? La Vecchia 

zostaje wtrącona do lochu i oskarżona o herezję, czary oraz okrutne zabójstwo mnicha. Więziona, przesłuchiwana 

i torturowana przez inkwizytorów broni się, używając narzędzia, którym włada najlepiej - języka. Choć 

wycieńczona i traktowana z bezlitosną brutalnością, nie przestaje zwodzić i uwodzić swoją opowieścią. Niemal do 

samego końca nie wiemy, co jest w niej prawdą, a co jedynie zmyśleniem, pięknie skłamaną prowokacją, 

obliczoną na to, by jeszcze o kilka dni przedłużyć swój nędzny żywot. La Vecchcia plącze się w zeznaniach. 

Możemy jej nie wierzyć, ale i tak nie będziemy w stanie się oprzeć. Słowa bowiem są niebezpieczne. Nie da się 

ich zatrzymać.  

 

 

173. Wojna i pokój. T. 1 i 2 / Lew Tołstoj ; przełożył Andrzej Stawar.- Poznań : Zysk i 

S-ka Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Książęta i księżne , Miłość , Wojny 

napoleońskie (1803-1815) , Rosja , Powieść historyczna , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Imponujące dzieło Tołstoja to książka, do której ciągle się wraca. Ta wielowątkowa rosyjska epopeja narodowa 

opowiada losy obywateli Cesarstwa Rosyjskiego w czasach wojen napoleońskich. Wierne tło historyczne oraz 

wciągająca fabuła obejmująca bohaterów z różnych klas społecznych sprawiają, że czytelnicy z zapartym tchem 

śledzą wojenne zawieruchy, wystawne przyjęcia i polityczne decyzje. Dwa pierwsze tomy tej napisanej                            

z ogromnym rozmachem powieści przenoszą czytelników w dziewiętnastowieczny świat, w którym wielka 

historia jest zwyczajną codziennością bohaterów.  
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174. Wojna i pokój. T. 3 i 4 / Lew Tołstoj ; przełożył Andrzej Stawar.- Poznań : Zysk i 

S-ka Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Książęta i księżne , Miłość , Wojny napoleońskie 

(1803-1815) , Rosja , Powieść historyczna , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Oto dalszy ciąg imponującego dzieła Lwa Tołstoja. W III tomie tej rosyjskiej epopei narodowej wojska 

napoleońskie nieuchronnie zbliżają się do Rosji, aż w końcu Francuzi wkraczają do Moskwy. Tom IV to przede 

wszystkim spiski i zamachy, bitwa pod Borodino, klęska Napoleona oraz finały wielkich historii miłosnych. Mimo 

wojennej zawieruchy życie musi toczyć się dalej.  

 

 

175. Wstyd / Iga Zakrzewska-Morawek.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Matki i córki , Wstyd , Wrocław (woj. dolnośląskie) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Trzy zwyczajne kobiety z kamienicy na wrocławskim Nadodrzu. Może znasz je z sąsiedztwa albo spotykasz                  

w domu? Może jesteś jedną z nich? I wstydzisz się tego. Zośkę porzuciła pracująca na kolei matka. Dziewczyna 

do dziś czuje smak upokorzenia, które rośnie jak gula w gardle na wspomnienie przypalonych ziemniaków                     

z zakładowej stołówki. Marta nie chce pamiętać swojego panieńskiego nazwiska - w jej uszach brzmi jak często 

wymierzany policzek. A Bosa nawet wyrwana ze snu poda wartość liczby Pi. Pijany ojciec dobrze ją wyćwiczył. 

Losy tych trzech kobiet łączy toksyczny wstyd. Udają, że go nie ma, ale on jest i płynie wartko w ich żyłach. 

Przechodzi z matki na córkę, z pokolenia na pokolenie. I niszczy.  

 

 

176. Wszystko nie tak! / Izabella Frączyk.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci , Kobieta , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

 

Historia Ewy, zdolnej architekt, to niezbity dowód na to, że czasem seria nieporozumień, błędów i zwykłych 

ludzkich pomyłek potrafi wywrócić nasze życie do góry nogami. Ewa rozpaczliwie pragnie miłości i stabilizacji, 

ale żyje spokojnie, robi swoje i nawet nie przypuszcza, że pewnej nocy padnie ofiarą przestępstwa. A to                        

w zupełności wystarczy, by uruchomić machinę zdarzeń i całkowicie przemeblować jej życie. Bezlitosna 

konsekwencja wypadków mogących jawić się jako niemożliwe, seria pomyłek i syndrom sztokholmski                          
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z przymrużeniem oka, ale czy tylko? A może potwierdzenie, że na pewne sprawy czasem po prostu nie mamy 

wpływu? Przecież nigdy nie mamy pewności, co czeka na nas za rogiem…  

 

 

177. Wszystko, czego pragnęliśmy / Emily Giffin ; tłumaczenie Martyna Tomczak.- 

Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita społeczna , Ludzie bogaci , Matki i synowie , Ojcowie i 

córki , Samotni ojcowie , Skandale , Wybory życiowe , Stany Zjednoczone (USA) , 

Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Nina należy do elity i u boku bogatego męża prowadzi wygodne życie, jakiego zawsze pragnęła. Ich syn Finch 

właśnie dostał się na wymarzone studia w Princeton. Tom jest samotnym ojcem i pracuje od rana do nocy. 

Rozpiera go duma, gdy jego córka Lyla dzięki stypendium zaczyna naukę w prywatnym liceum. Dziewczyna 

usilnie stara się dopasować do obcego jej otoczenia, choć latynoska uroda odziedziczona po matce wcale jej w tym 

nie pomaga. Światy Niny i Toma zderzają się gwałtownie, gdy w szkole wybucha skandal obyczajowy z udziałem 

ich dzieci. Pośród piętrzących się kłamstw bohaterowie będą musieli przemyśleć relacje z najbliższymi                             

i odpowiedzieć sobie na ważne pytanie: czego naprawdę pragną? Emily Giffin w zaskakująco dojrzałej i aktualnej 

społecznie powieści prowokuje pytania o współczesne wychowanie i nadużycia wobec kobiet - i jak zawsze 

odsłania kobiece pragnienia i emocje. 

 

 

178. Wtyczka / Duane Swierczynski ; przełożył Rafał Lisowski.- Warszawa : Quraro - 

Wydawnictwo RM, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel narkotykami , Tajni współpracownicy policji , Powieść 

, Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Co się dzieje, kiedy… niewłaściwa dziewczyna znajdzie się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie? 

Gdy chłopak, który podoba się Sarie, prosi ją o podwózkę po imprezie, nic nie zwiastuje kłopotów. Jednak adres 

okazuje się narkotykową metą obserwowaną przez policję, a podwożony – dilerem. Chłopakowi udaje się uciec,              

a dziewczyna zostaje zmuszona do zostania tajną informatorką. Ma doprowadzić policję do dilera. Sarie 

wykorzysta całą swoją nieprzeciętną inteligencję, żeby chronić chłopaka. Dokąd zaprowadzi ją zabawa w kotka               

i myszkę z policjantem z wydziału antynarkotykowego? Czy zdoła uchronić przyjaciela? Jaką zapłaci za to cenę, 

gdy do gry włączą się groźni gangsterzy? Ta sensacyjna opowieść wciąga jak narkotyk!  

 

179. Wybór M. / Natalia Nowak-Lewandowska.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Ofiary gwałtu , Przemoc wobec kobiet , Powieść 

obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 
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Pozostała tylko jedna myśl, męcząca i drażniąca coraz mocniej i mocniej. Czuła nienaturalny spokój, w którym 

rozmyły się wcześniejsze przerażenie, wściekłość i ból. Wiedziała, że to jedyne wyjście, aby trwał wiecznie… 

Michalina, wracając wieczorem z pracy, zostaje napadnięta i brutalnie zgwałcona. Lekarzom udaje się ją 

uratować, lecz o ile jej zdrowie fizyczne wraca do normy, to psychicznie jest w rozsypce. Funkcjonuje tylko dzięki 

lekom oraz mężowi - Igorowi, który staje przed ciężką próbą. Początkowo, ogarnięty wściekłością, chce na własną 

rękę znaleźć sprawców i wymierzyć im sprawiedliwość… Co sprawia, że w pewnym momencie Igor odsuwa się 

od żony, zaczyna się nią brzydzić, a nawet jej nienawidzić?  

 

 

180. Wyspa dusz / Johanna Holmström ; z języka szwedzkiego przełożyła Justyna 

Czechowska.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cierpienie , Kobieta , Macierzyństwo , Szaleństwo , Szpitale 

psychiatryczne , Själö (Finlandia ; wyspa) , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Pewnej jesiennej nocy w 1891 roku Kristina Andersson topi dwoje swoich śpiących dzieci w rzece Aurze. Potem 

wiosłuje w stronę domu. Kristina zostaje wysłana na Sjalö, wyspę w archipelagu Turku, którą rzadko kto 

opuszcza. Czterdzieści lat później trafia tam siedemnastoletnia Elli Curtén. Dziewczyna z mieszczańskiej rodziny 

marzy o życiu, które składa się z czegoś więcej niż skrojona na miarę egzystencja w rodzinnym domu. Zostaje 

wciągnięta w szaloną karuzelę przestępstw i nieposłuszeństw, a następnie wysłana do szpitala psychiatrycznego,  

w którym czas stanął w miejscu. Pielęgniarka Sigrid Friman będzie łączniczką między Kristiną a Elli, tym, co 

stare i nowe - w okresie, gdy nad Europę nadciąga potworna wojna.  

 

 

181. Wzloty i upadki młodej Jane Young / Gabrielle Zevin ; przełożyła Agnieszka 

Patrycka Wyszogrodzka-Gaik.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blog , Cyberprzemoc , Matki i córki , Politycy , Sekretarki i 

sekretarze , Skandale , Wizerunek medialny , Floryda (Stany Zjednoczone ; stan) , 

Maine (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

W dzisiejszych czasach Hester Prynne nie musiałaby nosić szkarłatnej litery, żeby być napiętnowana do końca 

życia. Wystarczyłoby kilka wpisów w sieci. Aviva Grossman, młoda ambitna stażystka kongresmena, popełniła 

błąd, nawiązując romans ze swoim żonatym szefem. Sprawę pogarsza odkrycie anonimowego bloga dziewczyny, 

na którym opisywała szczegóły tego związku. W dobie masowych mediów i internetu Aviva nie musi już nosić 

szkarłatnej litery na piersi. I tak wszyscy wiedzą, że jest rozpustnicą. Kilkanaście lat później kariera kongresmena 

- podobnie jak jego małżeństwo - nadal ma się świetnie. W przeciwieństwie do Avivy. Ona musiała zacząć 

wszystko od nowa, porzucić marzenia o polityce, a przede wszystkim wyprowadzić się do innego stanu i zmienić 

nazwisko. Teraz przeszłość dopada ją w tym samym momencie, gdy jej córka Ruby, którą samotnie wychowuje, 

odkrywa prawdziwą tożsamość matki... "Wzloty i upadki młodej Jane Young" to jakże aktualna opowieść o tym, 

ile ograniczeń napotykają wciąż kobiety i z jak wieloma podwójnymi standardami narzucanymi przez 

społeczeństwo przychodzi im mierzyć się i w sferze publicznej, i prywatnej.  
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182. Z każdym oddechem / Nicholas Sparks ; z angielskiego przełożyła Maria 

Olejniczak-Skarsgård.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta samotna , Listy , Pielęgniarki i pielęgniarze , 

Przewodnicy turystyczni , Karolina Północna (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Przypadkowe spotkanie dwojga ludzi, które może stać się dla nich szansą na szczęście, mimo tysięcy kilometrów, 

upływu lat i słodko-gorzkich wyroków losu... Wśród złocistych piasków plaż Karoliny Północnej ukryte jest 

wyjątkowe miejsce - samotna skrzynka pocztowa, nazywana Bratnią Duszą. Należy do wszystkich i do nikogo. 

Każdy może zostawić w niej swoją historię i każdy może odnaleźć w niej historię napisaną specjalnie dla niego... 

To miejsce, w którym mogą się spotkać ludzie rozdzieleni przez czas i przestrzeń... Odwiedzają je pewnego 

wrześniowego popołudnia 1990 roku Tru i Hope. Spotkali się zaledwie dzień wcześniej. On przyjechał poznać 

swojego umierającego ojca. Ona - na ślub przyjaciółki. On jest przewodnikiem safari w Zimbabwe. Ona - 

rozczarowaną swoim życiem pielęgniarką. To, co zacznie się między nimi na skąpanej w słońcu plaży, już zawsze 

każe im wracać myślami do Bratniej Duszy...  

 

 

183. Z powrotem w siodle / Ruth Logan Herne ; tłumaczenie Emilia Niedzieska.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2017. 

(Ranczo Staffordów / Ruth Logan Herne ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kowboje , Waszyngton (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Minęło wiele czasu, odkąd Colt Stafford porzucił swoją kowbojską spuściznę na rzecz błyszczących mokasynów 

noszonych na Manhattanie i obiecującej kariery na Wall Street. Kiedy manipulacje giełdowe pogrążają go 

finansowo, najstarszy syn legendarnego ranczera decyduje się wrócić na rozległe tereny Double S w stanie 

Waszyngton. Colt jest spłukany, ale niezłamany. Może po prostu przyszedł czas, by z powrotem usiąść w siodle?  

Czy mógłby przypuszczać, że w domu przywita go wycelowana w plecy broń w rękach nieznajomej kobiety? Colt 

zaczyna przeczuwać, że w twardej, choć pięknej Angelinie Morales, którą ojciec zatrudnił jako gospodynię, jest 

coś więcej, niż widać na pierwszy rzut oka, i postanawia za wszelką cenę dowiedzieć się co.  Jednak to nie jedyne 

wyzwanie, które Colt napotka w rodzinnych stronach…  

 

 

184. Zaczekaj na mnie / Lidia Liszewska, Robert Kornacki.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

(Z Książką jej do Twarzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Listy , Samotne matki , Choroba , Powieść 

obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 
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Po burzliwym rozstaniu Matyldzie został tylko jeden list, który czekał w skrzynce od roku. Zawarte w nim 

wyjaśnienia Kosmy wszystko komplikują, bo przez ten czas życia kobiety całkowicie sie zmieniło. Jej nową 

codzienność wypełnia samotne macierzyństwo i powracająca myśl o ukochanym. Czy Matylda będzie nadal na 

niego czekać, gdy obok pojawi sie inny mężczyzna? Kosma musi teraz poświęcić wszystkie swoje siły na walkę              

o własne zdrowie. Jak pogodzi porywczy temperament z przestrzeganiem zaleceń lekarzy? Czy drogi tych dwojga 

jeszcze się zejdą? 

 

 

185. Zaginiona / Lisa Harris ; tłumaczenie Martyna Żurawska.- Rzeszów : Dreams 

Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2018. 

(Akta Nikki Boyd / Lisa Harris ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nikki Boyd (postać fikcyjna) , Poszukiwania zaginionych , 

Przestępstwa narkotykowe , Zabójstwa seryjne , Tennessee (Stany Zjednoczone ; stan) 

, Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2018-10 

 

Agentka specjalna Nikki Boyd nie jest zazwyczaj wzywana w przypadku popełnienia morderstwa; jej domenę 

stanowią śledztwa w sprawie osób zaginionych. Kiedy jednak w domu położonym na spokojnych przedmieściach 

Nashville dochodzi do podwójnego zabójstwa, a właściciele posesji znikają w niewyjaśnionych okolicznościach, 

Nikki rozpoczyna dochodzenie mające wskazać aktualne miejsce pobytu Maca i Lucy Hudsonów. Pierwszy trop 

niespodziewanie wiedzie na łódź jej najlepszego przyjaciela, Tylera Granta, a dalsze poszlaki - poprzez labirynt 

karteli narkotykowych, zbliżają ją do bezwzględnego mordercy, który nie cofnie się przed niczym, by uciszyć 

każdego, kto zagraża jego interesom.  

 

 

186. Zaginiony / Anna Jansson ; przełożyła ze szwedzkiego Irena Muszalska.- 

Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat, copyright 2017. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maria Wern (postać fikcyjna) , Chłopcy , Poszukiwania 

zaginionych , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Dziewiecioletni Andreas Nilsson często przesiaduje na cmentarzu, gdzie jest pochowany jego starszy brat. 

Chłopiec nie ma zbyt wielu przyjaciół i zdarza mu się uciekać w świat wyobraźni. Po przyjęciu urodzinowym                

u szkolnego kolegi Andreas przepada bez śladu. Czy chłopiec został porwany? A może widział coś, czego nie 

powinien zobaczyć? Inspektor Maria Wern odkrywa kolejne niepokojące tropy, a matka chłopca odchodzi od 

zmysłów.  

 

187. Zagubiona miłość / Meredith Wild ; z języka angielskiego przełożyła Monika 

Wiśniewska.- Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 2016. 

(Rodzina Bridge'ów / Meredith Wild ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Analitycy giełdowi , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 
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Maya Jacobs, dręczona poczuciem odpowiedzialności za swoją borykającą się z problemami rodzinę, udzieliła 

jedynej możliwej odpowiedzi, kiedy jej ukochany Cameron poprosił ją o rękę. Kilka lat później Maya pracuje jako 

analityk na Wall Street i wciąż żałuje, że niegdyś odrzuciła oświadczyny... Smutek próbuje zagłuszyć ciężką pracą 

i ostrym imprezowaniem, co gwarantuje, że żadnemu mężczyźnie nie uda się już znaleźć drogi do jej serca. 

Cameron Bridge pięć ostatnich lat poświęcił wojsku, próbując uciec przed bolesnymi wspomnieniami 

dotyczącymi utraty Mai. Po udziale w kilku zagranicznych misjach kończy przygodę z armią i razem                              

z rodzeństwem przy boku, Olivią i Darrenem, rozpoczyna nowe życie w Nowym Jorku. Przeznaczenie sprawia, że 

w mieście pełnym nadziei i niepewności drogi jego i Mai ponownie się krzyżują. Czy Camerenowi uda się 

odnaleźć w kobiecie, jaką się stała, dziewczynę, którą kiedyś kocha?  

 

 

188. Zakładnik / Przemysław Borkowski.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zygmunt Rozłucki (postać fikcyjna) , Zakładnicy , Zamachy 

samobójcze , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Podczas porannego programu na żywo do studia telewizyjnego wkracza uzbrojony mężczyzna. Bierze 

zakładników, zabija jednego z nich, a następnie odczytuje bezsensowne oświadczenie i popełnia samobójstwo. Był 

zwyczajnym człowiekiem - mężem, ojcem i dobrze prosperującym przedsiębiorcą. Co popchnęło go do tego 

czynu? Czy był zwykłym szaleńcem, czy też człowiekiem realizującym precyzyjny plan? Psycholog Zygmunt 

Rozłucki i dziennikarka Karolina Janczewska - świadkowie tego wydarzenia - postanawiają odpowiedzieć na te 

pytania kręcąc reportaż. Ich podróż śladami zamachowca niespodziewanie zamieni się w śledztwo dotyczące 

tajemniczej śmierci sprzed lat. Czy zdołają rozwiązać zagadkę z przeszłości? Czas goni, a od wyniku ich 

poszukiwań zależeć może życie kilku całkiem niewinnych młodych ludzi.  

 

 

189. Zanim mnie znajdą... / Terri Blackstock ; tłumaczenie Jarosław Mrugała.- 

Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2018. 

 

 

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

Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Czy Dylan podąża za Casey, by ją ukarać czy raczej ochronić? Casey Cox nadal ucieka przed karą za morderstwo, 

którego nie popełniła. Dylan Roberts – najbardziej zawzięty z tych, którzy jej szukają – wciąż jest na jej tropie. 

Tymczasem wysyłane przez niego w tajemnicy e-maile sugerują, że zna prawdę i chce jej pomóc. Pozwolił 

dziewczynie zbiec, kiedy miał ją na wyciągnięcie ręki, ale odkrywanie prawdy nie przychodzi łatwo. Zbierając 

dowody przeciwko prawdziwym zabójcom przyjaciela, Casey natrafia na kolejną niesprawiedliwość. Żeby 

zwalczyć zło, ryzykuje nawet własnym bezpieczeństwem. Jednak nie ma wątpliwości… jeśli zostanie zatrzymana 

– zginie, zanim przekroczy próg celi. W tej wciągającej kontynuacji bestsellera USA Today zło jeszcze raz 

próbuje wyciągnąć Casey z ukrycia… Czy światełko, które widzi w tunelu, okaże się prawdziwe? Czy Dylan jest 

pomocą zesłaną przez niebo, czy kolejnym cierniem, który wbije się w jej serce?  
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190. Zanim zawieje wiatr / Katarzyna Wójcik.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przedmioty magiczne , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Ile zdołasz poświęcić, by zdobyć klucz do niewyobrażalnej potęgi? Wiele wieków temu chciwość spopieliła 

królewskie ziemie. Pamięć o wojnie, która z najgłębszych czeluści wywabiła bestie, a z cienia - zaciekłych 

wojowników, dawno już się zatarła. Przetrwała jedynie legenda o kamieniach Lyshanach i ich mocy. Wiele lat po 

tych wydarzeniach młody Yun decyduje się opuścić rodzinną wioskę. Impulsem do wyprawy jest lęk o życie 

najbliższych i słowa zakapturzonego Nieznajomego. Wkrótce Yun poznaje ambitną młodą alchemiczkę Minę oraz 

skrytobójcę Garetta, by wraz z nimi wyruszyć w podróż po Czterech Krainach. Wspólnie mierząc się                              

z napotykanymi niebezpieczeństwami, tworzą osobliwą drużynę. W dążeniu do zdobycia Lyshanów każdemu                

z nich przyświecają jednak odmienne cele. I tylko kwestią czasu pozostaje, kto zdradzi pierwszy…  

 

 

191. Zapach wspomnień / Jan Moran ; przełożyła Anna Sauvignon.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Emigracja , Francuzi , 

Perfumy i wody toaletowe , Rodzina , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan 

Kalifornia) , Polska , Powieść obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Historia wielkiej miłości i pasji, których nie zniszczyła nawet wojna. Jest rok 1939. Znana francuska perfumiarka 

Danielle wchodzi na pokład luksusowego liniowca płynącego do Europy. Nie wie jeszcze, że ta podróż na zawsze 

odmieni jej życie. Na pokładzie statku ona i jej mąż dowiadują się o wybuchu wojny, która rozdziela ich                        

z kilkuletnim synem będącym pod opieką babi w Polsce. Kolejne miesiące i lata stają się dla Danielle 

najtrudniejszymi w jej życiu. Kobieta rozpaczliwie stara się odnaleźć rodzinę rozproszoną po wielu krajach 

Europy. W końcu zostaje zmuszona do podjęcia trudnej decyzji o emigracji do Ameryki. Danielle nie zamierza się 

jednak poddawać i chce wykorzystać swój talent do tworzenia perfum w Los Angeles. Dzięki determinacji i pasji 

wkrótce odnosi sukces jako kreatorka zapachów, dostając przepustkę do hollywoodzkich elit.  

 

 

192. Zimny strach / Mads Peder Nordbo ; z języka duńskiego przełożyły Justyna 

Haber-Biały i Agata Lubowicka.- Warszawa : Burda Publishing Polska, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poszukiwania zaginionych , Dziennikarstwo śledcze , 

Grenlandia (Dania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-duń. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Przyrodnia siostra Matthew podczas weekendowej wycieczki do opuszczonej grenlandzkiej osady Faringehavn. 
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Tupaarnaq, młoda, niezależna Grenlandka, oskarżona niegdyś o zabójstwo ojca, powraca więc do Nuuk, aby 

pomóc swojemu jedynemu przyjacielowi Matthew odnaleźć dziewczynę. Ślady krwi w jednym ze zrujnowanych 

domów na terenie osady wyraźnie świadczą o zbrodni, ale dopiero gdy matka Arnaq otrzymuje telefon od córki, 

przerażonej i na skraju wyczerpania, staje się dla wszystkich oczywiste, że czasu na odnalezienie zaginionej jest 

coraz mniej… Ojciec Matthew, Tom, jako młody żołnierz w amerykańskiej bazie w Thule uczestniczył w tajnym 

eksperymencie o katastrofalnych skutkach. Tom został oskarżony o podwójne morderstwo, zmuszony do ucieczki 

i życia w ukryciu. W związku ze zniknięciem Arnaq tajemnice z Thule wychodzą na jaw, a Matthew zaczyna 

zdawać sobie sprawę z tego, że jest pionkiem w grze toczącej się o życie i śmierć. Rozpaczliwie szukając Arnaq               

i próbując zrozumieć, co naprawdę stało się z jego ojcem, musi stawić czoło grenlandzkiej policji i armii 

amerykańskiej, która dąży do schwytania Toma. Ale przede wszystkim zmierzyć się ze swoimi wspomnieniami...  

 

 

193. Zła córka / Joy Fielding ; z angielskiego przełożyła Małgorzata Szubert.- 

Warszawa : Świat Książki, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt rodzinny , Ojcowie i córki , Rodzeństwo , Sekrety 

rodzinne , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

"Zła córka" zgłębia problem konfliktu między kłamstwem, w które chcemy wierzyć, a prawdą, której wolelibyśmy 

nie znać. Wiadomość na poczcie głosowej od Melanie, siostry, z którą nie utrzymywała kontaktów, przyprawia 

Robin o przyśpieszone bicie serca i atak paniki. Melanie przekazuje okropne wieści - ich ojciec, jego druga żona               

i dwunastoletnia pasierbica zostali postrzeleni, prawdopodobnie podczas napadu rabunkowego, i leżą w szpitalu  

w stanie krytycznym. Minęło ponad pięć lat, odkąd Robin zerwała kontakty z ojcem po tym, jak ożenił się z jej 

najlepszą przyjaciółką. Mimo upływu czasu, oddalenia i gorzkich wspomnień Robin nie potrafi uwolnić się od 

przeszłości. Teraz musi wrócić do rodziny, od której się odwróciła. Próbując naprawić relację z siostrą, podczas 

gdy ich ojciec walczy o życie, robin zastanawia się, czy przyczyną tragedii jest tylko nieudany napad rabunkowy. 

Wydaje się, że wszyscy - zgryźliwa siostra Robin, jej autystyczny siostrzeniec, nieobecny brat, a nawet Tara, zona 

ojca - mają coś do ukrycia. I że mogą znajdować się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.  

 

 

194. Złodziejka dusz / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bibliotekarze , Kobieta , Perfekcjonizm (psychologia) , 

Przeprowadzka , Wybory życiowe , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Czy da się być jednocześnie roztargnioną perfekcjonistką i chaotyczną pedantką? Czy można nie cierpieć brudu, 

ale w radosnym oszołomieniu wdychać zapach kurzu i starych książek? I czy wypada ponad wszystko wielbić ład, 

a jednocześnie mieć kompletnie zabałaganione życie? Oczywiście że tak! O ile jest się kimś takim, jak Anastazja 

Niebieska – zwariowana bibliotekarka i roztrzepana fanatyczka porządku. Z pozoru świetnie zorganizowana, nie 

potrafiąca jednak dojść do ładu z samą sobą. Najbezpieczniej czuje się wśród starych książek, za to trochę gorzej 

wśród ludzi, co z czasem spróbuje zmienić pewien uroczy miłośnik tajemnic i zagadek… Anastazja poznaje go po 

przeprowadzce do starej rodzinnej willi. To, co miało być tymczasowym rozwiązaniem, gmatwa jej życie jeszcze 
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bardziej. Kiedy odkrywa pewien sekret, uświadamia sobie, że nie wszystko w jej życiu działo się przez 

przypadek…  

 

 

195. Złodziejka marzeń / Anna Sakowicz.- Wydanie 2. poprawione, dodruk.- Katowice 

: Wydawnictwo Szara Godzina, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Marzenia , Nauczyciele , Starogard Gdański (woj. 

pomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Joanna to czterdziestoletnia nauczycielka samotnie wychowująca nastoletnią córkę Lusię. Zmęczona pracą 

zawodową postanawia iść na urlop zdrowotny i zacząć realizować swe marzenia. Zamiast odpoczywać, musi 

jednak wyjechać, by zaopiekować się chorą ciocią. Pobyt w Starogardzie Gdańskim okazuje się pełen 

niespodzianek. Joanna zaczyna pisać, prowadzi "śledztwo" dotyczące przystojnego sąsiada i udziela się                       

w hospicjum, przede wszystkim jednak wskutek tych doświadczeń całkowicie odmienia swe życie.  

 

 

196. Zniknięcie Josefa Mengele / Olivier Guez ; z języka francuskiego przełożyła 

Bożena Sęk.- Katowice : Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mengele, Josef (1911-1979?) , Mossad , Auschwitz-Birkenau 

(niemiecki obóz koncentracyjny) , Niemcy za granicą , Lekarze , Przestępcy wojenni , 

Ściganie zbrodniarzy wojennych , Wywiad izraelski , Ameryka Łacińska , Powieść 

historyczna , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2018-10 

 

Rok 1949. Josef Mengele przybywa do Argentyny. Ukrywając się pod różnymi fałszywymi nazwiskami, ten 

lekarz, były oprawca w Auschwitz, wierzy, że na nowo ułoży sobie życie w Buenos Aires. Argentyna pod rządami 

Peróna jest przychylna zbiegom, podczas gdy cały świat pragnie zapomnieć o nazistowskich zbrodniach. 

Tropienie zbrodniarzy zostaje jednak z czasem wznowione i Mengele musi uciec do Paragwaju, następnie do 

Brazylii. W przebraniu, zżerany strachem, zmienia kolejne kryjówki, nie zaznając spokoju… aż do śmierci na 

plaży w tajemniczych okolicznościach w 1979 roku. Jak ten były esesman mógł przez trzydzieści lat wymykać się 

z zastawianych sieci? Zniknięcie Josefa Mengele prowadzi czytelnika w samo jądro ciemności. Dawni naziści, 

agenci Mosadu, chciwe kobiety i operetkowi dyktatorzy przewijają się przez świat naznaczony fanatyzmem, 

polityką, pieniędzmi i ambicjami.  

 

 

197. Zostać / Judith W. Taschler ; przełożyła Aldona Zaniewska.- Warszawa : 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na nowotwory , Małżeństwo , Zdrada małżeńska , 

Przyjaźń , Zakochanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-austr.  

Nowości:  2018-10 
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Niezwykła opowieść o miłości i zdradzie, śmierci i zaufaniu. Felix, Max, Juliane i Paul spotykają się podczas 

podróży do Rzymu. Młodzi, pełni energii i wiary, w planach mają beztroskie lato, a dalej - świetlaną przyszłość. 

Jeszcze nie wiedzą, że ich życie zmienia się właśnie raz na zawsze. Juliane i Paul wkrótce potem biorą ślub. Felix  

i Max zostają przyjaciółmi. Po przypadkowym spotkaniu drogi tych czworga ostatecznie się rozchodzą. Jednak 

kiedy dwadzieścia lat później Juliane wpada na Felixa w galerii sztuki, odżywają wspomnienia. Ich romans 

wybucha dokładnie jeden dzień i trzynaście godzin potem. Juliane miota się między mężem a kochankiem. Zostać 

czy odejść? Z Felixem łączy ją namiętność, ale to z Paulem czuje się szczęśliwa. Niespodziewanie, niemal z dnia 

na dzień Felix kończy tę znajomość. Gdy Paul kilka miesięcy później wyjawi żonie powód, znów stanie im przed 

oczami Rzym, pociąg i wspólna podróż…  

 

 

198. Zostań ile chcesz / Anna H. Niemczynow.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Osoby po rozwodzie , Samotne matki , 

Wybory życiowe , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Piękna, mądra, utalentowana i świetnie zorganizowana - Alicja zdaje się być perfekcjonistką. Tymczasem                    

w środku jest rozbitą na milion kawałków zawiedzioną i oszukaną kobietą, próbującą na nowo zbudować jak 

najlepszy świat dla siebie i ukochanego dziecka. Również Maciej wydaje się człowiekiem, któremu nic nie 

brakuje. Jednak za zamkniętymi drzwiami ogromnego domu, każdego dnia zmaga się z doświadczeniem 

odrzucenia, podwójnej zdrady i oszustwa. Pewnego dnia ich drogi się krzyżują. Czy przygnieceni bagażem złych 

doświadczeń spróbują pokonać wzajemną nieufność? Czy miłość, o której oboje marzą, ma szansę się spełnić? 

Czy warto zaufać słowom, zostań ile chcesz?  

 

 

199. Żona Aarona / Greta Getler.- Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Rozczarowanie , Zazdrość , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Leo i Lea - wydawałoby się, że dobrana para, a jednak Lea nie jest w tym związku szczęśliwa. Życie wydaje jej 

się szare i byle jakie, mąż nie rozumie jej pragnień, szczególnie pragnienia macierzyństwa. I wtedy poznaje 

sąsiadów - Monikę i Aarona, których życie ma wszystkie barwy, jakich jej brakuje. Lea chłonie ich radość, 

piękno, zmysłowość, zazdrości szczęścia, dwójki pięknych dzieci, udanego seksu, celebracji każdej chwili. 

Starając się do nich upodobnić, zaczyna żyć ich życiem - podgląda, śledzi, naśladuje, a jednocześnie coraz 

bardziej buntuje się przeciw własnej, w jej pojęciu ułomnej, egzystencji. Czujne oko rejestruje każdy szczegół, 

emocje reagują, własne małżeństwo staje się nie do zniesienia. Ze strumienia myśli i emocji bohaterki wyłania się 

szczery i wyrazisty obraz młodej współczesnej kobiety zagubionej w iluzorycznych pragnieniach, nieumiejącej 

odnaleźć własnej tożsamości.  
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200. Żółta tabletka plus : opowiadania i humoreski / Anna Sakowicz.- Katowice : 

Wydawnictwo Szara Godzina, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Relacje międzyludzkie , Opowiadania i nowele 

obyczajowe , Opowiadania i nowele psychologiczne 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

"Żółta tabletka plus" to zbiór kilkunastu opowiadań, w których dominuje czarny humor, groteska i absurd 

doprawione odrobiną surrealizmu i purnonsensu. Humoreski stają się doskonałym antidotum na nudę i zły humor. 

Łączą różne konwencje, zawierają aluzje literackie. Bohaterami zbioru są nietypowe postaci: zmutowany lis 

telepata, śmierć ze średniowiecznego dialogu, laleczka voodoo, anioł, samobójczyni czy redaktor na głodzie, 

których losy pobudzają do refleksji na temat ludzkiej natury. Koniecznie przechowywać w domowej biblioteczce!  

 

 

201. Życie na zamówienie, czyli espresso z cukrem / Karolina Wilczyńska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2018. 

(Kawiarenka za rogiem / Karolina Wilczyńska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kawiarnie i cukiernie , Sekrety rodzinne , Busko-Zdrój (woj. 

świętokrzyskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2018-10 

 

 

Przypadkowe odwiedziny całkowicie zmieniły jej życie… Miłka trafiła do „Kawiarenki za rogiem” zupełnym 

przypadkiem. W pierwszej chwili poczuła się zniechęcona - mrukliwy barman i niemiła kelnerka nie nastrajali 

pozytywnie do tego miejsca. Wtedy jednak dziewczyna skosztowała pysznej herbaty jaśminowej w towarzystwie 

pewnej wróżki, poznała egzotycznego bluesmana Bogdana, a także zaprzyjaźniła się z kotem Włóczęgą. No i stało 

się - Miłka zdecydowała się zostać w Kawiarence na dłużej. Co z tego wyniknie? Kobieta wciąż musi uporać się              

z prześladującym ją Rafałem, zmierzyć z rodzinną tajemnicą powierzoną jej przed śmiercią babci, a także 

przekonać się, jakie miejsce w jej życiu zajmie mały Franek. "Życie na zamówienie, czyli espresso z cukrem" to 

opowieść pełna miłości, ważnych życiowych problemów i rodzinnych tajemnic.  
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Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
 

1. Dziewczyna w niebieskim płaszczu / Monica Hesse ; przełożyła Agnieszka Kuc.- 

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Dziewczęta , Poszukiwania 

zaginionych , Ratowanie i pomoc Żydom (1939-1945) , Wybory życiowe , 

Amsterdam (Holandia) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2018-10 

 

 

Rok 1943, okupowany Amsterdam. Dziewiętnastoletnia Hanneke za dnia pracuje jako recepcjonistka w zakładzie 

pogrzebowym, po godzinach dostarcza mieszkańcom towary zdobyte na czarnym rynku, a nocą opłakuje swojego 

chłopaka, który zginął na froncie. Pewnego razu otrzymuje od stałej klientki nietypowe zlecenie. Ma znaleźć 

Mirjam - dziewczynę, która niespodziewanie zniknęła z sekretnego pokoju w domu kobiety. Dziewczyna ma 

piętnaście lat i jest Żydówką... Tropiąc ślady zostawione przez zaginioną, Hanneke wplątuje się w sieć 

niebezpiecznych kłamstw, intryg i tajemnic. Czy zdoła znaleźć Mirjam, nim dopadnie ją Gestapo?  

 

 

2. Fala / Lisa Glass ; [przekład Anna Piasecka].- Warszawa : Wydawnictwo Zielona 

Sowa, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Surfing , Wakacje , Hawaje (Stany Zjednoczone) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Jako zawodowa surferka siedemnastoletnia Iris podróżowała po skąpanych słońcem plażach na całym globie. 

Teraz wróciła do swojego domu w nadmorskim miasteczku. Zawiesiła swoją obiecującą karierę i zostawia za sobą 

Zeke'a - chłopaka, który zmienił jej świat. Iris bardzo chce powrócić do dawnego życia: do rodziny i przyjaciół,                

z którymi dorastała. Chce ponownie odnaleźć w sobie pasję do surfingu. Dlatego musi zrobić krok naprzód. 

Wkrótce odkryje, że nie będzie to takie proste. Chociaż wakacyjny romans może trwać krótko, o pierwszej miłości 

nie można całkiem zapomnieć...  
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3. Jesień motyli / Andrea Portes ; tłumaczenie Maria Olejniczak-Skarsgård.- 

Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Dziewczęta , Kłamstwo , Przyjaźń , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Willa Parker, sześćset czterdziesta szósta mieszkanka małego miasteczka w stanie Iowa, wkrótce ma rozpocząć 

nowy rozdział życia. Sławna matka, kierując się własnymi ambicjami, postanowiła wysłać ją do elitarnej szkoły 

dla dziewcząt. Ale spokojnie, to nie potrwa długo. Przecież Willa nie zamierza zostać na dłużej ani w nowej 

szkole, ani w ogóle na tym świecie. Znajomość z Remy sprawia, że Willa zmienia zdanie. Remy jest jak kolorowy 

motyl. Bogata, ekstrawagancka, robi, co chce i gdzie chce. Willa po raz pierwszy czuje, że nie jest całkiem sama. 

Zafascynowana, daje się wciągnąć w szaleństwo luksusu i zakazanych rozrywek. Ale Remy na własne życzenie 

zaczyna tracić kontrolę nad swoim życiem. Willa może pogrążyć się razem z nią albo pozwoli jej odejść.  

 

 

4. Łowczyni z Ciernistego Lasu / Melanie Dickerson ; tłumaczenie Anna Rojkowska, 

Beata Hrycak-Domke.- Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 

2017. 

(Średniowieczne legendy / Melanie Dickerson ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłusownictwo , Kobieta , Leśnicy , Święte Cesarstwo 

Rzymskie , Powieść przygodowa , Romans 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2018-10 

 

Niebezpieczeństwo i miłość spotykają się w Ciernistym lesie... Odette Menkels za dnia uczy czytania sieroty                    

z pobliskiego miasteczka, a nocami kłusuje w lesie margrabiego Rainharta, by upolowaną zwierzynę wykarmić 

najuboższych. Dla Jorgena Hartmana złapanie kłusownika to nie tylko obowiązek, lecz również sprawa honoru. 

Leśnik, który go wychował i którego stanowisko on przyjął, zginął właśnie z rąk kłusownika. Kiedy Jorgen                     

i Odetta poznają się na zabawie świętojańskiej, nie mają pojęcia, że są swoimi największymi wrogami. Jedyny 

mężczyzna, którego ona pragnie, marzy o tym by ją schwytać... A jedyna kobieta, którą on kocha, okaże się 

nieuchwytnym obiektem jego nienawiści.  

 

 

5. Oszustka / Melanie Dickerson ; tłumaczenie Anna Rojkowska- Rzeszów : Dreams 

Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, copyright 2017. 

(Średniowieczne legendy / Melanie Dickerson ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Kobieta , Oszustwo , Święte Cesarstwo 

Rzymskie , Powieść przygodowa , Romans 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2018-10 

 

 

Margrabia Thornbeck ma niewiele czasu na znalezienie sobie żony, zaprasza więc do swojego zamku dziesięć 

panien szlachetnego rodu. W ciągu dwutygodniowego pobytu kandydatki staną przed próbami, które ukażą ich 

prawdziwy charakter. Avelina przed wyjazdem na dwór margrabiego otrzymuje tylko dwa polecenia: ma 
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skutecznie ukryć swoją tożsamość i nie dopuścić, by margrabia ją wybrał. Ponieważ to drugie wydaje się zupełnie 

nieprawdopodobne, skupia się na udawaniu hrabianki. Nikt nie może się dowiedzieć, że tak naprawdę nie jest 

córką hrabiego Plimmwaldu, lecz służącą panienki. Sprawa z czasem okazuje się nie tak prosta. Im bardziej 

dziewczyna stara się nie zwracać na siebie uwagi, tym bardziej przyciąga zainteresowanie margrabiego. A i on – 

wbrew jej woli – nie pozostaje jej obojętny.  

 

 

6. Skrzywdzona / Natasha Preston ; przekład Karolina Pawlik.- Łódź : Wydawnictwo 

JK - Feeria Young, 2018. 

(Feeria Young) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Dziewczęta , Nastolatki , Tajemnica , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2018-10 

 

 

Scarlett Garner nie pamięta nic sprzed swoich czwartych urodzin. Gdy tylko próbuje wydobyć z pamięci jakieś 

wspomnienia, ból głowy staje się nie do zniesienia. Powoli więc godzi się z tym, że jakaś jej część przepadła na 

dobre. Kiedy w jej szkole zjawia się nowy uczeń, który próbuje pomóc Scarlett w odzyskaniu wspomnień, 

dziewczyna zakochuje się w nim bez pamięci. Wydaje się, że wszystko zmierza w dobrą stronę, ale wówczas 

wypadek samochodowy powoduje pojawienie się przebłysków dawno zapomnianych wydarzeń. Czy na pewno 

jednak chciałaby je pamiętać? Dobrze, że w tym trudnym czasie może liczyć na Noaha, który oferuje jej takie 

wsparcie, o jakim marzyłaby każda z nas. Tylko że powody jego zaangażowania stają się coraz bardziej niejasne...  

 

 

7. Taniec w ogniu / Josephine Angelini ; [tłumaczenie z angielskiego] Dominika 

Repeczko.- Warszawa : Wydawnictwo Jaguar, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Krainy i światy fikcyjne , Magia , 

Zdolności nadprzyrodzone , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Nieokiełzana magia. Niebezpieczna miłość. Lily, nieszczęśliwie zakochana nastolatka, zrządzeniem losu trafia do 

równoległego świata. Nowe Salem rządzone twardą ręką przez wiedźmy jest mrocznym i niebezpiecznym 

miejscem. Ale dopiero tutaj dziewczyna może rozwinąć skrzydła. 

 

 

8. Zabójcze lato / Juno Dawson ; przełożyła Marta Bazylewska.- Warszawa : YA! - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Studenci , Wakacje , Hiszpania , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2018-10 
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Co się stanie, jeśli w prawdziwym życiu wydarzy się dramat na miarę serialu? Grupa bogatych studentów spędza 

wakacje w willi na hiszpańskim odludziu. Gorący piasek, chłodna woda, kolorowe drinki - byłoby jak w raju, 

gdyby nie to, że w powietrzu wisi temat śmierci Janey, która rok temu popełniła samobójstwo. Taka przynajmniej 

jest oficjalna wersja wydarzeń. Nagle w posiadłości zjawia się niezapowiedziany gość - Roxanne, która twierdzi, 

że ma dowody na to, że Janey została zabita. Odtąd maski zaczynają spadać i stopniowo odsłania się to, co poza 

kadrem. Czy to możliwe, że... wśród nich jest morderca?  

 

 

9. Żółwie aż do końca / John Green ; przełożyła Iwona Michałowska-Gabrych.- 

Wrocław : Bukowy Las, copyright 2017. 

(Myśl-nik) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na nerwice , Ludzie bogaci , Miłość , Nastolatki , 

Nerwica natręctw , Poszukiwania zaginionych , Przyjaźń , Rodzina , Uczniowie , 

Zakochanie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2018-10 

 

Szesnastoletnia Aza Holmes nie zamierzała uczestniczyć w poszukiwaniu zaginionego miliardera Russella 

Picketta. Ma przecież wystarczająco dużo własnych zmartwień i lęków. Ale gdy stawką okazuje się sto tysięcy 

dolarów nagrody i wieloletnia przyjaźń z Daisy, Aza postanawia się zaangażować w coś poza szkołą i walką                   

z dręczącymi myślami. Musi zdobyć się na odwagę i odświeżyć znajomość z synem miliardera Davisem, a przede 

wszystkim pokonać przepaść, która oddziela ją od innych ludzi. To dla niej nie tylko niezwykła przygoda, ale też 

największe życiowe wyzwanie.  

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 

 
 

 

 

 

1. #sexedpl : rozmowy Anji Rubik o dojrzewaniu, miłości i seksie / [opracowanie 

wywiadów, redakcja merytoryczna Barbara Baran, Monika Głuska-Durenkamp].- 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pokwitanie , Rozwój psychofizyczny młodzieży , 

Seksualność , Tożsamość płciowa , Wychowanie seksualne , Życie seksualne , 

Poradnik , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-613.88 

Nowości:  2018-10 
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Kiedy jest dobry czas na pierwszy raz i jak się do niego przygotować? Co to jest grooming, seksting i consent? 

Czy kobieta, która spędziła noc z inną kobietą, jest już lesbijką? W jaki sposób rozpoznać infekcje przenoszone 

drogą płciową i gdzie je leczyć? Jak dobrać najlepszą metodę antykoncepcji? W czym może nam pomóc 

masturbacja? W tym poradniku nie ma niewłaściwych pytań! Zaproszeni przez Anję Rubik najlepsi specjaliści - 

edukatorzy, lekarze, terapeuci - fachowo i przystępnie wyjaśniają każdy problem związany z seksem, 

dojrzewaniem i zdrowiem intymnym.  

 

 

2. 13 pięter / Filip Springer.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Budownictwo mieszkaniowe , Mieszkania , Polityka 

mieszkaniowa , Urbanistyka , Warszawa (woj. mazowieckie) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-71  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Od odzyskania niepodległości Polska cierpi na gigantyczny głód mieszkaniowy. Kolejne pomysły na rozwiązanie 

tego problemu okazują się coraz gorsze, a luki prawne są bezwzględnie wykorzystywane przez banki, 

deweloperów i czyścicieli kamienic. Obywatele radzą sobie więc, jak mogą. Słowo "dom" odmieniane w tej 

książce przez wszystkie przypadki nie kojarzy się im jednak ani ze stabilizacją, ani ze spokojem. Filip Springer 

przekonał się, jak rzeczywistość może się różnić od marzeń. 

 

 

3. 25 lat niewinności : historia Tomasza Komendy / Grzegorz Głuszak.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komenda, Tomasz , Niesłuszne skazanie , Procesy sądowe , 

Sądownictwo , Śledztwo i dochodzenie , Uniewinnienie , Polska , Reportaż , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-10 

 

 

Pierwsza szczera i wzruszająca rozmowa z Tomaszem Komendą. O tym, jak silnym trzeba być, by wytrzymać 

wyroki mediów, piekło polskiego więzienia, walkę o wolność i dobre imię. Poznaj kulisy procesu Tomasza 

Komendy, w wyniku którego odebrano mu osiemnaście lat życia. Pierwszy raz ujawniamy skandaliczne 

dokumenty, absurdalne zeznania świadków, nieporadne akty oskarżenia, których ofiarą padł niewinny chłopak                 

z Wrocławia. To historia człowieka, który nie poddał się w walce z bezdusznym aparatem państwa. Stawił czoła 

systemowi, wobec którego przeciętny obywatel pozostaje bez szans. Ujawniamy tajemnice, które miały nie ujrzeć 

światła dziennego. Dowiedz się, kto i jak rozbił prokuratorsko-sądowy układ. Przekonaj się, kto dotarł do prawdy 

o tragedii niesłusznie skazanego za gwałt i morderstwo człowieka.  
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4. Agonia / Paweł Kapusta.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pielęgniarki i pielęgniarze , Ratownicy medyczni , Służba 

zdrowia , Służba więzienna , Reportaż 

Sygnatura:  WG-614.88 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Ratownicy medyczni, lekarze, rezydenci, pielęgniarki, Funkcjonariusze służby więziennej, wreszcie - pacjenci. 

Opowiadają o rzeczywistości rodem z filmu akcji, w którym grają bagatelizowane role drugoplanowe. Na 

pierwszym planie zawsze jest system. Oni z kolei, oprócz wkładania nadludzkiego wysiłku w ratowanie ludzkiego 

życia, próbują na co dzień naprawiać systemowe niedoróbki. Za wszelką cenę, czasem wbrew procedurom walczą, 

by zminimalizować straty. Również w ludziach. Paweł Kapusta śledzi ciąg skandalicznych absurdów i procedur 

utrudniających życie zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Absurdów stanowiących często bezpośrednie zagrożenie 

dla ludzkiego życia, wycenianego przez urzędników niżej niż dzień pracy na kasie w supermarkecie. Lekarze - 

chronicznie zmęczeni, lawirujący między rzucanymi przez system kłodami - popadają we frustrację. Albo po 

prostu - wyjeżdżają z Polski. Reportaże Kapusty tworzą przejmujący obraz polskiej rzeczywistości szpitalno-

ratunkowej. I bezlitośnie wskazują systemowe czarne dziury, za które płacimy zdrowiem i życiem. 

 

 

5. Aleja włókniarek / Marta Madejska.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Robotnicy , Włókiennicy , Włókiennictwo , Łódź 

(woj. łódzkie) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-67/68  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Szły do pracy, kiedy miały po kilkanaście lat i od tego momentu rytm ich życia wyznaczał tykający zegarek,                  

w takt którego prządka musiała chodzić „jak koń w kieracie”, a całość żywota dzieliła się na trzy etapy: fabrykę, 

szpital, cmentarz. Nisko opłacane, wykorzystywane przez majstrów i właścicieli, przedwcześnie postarzałe. Marta 

Madejska próbuje zrozumieć nie tylko swoje bohaterki, ale także "miasto bez historii". Z pytań o przeszłość 

zrodziła się opowieść o "fabrycznych dziewczynach", bez których nie byłoby wielkich fortun, okazałych łódzkich 

pałaców ani odbudowanego łódzkiego przemysłu po II wojnie światowej.  

 

 

6. Alkoholiczka / Mika Dunin.- Wydanie 2., poprawione i uzupełnione.- Kraków : 

Wydawnictwo WAM, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dunin, Mika , Alkoholizm , Kobieta , Single (socjologia) , 

Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-613.81/.84 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Nie da się bezkarnie ukrywać, oszukiwać, kłamać. Próbowałam. Jak to jest, gdy musisz wciąż udawać: dzielną 
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dziewczynkę, zbuntowaną nastolatkę, cyniczną seksbombę, nowoczesną, korzystającą z uroków życia singielkę? 

Jak to jest, gdy zaczynasz wierzyć we własne rojenia? Co się dzieje, gdy wreszcie przestajesz? Tym razem było 

inaczej. Wcześniej mogłam siedzieć po szyję zanurzona w bagnie, udając, że to jacuzzi, wtykając kolorową 

parasolkę w drinka i sztucznie podkręconym głosem zakrzykując strach i rozpacz moim sztandarowym hasłem na 

czarną godzinę. Zabawa, zabawa. Krew się leje, łzy się leją, ale zabawa, zabawa. Dłużej już się nie dało. Teraz 

udawanie groziło śmiercią. A ja przecież chciałam żyć. "Alkoholiczka" to prawdziwa opowieść o wchodzeniu               

w uzależnienie i uwalnianiu się od niego. Ta przejmująca historia przekonuje, że naprawdę można zrobić coś, co 

wydaje się niewyobrażalne: przestać pić.  

 

 

7. Amazonka : zagadka źródła królowej rzek / Jacek Pałkiewicz ; konsultacja 

merytoryczna Jerzy Makowski.- Wydanie 2.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

2009. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pałkiewicz, Jacek Edward (1942- ) , Amazonka (dorzecze) , 

Literatura podróżnicza 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2018-10 

 

 

Zagadka źródeł Amazonki od dawna była przedmiotem niekończących się spekulacji. Temat wywołał też dużo 

niezdrowej atmosfery w rodzimych kręgach. Autor, którego teza miejsca narodzin wielkiej rzeki została oficjalnie 

potwierdzona w Peru, demaskuje kulisy tych matactw.  

 

 

8. Artur Hajzer : droga słonia / Bartek Dobroch.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hajzer, Artur (1962-2013) , Alpiniści , Alpinizm , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Zima na Annapurnie, prawie 7000 m n.p.m. Krzysztof Wielicki sprowadza wyczerpaną Wandę Rutkiewicz do 

bazy. Artur Hajzer i Jerzy Kukuczka idą dalej. Dzień później świat obiega informacja: Polacy zdobyli zimą 

najgroźniejszą górę świata. Artur Hajzer, znany także jako Słoń. Niektórzy mówili, że Kukuczka zastąpił mu ojca. 

Był najmłodszy spośród tych, którzy odnosili wielkie sukcesy w złotej erze polskiego himalaizmu. Starsi koledzy 

cenili go za upór, determinację i za to, że umiał załatwić wszystko. By ratować kolegę odciętego od świata na 

przełęczy pod Everestem, poruszył nawet machiny międzynarodowej dyplomacji. Zginął w tajemniczych 

okolicznościach na stokach Gaszerbruma I, gdy Polska nie ochłonęła jeszcze po tragedii na Broad Peaku, a on sam 

dźwigał ciężar oskarżeń o ryzykowanie zdrowiem i życiem kolegów. Autor wyruszył śladem Słonia do Katmandu 

i doliny Rolwaling w Nepalu. To właśnie tam Hajzer przekroczył himalajski rubikon. Biografia powstała dzięki 

wielogodzinnym rozmowom z jego rodziną i przyjaciółmi, partnerami wspinaczkowymi i biznesowymi, 

podopiecznymi i krytykami programu Polski Himalaizm Zimowy, sławami himalaizmu i wspierającymi ich 

Szerpami. 
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9. Audyt / Jacek Hugo-Bader.- Warszawa : Wydawnictwo Agora ; Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Problemy społeczne , Trudne sytuacje życiowe , Polska , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Januszowie okazali się pospolitymi kryminalistami, Stefan to sam wierzchołek grypsery, "Fala" jest uważany za 

jednego z najgroźniejszych, za to Wiesława Piszczyk, porywając dziecko, uważała, że wymierza sprawiedliwość. 

Andrzeja Harmonowicza napadła niedźwiedzica, Sławek Sztejter założył się o litra, że przebiegnie maraton,                   

a Grzesiek Galasiński stracił twarz - dosłownie. Piotr, który dokonał w Polsce kilka zamachów terrorystycznych, 

teraz oddałby życie za pączka z konfiturą. Od lat na oddziale psychiatrycznym. Hugo-Bader znowu rusza                       

w Polskę, sprawdza, jak potoczyły się losy bohaterów jego reportaży sprzed dwudziestu kilku lat. Okazuje się, że 

te historie ciąg dalszy mają lepszy niż początek.  

 

 

10. Autodesk Inventor Professional 2019PL/2019+/Fusion 360 : metodyka 

projektowania / Andrzej Jaskulski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inventor , Projektowanie wspomagane komputerowo , 

Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2018-10 

 

 

1. Koncepcja i zawartość podręcznika ; 2. Informacje ogólne ; 3. Przeglądarka obiektów ; 4. Sterowanie 

wyświetlaniem ; 5. Wprowadzenie do projektowania części ; 6. Szkice i więzy ; 7. Wstęp do parametrycznego 

modelowania 3D ; 8. Operacje parametrycznego modelowania 3D ; 9. Styl obiektów w modelu części ; 10. 

Właściwości obiektów w modelu części ; 11. Modele wielobryłowe ; 12. Edycja elementów bryłowych i części ; 

13. Ćwiczenia sprawdzające ; 14. Redagowanie i edycja dokumentacji 2D części ; 15. Modyfikacja projektu części 

; 16. Projekt części ; 17. Wprowadzenie do projektowania zespołów ; 18. Zarządzanie strukturą zespołu ; 19. 

Typowy proces projektowania zespołu ; 20. Więzy montażowe ; 21. Redagowanie i edycja dokumentacji zespołu ; 

22. Projekt zespołu ; 23. Zaawansowane techniki projektowania 3D ; 24. Obiekty "inteligentne" ; 25. iLogic - 

wewnętrzny język i podsystem programowania ; 26. Zarządzanie danymi projektowymi ; 27. Projekt przejściowy ; 

28. Moduły specjalizowane ; 29. Modelowanie mieszane 2D-3D ; 30. Automatyzacja rutynowych operacji procesu 

projektowania ; 31. Narzędzia analityczne ; 32. Narzędzia prezentacyjne ; 33. Wybrane aspekty efektywności 

projektowania ; 34. Zadania dodatkowe ; 35. Zadania kontrolne ; 36. Ewolucja systemu Fusion ; 37. Podstawy 

systemu Autodesk Fusion 360 ; 38. Dodatek: informacje techniczne o niezbędnym oprogramowaniu CAD ; 39. 

Dodatek: instalowanie oprogramowania z dołączonej płyty CD-ROM. 
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11. Biało-czerwony : tajemnica Sat-Okha / Dariusz Rosiak.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2017. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sat-Okh (1920-2003) , Indianie , Pisarze polscy , Podróżnicy , 

Tożsamość osobista , Kanada , Polska , Biografia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Sat-Okh  

Nowości:  2018-10 

 

 

Syn wodza, Szewanazów i Polki, która uciekła z Syberii, żołnierz AK, marynarz, autor poczytnych książek. Tyle 

wiedzieliśmy do tej pory. Dariusz Rosiak, wytrawny reporter, postanowił przypomnieć postać, która dla młodych 

czytelników w czasach PRL-u była symbolem fascynującej przygody. Ruszył w podróż tropem "polskiego 

Indianina", zadając pytania o jego pochodzenie, życie i twórczość. Odpowiedzi uzyskał tyle, ile osób, do których 

udało się dotrzeć w Polsce, w Rosji i w Kanadzie. Badając dokumenty, odkrywał kolejne tajemnice, które złożyły 

się w historyczny thriller. Sat-Okh potrafi wodzić swoich tropicieli za nos. I robi to do dziś, wiele lat po odejściu 

do krainy wiecznych łowów.  

 

 

12. Blondynka na Wyspie Zakochanych / Beata Pawlikowska.- Warszawa : Edipresse 

Polska, copyright 2018. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pawlikowska, Beata (1965- ) , Ameryka Środkowa , Belize , 

Karaiby (region) , Salwador , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(7/8) 

Nowości:  2018-10 

 

 

Ona wyruszyła na swoją kolejną samotną wyprawę do Ameryki Środkowej. Samodzielna, odważna, myślała, że 

nie potrzebuje nikogo do szczęścia. W tym samym czasie w Nowym Jorku on kupił bilet, spakował plecak, wsiadł 

do samolotu i wylądował w tym samym miejscu, co ona. Spotkali się w samochodzie jadącym do dawnego miasta 

majów w dżungli Ameryki Środkowej. On z natury rozmowny, przyjacielski, otwarty i chętnie nawiązujący nowe 

znajomości tamtego dnia był wyjątkowo milczący i z nikim nie miał ochoty rozmawiać. Ona zawsze wolała 

wędrować samotnie, ale tamtego dnia wyjątkowo chciała porozmawiać właśnie z nim. Nocą z nieba zaczęły 

spadać gwiazdy, a oni nie chcieli się już rozstać. Komedia romantyczna, której scenariusz napisało życie i która 

zdarzyła się naprawdę. Między Nowym Jorkiem, Warszawą i rajską wyspą na Karaibach.  

 

 

13. Bóg nie jest automatem do kawy : rozmowa z księdzem Zbigniewem Czendlikiem / 

Markéta Zahradníková ; przełożyła Julia Różewicz.- Warszawa : Dowody na Istnienie 

Wydawnictwo - Fundacja Instytut Reportażu,  2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czendlik, Zbigniew (1964- ) , Duchowieństwo katolickie , 

Kościół katolicki , Polacy za granicą , Czechy , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2018-10 

 

 

Najbardziej znanym księdzem w bezbożnych Czechach jest Polak. Ks. Zbigniew Czendlik (ur. 1964) przyjechał 

do Náchodu dwadzieścia pięć lat temu z Chorzowa. Kapłan z prowincji szybko zdobył popularność. Dzisiaj nadal 
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jest proboszczem w małej miejscowości Lanškriun, a także prowadzi w telewizji swój talk-show. Kardynał 

Dominik Duka powiedział kiedyś dziennikarzom, że jeden Czendlik w czeskim Kościele to jeszcze nie problem, 

ale dziesięciu takich Czendlików oznaczałoby spore kłopoty. Ksiądz Zbigniew mówi, co myśli, nie chodzi                     

w sutannie, ani koloratce, a poranne msze przeniósł na dziewiątą trzydzieści, bo kto by wstawał na szóstą? Ta 

książka - w oryginale pod tytułem "Postel, hospoda, kostel" (łóżko, knajpa, kościół) - w głosowaniu czytelników 

zdobyła najważniejszą czeską nagrodę literacką Magnesia Litera i była bestsellerem. Nic dziwnego, że dzięki 

księdzu Czendlikowi coraz więcej Czechów lgnie do Boga, skoro ich pasterz potrafi wywiesić na drzwiach swojej 

sypialni tabliczkę: "Budzić w razie pożaru lub zniesienia celibatu".  

 

 

14. Camp Pozzi / Naval.- Warszawa : Bellona, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Naval , GROM (jednostka wojskowa) , Działania specjalne 

(wojsko) , Komandosi , Operacje pokojowe , Siły specjalnego przeznaczenia , Irak , 

Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-356/359 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Zdobycie terminalu przeładunkowego w pobliżu portu Umm Kasr, udaremnienie próby wysadzenia jednej                       

z największych tam rzecznych w Iraku, dziesiątki pojmanych bojowników i współpracowników z dawnej partii 

Saddama Husajna. Po raz pierwszy Naval odsłania nam kulisy wspólnych operacji komandosów z GROM-u                    

i Navy SEALs, dotąd okrytych klauzulą tajności. Działając w wyjątkowo ciężkich warunkach, tym bardziej 

kluczowe stało się w Iraku braterstwo broni, sojusznicza współpraca i profesjonalizm naszych GROM-owców, 

który zadziwił Amerykanów.  

 

 

15. Cierpienie nauczyło mnie radości : wszystkie K2 Pawła Szkutnickiego / Jaromir 

Kwiatkowski.- Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szkutnicki, Paweł (1986- ) , Niepełnosprawni fizycznie , 

Osoby sparaliżowane , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Poznaj niezwykłe życie Pawła i zobacz, jak w ogromnej beznadziei Bóg zasiewa ziarno prawdziwej radości                      

i pokoju! Opowieść o 32-letnim Pawle Szkutnickim na pierwszy rzut oka może wydawać się jedną z wielu 

wzruszających historii o cierpieniu, chorobie i beznadziei. Gdy się ją jednak pozna, trudno nie odnieść wrażenia, 

że to historia nietuzinkowa, bo nie tylko porusza i wzbudza współczucie, lecz także inspiruje i zadziwia. Skąd ten 

młody mężczyzna, od 18 lat zmagający się z trudnym do wyjaśnienia paraliżem, ma tyle siły, by nie tylko walczyć 

o siebie i swoje zdrowie, ale i motywować do działania wszystkich, z którymi się spotyka?  
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16. Czarna Ręka : o początkach amerykańskiej mafii i o człowieku, który próbował ją 

powstrzymać / Stephan Talty ; przełożył Jan Dzierzgowski.- Warszawa : 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  New York City Police Department , Policja , Przestępczość 

zorganizowana , Śledztwo i dochodzenie , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-10 

 

 

Latem 1903 roku przez Nowy Jork przetacza się fala zbrodni. Porywane są dzieci włoskich imigrnatów, giną 

dziesiątki niewinnych ludzi. Niejedna kamienica zostaje zniszczona w wybuchu bomby. Sklepikarze, robotnicy, 

senatorowie, bogacze i dostojne damy otrzymują listy z pogróżkami. Sprawcy wydają się niewidzialni, lecz 

wszechobecni. W mieście, a potem z całym kraju, zaczyna się szerzyć panika. W obronie zwykłych Amerykanów 

przed bezprawiem spod znaku Czarnej Ręki staje policjant Joseph Petrosino, nazwany "włoskim Sherlockiem 

Holmesem", słynący z zawziętości, talentu detektywistycznego i doskonałych przebrań. Wraz ze swym włoskim 

oddziałem pracuje niestrudzenie, by rozbić tajne stowarzyszenie gangów, nim narastający lęk przed imigrantami 

doprowadzi do katastrofy. Jaką cenę zapłaci za swoje śledztwo? "Czarna Ręka" to frapujący obraz początków 

amerykańskiej mafii, wartka opowieść o zbrodni, strachu, poświęceniu i honorze w Ameryce u progu XX stulecia, 

napisana przez mistrza literatury faktu.  

 

 

17. Człowiek o twardym karku : historia księdza Romualda Jakuba Wekslera-

Waszkinela / Dariusz Rosiak.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Weksler-Waszkinel, Romuald (1943- ) , Duchowieństwo 

katolickie , Polska , Biografia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2018-10 

 

 

"Urodził się w 1943 roku w getcie w Święcianach – tam, gdzie dzieci nie powinny się rodzić. Jak wiele 

adoptowanych dzieci dowiedział się z czasem, że ci, którzy go wychowali, nie są jego biologicznymi rodzicami. 

Ale prawda okazała się dużo bardziej skomplikowana… W 1966 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 23 lutego 

1978 roku od przybranej matki usłyszał, że jest Żydem. Miał 35 lat. To był dzień jego drugich narodzin. Romuald 

Jakub Weksler-Waszkinel – ksiądz katolicki i Żyd. Niezwykła historia człowieka o podwójnym nazwisku                        

i podwójnej tożsamości, zakorzenionego w dwóch ojczyznach, choć w żadnej z nich nie jest tak naprawdę                     

u siebie."  

 

 

18. Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską : historia polityczna 1944-1989 / 

Jerzy Eisler.- Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  PRL , Polska , Synteza 

Sygnatura:  WG-94(438).083 

Nowości:  2018-10 
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Droga do Polski Ludowej ; Polska pod władzą komunistyczną - narodziny ; Apogeum stalinizmu, czyli 

totalitaryzm po polsku ; Rok 1956 - przełom czy kontynuacja? ; Od popaździernikowej "normalizacji" do walki               

o kształt Milenium ; Wielka destabilizacja "małej stabilizacji" ; "Dekada dynamicznego rozwoju" czy dekada 

zmarnowanych okazji? ; Szesnaście miesięcy dwuwładzy? ; Stan wojenny i "powojenny" (1981-1987) ; 

Niespodziewany finał, czyli narodziny III Rzeczpospolitej. Na początku lat dziewięćdziesiątych wybitny 

amerykański politolog polskiego pochodzenia Zbigniew Brzeziński stwierdził, że wychodzenie Polski z systemu 

komunistycznego potrwa mniej więcej tak długo, jak długo system ten istniał, to znaczy około czterdziestu pięciu 

lat. Wyznać muszę, że pomyślałem wtedy, iż autor tych słów nie bardzo wie, co mówi, a my na pewno                           

z peerelowskim dziedzictwem poradzimy sobie w ciągu dziesięciu, no, najwyżej piętnastu lat. Z dzisiejszej 

perspektywy nie ulega już wątpliwości, że prof. Brzeziński miał rację. On okazał się być chłodnym realistą, a ja - 

w najlepszym razie - naiwnym idealistą. Nie można bowiem w tak krótkim czasie zerwać z dziedzictwem 

komunizmu, który miał ambicję być jednocześnie i światopoglądem, i ideologią, i doktryną polityczną, i prądem 

filozoficznym, i systemem ekonomicznym, i bóg raczy wiedzieć, czym jeszcze.  

 

 

19. Demon w Watykanie : Legioniści Chrystusa i sprawa Maciela / Franca 

Giansoldati ; przełożyła Anna Osmólska-Mętrak.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. 

- Grupa Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maciel, Marcial (1920-2008) , Kościół katolicki , Legion 

Chrystusa , Duchowieństwo katolickie , Oszuści , Papiestwo , Pedofilia , Przestępcy 

seksualni , Skandale , Meksyk , Watykan , Reportaż 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2018-10 

 

Podwójne życie: "żony" i dzieci ; Druga "żona" ; Meksyk 1979: spotkanie z Wijtyłą ; Pakt antykomunistyczny ; 

Podejrzane działania USA ; Powstanie cristeros ; Wykorzystywanie seksualne, gniew i milczenie ; Narkotyki ; 

Obsesja kontrolowania ; Ślub milczenia ; Początek końca ; Droga pod górę ; System ; Ostatnie płomienie ; Upadek 

; Zagrożone królestwo ; Zmora ONZ ; Łajno demona ; Milionerzy ; Chory korzeń ; Plagiaty ; Ucieczka z Legionu 

; Sztuka symulacji ; Zagadka ; Śmiertelny uścisk. Marcial Maciel Degollado to charyzmatyczny założyciel 

zgromadzenia Legionistów Chrystusa, ulubieniec i bliski współpracownik najwyższych dostojników Watykanu, 

stawiany młodym ludziom za wzór przez samego Jana Pawła II. Dopiero pod koniec jego życia upada otaczający 

go mur milczenia, a śledztwo ukazuje prawdziwe, demoniczne oblicze meksykańskiego księdza, którzy przez 

dziesięciolecia cynicznie oszukiwał i wykorzystywał tysiące osób, dopuszczając się najgorszych grzechów. 

Giansoldati odsłania przed czytelnikiem misterną sieć kłamstw tkaną przez umysł psychopatycznego 

manipulatora. Jak to możliwe, że utrzymywał ją tak długo, zdobywając władzę i zaszczyty? Książka ta jest nie 

tylko oddaniem sprawiedliwości ofiarom Maciela, o którą woła rozmiar tego skandalu, ale także surową krytyką 

hierarchów współczesnego Kościoła oraz jego skostniałych instytucji.  

 

 

20. Demony Hitlera : ezoteryczne korzenie III Rzeszy / Eric Kurlander ; przekład 

Katarzyna Pachniak.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hitler, Adolf (1889-1945) , Astrologia , Nazizm , Okultyzm , 

Paranauka , Polityka , Tajne organizacje , Trzecia Rzesza (1933-1945) , Niemcy , 

Monografia 

Sygnatura:  WG-94(430)  

Nowości:  2018-10 

 

 

Zainteresowanie sferami okultystycznymi w nazistowskich Niemczech nie jest rzeczą nieznaną. Pokutuje jednak 

przekonanie, że były to prywatne fascynacje Himmlera czy Goeringa. Eric Kurlander przeprowadził staranne 
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badania docierając do nieznanych wcześniej materiałów źródłowych. Na tej podstawie kreśli niezwykle 

interesujący obraz daleki od dotychczasowej wiedzy potocznej. Pokazuje jak astrologia, kulty pogańskie, 

czarnoksięstwo, mity aryjskie czy przekazy o zaginionych królestwach i cudownych broniach były badane                     

i wplątywane niejako w oficjalne życie państwowe III Rzeszy. A działo się to wszystko przy oficjalnym 

potępieniu praktyk ezoterycznych i „ludowego” okultyzmu z jednej strony, a z astrologami na etatach fabryk broni 

z drugiej. Kurlander ten niejednoznaczny świat zbadał i opowiedział o nim z pasją, talentem i rzetelnością 

historyka 

 

 

21. Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej : przepisy / Beata Anna 

Dąbrowska ; wprowadzenie Ewa Dąbrowska.- Dodruk, wznowienie.- Kraków : 

Wydawnictwo WAM, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta owocowo-warzywna , Zdrowe żywienie , Książka 

kucharska 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2018-10 

 

 

Z kultową dietą warzywno-owocową dr Ewy Dąbrowskiej odkryjesz życiodajną moc smacznych potraw, 

odbudujesz dobrą kondycję Twojego organizmu, poprawisz wygląd swojej skóry, zwalczysz poczucie zmęczenia, 

ograniczysz infekcje i zwiększysz odporność. Jedzenie, które spożywasz na co dzień, może być najlepszym                      

i jedynym lekarstwem, jakiego potrzebujesz. W tej książce znajdziesz smaczne przepisy diety warzywno-

owocowej. Pokochaj warzywa, zioła, przyprawy, kiszonki. Przejmij kontrolę nad swoim zdrowiem. Naucz się 

dbać o jakość, a nie ilość jedzenia. Poznawaj nowe smaki i wybieraj spośród mnóstwa pomysłów na rewolucyjne 

potrawy!  

 

 

22. Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej : przepisy na wychodzenie / 

Beata Anna Dąbrowska, Paulina Borkowska ; współpraca Ewa Dąbrowska.- Kraków : 

Wydawnictwo WAM, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta owocowo-warzywna , Zdrowe żywienie , Przepisy 

kulinarne , Poradnik 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2018-10 

 

 

Od postu do pełnowartościowego odżywiania - smacznie i prosto! Ta książka to jedyna na rynku pozycja 

zawierająca zbiór przepisów na prawidłowe i zdrowe wyjście z diety warzywno-owocowej! Znajdziesz w niej: 

informacje dotyczące kolejnych etapów wychodzenia z postu - pełny program w jednym miejscu, 115 

doskonałych przepisów zgodnych z protokołem wyjścia z diety, listę produktów niezbędnych do przeprowadzenia 

każdego z etapów wychodzenia, przykładowe zestawy menu, sprytne wskazówki, porady dietetyczne i triki na 

właściwe odmierzanie składników i porcji posiłków. Wszystko, co musisz wiedzieć o zdrowej diecie                                

i wychodzeniu z postu warzywno-owocowego - zebrane w jednym miejscu.  
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23. Dieta warzywno-owocowa dr Ewy Dąbrowskiej i co dalej / Beata Anna 

Dąbrowska ; współpraca Ewa Dąbrowska, Paulina Borkowska, Justyna Rybak-

Dombrowska, Agnes Revenvall, Dariusz Piórkowski.- Kraków : Wydawnictwo 

WAM, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta owocowo-warzywna , Zdrowe żywienie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-10 

 

 

Czy chcesz, aby efekty diety warzywno-owocowej dr Ewy Dąbrowskiej towarzyszyły Ci już przez całe życie?  

Kontynuacja bestsellerowego zbioru przepisów do diety dr Ewy Dąbrowskiej to zestaw konkretnych wskazówek 

oraz metod, które pomogą Ci prawidłowo wyjść z postu i wprowadzić zmiany we wszystkich aspektach Twojego 

życia. Spójrz na nie i na swoją dietę holistycznie.  Czytając tę książkę, poznasz: 5 filarów zdrowego odżywiania, 

które staną się podstawą Twojej diety, powody, dla których nie możesz schudnąć i pozbyć się problemów ze 

zdrowiem, „tajemne” metody dietetyków przedstawione w czytelny sposób, reguły prawidłowego i świadomego 

komponowania posiłków, zasady efektywnej aktywności fizycznej i sekret trwałej motywacji.  Raz na zawsze 

przejmij kontrolę nad swoim zdrowiem, sylwetką i… całym życiem!  

 

 

24. Dobry tłuszcz / Joseph Mercola ; przełożył Juliusz Poznański.- Białystok : 

Wydawnictwo Vivante, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dieta LCHF , Zdrowe żywienie , Żywność prozdrowotna , 

Mitochondria , Tłuszcze jadalne , Dieta wysokotłuszczowa , Poradnik 

Sygnatura:  WG-613  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Książka, która bezlitośnie obala mity na temat tłuszczu, diety i zdrowego stylu życia! Wyobraź sobie, że zamiast 

obsesyjnie unikać tłuszczy - jesz je, chudniesz , pozbywasz się przewlekłych chorób i odzyskujesz pełnię zdrowia. 

To przyszłość medycyny naturalnej, która już teraz jest w zasięgu twojej ręki! Joseph Mercola ujawnia 

rewolucyjną teorię, która podważa fundamenty współczesnej dietetyki. Musisz przestać liczyć kalorie i katować 

się dietami opartymi na beztłuszczowych posiłkach. Kluczem do zachowania zdrowia jest dostarczania 

organizmowi dobrego paliwa, które przyspiesza metabolizm. Z przełomowej książki doktora Mercoli dowiesz się: 

- jak dużo i jakich tłuszczy powinieneś jeść, - co jest zdrowsze: masło i smalec czy chleb, - jak zmienić swoje 

odżywianie, by efektywnie i zdrowo schudnąć, - jaki rodzaj ruchu jest dla ciebie najzdrowszy, - jak dzięki diecie 

tłuszczowej i Mitochondrialnej Terapii Metabolicznej odzyskać zdrowie. Przejmij kontrole nad swoim zdrowiem 

już dziś!  

 

 

25. Drone Warrior / Brett Velicovich, Christopher S. Stewart ; przekład Michał 

Kompanowski.- Warszawa : Bellona, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Velicovich, Brett , Bezzałogowe statki powietrzne , Siły 

specjalnego przeznaczenia , Terroryzm , Wywiad wojskowy amerykański , Afryka , 

Bliski Wschód , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-327.84 

Nowości:  2018-10 
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"Drone Warrior" to opowieść żołnierza, członka elitarnej jednostki Delta Force, który uczestniczył w tajnych 

operacjach wojskowych, polując na najgroźniejszych terrorystów świata. Z pomocą reportera, Christophera S. 

Stewarta, Brett Velicovich przybliża czytelnikom świat wywiadu wojskowego i służbę w oddziałach 

posługujących się najnowocześniejszymi technologiami. Relacje z pościgów i misji mających na celu likwidację 

przywódców ugrupowań terrorystycznych trzymają w napięciu i pozwalają zajrzeć za kulisy toczonej bezustannie 

wojny z globalnym terroryzmem.  

 

 

26. Dzieci szóstego słońca : w co wierzy Meksyk / Ola Synowiec.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2018. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chrześcijaństwo , Meksykanie , Obyczaje i zwyczaje , Pluralizm 

religijny , Przesądy , Religie niechrześcijańskie , Synkretyzm (filozofia, religia) , 

Tożsamość społeczna , Wielokulturowość , Meksyk , Reportaż 

Sygnatura:  WG-29-79  

Nowości:  2018-10 

 

Zrzucają dżinsy i garnitury, na głowy wkładają pióropusze, na kostki grzechotki. Lekarze, biznesmeni, 

wykładowcy uniwersyteccy gromadzą się w stolicy na placu Zócalo, by przez pięć godzin wykonywać taniec dla 

przedhiszpańskich bogów. Nie są Indianami, ale jak sami mówią, pragną odtwarzać wiarę azteckich przodków. 

Tymczasem Indianie na południu Meksyku w swoich rytuałach wykorzystują coca-colę, którą uważają za święty 

napój. Tradycyjni czarownicy z Catemaco też dostosowują się do realiów XXI wieku i mają swoje strony na 

Facebooku. Ola Synowiec pokazuje, jak Meksyk stopniowo odchodzi od przywiezionego z Europy pięćset lat 

temu katolicyzmu. Pisze o ruchu New Age, psychodelicznych turystach oraz meksykańskiej stolicy grzybów 

halucynogennych. Opowiada o Meksyku mało znanym, a także o tym, jak uniwersalna jest ludzka potrzeba 

religijności.  

 

 

27. Dziecko w śniegu / Włodek Goldkorn ; przełożyła Joanna Malawska ; zdjęcia Neige 

De Benedetti.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Goldkorn, Wlodek , Holokaust , Kultura pamięci , Świadomość 

społeczna , Żydzi , Katowice (woj. śląskie) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-94(=411.16) 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Dzieciństwo spędził w Katowicach. Mieszkał w domu opuszczonym przez Niemców. W przestronnych i jasnych 

pokojach stały meble w stylu biedermeier. Przymocowane były do nich tabliczki z ciemnego metalu z napisem 

„własność Trzeciej Rzeszy” i swastyką. Swastyki stały się codziennością, oswojoną częścią jego dziecięcego 

imaginarium. Jako mały chłopiec bawił się z kolegami „w Auschwitz”. Włodek Goldkorn - Żyd, Polak, ceniony 

włoski publicysta - podobnie jak wiele innych dzieci osób ocalałych z Holocaustu całe życie spędził w cieniu 

Zagłady, wśród strzępków opowieści, fragmentów wspomnień. Jego ciocia Nachcia poszła do komory gazowej                  

z córeczką na rękach. „To nie jest świat godzien tego, żeby na nim żyć” - powiedziała, choć mogła oddać dziecko  

i uniknąć śmierci. Jego ciocia Chajtełe, uciekając przed Niemcami, porzuciła niemowlę w śniegu. Przeżyła. Tego, 

kto przetrwał Zagładę, nie można sądzić ludzką miarą, pisze Goldkorn. Prawda o Zagładzie leży w wielości 

narracji, w niepewności wspomnień, w niedomówieniach. Jest opowieścią świadków, ale też katów. Dziecko                

w śniegu to traktat o pamięci, o prawdzie, o doświadczeniu zła, o przetrwaniu. 

 

 



96 
 

28. Dziesięć bram świata / Tadeusz Biedzki.- Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 

2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biedzki, Tadeusz (1953- ) , Podróże dookoła świata , Relacja 

z podróży 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Bramy, za którymi jest inny świat, przekracza niewielu. Autor prowadzi nas przez granice, których nie ma na 

mapach. Dociera na Jawę i do amazońskiej dżungli, do dzikich plemion Etiopii, świątyń Gruzji, tajemniczego 

świata Inków i do Mali, gdzie szuka zaginionego podczas wojny przyjaciela. Poznaje nas z cypryjskim Turkiem, 

który nienawidzi Greków, i Krudem, który nienawidzi Turków, z syryjskim terrorystą i jego piękną córką,                      

z indyjskimi żebrakami i "świętymi mężami". Jest to książka o świecie, w którym natura, historia, nędza i wojny 

kształtują losy i charaktery ludzi. A równocześnie cudowna pięknem opisanych bohaterów, pełna emocji                         

i wydarzeń "nie z tej ziemi". Po jej lekturze fascynacja łączy się z ulgą, że żyjemy tu, a nie tam.  

 

 

29. Dziewczyny z Wołynia / Anna Herbich.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

(Prawdziwe Historie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Zbrodnia wołyńska 

(1943-1944) , Wołyń (Ukraina) , Pamiętniki i wspomnienia , Antologia 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Kresy  

Nowości:  2018-10 

 

 

Janina. Dziecko pozbawione pamięci ; Teodora. W oblężonym Kisielinie ; Alfreda. Wspomnienie magicznego 

Wołynia ; Janina. Miłość w Armii Krajowej ; Józefa. Ocalała z pola śmierci ; Helena. Uratowana przez Ukrainkę ; 

Rozalia. Szara sukienka, czarny różaniec ; Zofia. Dziewczynka z czereśniowego sadu ; Helena. Ucieczka                      

z płonącej wsi. Rozalia ma osiem lat, gdy schowana w piwnicy słyszy ostatnie słowa umierającej matki i siostry. 

Zofia pamięta złowieszczą przestrogę - „Jutro ma was tu nie być. Będą mordowali". Tak ostrzega ich wiejska 

położna, Ukrainka. Nikt w to nie wierzy. Pogrom przetrwa jedynie garstka. Teodora uczestniczy we mszy, kiedy 

Ukraińcy atakują kościół w Kisielinie. Ratuje się z płonącej zakrystii. To jest jej pierwsze spotkanie                              

z banderowcami. Niestety nie ostatnie. W 1939 roku sielskie życie na Wołyniu się kończy. Polska upada, 

zmieniający się okupanci sieją postrach. Jednak największe zagrożenie przychodzi ze strony, z której nikt się tego 

nie spodziewał. Sąsiadów. Kumów. Ukraińców. Wiedzeni banderowską wizja Ukrainy zaczynają mordować 

Polaków. Wołyńskie dziewczęta były jeszcze dziećmi, gdy rozpoczął się pogrom. Widziały śmierć rodziców, 

braci, sióstr i rzeź całych wsi. Słyszały błagania bezbronnych ofiar opętanych szałem mordu Ukraińców. Z dnia na 

dzień straciły nie tylko najbliższych, ale również swoją Małą Ojczyznę.  

 

30. Dziwniejsza historia / Remigiusz Ryziński.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne 

2018. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną , Geje , 

Homoseksualizm , Lesbijki , Żydzi , Samotność , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-316 
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    Nowości:  2018-10 

 

Kiedy płonęło getto, Hubert spoglądał na niebo w płomieniach z okna rodzinnego mieszkania na warszawskiej 

Ochocie. Michał w tym samym czasie ukrywał się przed Niemcami w kopcu kartofli. Jeden i drugi od początku 

wiedzieli, że inność potrafi być zagrożeniem, a homofobię i antysemityzm łączy więcej, niż mogłoby się 

wydawać. Wiedzieli też, że sami są „inni”, a wyjście z szafy oznaczałoby narażenie się na ostracyzm.  Bohaterów 

u Ryzińskiego jest więcej: Jurek z międzywojennej Podkowy Leśnej, który chłopaków pojechał szukać do 

Warszawy, Lulla - najstarsza polska drag queen, Iza - lesbijka, córka wiedeńskiej Żydówki. Łączy ich 

wykluczenie ze względu na orientację seksualną i silna potrzeba walki o swoje człowieczeństwo.  „Dziwniejsza 

historia” to poruszająca opowieść o obcości i samotności. To także podróż po warszawskich ulicach lat wojny                 

i PRL-u, które pod pozorem szarego życia kryły zaskakująco tęczową wolność.  

 

 

31. Dżungla miasta : klucz do bezpieczeństwa / Jacek Pałkiewicz ; słowo wstępne 

Adam Rapacki.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo osobiste , Bezpieczeństwo publiczne , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-351/354 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Kiedy Jacek Pałkiewicz uczył survivalu kosmonautów i prowadził mordercze kursy dla oddziałów specjalnych, 

Bear Grylls chodził jeszcze do przedszkola. W pościgu za medialnym aplauzem kontrowersyjny naśladowca 

Pałkiewicza mocno przesadził w efekciarskich chwytach, podczas gdy ikona sztuki przetrwania oddaje w nasze 

ręce osobliwe, kompleksowe kompendium wiedzy o dżungli miasta. Lektura, do której od czasu do czasu trzeba 

powracać, obowiązkowo powinna znaleźć się w każdym domu. Uznany autorytet dzieli się tu bezcennymi radami, 

jak uniknąć pułapek, które nas otaczają, wskazuje właściwą postawę obronną w obliczu wszelkich zagrożeń. 

Miasto stało się symbolem najgroźniejszej dżungli naszej planety. Zaniepokojenie wzbudzają bezwzględne formy 

przemocy, co roku w Polsce zostaje oszukanych milion osób, okrada się 110 tysięcy mieszkań. W 2012 roku co 

37. dorosły Polak został pokrzywdzony w wyniku różnych przestępstw. Co 24 godziny ginie z ulicy 48 

samochodów, dokonuje się 360 włamań do mieszkań i dochodzi do ponad 100 gwałtów. Autor korzystał nie tylko 

z konsultacji superglin, ale i świata przestępczego. Wchodził w skórę opryszków i różnych złodziei, by poznać ich 

mentalność i panoramę niezliczonych sztuczek. Tak powstała niecodzienna, dydaktyczna biblia bezpieczeństwa, 

pouczający i bogato ilustrowany instruktaż, który uzyskał pochlebną opinię Komendy Stołecznej Policji. Okazja 

czyni złodzieja, zatem nie prowokuj go - ostrzega Pałkiewicz - nie bądź jego wspólnikiem, nie daj mu szansy.  

 

 

32. Elon Musk : biografia twórcy PayPala, Tesli, SpaceX / Ashlee Vance ; przekład 

Agnieszka Bukowczan-Rzeszut.- Wydanie 2. zaktualizowane.- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Musk, Elon (1971- ) , Przedsiębiorcy , Stany Zjednoczone 

(USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-658 

Nowości:  2018-10 

 

     

BESTSELLEROWA BIOGRAFIA CZŁOWIEKA, KTÓRY ZMIENIA ŚWIAT NA NASZYCH OCZACH                

W ZAKTUALIZOWANYM WYDANIU ASHLEE VANCE OPISUJE NAJNOWSZE DOKONANIA ELONA 

MUSKA I UJAWNIA JEGO PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. Steve Jobs chciał waszych pieniędzy. Mark 
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Zuckerberg pragnie wam pomóc udostępnić zdjęcia bobasów. Elon Musk zamierza uratować świat przed zagładą. 

Wizjoner, geniusz, nieznośny szef, najbardziej zuchwały przedsiębiorca Doliny Krzemowej, jeden z najbogatszych 

ludzi na ziemi. Człowiek stawiany w jednym szeregu z Thomasem Edisonem, Henrym Fordem i Stevem Jobsem. 

Każdy start-up w jego rękach zmienia się w złoto. Stworzył PayPala, koncern samochodowy Tesla Motors, a także 

SpaceX - firmę wysyłającą prywatne rakiety w kosmos. Muskowi udało się, mimo że jego życie jest niedorzeczne. 

A może właśnie dlatego. Żeby przekonać rząd, że pojawił się nowy gracz w wyścigu kosmicznym, zaparkował 

rakietę na trawniku przed siedzibą Federalnej Administracji Lotnictwa w Waszyngtonie. Gdy po auta Tesli 

ustawiały się kolejki chętnych, Leonardo DiCaprio błagał Elona o egzemplarz elektrycznego Roadstera. Musk 

oczywiście odmówił. Ashlee Vance, publicysta specjalizujący się w nowoczesnych technologiach, przeprowadził 

dziesiątki wywiadów z rodziną, przyjaciółmi i pracownikami Elona Muska. Dotarł także do jego wrogów. Sam 

Musk przyrzekł, że zrobi wszystko, by nie dopuścić do publikacji tej książki. Nagle zmienił zdanie - oto ona.  

 

 

33. Freddie Mercury : biografia legendy / Lesley-Ann Jones ; przełożyli z angielskiego 

Marta Kisiel-Małecka i Łukasz Małecki.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo 

Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mercury, Freddie (1946-1991) , Queen (zespół rockowy) , 

Piosenkarze angielscy , Zespoły muzyczne , Wielka Brytania , Biografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Mercury F. 

Nowości:  2018-10 

 

 

Freddie Mercury (1946-1991) - niezwykły wokalista, niezrównany showman, skomplikowana osobowość. Lesley-

Ann Jones, była dziennikarka muzyczna, obala mity, analizuje pogłoski i odkrywa nieśmiałego, wrażliwego 

człowieka. Za wszelką cenę stara się zrozumieć, co stoi za fenomenalnym sukcesem Queen i tragiczną śmiercią 

Mercury'ego. Jones bada jego surowe wychowanie oraz pogmatwaną seksualność, która doprowadziła do 

związków zarówno z mężczyznami, jak i kobietami. Ta pasjonująca biografia - oparta na wywiadach z krewnymi, 

przyjaciółmi, kochankami, muzykami, producentami - opisuje nie tylko sposób, w jaki świat patrzył na Freddiego, 

ale też jak urodzony we wschodniej Afryce chłopiec widział samego siebie. "Biografia legendy" to pełen 

współczucia, przykuwający uwagę portret jednej z najbardziej złożonych postaci w historii muzyki. Człowieka, 

którego muzyczny geniusz i kreatywność sprawiły, że pokochały go miliony.  

 

 

34. Fryzjer męski / Adam Szulc ; rysunki Paweł Garwol.- Poznań : Zysk i S-ka, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fryzjerstwo , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-687  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Historia fryzjerstwa męskiego ; Nowoczesny męski zakład fryzjerski ; Narzędzia i akcesoria ; Produkty i preparaty 

; Higiena ; Rodzaje fryzur ; Strzyżenie włosów ; Golenie ; Zarost na twarzy ; Mycie włosów i głowy, 

modelowanie fryzury ; Ozdabianie. Oto fundament dla fryzjerów męskich. Naszpikowany wiedzą o polskim                    

i światowym barberingu jak dobra szczotka gęstym włosiem! Adam Szulc, znany polski barber i propagator 

rzemiosła, a jednocześnie perkusista hardcorowego zespołu Cymeon X - wprowadzi Cię w historię fryzjerstwa 

męskiego od cyrulika do barbera. Obcięcie włosów to rzemiosło i jednocześnie solidna dawka artyzmu. Fryzura 

jest wyrazem osobowości człowieka, ale też wpływu z zewnątrz, na przykład popkultury. Rzadko jest dziełem 
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przypadku. Najlepiej więc oddać się w ręce profesjonalisty albo przeczytać tę książkę. Śmiało można 

sparafrazować: Tak hartowała się stal... brzytwy!  

 

 

35. Ginekolodzy : tajemnice gabinetów / Iza Komendołowicz ; współpraca Magdalena 

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

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ginekologia , Ginekolodzy , Aborcja , Chorzy , Poród , 

Zapłodnienie pozaustrojowe , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-618 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Żadna inna dziedzina medycyny nie wzbudza tylu emocji. Żadna nie jest tak obciążona pozamedycznymi 

okolicznościami ani uwikłana w zależności światopoglądowe i polityczne. Książka zbudowana jest na 

opowieściach lekarzy i pacjentek. Te osobiste historie - zdumiewające, przerażające, czasem zabawne - dotykają 

najbardziej kontrowersyjnych polskich tematów, takich jak aborcja, in vitro, edukacja seksualna, dostępność 

antykoncepcji, klauzula sumienia. Historie szczere do bólu. Pokazują, na jakim świecie żyjemy.  

 

 

36. Igrzyska życia i śmierci : sportowcy w Powstaniu Warszawskim / Agnieszka 

Cubała.- Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powstanie warszawskie (1944) , Powstańcy warszawscy , 

Sportowcy , Warszawa (woj. mazowieckie) , Biografia 

Sygnatura:  WG-94(438).082.218 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Sportowcy – uczestnicy Powstania Warszawskiego, to ludzie niebanalni, charyzmatyczni, lubiący ryzyko i życie 

na krawędzi. Dlatego losy wielu z nich mogłyby posłużyć za kanwę scenariusza filmu sensacyjnego! Zwłaszcza, 

że do grona bohaterów niniejszej książki, obok medalistów olimpijskich – lekkoatletów, wioślarzy czy szermierzy, 

zaliczamy osoby, które na swoim koncie zapisały m.in. podróże do najdalszych zakątków świata, pracę w kopalni 

czarnych opali czy też szukanie skarbów we wrakach statków. Kiedy wybuchła II wojna światowa zamienili 

stadiony, korty i lodowiska na nową arenę walki. Stała się nią akcja Kedywu, wykonanie wyroku na kacie Gestapo 

czy też transport broni ukrytej w wózku – obok własnego dziecka. Młodzi ludzie stres i trudne, wojenne emocje 

odreagowywali uczestnicząc w konspiracyjnych mistrzostwach stolicy w piłce nożnej i siatkówce. Organizując 

zawody pływackie, regaty żeglarskie, mecze hokeja, a nawet wyścigi coraz bardziej popularnych w stolicy riksz. 

Kim byli podczas Powstania Warszawskiego? Wśród wyjątkowo licznego grona sportowców odnajdujemy 

samego komendanta AK, dowódców batalionów, sanitariuszki i łączniczki, ale i ludność cywilną. Zawodnicy 

przedwojennych klubów smak walki znali z boisk, pływalni i ringu bokserskiego. Tam bili rekordy, zdobywali 

medale i tytuły mistrzowskie. W powstańczej Warszawie przyszło im jednak wziąć udział w rządzących się 

całkowicie innymi prawami igrzyskach życia i śmierci…  
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37. Imperium boga Hanumana : Indie w trzech odsłonach / Piotr Kłodkowski.- 

Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cywilizacja , Religia , Stosunki etniczne , Wielokulturowość , 

Życie codzienne , Indie , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Reportaż byłego ambasadora RP w Indiach pokazuje ten kraj od nieznanej dotąd strony. Indie są miejscem, które 

fascynuje, intryguje i poraża skrajnościami. To nad Gangesem mimo archaicznego systemu kastowego rozwijają 

się najnowsze na świecie technologie. W Indiach - mimo że dominuje tu hinduizm - za kilkanaście lat będzie 

mieszkać największa na świecie społeczność muzułmanów. Dzięki pełnionej funkcji autor tej książki mógł wejść 

za zamknięte drzwi. Spotykał się z mężami stanu, potężnymi biznesmenami, wpływowymi dziennikarzami,                        

a nawet artystami z Bollywood - jak choćby z Amitabhem Bachchanem, który czczony jest w jednej                            

z hinduistycznych świątyń. Nie unikał rozmów ze zwykłymi ludźmi: taksówkarzami, sklepikarzami czy służącymi 

z Bombaju, Delhi czy Kalkuty. Szukał też w Indiach wątków polskich. Próbując dowieść, jak wiele łączy nasze 

kraje, opisał historie nie tylko Stefana Norblina, nadwornego malarza bajecznie bogatych maharadżów, czy 

arcybiskupa Zaleskiego, watykańskiego dyplomaty i budowniczego pierwszego na subkontynencie seminarium 

duchownego, ale także Dobrego Maharadży, który podczas drugiej wojny światowej dał schronienie polskim 

dzieciom.  

 

 

38. It bag : historia torebką pisana / Eliza Głowinkowska-Domagała.- Radom : 

Wydawnictwo "Lucky", 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Torebki , Galanteria (wyroby) , Projektanci mody 

Sygnatura:  WG-391  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Każda kobieta powinna ją mieć. Torebka - dumna królowa damskich dodatków. Coś więcej niż praktyczny 

przedmiot. Jest jednocześnie wyrazem stylu i powiernikiem tego, co współczesna kobieta chce mieć zawsze pod 

ręką. Jeśli posiada odpowiednią metkę, może być traktowana jako synonim luksusu, wyznaczający status 

społeczny właścicielki. Nieprzypadkowo co jakiś czas pojawia się nowy kultowy model, nowa „It Bag”, 

współczesny obiekt pożądania. Torebka to prestiż. Torebka to biznes. Wiele znaczących marek i projektantów 

zaczynało swoją przygodę ze światem mody właśnie od projektowania torebek. Trudno uwierzyć, że historia 

damskiej torebki zaczęła się stosunkowo niedawno i dopiero XX wiek okazał się dla niej przełomowy. Co takiego 

się zmieniło, że stała się niezbędna? W jaki sposób zyskała status najważniejszego dodatku? Jakie modele są 

najlepsze w podróży? Którzy projektanci dali się ponieść fantazji? Czy torebki miały swoje ambasadorki? Jak to 

możliwe, że jakiś model wart jest tyle co średniej klasy samochód? Które torebki zyskały miano kultowych i czym 

sobie na to zasłużyły?  
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39. Jerzy Popiełuszko : biografia / Milena Kindziuk.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jerzy Popiełuszko (błogosławiony ; 1947-1984) , 

Duchowieństwo katolickie , Męczennicy i męczennice , Prześladowania polityczne , 

Święci i błogosławieni , Zabójstwo polityczne , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2018-10 

 

 

Biografia człowieka, który oddał życie za prawdę. Gdy wieczorem 19 października 1984 roku został 

uprowadzony, a później bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jego śmierć 

odbiła się echem na całym świecie. Stał się jednym z najbardziej znanych współczesnych męczenników. Ksiądz 

Jerzy Popiełuszko, duszpasterz robotników, służby zdrowia, dodawał ludziom otuchy, nie bał się stawać w obronie 

prawdy i wolności. Uczuł, jak zło dobrem zwyciężać. Książka zawiera nowe fakty i nieznane dokumenty, zdjęcia  

i wypowiedzi świadków. Opisuje też cuda, jakie wciąż dokonują się za wstawiennictwem kapłana męczennika.  

 

 

40. Jesteśmy na progu wojny / Waldemar Skrzypczak ; rozmawia Edyta Żemła.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Skrzypczak, Waldemar (1956- ; generał) , NATO , 

Bezpieczeństwo międzynarodowe , Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016) , Polityka 

międzynarodowa , Polityka wojskowa , Sztuka wojenna , Technika wojskowa , Walka 

informacyjna , Wojna , Wojna cybernetyczna , Wyścig kosmiczny , Europa , Polska , 

Rosja , Stany Zjednoczone , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2018-10 

 

Jak mówią amerykańscy dowódcy, nasz kraj może stać się center of gravity, czyli centrum wysiłku, z jednej strony 

dla NATO, z drugiej dla Rosji. Rosja ma świadomość tego, że jej wojska będą musiały iść przez Polskę w marszu 

na zachód. Wie też, że jako Państwo suwerenne będziemy się bronić zawsze, niezależnie od tego, czy NATO nam 

pomoże, czy nie. To zaś oznacza, że Rosjanie będą tu bezwzględnie niszczyć i palić wszystko, co stanie im na 

drodze. Sojusz musi sobie uzmysłowić, że Polska jest Państwem niezwykle istotnym ze strategicznego punktu 

widzenia i obszarem zasadniczego zainteresowania, który winien być należycie zabezpieczony przed potencjalną 

agresją Rosji. Kilka dodatkowych amerykańskich batalionów w Europie nie będzie straszakiem na Putina. Takimi 

działaniami budujemy tylko wiarę Polaków i innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej w to, że Amerykanie 

w razie czego udzielą nam pomocy. Jeżeli jednak dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu w Azji, to amerykańskie 

wojska będą potrzebne tam, a nie tutaj, w Europie. Trump o tym wie. Putin też o tym wie.  

 

 

41. Kantor / Krzysztof Pleśniarowicz.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kantor, Tadeusz (1915-1990) , Teatr "Cricot 2" (Kraków) , 

Artyści polscy , Sztuka polska , Teatr polski , Biografia 

Sygnatura:  WG-7.071A/Z-Kantor T. 

Nowości:  2018-10 
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Biografia najbardziej symbolicznej postaci polskiej awangardy. Portret Tadeusza Kantora, ostatniego wielkiego 

artysty, twórcy teatru Cricot 2, wybitnego malarza, grafika, scenografa, reżysera i performera. Jego biografię 

symbolicznie znaczą największe historyczne wydarzenia epoki: urodził się po wybuchu I wojny światowej, zmarł, 

gdy żywa była jeszcze euforia po zburzeniu muru berlińskiego. Jego dzieło, malarskie i teatralne, wyraziło prawdę 

naszych czasów. Portret tego artysty to jednocześnie portret XX wieku.  

 

 

42. Kodeks wyborczy : komentarz do zmian 2018 / Anna Rakowska-Trela, Konrad 

Składowski.- Stan prawny na 25 maja 2018 r. z uwzględnieniem artykułów 

komentowanej ustawy, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. oraz z pierwszym 

dniem kadencji Sejmu następującej po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa 

weszła w życie (Dz.U. poz. 130), a także 20 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1349).- 

Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. 

(Komentarze Praktyczne) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo wyborcze , Polska , Komentarz do ustawy 

Sygnatura:  WG-342  

       Nowości:  2018-10 

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. = Kodeks wyborczy: Dział I. Przepisy wstępne ; Dział II. Organy wyborczy ; 

Dział III. Wybory do Sejmu ; Dział IV. Wybory do Senatu ; Dział V. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej ; Dział 

VI. Wybory do Parlamentu Europejskiego ; Dział VII. Wybory do organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego ; Dział VIII. Wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta ; Dział IX. Przepisy karne. 

 

 

43. Kora, Kora : a planety szaleją / [Kora] ; Kamil Sipowicz.- Wydanie 3. na podstawie 

książki z 1998 r. "Kora i Maanam. Podwójna linia życia".- Warszawa : Agora, 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kora (1951-2018) , Maanam (zespół muzyczny) , Piosenkarze 

polscy , Zespoły muzyczne , Muzyka rozrywkowa , Piosenka polska , Pamiętniki i 

wspomnienia , Wiersze 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Kora  

Nowości:  2018-10 

 

 

„Kora, Kora. A Planety szaleją” - biografia Kory, jednej z najlepszych wokalistek polskiej sceny rockowej, oparta 

na wydanej w 1998 r. książce „Kora i Maanam - podwójna linia życia”. Artystka szczerze i otwarcie opowiada              

w niej o wielu osobistych sprawach i ważnych dla niej kwestiach. W książce „Kora, Kora…” zostały rozwinięte 

niektóre wątki pojawiające się w wydaniu sprzed ponad 20 lat m.in. dzieciństwo spędzone w domu dziecka, 

najważniejsze postaci w życiu Kory, stosunek Kory do narkotyków, mniejszości seksualnych i seksu. Pojawiają 

się także zupełnie nowe - pierwsza miłość, udział artystki w show "Must Be the Music", znaczenie rodziny w jej 

życiu, narodziny wnuka i wiele innych.  

 

44. Krótka historia pijaństwa : na rauszu przez wieki. Jak, dlaczego, gdzie i kiedy 

człowiek popijał / Mark Forsyth ; przełożył z angielskiego Paweł Korombel ; posłowie 

Robert Makłowicz.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. 

Oddział, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm , Nadużywanie alkoholu , Napoje alkoholowe , 

Obyczaje i zwyczaje , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-39 



103 
 

     Nowości:  2018-10 

 

Ludzkość pije od swych początków, co autor bez problemu udowadnia. A że pisze o tym lekko i perliście, rzecz 

czyta się równie ochoczo, jak wychyla kielich szampana. Bez dwóch zdań to dzieło ożywcze niczym pierwszy 

wieczorny dżin z tonikiem, mądre jak kieliszek burgunda i klarowne niczym szklanka pilznera. Robert Makłowicz, 

dziennikarz, pisarz, podróżnik, krytyk kulinarny.  

 

 

45. Księga zachwytów / Filip Springer.- Warszawa : Agora, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura polska , Budownictwo mieszkaniowe , 

Budownictwo użyteczności publicznej , Urbanistyka , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-72(438) 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

"Księga zachwytów" to subiektywny przewodnik Filipa Springera po olśnieniach, zachwytach i kilku 

rozczarowaniach, których doświadczył, przyglądając się polskiej architekturze po 1945 roku. Z właściwą sobie 

przenikliwością, erudycją i iście angielskim poczuciem humoru opowiada o budynkach: - znanych, jak Pałac 

Kultury i Nauki w Warszawie, - zupełnie zapomnianych, jak dom handlowy w Mławie, - starych, jak planetarium 

w Chorzowie, - całkiem nowych, jak Pixel w Poznaniu, - spektakularnych, jak Sky Tower we Wrocławiu, - 

niepozornych, jak świetlica wiejska w Rakowni. Budynki objawiają swoją magiczną moc w momentach 

nieoczekiwanych. Umożliwiają dialog z pejzażem, pozwalają się nim zachwycić, lepiej go poczuć i zrozumieć. 

Rozumienie architektury to rozumienie świata, w którym na co dzień przebywamy. Czytając ten przewodnik, 

pamiętaj słowa duńskiego architekta Steena Eilera Rasmussena, że "budynki należy poznawać czynnie", i po 

lekturze najlepiej wyjdź z domu i spotkaj się z nimi osobiście. 

 

 

46. Kuchnia Iwaszkiewiczów : przepisy i anegdoty / Maria Iwaszkiewicz.- Kraków : 

Znak Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Iwaszkiewicz (rodzina) , Kuchnia polska , Kultura stołu , 

Publikacja bogato ilustrowana , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Dzięki tej książce przeniesiesz się do rodzinnej kuchni Iwaszkiewiczów. Córka pisarza Maria przywołuje smaki 

dzieciństwa. Opowiada, co się jadło, z kim i w jakich okolicznościach. Autorka potrafi gotować, ale przede 

wszystkim lubi ludzi i umie z nim rozmawiać. "Kuchnia Iwaszkiewiczów" to komplikacja trzech uwielbianych 

książek: "Gawęda o jedzeniu", "Z moim ojcem o jedzeniu" oraz "Gawęda o przyjęciach", które po latach 

doczekały się wydania w odświeżonej formie. Łatwe praktyczne przepisy na potrawy międzywojennej                             

i powojennej kuchni przeplatają się z opisami rytuałów towarzyszących robieniu konfitury czy przygotowaniu bab 

wielkanocnych, które ojciec autorki pamiętał jeszcze ze swojego dzieciństwa. Przygotuj w domu dania wymyślone 

przez Iwaszkiewicza: kurę po litewsku albo sałatkę z płytkiego morza. Dowiedz się, jak przyrządzić marynowane 

rydze, złociste bliny i aromatyczny sos jałowcowy. Poznaj historię spotkań Marii z Krzysztofem Kamilem 

Baczyńskim, Kornelem Makuszyńskim czy Witkacym. Ciesz się tradycyjną kuchnią w najlepszym wydaniu.  
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47. Lud : z grenlandzkiej wyspy / Ilona Wiśniewska ; ]fotografie na okładce i wewnątrz 

tomu Ilona Wiśniewska].- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dom dziecka , Społeczeństwo , Życie codzienne , Grenlandia 

(Dania ; wyspa) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308  

Nowości:  2018-10 

 

 

U zachodnich wybrzeży największej wyspy świata leży skalista wysepka o powierzchni dwunastu kilometrów 

kwadratowych, zamieszkana przez tysiąc trzysta osób. To tutaj znajduje się najstarszy w Grenlandii dom dziecka, 

w którym Ilona Wiśniewska pracowała jako wolontariuszka przez trzy miesiące wiosną 2017 roku. Pisząc kolejny 

reportaż z Północy, chciała na coś się przydać tym, których historii przyjechała wysłuchać.  Grenlandczycy 

opowiadali jej o swoim kraju podczas łowienia ryb spod lodu, w trakcie kursowania taksówką z jednej wyspy na 

drugą po zamarzniętym morzu, w czasie mycia podłóg i gotowania obiadów dla kilkudziesięciorga stołowników. 

Nigdy wcześniej nie spotkała ludzi tak dumnych ze swojego pochodzenia, ale w sposób nieodbierający dumy 

innym. Nigdy wcześniej też nikt tak często się z niej nie śmiał, a też ona nigdy wcześniej tak często nie śmiała się 

z samej siebie. Uummat to po grenlandzku serce. Uummannaq - tam, gdzie leży serce. „Lud” to książka o sercu 

Grenlandii, które najmocniej bije w Uummannaq.  

 

 

48. Lunchbox na każdy dzień : przepisy inspirowane japońskim Bento / Malwina 

Bareła.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Posiłki na wynos , Książka kucharska , Przepisy kulinarne , 

Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Moda na lunchboxy opanowała cały kraj. Każdy, kto dba o swoje zdrowie, zabiera do pracy pudełko wypełnione 

pysznościami. Jeśli brakuje ci inspiracji, zajrzyj do tej książki. Znajdziesz tutaj nie tylko smaczne przepisy na 

dania wykonane z sezonowych składników, ale też praktyczne porady: jak tanio i szybko przygotować posiłek do 

lunchboxu, jak planować całoroczną dietę i robić zakupy z głową, jak nie marnować jedzenia, jakiego pudełka 

używać do danego posiłku. Malwina Bareła, autorka bloga Filozofia smaku, w swoim życiu kieruje się japońską 

filozofią bento. Wie, że jesteś tym, co jesz, a jedzenie przygotowujemy nie tylko dla żołądka, ale również dla 

oczu.  

 

 

49. Łowca : sprawa Trynkiewicza / Ewa Żarska.- Kraków : Znak Litera Nova - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Trynkiewicz, Mariusz (1962- ) , Przestępcy seksualni , Zabójcy 

, Polska , Reportaż , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-10 
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Opowieść o mrocznych zakamarkach umysłu mordercy. O tym, że zrobił coś strasznego, przypomniała mu krew 

za paznokciem, którą zauważył, jedząc obiad u rodziców. Pamiętał, ile zapłacił za zakupy w sklepie, a nie był                 

w stanie przypomnieć sobie, w jaki sposób chłopcy znaleźli się niego w domu. A może było zupełnie inaczej? 

Wszystko pamiętał, tylko taką wersję, pełną sprzeczności i niedomówień, przedstawił w czasie przesłuchań? 

Trynkiewicz, choć minęło tak wiele lat, nadal budzi grozę, a najczęściej używanym wobec niego określeniem jest 

bestia. Historia nieśmiałego nauczyciela z Piotrkowa pokazuje, jak rodzi się zło i co się dzieje w umyśle 

psychopatycznego zabójcy. Dla Ewy Żarskiej Trynkiewicz jest paskudnym wspomnieniem z dzieciństwa. Kiedy  

w Piotrkowie polował na swoje ofiary, ona bawiła się na sąsiednich podwórkach. Żarska próbuje w gąszczu 

zeznań, tropów, sprzecznych opinii i manipulacji znaleźć odpowiedź na ważne pytania. Jak się rodzi morderca? 

Jak wybiera ofiary? Jak poluje? Dlaczego tak długo pozostaje niezauważony?  

 

 

50. Łowcy z kotłowni : dziki świat finansowych naciągaczy / Mateusz Ratajczak.- 

Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Call center , Instytucje finansowe , Finanse , Manipulacja 

(psychologia) , Oszustwo , Przestępczość gospodarcza , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Mówią o tobie „frajer”, znają numer twojego telefonu  Wiesz, czym jest „kotłownia”? Słyszałeś o dziewczynie, 

która dostała 10 tysięcy złotych za przejście nago przez takie miejsce? To tylko wierzchołek góry lodowej.  

„Kotłownia” to bardzo specyficzne call-center, w którym ma kipieć od emocji. Krzyk, szybkie tempo i obrażanie 

niechętnych klientów. Bez tego wrzenia naciąganie się nie uda. Cel jest jeden: za wszelką cenę znaleźć ofiarę. 

Kogokolwiek, kto uwierzy w „okazję życia”. Motywacja? Zawrotne premie, imprezy stulecia, alkohol lejący się 

strumieniami i dragi w każdych ilościach. W jednej z „kotłowni” zatrudnił się autor naszego reportażu śledczego. 

Łowcy od lat oszukują setki tysięcy Polaków. Zawodowi naciągacze wiedzą, że wystarczą gotowe scenariusze. 

Raz na inwestycję w nieruchomości raz na rynkach forex, innym razem w złoto niczym w Amber Gold. Za chwilę 

ruszy lawina oszustw związanych z kryptowalutami. A później? Cokolwiek. Nawet warzywa i śmieci. Naciągać 

można na wszystko.  

 

 

51. Mao : cesarstwo cierpienia / Torbjørn Færøvik ; przełożyła Ewa Partyga.- 

Warszawa : Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mao, Zedong (1893-1976) , Komunizm , Ludobójstwo , 

Obozy pracy , Polityka wewnętrzna , Chiny , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Mao Zedong 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Zgodnie z sugestią zawartą w tytule, autor biografii skupia się na cierpieniach Chińczyków pod rządami Mao. 

Wielu polemistów twierdzi, że w ciągu dwudziestu siedmiu lat jego władzy zdarzyło się wiele dobrego: warunki 

życia milionów ludzi uległy pewnej poprawie, zyskali prawo do edukacji i dostęp do podstawowej opieki 

zdrowotnej; przeciętna długość życia wzrosła z czterdziestu do przeszło sześćdziesięciu lat. Jednak cena była 

przerażająco wysoka. Na ołtarzu rewolucji złożono prawdopodobnie przeszło pięćdziesiąt milionów ofiar. 

Większość zmarła z głodu, innych zamordowano. Trzeba jeszcze wiele pracy, żeby ujawnić ogrom tej tragedii.              

W przyszłości historycy i inni badacze będą mieć łatwiejszy dostęp do archiwów, ale dopóki w Chinach będą 

rządzić komuniści, wiele dokumentów pozostanie w rejestrach zastrzeżonych. Przez wiele lat zachodni historycy 
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musieli studiować historię Chin z zewnętrznej perspektywy. Dostęp do źródeł chińskich, nie licząc tych 

oficjalnych, był bardzo ograniczony. W rezultacie, książki, jakie pisano o Chinach w latach pięćdziesiątych, 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, były uderzająco bezkrytyczne. Podczas gdy Stalin znalazł się w ogniu 

krytyki, o chińskim dyktatorze pisano z szacunkiem, a nawet z podziwem. Dziś Chiny Mao Zedonga są 

jaskrawym przykładem tego, jak totalitarne reżimy fałszują historię, nazywając głód dobrobytem.  

 

 

52. Miłość i co dalej? / Tatiana Mindewicz-Puacz.- Warszawa : Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mężczyzna , Miłość , Relacje międzyludzkie , 

Uczucia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Wydawałoby się, że jeśli chodzi o miłość... najważniejsze to się zakochać, a potem wszystko stanie się samo, 

będziemy żyli długo i szczęśliwie. Dlaczego zatem tak wielu z nas, choć żyje we dwoje, jest samotnych? Czemu 

po jakimś czasie nasze rozmowy przeradzają się w bitwy? Skąd poczucie żalu i niezrozumienia w relacji                     

z ukochaną osobą? Dwoje samotnych ludzi w związku to wcale nie rzadkość. Oddalanie się od siebie nie następuje 

jednego dnia, to proces. Pierwsze oznaki są prawie niezauważalne lub występują tylko u jednej osoby. Jak je 

rozpoznać? Co zrobić, żeby nie dopuścić do pogłębienia kryzysu? Jak zadbać o bliskość, intymność, a przede 

wszystkim nauczyć się słuchać siebie wzajemnie? Autorka pokazuje nie tylko punkt widzenia kobiet, ale także 

sposób, w jaki mężczyźni mogą postrzegać trudności w relacjach. Uwrażliwia na cienką granicę między tym, za co 

jesteśmy odpowiedzialni, a tym, czego możemy oczekiwać od naszego partnera lub partnerki. Tatiana Mindewicz-

Puacz pisze tę książkę przede wszystkim jako kobieta, pelna empatii dla swoich bohaterek, świadoma, że mogłaby 

być jedną z nich. Choć czerpie obficie ze swojego doświadczenia w pracy terapeutycznej i coachingowej, nie 

ocenia, nie daje instrukcji, nie poucza. Pomaga zrozumieć siebie i spojrzeć na relację z ukochaną osobą z innej 

perspektywy. 

 

 

53. Minuty : reportaże o starości / Iza Klementowska.- Warszawa : Dom Wydawniczy 

PWN, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie starzy , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Mówi się, że starość może być dobra, ale co to znaczy: dobra starość? Jak wygląda dzień emeryta w Anglii i w 

Polsce? Czy starsi ludzie jeżdżą na wakacje? I czy istnieje jakiś stereotyp starości? Iza Klementowska towarzyszy 

seniorom na spacerze, w kawiarni, na potancówkach, odwiedza ich w pustych ogromnych domach, gdzie 

samotność doskwiera najbardziej, i w maleńkich pokojach - minikrólestwach "wykrojonych" z mieszkań ich dzieci 

lub współdzielonych z innymi pensjonariuszami domu spokojnej starości. Słucha o tęsknocie za miłością utraconą 

zbyt wcześnie i o miłości odnalezionej dopiero w jesieni życia. Ta książka pomaga oswoić starość, przyzwyczaja 

nas do myśli, że wszyscy się zestarzejemy. A przynajmniej ten, kto dożyje starości.  
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54. Moja spowiedź / Dawid Janczyk oraz Piotr Dobrowolski.- Kraków : Wydawnictwo 

SQN, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Janczyk, Dawid (1987- ) , Piłka nożna , Piłkarze nożni , Polska 

, Pamiętniki i wspomnienia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Wielki talent. Rekordowy transfer. Nałóg, który zniszczył wszystko. Świetny występ w młodzieżowych 

mistrzostwach świata w Kanadzie w 2007 roku pokazał, jak wielki drzemie w nim talent. Stawiano go w jednym 

szeregu z Sergio Agüero, chciały go u siebie Inter i Atlético, ale za rekordowe 4,2 miliona euro trafił do CSKA 

Moskwa. Stolica Rosji miała być trampoliną do wielkiej kariery Dawida Janczyka. Okazała się przekleństwem, 

które zapoczątkowało jego upadek… "Moja spowiedź" to rozliczenie się z przeszłością jednego z największych 

talentów w historii polskiego futbolu. To opowieść o samotności, niewłaściwym towarzystwie, wizytach                     

w najlepszych nocnych klubach, łatwych pieniądzach, braku cierpliwości. I o nałogu, który może rozpocząć się od 

jednego drinka. Miał wszystko, by zostać drugim Lewandowskim. Dziś już nawet nie odcina kuponów od dawnej 

sławy. Walczy o powrót do normalnego życia.  

 

 

55. Mózg : granica życia i śmierci / Adrian Owen ; przekład Izabela Zwiech.- Łódź : 

Wydawnictwo Feeria - Wydawnictwo JK, 2018. 

(Science) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby mózgu , Mózg , Neurobiolodzy , Neurobiologia , 

Świadomość , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-616.8 

Nowości:  2018-10 

 

 

Powracające koszmary ; Pierwszy kontakt ; Zakład ; Półrozpad ; Rusztowanie świadomości ; Psychobełkot ; Świat 

jako wola ; Kto gra w tenisa? ; Tak i nie ; Czy coś cię boli? ; Żyć czy pozwolić umrzeć? ; Alfred Hitchcock 

przedstawia ; Powrót z krainy umarłych ; Zabierz mnie do domu ; Czytanie w myślach. Scott przez 12 lat od 

uszkodzenia mózgu w wypadku samochodowym nie reagował na żadne bodźce, nie odzywał się, nie poruszał, nie 

miał mimiki. Zdiagnozowano u niego stan wegetatywny. Gdy w 2012 roku trafił na specjalne testy w rezonansie 

magnetycznym u dr. Owena, okazało się, że przez ten cały czas był świadomy: wszystko rozumiał, pamiętał, czuł, 

zdawał sobie sprawę z rzeczywistości. Genialnie obmyślony sposób komunikacji z nim – i podobnymi pacjentami 

– pozwolił uczonym zajrzeć do „szarej strefy świadomości”, w której przebywa część nieresponsywnych 

pacjentów.  Kiedy zaczyna się i kończy świadomość? Czy ma ją noworodek? Czy całkowicie niereagujący 

pacjent, leżący bez ruchu i mimiki, może być świadomy? Czy przynosimy mu ulgę, wyłączając respirator? Jak 

można szukać naukowych odpowiedzi na takie pytania? Przełomowe kilkudziesięcioletnie badania dr Adriana 

Owena i jego zespołu doprowadziły do wykrycia „szarej strefy świadomości” oraz nawiązania kontaktu                           

z będącymi w niej osobami. Jaki jest ich świat? Jak odkrycie tego świata wpływa na naszą ocenę „uporczywej 

terapii” i „sztucznego podtrzymywania przy życiu”? Prezentując w swojej książce wyniki najnowocześniejszych 

badań i konkretne przypadki pacjentów, dr Owen roztacza przed nami obraz fascynującego wewnętrznego 

kosmosu jaźni oraz stawia pytanie, co to znaczy „być kimś”, „być osobą” - czymś więcej niż biologicznym ciałem.  
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56. Napadałem na banki : prawdziwa historia / pseudonim Grek ; [redakcja Jacek 

Ring].- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grek , Banki , Przestępcy , Przestępczość cudzoziemców , 

Przestępczość zorganizowana , Rozbój , Niemcy , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Grek powraca! Już po opublikowaniu swojej pierwszej książki "Byłem gangsterem. Prawdziwa historia" wywołał 

małe trzęsienie ziemi, pokazując prawdę o polskiej przestępczości zorganizowanej. Tym razem opisuje, jak 

napadał na banki. Okazuje się, że w latach 90. nie było nic prostszego niż okradanie niemieckich banków                        

w mniejszych miejscowościach. Strażnicy nie stawiali oporu, dyrektorzy banku potulnie otwierali sejfy, a Grek                 

i spółka brali tyle, ile zdołali unieść. Pomimo luźniejszej konwencji w drugiej części autor znów ostrzega: jeśli 

decydujesz się wkroczyć na ścieżkę przestępstwa, pamiętaj, że kończy się to zawsze tak samo. Albo więzieniem, 

albo śmiercią. Wśród gangsterów nie znajdziesz przyjaciół ani lojalności, a zamiast tego – bandę chciwych 

socjopatów i ludzi bez zasad. Książka niezwykle obrazowo przedstawia sposób działania zorganizowanej grupy 

przestępczej, a także, co istotne, nie jest pisana przez dziennikarza, tylko przez prawdziwego gangstera. Jedyna 

taka pozycja na rynku.  

 

 

57. Naznaczone literą "P" : Polki jako robotnice przymusowe w III Rzeszy 1939-1945 

/ Sophie Hodorowicz Knab ; przełożył Wojciech Tyszka.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Praca przymusowa 

, Niemcy , Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2018-10 

 

 

Były ich tysiące... przez lata milczały, nie chcą wracać do dramatycznych wspomnień z przeszłości. W końcu 

niektóre z nich zaczęły jednak opowiadać - historię dotychczas tak mało znaną... W latach 1939-1945 III Rzesza 

zmuszała wszystkich polskich obywateli - również tych kilkunastoletnich - do pracy na rzecz Niemiec. Ponad 

połowę robotników przymusowych stanowiły kobiety, które spośród przedstawicielek innych narodowości 

wyróżniał obowiązek noszenia na ubraniu litery "P". Pełne woli przetrwania, na przekór skrajnie trudnych 

okolicznościom często skazane były wyłącznie na własny spryt i łut szczęścia... Hodorowicz Knab pisze o tym,               

o czym pamięta niewielu. Podczas gdy prawda o obozach koncentracyjnych jest dziś powszechnie znana, to 

historia opisana na kartach tej książki - rozgrywające się w rozsianych po całych Niemczech, gospodarstwach                  

i fabrykach - nie zdołały ustalić się w naszej pamięci zbiorowej. Autorka oddaje głos bohaterkom tamtych czasów: 

odważnym, wytrwałym, a równocześnie tak zwyczajnym...  

 

58. Niczyj : prawdziwe oblicza bezdomności / Ewelina Rubinstein.- Konin : 

Wydawnictwo Psychoskok, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezdomność , Polska , Antologia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2018-10 
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Siedzą na ławkach w parku, pod mostem, w pustostanach… Są zaniedbani, brudni, cuchnący… Bezdomni. 

Ludzie, którzy z jakiegoś powodu stracili dobytek i znaleźli się na ulicy. Mijajmy ich niemal codziennie. 

Przechodzimy obok, starając się ich nie zauważać. Dlaczego stracili wszystko? Co takiego wydarzyło się w ich 

życiu, że nie potrafili się pozbierać? Ewelina Rubinstein w niniejszym reportażu udowadnia, że bezdomni nie są 

bezimiennymi twarzami, które w codziennym pędzie mijamy na ulicy czy w parku. Pokazują, że to ludzie podobni 

do nas i jak każdy z nas mają swoje troski, radości, wspomnienia i marzenia. Każdy z nich w głębi duszy tęskni za 

normalnością, rodziną i własnym kątem. Bo bezdomność – wbrew pozorom – nie jest wyborem. Jest jednym ze 

sposób na życie, ale często wynikającym z braku motywacji, poczucia samotności i odosobnienia. „Niczyj” to 

niezwykle przejmujący reportaż, pomagający w zrozumieniu przyczyn bezdomności, a tym samym ludzi, którzy              

z różnych powodów żyją na marginesie społeczeństwa.  

 

 

59. Nie hańbi / Olga Gitkiewicz.- Warszawa : Dowody na Istnienie Wydawnictwo - 

Fundacja Instytut Reportażu, 2017. 

(Seria Reporterska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezrobocie , Rynek pracy , Polska , Reportaż problemowy 

Sygnatura:  WG-331.5  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

To reporterski rzut oka na polski rynek pracy – historycznie i dziś. Jak bardzo ten rynek się zmienił od czasu, 

kiedy chałupnicy przeszli z domowych warsztatów do fabrycznych hal? Jak bardzo kryzys wczesnych lat 90. 

różnił się od kryzysu lat 30., gdy bezrobotni organizowali strajki? I wreszcie - co to znaczy nie pracować                     

w świecie, w którym ponoć nie pracuje tylko ten, kto nie chce?  

 

 

60. Nowy car : wczesne lata i rządy Władimira Putina / Steven Lee Myers ; z języka 

angielskiego przełożył Maciej Potulny.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Putin, Władimir (1952- ) , Politycy , Polityka wewnętrzna , 

Przywódcy i głowy państw , Rosja , ZSRR , Biografia 

Sygnatura:  WG-323 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

To nie jest pierwsza biografia Putina, ale ta jest najbardziej aktualna. Wyważona i wyczerpująca, ujawnia 

tajemnice najbardziej tajemniczego ze światowych przywódców. To, co uderza najbardziej, zwłaszcza w obliczu 

rzekomej żelaznej konsekwencji Putina, to fakt jak bardzo się zmienił z biegiem lat. Wielką zaletą książki Myersa 

jest sposób zaprezentowania tego, w jaki sposób przypadkowe wydarzenia i demoralizacja samego Putina 

doprowadziły do kryzysu ukraińskiego. Putin nie jawi się ani jako aparatczyk KGB, ani jako ucieleśnienie 

rosyjskich tradycji, ani jako niewinna ofiara pychy NATO i prowokacji zachodniego świata , ale człowiek nie 

wolny od słabostek, człowiek, którego wybory miały wpływ na współczesną historię.  
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61. Opowiem ci o zbrodni / Katarzyna Bonda, Igor Brejdygant, Wojciech Chmielarz, 

Marta Guzowska, Małgorzata i Michał Kuźmińscy, Katarzyna Puzyńska ; ze wstępem 

Michała Fajbusiewicza.- Warszawa : Kompania Mediowa, copyright 2018. 

(Historie Prawdziwe) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śledztwo i dochodzenie , Zabójcy , Zabójstwo , Polska , 

Antologia , Opowiadania i nowele , Kryminał , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-10 

 

Najgłośniejsze polskie „pióra kryminalne”, czyli Katarzyna Bonda, Igor Brejdygant, Wojciech Chmielarz, Marta 

Guzowska, Małgorzata i Michał Kuźmińscy, Katarzyna Puzyńska i sześć wybranych przez nich prawdziwych 

zbrodni, które wstrząsnęły Polską. Pisarze analizowali głośne sprawy, opierając się na nagich faktach                          

z policyjnych i sądowych akt. Sześć tragedii i próba zrozumienia sytuacji, które do nich doprowadziły. Każdy                   

z autorów przeanalizował okoliczności towarzyszące przestępstwom - rozmawiając z profilerami, patologami, 

psychologami, specjalistami-kryminologami czy analizując akta - i opisał wybraną historię. Wszyscy zrobili to                   

w charakterystyczny dla siebie sposób, posługując się językiem, do którego przyzwyczaili swoich czytelników. 

"Twórcy programu Opowiem ci o zbrodni przedstawili elicie pisarzy kryminalnych kilkadziesiąt spraw, które                   

w swoim czasie wstrząsnęły Polską. Pisarze mogli z tego różnorodnego wachlarza dramatycznych zdarzeń wybrać 

temat, który najbardziej ich zainteresował. Autorzy pokazują morderców i ich ofiary trochę inaczej niż zwykle,                  

a przede wszystkim podejmują próbę odpowiedzi na pytanie: dlaczego? Żadne z tych opowiadań nie jest podobne 

do pozostałych, każde ma odmienny styl narracji i prowadzi czytelnika do pointy różną drogą." Ze wstępu Michała 

Fajbusiewicza  

 

 

62. Orient Express : świat z okien najsłynniejszego pociągu / Torbjørn Færøvik ; 

przekład Anna Kurek.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2018. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Orient Express (pociąg) , Europa , Azja , Relacja z podróży , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(4) 

Nowości:  2018-10 

 

 

Orient Express to żywa legenda. Trasa wiodąca tysiące kilometrów. Luksus, o którym niegdyś marzyli wszyscy 

podróżnicy. Od czasu pierwszego przejazdu z Paryża do Konstantynopolu w 1883 roku, jego pasażerowie mogli 

na własne oczy oglądać niedostępne im wcześniej zakątki świata. Færøvik, norweski pisarz, historyk, dziennikarz  

i podróżnik, zabiera czytelnika w podróż współczesnym Orient Expressem. Wyruszając wiosną z Londynu, w dwa 

miesiące przemierza dwanaście krajów, i dwadzieścia dwa miasta - przez romantyczny Paryż, zaskakujące 

Rumunię i Bułgarię, aż po rajską Samarkandę. Najmniejszy szczegół potrafi uruchomić lawinę, która zaspokoi 

głód wiedzy i żądzę przygód każdego czytelnika - niezależnie od stacji, na której postanowicie wysiąść. Dzięki tej 

książce dowiecie się m.in. co zainspirowało Agathę Christie do napisania Morderstwa w Orient Expressie. 

Zrozumiecie też, dlaczego niektórzy Brytyjczycy myślą, że Bułgaria to rzeka w Maroku i dlaczego to Turcja, a nie 

Holandia, powinna kojarzyć się nam z tulipanami.  Autor rysuje przed nami realia i historię odwiedzanych miejsc, 

a obrazu dopełniają spotykane przez niego barwne postacie. Uzupełnia tym samym naszą wiedzę                                    

o społeczeństwach europejskich i bliskowschodnich, o których wciąż - jak się okazuje - niewiele wiemy. To 

obowiązkowa pozycja dla miłośników dalekich wypraw i każdego, kto chciałby poznać sekrety kultowego 

pociągu. W końcu najważniejsze to mieć dobrego przewodnika. 
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63. Ostatni pustelnik : 27 lat samotności z wyboru / Michael Finkel ; przekład 

Katarzyna Bażyńskia-Chojnacka.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2018. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Knight, Christopher Thomas (1965- ) , Kradzież z włamaniem , 

Przestępczość , Samotność , Śledztwo i dochodzenie , Stany Zjednoczone (USA) , 

Reportaż problemowy 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-10 

 

Jeśli czytaliście "Wszystko za życie" Krakauera lub zachwyciło was "Walden", koniecznie poznajcie historię 

ostatniego prawdziwego pustelnika Ameryki. Z niektórych domków ginęły zapasowe butle z gazem. Jedzenie, 

słodycze, latarki. Albo książki z nocnego stolika. W letnim obozie dla dzieci masowo znikały baterie. A wszystko 

to za sprawą człowieka, który w 1986 roku wyszedł ze swojego domu z postanowieniem, by zgubić się w lesie                 

i nigdy więcej nie wrócić do cywilizacji. Jak Christopher Knight przeżył tyle lat? Kradł. Dlatego na wieść o jego 

aresztowaniu w 2013 roku w USA rozgorzała dyskusja. Przeciwnicy i zwolennicy Pustelnika z North Pond spierali 

się nie tylko o winę i wymiar kary, lecz też o to, czy zatrzymany mówi prawdę. Jak to możliwe, że przez 27 lat 

nikt nie natknął się na niego w lasach Maine, mimo systematycznego rabowania okolicznych domków 

letniskowych i obozu Pine Tree? Jak udało mu się przetrwać surowe i mroźne zimy, nie korzystając z niczyjej 

pomocy? Michael Finkel, reporter m.in. „New York Timesa” i „National Geographic” przygląda się tej sprawie       

z bliska, próbując opisać i zrozumieć pragnienie życia w całkowitej izolacji. Choć być może właściwsze byłoby 

pytanie nie dlaczego ktoś opuszcza społeczeństwo, tylko dlaczego ktokolwiek chce w nim zostać?  

 

 

64. Pałkiewicz : droga odkrywcy / Andrzej Kapłanek.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pałkiewicz, Jacek (1942- ) , Dziennikarze , Podróżnicy , Polska 

, Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Pałkiewicz J. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Wokół wielowymiarowej postaci Jacka Pałkiewicza narosło sporo legend. W roli dobrowolnego rozbitka pokonał 

samotnie Atlantyk. Jest weteranem Sahary i Syberii. Przecierał szlaki na Borneo i Nowej Gwinei. Twórca 

survivalu w Europie. Szkolił liderów biznesu w przekraczaniu barier osobowości. Przygotowywał brygady 

antyterrorystyczne do działań w niegościnnych klimatach dżungli, pustyni i Arktyki. W 1996 r. rozwiązał zagadkę 

źródła Amazonki, które wcześniej było przedmiotem niekończących się spekulacji. Odkrycie to zostało 

zatwierdzone przez właściwe instytucje peruwiańskie i otworzyło, jako pierwszemu Polakowi, drzwi do 

superelitarnego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie, instytucji poświadczającej sławę 

eksploratora. Pałkiewicz to postać wyrazista, bezkompromisowa, nie grzesząca skromnością. Dla jednych stanowi 

wzór niestrudzonego podróżnika i skutecznego działania, dla innych słynie z przerośniętej osobowości.                         

Z pewnością nie jest facetem, który przeprasza, gdy ktoś nadepnie mu na nogę w tramwaju. Krytycy zarzucają mu 

nietolerancję i ksenofobię, a jego drakoński stosunek do poprawności politycznej wzbudza kontrowersje.  
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65. Perfekcyjny ślub : zorganizuj go krok po kroku! / Małgorzata Rozenek-Majdan.- 

Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Moda ślubna , Obyczaje i zwyczaje , Ślub i wesele , Poradnik 

, Publikacja bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Najważniejsza jest miłość, ale równie ważny jest … ślub. Kameralna uroczystość czy wesele na dwieście osób? 

Luksusowy hotel czy romantyczny plener? Suknia pożyczona czy dziedziczona z pokolenia na pokolenie? Każda 

para młoda staje przed koniecznością podjęcia miliona decyzji, dotyczących tego, jak ma wyglądać najważniejszy 

dzień ich życia. Małgorzata Rozenek-Majdan, radzi co zrobić, aby przygotowania do ślubu nie stały źródłem 

obezwładniającego stresu, lecz były przyjemnością i wyjątkowym czasem wzmacniającym więź między 

partnerami. Z książki dowiesz się: Jak przygotować budżet i kto płaci za ślub? Jak stworzyć listę gości i kogo nie 

zapraszać? Jak znaleźć wymarzoną lokalizację i niezbyt się przy tym zmęczyć? Jak zaplanować idealne menu? Jak 

przeżyć dzień wesela? Czy warto zatrudnić wedding planera? Praktyczny poradnik pomaga zorganizować ślub 

krok po kroku, miesiąc po miesiącu, dzień po dniu. Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy planują zmienić 

stan cywilny, a potem … żyć długo i szczęśliwie.  

 

 

66. Pierwszy człowiek : historia Neila Armstronga / James R. Hansen ; z angielskiego 

przełożyli Patryk Gołębiowski i Andrzej Leszczyński.- Warszawa : Wielka Litera, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Armstrong, Neil (1930-2012) , Astronauci , Stany Zjednoczone 

(USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-629.7 

Nowości:  2018-10 

 

 

Pierwsza autoryzowana biografia Neila Armstronga, człowieka , którego jeden "mały krok" zmienił historię. Jego 

legenda rozpoczęła się w 20 lipca 1969 roku, gdy jako dowódca misji Apollo 11 stanął na Księżycu                                

i wypowiedział słynne zdanie: „To jest mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości”. Spokojny                        

i bezpretensjonalny. Nie lubił być nazywany „Pierwszym Człowiekiem” i zawsze podkreślał, że misja była 

zespołową pracą ponad 400 tysięcy Amerykanów. Dumny z roli, jaką odegrał, nigdy nie przekuł jej w maszynkę 

do zarabiania pieniędzy. Pasjonująca biografia, która pokazuje nie tylko życie Armstronga, ale i wartość jego 

dokonań dla całej ludzkości. Poznajemy człowieka zaangażowanego, pełnego poświęcenia, pewnego siebie                       

i stanowczego, ale zawsze szanującego innych, lojalnego i skromnego optymistę, który unikał rozgłosu. 

Fascynująca i ponadczasowa opowieść o potędze ludzkiego umysłu i sile wytrwałości.  

 

 

67. Po kręgosłupie Europy : rowerem z Paryża do Santiago de Compostela / Dariusz 

Lipiński.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lipiński, Dariusz (1955- ) , Droga św. Jakuba , Szlaki 

pielgrzymkowe , Turystyka rowerowa , Francja , Hiszpania , Santiago de Compostela 

(Hiszpania) , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(4)  

Nowości:  2018-10 
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Wbrew temu, co mógłby sugerować podtytuł, książka nie jest jedynie relacją z rowerowej wyprawy z Paryża do 

Santiago de Compostela, choć – oczywiście – jest nią również. Nie jest przewodnikiem turystycznym po trasie 

pielgrzymkowej, choć zawiera jego elementy. Jest – pisaną z nietypowej perspektywy siodełka rowerowego – 

próbą publicystycznej analizy niektórych problemów współczesnej Europy (tożsamość Europy, chrześcijaństwo, 

islam, średniowiecze, źródła i mechanizm działania współczesnej poprawności politycznej itd.), którymi w innych 

formach autor zajmował się wcześniej jako poseł na Sejm RP i wiceprzewodniczący Zgromadzenia 

Parlamentarnego Rady Europy. Oprócz tego: trochę rozważań religijnych i filozoficznych, a także garść 

napisanych w lekkim stylu osobistych wspomnień, jak to z tą Europą dawno temu (a przecież tak niedawno) 

bywało.  

 

 

68. Pochwała powolności : jak zwolnić tempo i cieszyć się życiem / Carl Honoré ; przeł. 

Krzysztof Umiński.- Warszawa : Drzewo Babel, copyright 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czas , Higiena psychiczna , Jakość życia , Stres , Zarządzanie 

czasem , Poradnik 

Sygnatura:  WG-316.7 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Dzisiaj niemal wszyscy chorujemy na brak czasu. Śpieszy nam się tak bardzo, że każda osoba i każda rzecz, która 

nas spowalnia, staje się naszym wrogiem. Takie są właśnie konsekwencje naszej obsesji szybkości i oszczędzania 

czasu - wściekłość na drodze, wściekłość w samolocie, wściekłość na zakupach, wściekłość w związku, 

wściekłość w biurze, wściekłość na wakacjach, wściekłość na siłowni. Szybkość sprawia, że żyjemy we 

wściekłych czasach - pisze w "Pochwale powolności" Carl Honoré i poszukuje lekarstwa na tę przypadłość, 

wędrując od warsztatów seksu tantrycznego w Londynie, przez nowojorskie studio ćwiczeń metodą SuperSlow, po 

Włochy, ojczyznę Slow Food oraz ruchu Powolnych Miast. Zabawnie i zajmująco pokazuje, jak dzięki filozofii 

Powolności możemy wieść życie pełniejsze i bogatsze, ani w tempie geparda, ani w tempie żółwia, lecz w swoim 

własnym.  

 

 

69. Pod ciężarem nieba / Charles R. Cross ; przekład Maciej Machała.- Poznań : In 

Rock, 2008. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cobain, Kurt (1967-1994) , Piosenkarze amerykańscy , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Cobain K. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Najpełniejsza biografia ikony grunge'u! Mnóstwo nieznanych faktów, szczegółowe opisy miejsc i ludzi 

otaczających Kurta. Wewnątrz fragmenty dzienników Cobaina. Lektura obowiązkowa dla każdego fana.  
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70. Podkarpacka Historia. Nr 9-10 (45-46) wrzesień - październik 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:  2018-10 

 

 

TEMAT NUMERU: 1. Bohaterowie "Grupy Berneńskiej" ; WYDARZYŁO SIĘ: 1. Prawdziwa dziewczyna 

Bonda, 2. Powrót Freda Zinnemanna, 3. Życie i zagłada bieszczadzkich Żydów, 4. Hitler w Krośnie ;                           

W STARYM OBIEKTYWIE: 1. Zagłada Jasła 1944, 2. Małopolska okiem Lenkiewicza ; PITAVAL: 1. Ofiara 

własnej zasadzki, 2. "Wielka ucieczka" - echa publikacji ; OKRUCHY HISTORII: 1. Jak odsłaniano pomnik Lisa 

Kuli, 2. Bój o szkołę organistów, 3. Skok na urząd podatkowy, 4. Samospalenie Ryszarda Siwca ; ZAGADKI 

PRZESZŁOŚCI: 1. Tajemnice czudeckiego zamku, 2. Niewyjaśniona zbrodnia ; HISTORIE ZAPOMNIANE:                

1. Pojedynki starosty jasielskiego, 2. Sprawiedliwi spod Przemyśla, 3. Liga Przyjaciół Żołnierza ; PRZESZŁOŚĆ                

I TERAŹNIEJSZOŚĆ: 1. Ekshumacje żołnierzy niemieckich, 2. Drabina do nieba (1) : na podstawie sagi radiowej 

pod tym samym tytułem [fragment] ; SYLWETKI: 1. Najlepszy spadochroniarz świata, 2. Żołnierz wielu frontów, 

3. Tragedia wybitnego cywilisty, 4. Bohater akcji "Pensjonat" ; RELACJE: 1. Rzeszów Lubomirskich, 2. Mowa 

biskupa Firleja ; SMAKI GALICJI: 1. Dawne nalewki, 2. Dawnej kuchni czar ; Historyczny przegląd prasy ; 

Nowości wydawnicze ; Kronika podkarpackiej historii: 1. "Czas w kadrze zatrzymany" - powstaje album                       

o Edwardzie Januszu, 2. Powstała internetowa ewidencja mogił wojennych, 3. W Rzeszowie powstał mural Ireny 

Sendlerowej, 4. Powstaje film o Ignacym Łukasiewiczu ; Kalendarium. 

 

 

71. Podstawy chemii organicznej / Jacek Lubczak.- Rzeszów : Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Rzeszowskiej, 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chemia organiczna , Podręczniki akademickie 

Sygnatura:  WG-547 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Budowa cząsteczek związków organicznych ; Izomeria związków organicznych ; Efekty przesunięć elektrono-

wych ; Właściwości kwasowe i zasadowe związków organicznych ; Klasyfikacja związków organicznych ; 

Reakcje organiczne. 

 

 

72. Profesor Weigl i karmiciele wszy / Mariusz Urbanek.- Warszawa : Wydawnictwo 

Iskry, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szybalski, Wacław (1921- ) , Weigl, Rudolf (1883-1957) , 

Weigl-Albert, Krystyna , Instytut Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami prof. 

Rudolfa Weigla , Biolodzy , Choroby zakaźne ludzi , Dur plamisty , Lekarze , Okupacja 

niemiecka Polski (1939-1945) , Szczepienia ochronne , Szczepionki , Lwów (Ukraina, 

obw. lwowski) , Biografia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-614.88 

     Nowości:  2018-10 
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Rudolf Weigl to człowiek, który pokonał tyfus plamisty. W czasie pierwszej wojny światowej epidemie tyfusu 

pochłonęły kilka milionów ludzkich istnień. Szczepionka opracowana przez Weigla uratowała od śmierci kolejne 

miliony w Chinach, Afryce i Europie. W czasie drugiej wojny światowej we Lwowie dał polisę na życie paru 

tysiącom ludzi. Poeta Zbigniew Herbert, matematyk Stefan Banach, filozof Mieczysław Kreutz, pisarz Mirosław 

Żuławski, geograf Eugeniusz Romer, historyk literatury Stefania Skwarczyńska, kompozytor Stanisław 

Skrowaczewski, aktor Andrzej Szczepkowski karmili własną krwią wszy konieczne do produkcji leku. Ausweis 

Instytutu Antytyfusowego Rudolfa Weigla był w czasie okupacji gwarancją bezpieczeństwa. Pozwalał uniknąć 

wywiezienia na roboty przymusowe i bezpiecznie wyjść z każdej łapanki. Niemcy potrzebowali szczepionki. 

Chcieli, żeby Weigl podpisał reichslistę. Odmówił. Czuł się Polakiem, choć w jego żyłach nie było polskiej krwi. 

Kusili go poparciem w Komitecie Noblowskim dla nagrody, do której był wielokrotnie nominowany przed wojną. 

Nie uległ. Po wojnie wrócił temat Nobla dla Weigla. Wtedy kilku zazdrosnych kolegów oskarżyło go                            

o kolaborację, bo szczepionkę, którą produkował, wykorzystywał Wehrmacht. Historia zadrwiła z Rudolfa Weigla 

okrutnie. Pierwszy raz stracił szansę na Nobla, bo chciał być Polakiem a nie Niemcem, drugi, bo znaleźli się 

Polacy, którzy uznali, że był złym Polakiem.  

 

 

73. Prywatna wojna Rosy / Rosy Canale, Emanuela Zuccalà ; przekład Aleksandra 

Bozowska.- Pelplin : Wydawnictwo Bernardinum, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Canale, Rosy , Przestępczość zorganizowana , Włochy , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Pierwsza książka na polskim rynku wydawniczym, która pokazuje, czym naprawdę jest kalabryjska mafia. To głos 

prawdy wydobywający się ze środka piekła. Prawdziwa historia młodej kobiety, która buntuje się przeciw 

’ndranghecie – najpotężniejszej organizacji przestępczej we Włoszech. Przejmująca opowieść Rosy Canale rzuca 

nowe światło na rzeczywistość, panującą w miasteczku San Luca, położonym na południu Włoch, kolebce 

’ndranghety. W książce splatają się niezwykle intrygujące życiorysy kobiet żyjących w Kalabrii – żon, matek, 

sióstr ofiar, pochłoniętych przez mafię. Poruszająca, wciągająca, zapadająca w pamięć historia, w której dobro 

wychodzi na spotkanie ze złem i rzuca mu wyzwanie.  

 

 

74. Przemilczane : seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej / Joanna 

Ostrowska.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Prostytucja , 

Przemoc wobec kobiet , Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności , 

Przestępstwo wojenne , Polska , Niemcy , Historia 

Sygnatura:  WG-94(438).082 

Nowości:  2018-10 

 

 

Pierwsza w Polsce książka poświęcona w całości przemocy seksualnej w okresie wojny. Seksualna praca 

przymusowa w nazistowskim burdelu nadal pozostaje w sferze tabu. Przemilczane jest samo istnienie systemu 

kontrolowanego nierządu. Przemilczane są jego ofiary. Przemilczany jest też okres powojenny - czas, w którym 

zmuszane do prostytucji kobiety oskarżano o kolaborację i którym publicznie golono głowy. Mikrobiografia 

bohaterek tej książki pozostaną niedokończone. Mało która pozostawia świadectwo, nikt też nie zadbał o to, aby 

opowiedziały o swojej przeszłości. Dotychczas nie było "odpowiedniego" momentu. Nadal ofiary przemocy 

seksualnej to "nieistotne wyjątki". Joanna Ostrowska wypełnia tę lukę.  
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75. Przygody młodego przyrodnika / David Attenborough ; przełożył Adam Tuz.- 

Warszawa : Prószyński S-ka - Prószyński Media, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Attenborough, David (1926- ) , Podróżnicy , Podróże dookoła 

świata , Zwierzęta , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

W 1954 roku młody prezenter telewizyjny David Attenborough otrzymał propozycję życia - miał podróżować po 

całym świecie w poszukiwaniu rzadkich, trudno osiągalnych zwierząt do kolekcji londyńskiego zoo oraz filmować 

swoje wyprawy na potrzeby nowego programu telewizji BBC pod tytułem "Zoo Quest" (Zoologiczne 

poszukiwania). Podczas wędrówek autor i pozostali członkowie zespołu musieli korzystać z gościny miejscowych 

plemion oraz zmagać się z drapieżnymi rybami, agresywnymi jeżozwierzami nadrzewnymi, a także ze zdradliwym 

terenem i nieprzewidywalną pogodą, żeby móc rejestrować piękno i biologiczną różnorodność odwiedzanych 

okolic. Oto historia tych podróży.  

 

 

76. Punkty zapalne : dwanaście rozmów o Polsce i świecie / Jerzy Borowczyk, Michał 

Larek.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka międzynarodowa - 20-21 w , Wojna - 20-21 w , 

Wywiady 

Sygnatura:  WG-327 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

„Punkty zapalne” to dwanaście przejmujących opowieści o współczesnym świecie, który drży w posadach.                    

O coraz słabszej Europie. O nieobliczalnej Rosji. O tykającej bombie, jaką jest Bliski Wschód. O straszliwie 

poranionej Afryce. O błędach Stanów Zjednoczonych. Rozmówcami Michała Larka i Jerzego Borowczyka są 

reporterzy, fotoreporterzy, komentatorzy, analitycy. W tym pasjonującym towarzystwie znajdziecie także polityka, 

szpiega i dyplomatę. Każdy z nich przedstawił swoją autorską wersję rzeczywistości bezustannie podlegającej 

kryzysom, konfliktom i wojnom.  

 

 

77. Rzeszowskie Piekiełko : ABC powojennych i PRL-owskich lokali / Agnieszka 

Skowron-Wilusz, Janusz Pawlak.- Rzeszów : MW Projekt, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gastronomia , Rzeszów (woj. podkarpackie) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-64  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

[Ze Wstępu]: Z mapy Rzeszowa znikają powoli miejsca, gdzie kwitły kiedyś [...] eleganckie restauracje                             

z kelnerami w czarnych marynarkach i śnieżnobiałych koszulach oraz jadłospisem, który dzisiaj mógłby 

imponować. Nie ma śladu po restauracjach, gdzie każdego dnia parkiet zapełniony był tańczącymi parami,                        

a grające do tańca zespoły miały renomę daleko wykraczającą poza miejskie opłotki. Zniknęły na zawsze kultowe 
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kawiarnie, gdzie inteligenci pili małą czarną, czytali gazety, a panie z towarzystwa omawiały udane wyprawy na 

zakupy do stolicy i nowości z paryskich salonów. Janusz Pawlak 

 

 

78. Sen Kolumba / Emil Marat.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sobieszczański, Krzysztof Mikołaj (1916-1950) , Armia 

Krajowa (AK) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz koncentracyjny) , Kedyw , 

Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Powstanie warszawskie (1944) , 

Przemytnictwo , Więźniowie obozów , Wojsko , Żeglarze , Polska , Biografia , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Sobieszczański K. 

Nowości:  2018-10 

 

Bohater, gangster, marzyciel… Kim był człowiek, którego pseudonim stał się imieniem powstańczego pokolenia? 

Pasjonujący życiorys „Kolumba” wystarczyłby na kilka scenariuszy sensacyjnych filmów: przed wojną niemieckie 

więzienie, potem Auschwitz, po wyjściu z obozu brawurowa walka w Kedywie i powstanie warszawskie, niewola, 

tajemnicze gangsterskie przedsięwzięcia w powojennych Niemczech, miłość, rozpacz i bezradność - a u źródeł 

wszystkiego młodzieńcze marzenia o nieograniczonej wolności osobistej. Emil Marat prowadzi hipnotyzujące 

historyczne śledztwo, odnajduje nieznane dokumenty, korespondencję, polskie i zagraniczne archiwalia. Sen 

Kolumba to połączenie eseju, książki historycznej i literackiego reportażu.  

 

 

79. Sędziowie mówią / Ewa Siedlecka.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo i Sprawiedliwość , Dekomunizacja , Niezależność sądu 

(prawo) , Sądownictwo , Sędziowie , Polska , Publicystyka polityczna , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-347 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Wbrew temu, co mówi PIS, wojna z sędziami nie służy zwykłym ludziom. Wielotysięczne demonstracje                         

w obronie niezawisłości sądów pokazują, że obywatele nie ufają zapewnieniom partii rządzącej, że sądy po 

„dobrej zmianie“ będą sądzić sprawiedliwiej. Podporządkowanie sądów i sędziów PIS powoduje utratę 

wiarygodności polskiego wymiary sprawiedliwości. O co więc tak naprawdę chodzi PIS w tej wojnie? Autorka 

wnikliwie opisuje kolejne etapy "reformy" i jej skutki. Rozmawia z wieloma sędziami. Wszyscy podkreślają: 

prawo podporządkowane politycznym nakazom to zamach na jeden z fundamentów demokratycznego państwa. 

[Czerwone i Czarne, 2018] I. Krótka historia niezależnego sądownictwa i sędziowskiej niezawisłości ; II. 

Trzydzieści lat reform sądownictwa ; III. Za co ludzie nie lubią sądów ; IV. Sądy według PiS-u ; V. Wrogie 

przejęcie ; VI. Opresja ; VII. Strategia lwa, strategia lisa ; VIII. Sędziowie walczą ; IX. Mówią sędziowie. 
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80. Siła ziół / Patrycja Machałek.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosmetyki naturalne i organiczne , Rośliny lekarskie , 

Ziołolecznictwo , Poradnik 

Sygnatura:  WG-615 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Lawendowy olejek do masażu relaksacyjnego, syrop z tymianku na suchy kaszel, kojący napar z dziurawca                      

i mięty - dbanie o zdrowie jest prostsze, niż myślisz! Ta książka podpowie ci, jak na własnym parapecie lub                  

w skrzynce na balkonie wyhodować rośliny, które poprawią jakość twojego życia. Nauczy, jak przygotować 

skuteczne napary, maści i ziołowe preparaty na najczęstsze dolegliwości. Pokaże, jak dzięki prostym 

rozwiązaniom wyeliminować parabeny, konserwanty, produkty ropopochodne, SLS, PEG, barwniki i inne 

szkodliwe substancje.  

 

 

81. Street food : żarcie na ulicy / redakcja i korekta Anna Zarębska-Tutak, Karolina 

Zawadzka, Dorota Gepert, Agnieszka Święcicka.- [Warszawa] : Ringier Axel 

Springer Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fast food , Przepisy kulinarne , Publikacja bogato 

ilustrowana 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2018-10 

 

 

Od bułki zjedzonej na ulicy do zjawiska kulturowego - taką drogę przeszedł street food. Dzięki niemu 

weekendowe wyjścia ze znajomymi nie kojarzą się już z szukaniem restauracji, w której menu smakuje 

wszystkim, i strachem przed wysokim rachunkiem za obiad. Po czym poznać dobre żarcie z ulicy? W tym 

przewodniku prowadzimy was do najlepszych bud z jedzeniem w Bangkoku, Hanoi, Tokio, Tel-Awiwie, Berlinie    

i Warszawie. Dajemy przepisy na kultowe dania z całego świata i podpowiadamy, gdzie szukać składników, 

dzięki którym w swojej kuchni odtworzycie kulinarne przeżycia z dalekich podróży. Zjedzcie z nami na ulicy!  

 

 

82. Ścigając krzyk : dzieje wojny z narkotykami / Johann Hari ; przełożył Janusz 

Ochab.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel narkotykami , Narkomania , Narkotyki , Przestępstwa 

narkotykowe , Zwalczanie , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Co łączy brooklyńskiego handlarza crackiem, pielęgniarkę z Ciudad Juárez, żydowskie dziecko uratowane                       

z Budapesztu podczas II wojny światowej, heroinistę dowodzącego rewolucją wśród narkomanów w Vancouver               

i naukowca z Los Angeles karmiącego halucynogenami maggustę? Wieloletnia prohibicja narkotykowa i jej 

dalekosiężne skutki. Brytyjski dziennikarz Johann Hari postanawia prześledzić historię walki z narkotykami, 

której źródła sięgają początków XX wieku. Przemierza m.in. Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Meksyk, 
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Portugalię i Kanadę, Korzysta z materiałów archiwalnych i projektów ustaw, rozmawia z ludźmi - od naukowców 

po głęboko uzależnionych - by dowieść, że kluczem do rozwiązania wieloletnich problemów z narkomanią jest 

zniesienie prohibicji i ustanowienie kontroli państwa nad nielegalnymi do tej pory substancjami. "Ścigając krzyk" 

demaskuje narkotykową wojnę i obnaża rządzące nią sprzeczności. Tą książką Hari rzuca wyzwanie panującym 

przekonaniom, a głos autora zajmuje istotne miejsce w wieloletniej dyskusji na temat walki z uzależnieniami.  

 

 

83. Terrorysta : Michał Wójcik w rozmowie z Józefem Piłsudskim.- Warszawa : 

Wielka Litera, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piłsudski, Józef (1867-1935) , Przywódcy i głowy państw , 

Wojsko , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-94(438).081  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Ten wywiad w latach trzydziestych nie byłby możliwy. W końcu Marszałek wali prosto z mostu! Nie znamy 

Józefa Piłsudskiego. Dumny mężczyzna z krzaczastymi brwiami i dziarską postawą to niecała prawda. Wizjoner, 

profeta, niezwyciężony wódz - naprawdę był kłębkiem nerwów, bywał zawzięty, małostkowy i agresywny. Uparty 

i nieskory do kompromisu. Mimo że lubił upominać się o narodową zgodę, robił wszystko, aby nie dopuścić. Bo 

Polska - jego projekt życia - miała być taka, jaką sobie wymyślił. Żadna inna. A kto się z nim nie zgadzał, to                  

w mordę! A czego chcieć od terrorysty? Bo przecież był terrorystą - wysadzał pociągi, podkładał bomby, wysyła 

ludzi z misją samobójczą. Na jego usprawiedliwienie można powiedzieć jedno: gdyby nie ten trudny i wybuchowy 

charakter, Polski by nie było. Żadnej. Ani jego, ani innej. Niech zatem przemówi i niech się tłumaczy. Niech 

wreszcie sam opowie o sobie swoim ciętym i złośliwym językiem. Jego słowa, jego fraza, jego styl. Drodzy 

Czytelnicy: oto Józef Piłsudski prawdziwy.  

 

 

84. Treblinka '43 : bunt w fabryce śmierci / Michał Wójcik.- Kraków : Znak Litera 

Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Treblinka II (niemiecki obóz zagłady) , Akcja "Reinhard" 

(1942-1943) , Powstanie w Treblince (1943) , Holokaust , Ruch oporu , Żydzi , Niemcy 

, Polska , Publicystyka 

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

Nowości:  2018-10 

 

 

Treblinki nie można było przeżyć. Najsprawniejsza fabryka śmierci w machinie Holocaustu zabijała tylu ludzi, że 

nie starczało ziemi, by wszystkich zakopać. Gigantyczne ruszty do palenia ciał szybko okazały się za małe. 

Treblińska ziemia krwawiła. A jednak wyniszczeni i odarci z godności ludzie odważyli się wzniecić bunt. 2 

sierpnia 1943 roku wywołali zbrojne, zakończone sukcesem powstanie w obozie zagłady. Większe i bardziej 

spektakularne niż to w Sobiborze. Jak wyglądała konspiracja, skoro w Treblince za najmniejsze przewinienie 

groziła śmierć? Jak więźniowie zdołali przejąć broń, zaatakować strażników i uciec? Czy AK pomogła 

powstańcom i dlaczego jej raporty są pełne sprzeczności? Czy uciekinierzy mogli liczyć na pomoc Polaków? 

Książka Michała Wójcika to wciągająca rekonstrukcja tego mało znanego i niewiarygodnego buntu. Opowieść               

o niezwykłym bohaterstwie, wierze, nadziei i o tym, że nawet w największym piekle może zdarzyć się cud.  
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85. W tajnej służbie : wojna wywiadów w II RP / Kacper Śledziński.- Kraków : Znak 

Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sosnowski, Jerzy (1896-1942) , Wywiad wojskowy , 

Szpiegostwo , Sądownictwo wojskowe , Służby specjalne , Polska , Niemcy , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).081  

Nowości:  2018-10 

 

 

Prawdziwa walka toczy się w ukryciu, często na terytorium wroga, na długo przed wypowiedzeniem wojny. Polski 

superszpieg dostaje się na berlińskie salony, uwodzi żonę niemieckiego generała i już w 1929 roku wykrada tajne 

plany wojny z Polską. Genialni matematycy łamią szyfr Enigmy, czym wprawiają w zdumienie zachodnich 

aliantów ; Polscy kontrwywiadowcy przechwytują niemiecką korespondencję i poznają sekrety III Rzeszy. 

Historia zmagań wywiadu II RP ze służbami III Rzeszy i Związku Radzieckiego obfituje w przykłady 

spektakularnych sukcesów i bolesnych porażek. To także opowieść o niezwykłych ludziach: oficerach polskiego 

wywiadu, szpiegach, podwójnych agentach, specjalistach od łamania szyfrów. Jak wyglądały kulisy tajnych 

operacji? Kim był najskuteczniejszy polski szpieg, sądzony za swoją działalność nie tylko przez Niemców, ale też 

własnych rodaków? Jak skończą się dzieje służb specjalnych II RP, gdy w październiku 1939 roku akta polskiego 

wywiadu wpada w niemieckie ręce? Co stanie się z polskim agentem i ich niemieckimi informatorami? Czy 

upadek Polski będzie oznaczał definitywny kres tajnych służb Rzeczypospolitej?  

 

 

86. W zdrowym ciele zdrowy mózg / Anders Hansen ; tłumaczenie Agata Teperek.- 

Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktywność fizyczna , Zdrowie fizyczne , Zdrowie psychiczne 

, Poradnik 

Sygnatura:  WG-613 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Już po 6 tygodniach odpowiedniego treningu można odczuć pozytywne oddziaływanie ruchu na mózg. 

Odpowiednie dawki aktywności fizycznej mogą być lekarstwem na stres i niepokój oraz znacznie poprawiają 

sprawność i wydolność mózgu. Już 20 minut porannego biegu pozytywnie wpływa na zdolność koncentracji                  

i podnosi poziom dopaminy. Z kolei dobrze zaplanowany trening interwałowy uśmierza lęk i niepokój. Anders 

Hansen - popularny w Szwecji psychiatra - w przystępny i zrozumiały sposób wyjaśnia, jak zbudowany jest mózg, 

i odkrywa jego tajemnice. Dzięki tej wiedzy możemy poprawić nasze samopoczucie i działanie mózgu. Badania 

Hansena pokazują, że ruch i odpowiednie postępowanie z ciałem są dla mózgu lepsze niż wszystkie możliwe 

suplementy. W książce znajdziesz też historie pacjentów i konkretne wskazówki, dzięki którym wytrenujesz swój 

mózg.  

 

87. Wanda : opowieść o sile życia i śmierci : historia Wandy Rutkiewicz / Anna 

Kamińska.- Wydanie 1., dodruk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rutkiewicz, Wanda (1943-1992) , Alpiniści , Polska , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2018-10 
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Wanda Rutkiewicz - najwybitniejsza polska himalaistka, zdobywczyni najwyższych szczytów Ziemi. Pierwsza 

kobieta na najtrudniejszym z nich - K2. Pierwsza Europejka na Mount Evereście. Już jako dziecko słynęła ze 

„żmudzkiego” uporu. Szybko musiała dorosnąć. Dźwigała ciężar niełatwej historii rodzinnej. Nigdy nie Nigdy nie 

zdecydowała się na macierzyństwo. Żyła od wyprawy do wyprawy. Najważniejsza była dla niej wolność. Jej 

prawdziwą miłością były góry. Wyżej i dalej niż ona nie można już zajść. Anna Kamińska z detektywistycznym 

zacięciem i reporterską wnikliwością odkrywa nieznane ślady Wandy Rutkiewicz. Z dokumentów, fotografii                    

i wspomnień najbliższych, którzy po raz pierwszy zgodzili się na rozmowę, tworzy coś więcej niż biografię - 

pasjonującą opowieść o nieprzeciętnej kobiecie, o pokonywaniu demonów i słabości, o dającej siłę pasji oraz 

tajemnicach, które zabrała ze sobą wysoko... 

 

 

88. Wanda Rutkiewicz : jeszcze tylko jeden szczyt / Elżbieta Sieradzińska.- Warszawa 

: Wydawnictwo Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rutkiewicz, Wanda (1943-1992) , Alpiniści , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-796.5  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Jedna z najsłynniejszych himalaistek świata. Pierwsza Polka i Europejka na Evereście, pierwsza kobieta, która 

zdobyła K2. Wanda Rutkiewicz. Postać wybitna, i kłopotliwa. Budziła skrajne emocje: uwielbienie i nienawiść, 

podziw i niechęć, zazdrość i troskę, fascynację i rozczarowanie. Uparta, ambitna i ekstremalnie wymagająca 

wobec siebie i innych. Szła konsekwentnie przez życie, które wypełniały na przemian euforia i tragedie, sukcesy               

i porażki, sława i pomówienia. Za swoją obsesyjną miłość do gór zapłaciła cenę najwyższą: samotnością wśród 

ludzi za życia i pozostaniem w ukochanych Himalajach na zawsze. W jej życiu blask wtapiał się w mrok, a z 

mroku zawsze wyłaniał się kolejny szczyt. Jeszcze jeden. Elżbieta Sieradzińska wykonała tytaniczną pracę: 

przeprowadziła dziesiątki rozmów z alpinistami, sięgnęła do wielu źródeł - także tych nieznanych, jak zachowane 

fragmenty niewydanych wspomnień matki himalaistki, Marii Błaszkiewicz. Przytacza także niepublikowane dotąd 

fragmenty relacji uczestników holenderskiej wyprawy, którzy wsparli Wandę w tragicznych dla niej wydarzeniach 

na Broad Peak w 1991 roku. Wydarzeniach, które być może zaważyły na kondycji psychicznej Wandy Rutkiewicz 

i na podejmowanych przez nią decyzjach w ostatnich latach życia.  

 

 

89. Wielka odmowa : agent, filozof, antykomunista / Dariusz Rosiak.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2014. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kotowski, Edward (1941- ) , Krąpiec, Mieczysław Albert 

(1921-2008) , Krupski, Janusz (1951-2010) , Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 

II , Duchowieństwo katolickie , Opozycja polityczna nielegalna , Tajni 

współpracownicy służb specjalnych , Służba bezpieczeństwa , Szkolnictwo wyższe , 

Lublin (woj. lubelskie) , Reportaż 

    Sygnatura:  WG-94(438).083  

                Nowości:  2018-10 

 

Mieczysław A. Krąpiec: dominikanin, rektor KUL-u, wybitny filozof, długoletni tajny współpracownik SB                     

o pseudonimie „Józef”; Janusz Krupski: historyk opozycjonista, czołowa postać niezależnego ruchu 

wydawniczego w PRL, Edward Kotowski: agent SB i wywiadu PRL, który twierdzi, że całe życie działał dla 

dobra Polski. Ich losy splatają się w opowieść o wolności i jej granicach, o wyborach, przed którymi stawali 

Polacy w latach PRL. Dariusz Rosiak rozmawia z byłymi i obecnymi pracownikami Katolickiego Uniwersytetu 



122 
 

Lubelskiego, absolwentami uczelni, opozycjonistami, duchownymi i działaczami komunistycznymi. Wśród nich 

są między innymi: Bogdan Borusewicz, Andrzej Gwiazda, Jerzy Kłoczowski, Joanna Krupska, Władysław 

Stróżewski, Andrzej Szostek, Elżbieta Wolicka-Wolszleger, Andrzej Werblan, Janusz Wrona. Wszystkich 

połączyli bohaterowie książki i jedno miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Uczelnia, którą otwarto po 

okupacyjnej przerwie już jesienią 1944 roku z inspiracji władz radzieckich. Przez kilka dekad KUL był oazą 

wolności w komunistycznej Polsce, siedliskiem niezależnej myśli, schronieniem dla odrzuconych przez system.                  

A równocześnie kuźnią kościelnych kadr kontrolowaną przez licznych agentów bezpieki.  

 

 

90. Witajcie w Polsce : powroty rodaków z Kazachstanu / Jerzy Danilewicz.- 

Warszawa : Muza - Sport i Turystyka, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polacy za granicą , Powroty , Zesłania , Kazachstan , Polska , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(438) 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Akcja repatriacja ; Zaćmienie ; Krzyżyk na nitce ; Miłość w czasach kołchozów ; Dom zachodzącego słońca ; 

Żeby rodzice nie płakali ; Cieszcie się życiem! ; Czy serce wytrzyma? ; Motyle ulatują w kosmos ; Ojczyzna                 

w ciemno ; Egzamin z polskości ; Zbudujemy nowy dom ; Szaleństwa starszej pani ; Ostatnia zmiana ; Blisko, 

coraz dalej ; Kwiaty na ugorze. Najstarsze pokolenie naszych rodaków z Kazachstanu pamięta 1936 rok. Trafili 

tam, gdzie sowiecki komisarz postawił palec na mapie. Bez zgody tzw. komendantury nie mogli nawet odwiedzić 

krewnych w sąsiedniej wiosce. W stepach Kazachstanu przeżyli ponad pół wieku jako członkowie narodu 

radzieckiego, ale zawsze ważna była dla nich pamięć o polskich korzeniach. Autor śledzi losy kilkunastu polskich 

rodzin. Każda z nich to inna historia, często gorzka. Jedną z bohaterek jest Zofia Teliga-Mertens, która do Polski 

powróciła w 1946 roku, a w latach 90. XX wieku na własną rękę sprowadziła z Kazachstanu 40 rodzin polskiego 

pochodzenia, w sumie ponad 200 osób. W 2017 roku prezydent odznaczył ją Orderem Orła Białego. Jan i Ludmiła 

Szkorupińscy w Kazachstanie przez dwa lata zbierali dokumenty potwierdzające ich polskie pochodzenie. Decyzji 

o repatriacji nie żałowali nigdy, jedyne, czego żałują, to, że nastąpiła tak późno. Mieczysław Popławski przyjechał 

do Polski wraz z rodziną w 1997 roku. Po powrocie pracował w straży pożarnej. Obecnie jest na rencie i toczy 

walkę z ZUS-em o emeryturę. Mieszka we własnym domku w gminie Goleniów. Alfons i Mieczysław 

Kułakowscy, bracia, wrócili do Polski, gdy byli już po siedemdziesiątce, w 1997 roku. Alfons, artysta malarz,                

w 2009 roku prezentował swoje prace na wystawie w Brukseli - w tym czasie spłonął jego dom w Witoszewie                

i sześć tysięcy obrazów. Mówi o sobie, że jest malarzem optymizmu. Przecież skończył dopiero 91 lat. Obaj są 

bohaterami filmu Wojciecha Staronia „Bracia”. Maria Woszczatyńska przyjechała do Polski w latach 90.                       

z zięciem i wnukami. Nie żałuje powrotu, ale dodaje: Jakbym mogła chociaż jeden rok młodości przenieść do 

Polski, to bym pożyła!  

 

 

91. Wodecki : tak mi wyszło / Kamil Bałuk, Wacław Krupiński.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wodecki, Zbigniew (1950-2017) , Piosenkarze polscy , 

Skrzypkowie polscy , Biografia , Publicystyka , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-78.071A/Z-Wodecki Z.  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Zbigniew czy Zbyszek? Skrzypek klasyczny czy trębacz rozrywkowy? Artysta estradowy czy muzyk 



123 
 

awangardowy? Zbigniew Wodecki miał dwa życiorysy. W pierwszym występował w filharmoniach jako 

skrzypcowy solista, podbijał Europę u boku Ewy Demarczyk, szalał w jazzowych improwizacjach i nagrywał 

piosenki, które wyprzedzały resztę polskiego popu przynajmniej o długość plerezy. W drugim uchodził za 

eleganckiego pana z telewizji, showmana w popularnych programach, muzyczną instytucję. Tyle że o tym 

pierwszym wszyscy na lata zapomnieli. Nawet on sam. "Wodecki. Tak mi wyszło" to książka na dwa głosy: 

reporterska opowieść Kamila Bałuka o Zbyszku i przebojowym powrocie jego pierwszej płyty po niemal 40 latach 

od debiutu oraz historia Zbigniewa, którą Wodecki snuje w autobiograficznej rozmowie z Wacławem Krupińskim 

dosłownie na chwilę przed wybuchem Zbyszkomanii. Czy Zbigniew mógł przypuszczać, że "powróci" jako 

Zbyszek? Czy Zbyszek w młodości planował zostać Zbigniewem? A może po prostu tak mu wyszło?  

 

 

92. Wszystkie dzieci Louisa / Kamil Bałuk.- Warszawa : Wydawnictwo Dowody na 

Istnienie Imprint Fundacji Instytut Reportażu, 2017. 

(Seria Reporterska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka lekarska , Oszustwo , Ustalanie ojcostwa , Zapłodnienie 

pozaustrojowe , Holandia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316  

Nowości:  2018-10 

 

 

W latach 80. w Holandii rodzą się dzieci o skórze ciemniejszej, niż było to w planie.  Jedną z zaskoczonych matek 

jest Sonja. Rok wcześniej wybiera cechy dawcy nasienia: wysoki, wykształcony, dyrektor w sektorze bankowym, 

zamężny, posiadający własne dzieci. Biały i przypominający jej męża. - Dzieci będą podobne do państwa, a dawca 

pozostanie anonimowy - uśmiecha się doktor Jan K. Kobieta rodzi dziewczynkę, później chłopca. Z początku 

wyglądają tak, jak Sonja sobie wymarzyła. Później ich skóra niespodziewanie ciemnieje. Po latach okaże się, że 

Jan K., szef kliniki w Barendrechcie, stosował innowacyjną metodę poprawiającą skuteczność zapłodnień: mieszał 

nasienie różnych mężczyzn. O innowacji nie mówił przyszłym rodzicom, tak jak o tym, że wymyślał dane 

dawców. Jedna z gazet pisze, że w dokumentacji Dawcy S., którego kartę wybrała Sonja, lekarz pominął kilka 

informacji. Dawca był Holendrem, ale surinamskiego pochodzenia. Pracował w banku, lecz na szeregowej 

pozycji. Podobno nie był wysoki, nie miał nigdy żony, przyznał za to, że cierpi na lekką postać autyzmu. 

Charakteryzuje się ona m.in. ograniczoną empatią i obsesyjnymi zainteresowaniami. Jednym z nich miało być dla 

Dawcy S. posiadanie jak największej liczby dzieci, przez 19 lat spłodził ich około 200. Kiedy po latach córka 

Sonji dzięki bazie DNA odnajduje swojego biologicznego ojca, okazuje się, że uważa się on za nadczłowieka, 

który odniósł największy ewolucyjny sukces w kraju. Cieszy go, że w puli genetycznej Holandii jeszcze długo 

pozostanie jego ślad.  W bazie DNA rejestrują się kolejne dzieci Dawcy S., dziś już dorośli. Jednym z 200 jest 

Bjorn, dwudziestopięciolatek, który wpada na niecodzienny pomysł: - Odnajdę ich wszystkich. Odnajdę moich 

braci i siostry. 

 

 

93. Wszystko za K2 : ostatni atak lodowych wojowników / Piotr Trybalski.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bielecki, Adam (1983- ) , Urubko, Denis (1973- ) , Wielicki, 

Krzysztof (1950- ) , Zawada, Andrzej (1928-2000) , Alpiniści , Alpinizm , Karakorum 

(góry) , K2 (góra) , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-796.5  

Nowości:  2018-10 

 

 

K2 cichy zabójca. Ci, którym udało się ją zdobyć, mówią jednym głosem: to najtrudniejsza góra świata, zimą nikt 

jej nie pokona. No chyba że... Polacy. "Wszystko za K2" krok po kroku opisuje ekspedycję, która emocjonowała 
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ludzi na całym świecie. Proces aklimatyzacji, tajniki i przetrwania w surowych warunkach. Akcja ratunkowa na 

Nanga Parbat oraz samotny atak szczytowy Denisa Urubki. Starcie charakterów, aspiracji i determinacji, konflikty 

i kryzysy, a także codzienność w bazie i oczekiwania na okna pogodowe. Wielowątkowy reportaż o ryzyku, pasji  

i ambicji, które często wyrastają ponad ośnieżone szczyty Himalajów, dopełniony historiami z wcześniejszych 

prób zdobycia K2, wspomnieniami o najważniejszych chwilach złotej ery polskiego himalaizmu.  

 

 

94. Wybrałem życie / Michał Czernecki w rozmowie z Moniką Sobień.- Bielsko-

Biała: Wydawnictwo Pascal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czernecki, Michał (1978- ) , Aktorzy polscy , Film polski , 

Teatr polski , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Czarnecki M. 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Opowieść bez cenzury. Czy można doświadczyć depresji i dwóch prób samobójczych, a potem zawalczyć o siebie 

i odbić się od dna? Poruszająca opowieść chłopaka z Zagłębia, który ostatecznie zdecydował się żyć i sięgnąć po 

swoje marzenia. Ta historia zaczyna się w domu rodzinnym Michała Czerneckiego. Wiedzie przez trudne 

dzieciństwo, starcie z demonami przeszłości i spotkanie miłości życia. Przejmująco szczera rozmowa                             

o wszystkim, co ważne: miłości, męskich przyjaźniach, byciu ojcem, pieniądzach. O sukcesach i porażkach na 

planach najpopularniejszych polskich filmów, pracy z najlepszymi reżyserami. O kryzysach, które czasem 

wracają. O wieloletniej pracy nad sobą. Michał Czernecki (ur. 1978 r.) - absolwent krakowskiej PWST. Obecnie 

gra w najpopularniejszych polskich produkcjach - Diagnoza, Leśniczówka, Wojenne dziewczyny, Ucho Prezesa.  

 

 

95. Wygraj z cukrem! : rewolucyjna metoda na zachowanie zdrowia, utrzymanie 

prawidłowej wagi ciała i odpowiedniego poziomu cukru we krwi / Lars-Erik Litsfeldt, 

Patrik Olsson ; tłumaczenie Dominika Górecka.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktywność fizyczna , Cukrzyca , Cukrzycy , Dieta 

cukrzycowa , Dieta LCHF , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-616 

Nowości:  2018-10 

 

Ponad 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby. Dowiaduje 

się o niej dopiero, gdy cukrzyca zaczyna zagrażać ich życiu. Ta choroba cywilizacyjna jest obecnie jednym                  

z największych wyzwań medycyny. Patrick Olsson i Lars-Erik Litsfeldt sami są diabetykami (Patrick z powodu 

powikłań związanych z cukrzycą nawet stracił wzrok). Testując na sobie wiele terapii, odkryli, że w walce                     

z chorobą doskonałe rezultaty daje dieta LCHF (mało węglowodanów, dużo tłuszczy) i wprowadzenie do 

codziennego menu… fasoli, a raczej zawartej w niej skrobi opornej, która znacząco obniża poziom cukru we krwi.  

Autorzy wyjaśniają zasady opracowanego przez siebie sposobu odżywiania, podają przepisy i obalają wiele mitów 

dotyczących diety LCHF. Opisują też przypadki osób, którym zmiana diety pomogła poradzić sobie z nadwagą, 

złym samopoczuciem i objawami choroby. To niezbędny poradnik nie tylko dla diabetyków, ale również dla osób 

znajdujących się w grupie ryzyka. Podejmij walkę i wygraj z cukrem!  

 

 

 

 

 



125 
 

96. Wyspa ślepców / Piotr Krysiak.- Warszawa : Wydawnictwo Deadline, copyright 

2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wesołowski, Józef (1948-2015) , Duchowieństwo katolickie , 

Pedofilia , Przestępcy seksualni , Dominikana , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Ta, afera pedofilska wstrząsnęła nie tylko polskim Kościołem, ale także Watykanem i całym katolickim światem. 

W połowie 2013 roku dwóch polskich księży pracujących na Dominikanie - misjonarza Wojciecha G. oraz 

nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Józefa Wesołowskiego - oskarżono o seksualne wykorzystywanie nieletnich. 

Przez wiele lat ich ofiarą padały dzieci z najbiedniejszych rodzin. Wstrząsające zeznania chłopców stanowią część 

tej książki, która jest efektem trzech lat intensywnego śledztwa dziennikarskiego. Autor wielokrotnie odwiedzał 

Dominikanę, docierał do tajnych dokumentów, rozmawiał z ofiarami i świadkami pedofilii oraz - na różnych 

etapach sprawy - z księdzem Wojciechem G. Piotr Krysiak odsłania wiele szczegółów tej historii - jej 

dominikańskie i polskie wątki. Pokazuje też kulisy pracy reportera śledczego. I cały czas szuka odpowiedzi na 

pytanie, dlaczego nikt nie słuchał i nie chronił dzieci, choć pomoc ofiarom wymagała jedynie dobrej woli.  

 

 

97. Wzory wykresy i tablice wytrzymałościowe / Michał Edward Niezgodziński, 

Tadeusz Niezgodziński.- Wydanie 9. - 1 dodruk (PWN)- Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wytrzymałość materiałów , Vademecum , Tablice i wzory 

Sygnatura:  WG-620 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE W PRZYPADKU OBCIĄŻEŃ STAŁYCH: Tok przeprowadzania 

obliczeń wytrzymałościowych ; Zestawienie podstawowych wzorów wytrzymałościowych ; Stateczność prętów 

ściskanych lub zginanych oraz sprężyn śrubowych ; Skręcanie prętów o niekołowych kształtach przekroju 

poprzecznego ; Obliczanie belek zginanych ; Obliczanie ram ; Pręty zakrzywione o małej krzywiźnie względnej ; 

Belki na sprężystym podłożu ; Pręty smukłe obciążone siłami poprzecznymi i osiowymi ; Obliczanie płyt ; 

Obliczanie rur i zbiorników ; Obliczanie zbiorników ciśnieniowych i połączeń śrubowo-kołnierzowych według 

metod wzorowanych na przepisach Urzędu Dozoru Technicznego ; Obliczanie połączeń spawanych ; Własności 

wytrzymałościowe metali w temperaturach obniżonych ; Własności wytrzymałościowe metali w temperaturach 

podwyższonych ; OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE W PRZYPADKU OBCIĄŻEŃ ZMĘCZENIO-

WYCH: Tok przeprowadzania obliczeń zmęczeniowych ;  Wykresy stosowane w obliczeniach zmęczeniowych ; 

TABLICE STOSOWANE DO OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH: Tablice własności fizycznych                      

i wytrzymałościowych materiałów. 
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98. Zaczyn : o Zofii i Oskarze Hansenach / Filip Springer.- Kraków : 

Wydawnictwo Karakter ; Warszawa : Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2013. 

(Mówi Muzeum) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hansen, Oskar (1922-2005) , Hansen, Zofia (1924-2013) , 

Architekci polscy , Architektura polska , Budownictwo mieszkaniowe , Biografia 

Sygnatura:  WG-72(438) 

Nowości:  2018-10 

 

 

Warszawa, Przyczółek Grochowski ; Syväranta ; Oświęcim ; Otterlo ; Wilno ; Świnoujście ; Lublin ; Warszawa, 

Politechnika ; Warszawa, Przyczółek Grochowski ; Paryż ; Bergamo ; Londyn ; Warszawa, ul. Spokojna ; 

Warszawa, ul. Sędziowska ; Warszawa, Rakowiec ; Warszawa, Zachęta ; Helsinki ; Lublin, osiedle Słowackiego ; 

Helsinki, Otaniemi ; Warszawa, Przyczółek Grochowski ; Poznań, Naramowiec ; Szumin ; Warszawa, Akademia 

Sztuk Pięknych ; Chocianów ; Elbląg, Wzgórze Morela ; Szumin ; Warszawa, ul. Sędziowska ; Warszawa ; 

Warszawa, Ursynów ; Trondheim ; Bergen ; Warszawa, Przyczółek Grochowski. On - syn Rosjanki i Norwega, 

Polak z wyboru, architekt wizjoner, idealista nieznoszący słowa krytyki. Ona - światowa architektka, wcielająca w 

życie jego szalone idee. Wspólnie stworzyli wiele śmiałych projektów, m. in. obrosłe mitami warszawskie osiedle 

Przyczółek Grochowskich. Tam właśnie decyduje się zamieszkać autor książki, Filip Springer. Chce na własnej 

skórze poczuć, jak żyje się w miejscu, gdzie teoria Hansenów stała się rzeczywistością, i zrozumieć, dlaczego ich 

nowatorskie pomysły nie najlepiej sprawdziły się w praktyce. Szuka Formy Otwartej. "Zaczyn" to opowieść                   

o niebanalnych osobowościach, niezwykłych ludziach losach, odważnej architekturze, ale także o polskiej 

mentalności. I o tym, jak bardzo brakuje nam dziś wizji naprawy świata, która - jak u Hansenów - opierałaby się 

na wierze w człowieka i poczuciu powinności wobec innych.  

 

 

99. Zdrowe słodkości : motywacja i porady na zdrowe życie / Agnieszka Nitsu.- 

Warszawa : Wydawnictwo BIS, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Słodycze , Odżywianie , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-641.5  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Poradnik dla wszystkich, którzy chcą jeść słodycze bez wyrzutów sumienia. Agnieszka Nitsu jest dietetykiem                  

i autorką bloga www.aktywnezywienie.pl. W książce dzieli się swoimi osobistymi doświadczeniami, daje 

wskazówki dotyczące zdrowego sposobu odżywiania i motywuje do zmiany złych nawyków żywieniowych. 

Książka zawiera ponad 150 przepisów na zdrowe słodkości – ciasta, desery i koktajle, przygotowane ze zdrowych, 

nieprzetworzonych produktów, bez cukru, mąki pszennej, nabiału i utwardzanych tłuszczów. Smacznego i na 

zdrowie!  

 

100. Źle urodzone : reportaże o architekturze PRL-u / tekst i fotografie Filip Springer ; 

[redakcja naukowa Anna Porębska].- Wydanie 2. rozszerzone.- Kraków : 

Wydawnictwo Karakter, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architektura modernistyczna , Architektura polska , 

Budownictwo mieszkaniowe , Budownictwo użyteczności publicznej , PRL , 

Urbanistyka , Polska , Antologia , Reportaż 

Sygnatura:  WG-72(438)  
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      Nowości:  2018-10 

 

"Źle urodzone" to fascynująca opowieść nie tylko o przedziwnych losach budynków, ale też o ich twórcach. Na 

kartach książki pojawiają się portrety czołowych postaci polskiej architektury, m.in. Marka Leykama, Henryka 

Buszki i Aleksandra Franty, Jerzego Hryniewskiego, Zofii i Oskara Hansenów, Mieczysława Króla, Haliny 

Skibniewskiej. Filip Springer przedstawia ich jako ludzi z krwi i kości, stara się zrozumieć ich motywacje, twórcze 

postawy oraz pokazuje, w jaki sposób realizowali oni swoje pomysły w systemie gospodarki nakazowo - 

rozdzielczej.  Całośc ilustrują foptografie archiwalne oraz zdjęcia współcześnie wykonane przez autora, 

dokumentujące obecny stan niegdysiejszych ikon nowoczesności.  

 

 

 

Audiobook 

 
 

 

1. Numer telefonu / Anna Kucharska.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Śmierć rodzica , Poczucie straty , Relacje 

międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/769/O , WG-KM/789/O 

Nowości:  2018-10 

 

Zuzanna Piątek dwa lata temu straciła matkę, swoją powierniczkę i najlepszą przyjaciółkę. Nie potrafi otrząsnąć 

się z tragedii, unika kontaktów z ludźmi, uciekając w pracę, której nienawidzi. Ma jednak swój codzienny rytuał - 

w chwilach słabości dzwoni pod numer telefonu, który wyrył się w jej sercu jak pacierz. Pewnego dnia, ku 

zdumieniu Zuzanny, telefon odbiera sympatyczna nieznajoma. Rozmowa przynosi ukojenie i z czasem kobiety 

zaprzyjaźniają się. Gdy Zuzia traci pracę, Teresa zaprasza ją do siebie, nad morze. Z pewnymi oporami 

dziewczyna rusza na drugi koniec Polski. Tam poznaje syna Teresy, Jakuba, który z każdym dniem staje się jej 

coraz bliższy. Niebawem jednak Zuzanna będzie musiała zmierzyć się z demonami przeszłości i podjąć kilka 

trudnych decyzji…  
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Film 

 

 
1. Bella i Sebastian 3 / reżyseria Clovis Cornillac ; scenariusz Juliette Sales, Fabien 

Suarez.- Warszawa : Monolith Films, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie a zwierzęta , Przyjaźń , Psy , Szczenię , Ucieczki , 

Film fabularny , Film przygodowy , Film familijny 

Sygnatura:  WG-F/1311/FM 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Odkąd Bella urodziła piękne i zdrowe szczenięta, Sebastian jest wniebowzięty. Psiaki o imionach Atos, Portos                 

i Aramis rosną jak na drożdżach i kudłata rodzinka co dzień przynosi całej okolicy mnóstwo radości. Niestety to 

szczęście wkrótce zburzy pewien nieznajomy, który pojawi się w wiosce żądając oddania Belli i jej dzieci. 

Twierdzi on, że jest jej prawowitym właścicielem i choć źle mu z oczu patrzy, sąd musi przyznać mu rację. 

Sebastian jest załamany, ale nie zamierza się poddać. Pod osłoną nocy ucieka w góry w towarzystwie swych 

ukochanych psiaków. Ich tropem rusza tajemniczy nieznajomy, a co gorsza zbliża się załamanie pogody…  

 

 

2. Czerwona jaskółka / reżyseria Francis Lawrence ; scenariusz Justin Haythe.- 

Warszawa : Imperial CinePix, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matthews, Jason (1951- ). Czerwona jaskółka , Agenci CIA , 

Kobieta i mężczyzna , Wywiad amerykański , Wywiad radziecki , Relacje 

międzyludzkie , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1314/S  

Nowości:  2018-10 

 

 

W tym międzynarodowym thrillerze szpiegowskim, laureatka Nagrody Akademii Jennifer Lawrecnce wciela się     

w postać Dominiki, byłej baletnicy, która po nieszczęśliwym wypadku zmuszona zostaje do wstąpienia do tzw. 

Szkoły Jaskółek, tajnego rządowego ośrodka kształcącego przyszłych agentów w zakresie sztuki uwodzenia                     

i seksualnej manipulacji.  Uwikłana w szpiegowską rozgrywkę między Sowietami a CIA, wyszkolona na zabójczo 

skuteczną agentkę Dominika niezwykle sprawnie porusza się w labiryncie kłamstw, i jednocześnie robi wszystko, 

by nie utracić własnego "ja". "Czerwona jaskółka" - ekranizacja bestsellerowej powieści byłego agenta CIA - 

"zaskakuje nieustannymi i gwałtownymi zwrotami akcji, które prowadzą do szokującego finału" (Andrew Freund, 

Dish Nation, FOX-TV).  
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3. Czuwaj / reżyseria Robert Gliński ; scenariusz Robert GlińskiDorota Jankojć-

Poddębniak.- Warszawa : Monolith Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Harcerze , Chłopcy , Młodzież trudna , Obozy harcerskie , 

Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Polska , Film fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1320/S 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Dwie grupy młodzieży z odmiennych światów, reprezentujące dwa różne systemy wartości zostają postawione 

naprzeciw siebie na skutek ryzykownej decyzji dorosłych. To co miało być lekcją odpowiedzialności i tolerancji 

przeradza się w twardą walkę o przywództwo. Z jednej strony wiara w szlachetne ideały, a z drugiej brutalne 

prawo silniejszego. Relacje między młodymi ludźmi stają się napięte; odizolowani od zewnętrznego świata, 

ujawniają swoje prawdziwe, szokujące oblicza.  

 

 

4. Dar / reżyseria, scenariusz Joel Edgerton.- Warszawa : Monolith Films, copyright 

2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Małżeństwo , Odpowiedzialność moralna , 

Tajemnica , Film fabularny , Dramat filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1299/S 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Młode małżeństwo - Simon i Robyn - kupuje wymarzony dom, by w nim rozpocząć nowe życie. Przyszłość rysuje 

się w pięknych barwach, szczególnie że za kilka miesięcy na świat ma przyjść ich wymarzone dziecko. Spotkany 

przypadkiem dawny kolega Simona staje się nowym przyjacielem domu. Miło mieć kogoś znajomego w nowej 

okolicy. Kogoś, kto jest tak miły, że przesyła czasem drobne podarunki. Gdy jednak podarunki stają się 

niepokojące, a potem przerażające, staje się jasne, że nowy przyjaciel jest kimś innym, niż się wydawało. Kimś, 

kogo łączy z Simonem mroczna przeszłość, za którą trzeba będzie zapłacić.  

 

 

5. Delirium / reżyseria Dennis Iliadis ; scenariusz Adam Alleca.- Warszawa : 

Monolith Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy psychicznie , Nawiedzone domy , Rodzina , Film 

fabularny , Film psychologiczny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1328/G 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Tom spędził kilkanaście lat na zamkniętym leczeniu w zakładzie psychiatrycznym. Lekarze warunkowo pozwolili 

mu opuścić szpital i zamieszkać w rezydencji zmarłych rodziców, ograniczając opiekę do codziennego 

telefonicznego nadzoru. Ogromny, opustoszały dom początkowo budzi fascynację Toma i daje wiele możliwości 

cieszenia się odzyskaną wolnością. Jednak po pewnym czasie mężczyzna odkrywa, że w budynku dzieje się coś 

niepokojącego. Czy rzeczy, które widzi i których doświadcza mają miejsce naprawdę? A może to jedynie wytwory 

jego nie do końca zdrowego umysłu? A co, jeśli dom jest nawiedzony?  
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6. Dobrzy ludzie / reżyseria Henrik Ruben Genz ; scenariusz Kelly Masterson.- 

Warszawa : Monolith Films, [2014]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sakey, Marcus. Dobrzy ludzie , Handel narkotykami , 

Małżeństwo , Przywłaszczenie , Rabunek , Uczciwość , Adaptacja filmowa , Film 

fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1300/S 

Nowości:  2018-10 

 

 

Pewnego dnia Tom (James Franco) i Anna (Kate Hudson) odkrywają, że mężczyzna, który wynajmował od nich 

dom, nie żyje. Wśród pozostawionych przez niego rzeczy znajdują torbę wypełnioną po brzegi banknotami. Nie 

zastanawiając się zbytnio, postanawiają zatrzymać pieniądze. Decyzja ta okaże się brzemienna w skutkach, 

ściągając na nich zainteresowanie niezwykle podejrzliwego detektywa (Tom Wilkinson) oraz przestępców, do 

których należała pochodząca z rabunku kasa.  

 

 

7. Dziedzictwo. Hereditary / reżyseria, scenariusz Ari Aster.- Warszawa : Monolith 

Films, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demony , Opętanie , Rodzina , Sekrety rodzinne , Film 

fabularny , Dramat filmowy , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1321/G 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Śmierć Ellen, seniorki rodziny Grahamów, nie mogła być dla nikogo zaskoczeniem. Natomiast to co nastąpiło po 

niej, dla wszystkich było szokiem. Rodzina Annie, córki Ellen, wkrótce po pogrzebie zaczyna doświadczać 

niepokojących zjawisk. Początkowo tłumaczy je sobie żałobą i przemęczeniem, ale wkrótce zdarzenia przybierają 

tak tragiczny i potworny obrót, że jasnym staje się, iż na rodzinie Grahamów ciąży mroczne dziedzictwo. Co 

takiego wydarzyło się w życiu Ellen, że teraz zapłacić musi za to jej rodzina? Odkrycie tej prawdy nikomu nie 

przyniesie spokoju…  

 

 

8. Dziewczyna we mgle / reżyseria, scenariusz Donato Carrisi.- Warszawa : Best 

Film, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carrisi, Donato (1973- ). Dziewczyna we mgle , Osoby 

zaginione , Społeczności lokalne , Włochy , Adaptacja filmowa , Film fabularny , 

Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1301/S 

Nowości:  2018-10 

 

 

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

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

Porywaczem... lub zabójcą. Agent specjalny Vogel (Toni Servillo) nie ma wątpliwości, że doszło do morderstwa. 

Kiedy poszukiwania nastolatki nie przynoszą rezultatów, kieruje swoje podejrzenia na nauczyciela literatury 

(Alesso Boni). Pragnący rozgłosu Vogel ignoruje brak twardych dowodów i brnie w oskarżenia, a wszyscy 

mieszkańcy stają się coraz bardziej nieufni wobec siebie nawzajem.  
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9. Ella i John / reżyseria Paolo Virzì ; scenariusz Stephen Amidon, Francesca Archibugi, 

Francesco Piccolo, Paolo Virzì.- Warszawa : Imperial CinePix, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zadoorian, Michael. Powrót na Route 66 , Chorzy na 

nowotwory , Chorzy z chorobą Alzheimera , Małżeństwo , Osoby w wieku starszym , 

Podróże , Droga 66 (Stany Zjednoczone) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film 

obyczajowy , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1332/O 

Nowości:  2018-10 

 

W filmie "Ella i John" znakomite kreacje stworzyła dwójka legendarnych aktorów:  zdobywczyni Nagrody 

Akademii, Helen Mirren i dwukrotny laureat Złotego Globu Donald Sutherland. Stojąca u schyłku życia para 

spełnia swoje marzenie i wyrusza wiernym, starym camperem w podróż z Bostonu do Domu Ernesta Hemingwaya 

w Key West. Odzyskują dawną pasję, radość i miłość do siebie  podczas niezwykłej wyprawy, która od początku, 

aż do samego końca zaskakuje coraz to nowymi odkryciami.  

 

 

10. Fantastyczna kobieta / reżyseria Sebastián Lelio ; scenariusz Gonzalo Maza, 

Sebastián Lelio.- Warszawa : Gutek Film, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Osoby transpłciowe , Uprzedzenia , Film fabularny , 

Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1302/DF 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Orlando (Francisco Reyes) planuje urodzinową niespodziankę dla znacznie młodszej od niego partnerki, Mariny 

(Daniela Vega). Prezent wręcza jej podczas romantycznego wieczoru, który para spędza w Santiago na kolacji                 

i tańcach. Po powrocie do mieszkania mężczyzna nieoczekiwanie słabnie. Marina zabiera go do szpitala, gdzie 

musi skonfrontować się z rodziną Orlanda, a także z wrogo nastawioną służbą zdrowia i policją. Wskutek 

tragicznych wydarzeń będzie musiała zawalczyć o prawo do swoich uczuć, godności, a nawet przeżywania żałoby.  

 

 

11. Fargo / reżyseria, scenariusz Joel Coen, Ethan Coen.- Warszawa : 

ImperialCinePix, copyright 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarny humor , Społeczności lokalne , Śledztwo i 

dochodzenie , Przypadek , Uprowadzenie , Stany Zjednoczone (USA) , Film 

fabularny , Dramat filmowy , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1303/K 

Nowości:  2018-10 

 

 

Nominowany do siedmiu Oscarów, w tym za najlepszy film, mroczny i wypełniony czarnym humorem obraz, 

opowiada historię niezwykle bystrej ciężarnej policjantki (rewelacyjna Frances McDormand) badającej zagadkę 

tajemniczych śmierci oraz planowanego porwania dzięki, któremu pewien sprzedawca samochodowy (William H. 

Macy) miał pozyskać pieniądze od znienawidzonego teścia.  
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12. Gwiazdy nie umierają w Liverpoolu / reżyseria Paul McGuigan ; scenariusz Matt 

Greenhalgh.- Warszawa : Imperial CinePix, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grahame, Gloria (1923-1981) , Turner, Peter (1952- ) , 

Turner, Peter (1952- ). Film stars don't die in Liverpool , Aktorzy angielscy , Relacja 

romantyczna , Liverpool (Wielka Brytania) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , 

Film biograficzny , Melodramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1315/B 

Nowości:  2018-10 

 

Film oparty na wspomnieniach Petera Turnera. Akcja rozgrywa się w Liverpoolu w 1978 r. Śledzimy losy pełnego 

lekkości i namiętności związku Turnera z ekscentryczną zdobywczynią Oscara, aktorką Glorią Grahame. Z pozoru 

niezobowiązujący romans między legendarną femme fatale i młodym mężczyzną szybko przeradza się w głęboką 

więź, a Turner staje się powiernikiem wszelkich zmartwień Glorii. Ich namiętność i głód życia zostają jednak 

wystawione na próbę za sprawą wydarzeń , nad którymi nie są w stanie zapanować.  

 

 

13. Happy end / reżyseria, scenariusz Michael Haneke.- Warszawa : Gutek Film, 

[2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzypokoleniowe , Rodzina wieloproblemowa , 

Francja , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1305/DF 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Kilka dramatycznych dni z życia bogatej europejskiej rodziny, mieszkającej w Calais. Kilka dni, podczas których 

wyjdą na jaw długo skrywane sekrety, stawiając bohaterów w obliczu katastrofy. Kilka dni, które zakończą się... 

happy endem? Pod najbardziej ironicznym z tytułów w dorobku Hanekego kryje się jeden z najbardziej 

intrygujących filmów twórcy. Michael Haneke bierze pod lupę najgłębiej skrywane emocje i to, jak Internet, 

którego używamy do komunikacji ze światem, niepostrzeżenie zmienia nasze życie intymne i relacje                                

z najbliższymi.  

 

 

14. Hotel Artemis / reżyseria, scenariusz Drew Pearce.- Warszawa : Monolith Films, 

copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępcy , Szpitale , Film fabularny , Kryminał , Science 

fiction , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1333/S 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Hotel Artemis pełni rolę tajemnego szpitala i azylu dla przestępców. Zarządzany jest przez Pielęgniarkę (Jodie 

Foster) oraz jej ochroniarza Everesta (Dave Bautista). Po śmiałym napadzie na bank do hotelu trafia ranny złodziej 

(Sterling K. Brown). Znajduje schronienie przez niebezpieczeństwem, ale zostaje uwikłany w rozgrywkę                     

z handlarzem bronią (Charlie Day), bossem przestępczego podziemia (Jeff Goldblum) oraz płatną morderczynią 

(Sofia Boutella), której misja stawia wszystkich gości naprzeciw sobie w śmiertelnej grze o przeżycie.  
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15. Jurassic world : upadłe królestwo / reżyseria J.A. Bayona ; scenariusz Derek 

Connolly, Colin Trevorrow.- Wrocław : Filmostrada, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dinozaury , Parki rozrywki , Sztuka przetrwania , Wyspa , 

Film fabularny , Film przygodowy , Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1329/F 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Mijają już trzy lata od chwili, gdy park rozrywki i luksusowy kurort Jurassic World został zniszczony przez 

dinozaury, które wymknęły się spod kontroli. Isla Nublar jest miejscem opuszczonym przez ludzi, ze swobodnie 

żyjącymi dinozaurami. Kiedy jednak uśpiony wulkan na wyspie budzi się do życia, Owen (Chris Pratt) i Claire 

(Bryce Dallas Howard) rozpoczynają kampanię na rzecz ocalenia dinozaurów z wyspy przed zagładą.  

 

 

16. Katyń : ostatni świadek / reżyseria Piotr Szkopiak ; scenariusz Paul Szambowski, 

Piotr Szkopiak.- Warszawa : Kino Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krivozercev Ivan (1915-1947) , Dziennikarstwo śledcze , 

Sprawa katyńska , Świadkowie , Zbrodnia katyńska (1940) , Bristol (Wielka Brytania) 

, Film fabularny , Film historyczny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1316/H 

Nowości:  2018-10 

 

 

Powojenny Bristol. Dziennikarz Stephen Underwood (Alex Pettyfer) marzy o sławie i temacie, który wreszcie 

rozkręci jego karierę. Ta szansa rodzi się, gdy mężczyzna przypadkowo wpada na trop sprawy samobójstwa 

polskiego żołnierza przebywającego w lokalnym obozie dla uchodźców. Podążając za dziennikarskim instynktem, 

Stephen dociera do informacji o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Katyniu. Ich ujawnienie wpłynie na losy 

całej powojennej Europy.  

 

 

17. Kochając Pabla, nienawidząc Escobara / reżyseria, scenariusz Fernando León de 

Aranoa.- Warszawa : Kino Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Escobar, Pablo (1949-1993) , Vallejo, Virginia (1949- ) , 

Vallejo, Virginia (1949- ). Kochając Pabla, nienawidząc Escobara , Dziennikarze , 

Miłość , Narkotyki , Przestępczość zorganizowana , Kolumbia , Adaptacja filmowa , 

Film fabularny , Film biograficzny , Dramat filmowy , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1322/B 

Nowości:  2018-10 

 

Pablo Escobar to najpotężniejszy baron narkotykowy XX wieku, który zajmuje się przemytem kokainy do USA                 

i wielu innych państw na świecie. Wartość jego zarobków została oszacowana na 55 miliardów dolarów                       

w przeliczeniu na współczesny kurs waluty. Pewnego dnia Pablo poznaje piękną Virginię Vallejo - ambitną 

gwiazdę kolumbijskiej telewizji. To spotkanie odmienia serce nieobliczalnego przestępcy, który zakochuje się                

w nowo poznanej kobiecie. Wkrótce dziennikarka na własne oczy poznaje demoniczne oblicze mężczyzny - 

powiązania gangstera z kolumbijskimi rewolucjonistami, kulisy przemysłu kokainowego i potworności 

narkoterroryzmu. Coś jednak trzyma oboje przy sobie i nie pozwala im się rozstać.  

 



134 
 

18. Korytarzem w mrok / reżyseria Rodrigo Cortés ; scenariusz Michael Goldbach, 

Chris Sparling.- Warszawa : Monolith Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duncan, Lois (1934-2016). Korytarzem w mrok , Duchy , 

Dziewczęta , Koszmary senne , Szkolnictwo niepubliczne , Tajemnica , Adaptacja 

filmowa , Film fabularny , Film fantastyczny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1323/G 

Nowości:  2018-10 

 

 

Oparta na książce Lois Duncan, autorki "Koszmaru minionego lata" przerażająca opowieść o nawiedzonej szkole 

dla dziewcząt zarządzanej przez demoniczną Umę Thurman ("Kill Bill"). Najnowsze dzieło producentów kultowej 

sagi "Zmierzch" i reżysera filmu "Pogrzebany". Kit Gordy (AnnaSophia Robb) udało się przejść przez sito 

egzaminów i zostać uczennicą prestiżowej, prywatnej szkoły Blackwood. Położna na prowincji, mieści się                      

w dawnej szlacheckiej posiadłości, której posępne korytarze i antyczne wnętrza zdają się skrywać niejedną 

tajemnicę. Między uczennicami krążą pogłoski na temat duchów nawiedzających nocami mury budynku. Po 

przybyciu na miejsce Kit zaczyna mieć przerażające, powracające co noc sny, które wyczerpują ją do cna. Jaką 

tajemnicę kryje w sobie mroczne Blackwood?  

 

 

19. Kruk : szepty słychać po zmroku / reżyseria Maciej Pieprzyca ; scenariusz Jakub 

Korolczuk.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policja kryminalna , Uprowadzenie , Śledztwo i dochodzenie 

, Podlasie , Film fabularny , Serial filmowy , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1312/K  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Na Podlasiu dochodzi do porwania nastoletniego chłopca. Adam Kruk (Michał Żurawski), inspektor łódzkiego 

wydziału kryminalnego zostaje w tym samym czasie oddelegowany do Białegostoku. Po latach wraca do miasta, 

w którym dorastał, gdzie będzie musiał zmierzyć się nie tylko ze sprawą porwanego chłopca, ale także z mroczną 

stroną swojej przeszłości.  

 

 

20. Martwy świat / reżyseria James Franco, Bruce Thierry Cheung ; scenariusz Bruce 

Thierry Cheung, Jeremy Craig Cheung, Jay Davis.- Wrocław : Filmostrada, copyright 

2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeczywistość postapokaliptyczna , Film fabularny , Film 

akcji , Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1331/F 

Nowości:  2018-10 

 

 

W postapokaliptycznym świecie, gdzie źródła zasobów naturalnych już dawno się wyczerpały, książę Oazy - 

jednego z ostatnich znanych ludzkości bezpiecznych rajów - musi zaryzykować podróż, aby zdobyć lek dla 

umierającej matki (Lucy Liu, "Kill Bill" cz. 1). W trakcie drogi będzie musiał zmierzyć się z brutalnym Królem 

Wojny (James Franco, "127 godzin") i jego robotami oraz Królową Dragów (Milla Jovovich, "Resident Evil"), co 

zaowocuje ryzykowną, pełną napięcia wyprawą przez bezludne pustkowia.  
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21. Nasze najlepsze wesele / reżyseria, scenariusz Eric Toledano, Oliver Nakache.- 

Warszawa : Kino Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Organizatorzy imprez ślubnych , Relacje międzyludzkie , 

Ślub i wesele , Paryż (Francja) , Film fabularny , Film obyczajowy , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1317/KF  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Max jest właścicielem uznanej firmy weselnej. Przez 30 lat zaplanował i zorganizował setki imprez, ale po drodze 

utracił cały zapał do pracy. Na wewnętrzne dylematy nie ma jednak czasu, bo oto nadchodzi wielki dzień Pierre’a 

i Heleny. Para zakochanych postanawia wziąć ślub w romantycznych wnętrzach XVII-wiecznego zamku. Zatem 

Max, jak przystało na profesjonalistę, bierze się do działania. Rekrutuje kelnerów, kucharzy i pomywaczki. Poleca 

fotografa, zatrudnia zespół muzyczny, a nawet osobiście zajmuje się aranżacją kwiatów. Jednym słowem robi 

wszystko, by wielka impreza odniosła równie wielki sukces. Niestety, seria nieprzewidzianych zdarzeń wywraca 

misterny plan do góry nogami, a wesele marzeń z godziny na godzinę zamienia się w katastrofę stulecia. Czy Max 

i jego ludzie zdołają opanować sytuację, zanim będzie za późno?  

 

 

22. Niewidzialny wróg / reżyseria Gavin Hood ; scenariusz Guy Hibbert.- Warszawa 

: Monolith Films, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezzałogowe statki powietrzne , Operacje 

powietrznodesantowe , Postawy , Terroryści , Film fabularny , Dramat filmowy , 

Film wojenny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1304/S 

Nowości:  2018-10 

 

 

Brytyjska pułkownik Katherine Powell (Helen Mirren) dowodzi ściśle tajną międzynarodową operacją z użyciem 

dronów, której celem jest namierzenie terrorystów, ukrywających się na terenie Kenii. Gdy, dzięki pozyskanym 

informacjom wywiadowczym odkrywa, że przygotowują się oni do samobójczego ataku, podejmuje decyzję                   

o wyeliminowaniu zamachowców. Niestety plan przeprowadzenia cichego, bezzałogowego uderzenia z powietrza 

staje pod znakiem zapytania, gdy w strefie operacji niespodziewanie pojawia się dziewięcioletnia dziewczynka. 

Decyzja o tym, czy poświęcić życie niewinnego dziecka, by uratować setki innych, wywoła międzynarodowy spór 

na szczeblach dowodzenia USA i Wielkiej Brytanii, ukazując moralne i polityczne zawiłości współczesnej wojny.  

 

 

23. Player one / reżyseria Steven Spielberg ; scenariusz Zak Penn, Ernest Cline.- 

Warszawa : Galapagos, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cline, Ernest (1972- ). Player one , Gracze , Konkursy i 

festiwale , Rzeczywistość postapokaliptyczna , Rzeczywistość wirtualna , Zagadki , 

Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film akcji , Film przygodowy , Science fiction 

Sygnatura:  WG-F/1330/F  

Nowości:  2018-10 

 

 

Steven Spielberg prezentuje wizję świata pogrążonego w chaosie w roku 2045. Ludzie znajdują ukojenie 

wyłącznie w OASIS, wirtualnym uniwersum stworzonym przez genialnego Jamesa Hallidaya. Przed śmiercią 
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twórca postanawia przekazać fortunę temu, kto jako pierwszy odkryje w OASIS cyfrowe "easter egg". Wade 

Watts podejmuje wyzwanie i staje do wyścigu…  

 

 

24. Pozycja obowiązkowa / reżyseria Bill Holderman ; scenariusz Erin Simms, Bill 

Holderman.- Warszawa : Monolith Films, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  James, E. L. (1963- ). Pięćdziesiąt twarzy Greya , Klub 

czytelniczy , Kobieta , Miłość , Osoby w wieku starszym , Relacje międzyludzkie , 

Film fabularny , Film obyczajowy , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1306/KF  

Nowości:  2018-10 

 

 

Cztery wieloletnie przyjaciółki raz w miesiącu spotykają się w stworzonym na własny użytek klubie czytelniczym. 

Niejedno już w życiu widziały, przeczytały i przeżyły, ale "Pięćdziesiąt twarzy Greya” okaże się w ich przypadku 

pozycją wyjątkowo inspirującą. Początkowo nieco onieśmielone, szybko dają się zauroczyć Christianowi Greyowi 

i jego zmysłowej pomysłowości. A ponieważ, jak wiadomo, życie jest krótkie, panie postanawiają nie tracić czasu 

i odkryć nowe twarze miłości. I choć z pewnością nie każdy facet to Grey, to niejednemu warto dać szansę…  

 

 

25. Prawda czy wyzwanie / reżyseria Jeff Wadlow ; scenariusz Michael Reisz, Jillian 

Jacobs, Christopher Roach, Jeff Wadlow.- Wrocław : Filmostrada, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gry i zabawy , Studenci , Film fabularny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1334/G 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

"Prawda czy wyzwanie?" - niewinna zabawa przyjaciół staje się śmiertelną grą, gdy ktoś - lub coś - zaczyna karać 

tych, którzy kłamią bądź  spróbują uchylić się przed wyzwaniem… Nowy horror ze studia Blumhouse Productions 

("Śmierć nadejdzie dziś", "Uciekaj!") z udziałem Lucy Hale (serial "Słodkie kłamstewka") i Tylera Poseya ("Teen 

Wolf: Nastoletni wilkołak").  

 

 

26. Prawdziwa historia / reżyseria Roman Polański ; sceanariusz Olivier Assayas, 

Roman Polański.- Warszawa : Monolith Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Vigan, Delphine de (1966- ). Prawdziwa historia , Kobieta , 

Manipulacja (psychologia) , Pisarze , Przyjaźń , Toksyczne związki , Twórczość , 

Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film psychologiczny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1307/S  

Nowości:  2018-10 

 

 

Delphine (Emmanuelle Seigner) to poczytna paryska pisarka, która od jakiegoś czasu cierpi na brak weny. Gdy 

pewnego dnia w trakcie podpisywania książek poznaje tajemniczą kobietę (Eva Green), jej życie zaczyna 

stopniowo zbaczać z wcześniej wytyczonego toru. Między kobietami rodzi się relacja, która z czasem z przyjaźni 
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zmienia się w toksyczne uzależnienie. Delphine zaczyna tracić kontrolę nad swoim życiem, a wszystko co uważała 

dotychczas za pewnik, zmienia swe pierwotne znaczenie.  

 

 

27. Prawdziwe zbrodnie / reżyseria Alexandros Avranas ; scenariusz Jeremy Brock.- 

Warszawa : Monolith Films, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pisarze , Zabójstwo , Polska , Film fabularny , Dramat 

filmowy , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1324/S 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Rok 2000, oddalony od cywilizacji południowo-zachodni kraniec Polski. Brzegi Odry porośnięte dzikimi trawami 

tworzą odludną zatokę. Pewnego zimowego dnia trzej wędkarze zauważają przedmiot unoszący się na wodzie.              

Z daleka wygląda jak kłoda, ale z bliska można rozpoznać włosy… Sprawę morderstwa prowadzi oficer Tadek 

(Jim Carrey). Dostrzega on pewne zaskakujące podobieństwa między okolicznościami zbrodni a historią opisaną 

w powieści pewnego pisarza. Oficer podąża śladem pisarza i jego dziewczyny, i ten trop prowadzi go do 

podziemnego świata, którego istnienia nie podejrzewał. Świata pełnego korupcji, przemocy i seksu.  

 

 

28. Przebudzenie dusz / reżyseria, scenariusz Jeremy Dyson, Andy Nyman.- 

Warszawa : Kino Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchy , Parapsychologia , Film fabularny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1325/G 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

 

Sceptyczny wobec zjawisk paranormalnych profesor Goodman otrzymuje list. Tajemnicza notka wydaje się być 

napisana zza grobu. Wiadomość jest autorstwa jego dawnego przełożonego - Charlesa Camerona. Człowiek ten 

zaginął 15 lat temu i został uznany za martwego. Cameron twierdzi jednak w liście, że potrzebuje pomocy 

Goodmana, aby wspólnie rozwiązać trzy tajemnicze sprawy, których nie udało się rozwikłać od lat. W trakcie 

śledztwa, profesor spotyka na swojej drodze trójkę osób nawiedzanych przez duchy. Każda z nich opowiada mu 

swoją straszną historię. Jednak to nie opowieści same w sobie będą najbardziej przerażające, tylko prawda kryjąca 

się za nimi wszystkimi.  

 

 

29. Siedem / reżyseria David Fincher ; scenariusz Andrew Kevin Walker.- Edycja 

specjalna.- Warszawa : Galapagos, [2013]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grzechy główne , Seryjni zabójcy , Film fabularny , Dramat 

filmowy , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1318/S 

Nowości:  2018-10 
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Dwaj policjanci (Morgan Freeman i Brad Pitt) podążają śladami genialnego i nieprzewidywalnego mordercy, 

którego każda ofiara stanowi ucieleśnienie jednego z "Siedmiu grzechów głównych". David Fincher ("Zodiak", 

"Ciekawy przypadek Benjamina Buttona") prowadzi akcję z pełnym zrozumieniem tego, co przeraża nas 

najbardziej, aż do druzgocącego finału.  

 

 

30. Sobibór / reżyseria Konstantin Chabienski ; scenariusz Anna Czernakowa, 

Michael Edelstein, Ilja Wasiljew.- Wrocław : Filmostrada ; Warszawa : Neshama 

Publishing, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sobibor (niemiecki obóz zagłady) , II wojna światowa 

(1939-1945) , Holokaust , Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , Ucieczki 

więźniów , Więźniowie obozów , Film fabularny , Film historyczny , Film wojenny , 

Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1313/W 

   Nowości:  2018-10 

 

14 października 1943 r. wybuchł bunt w obozie zagłady w Sobiborze na Lubelszczyźnie. 600 wycieńczonych 

więźniów podjęło próbę ucieczki, stając naprzeciwko uzbrojonym strażnikom. Po krwawej walce z obozu uciekło 

blisko 200 osób. 42 z nich doczekały końca wojny. "Sobibór" opowiada historię ostatnich tygodni przed 

powstaniem oraz samego buntu. Gdy do obozu trafia Aleksander Peczerski (Konstantin Chabienski) pułkownik 

Armii Radzieckiej, schwytany na froncie wschodnim, staje się dla niego jasne, że jedynym sposobem na 

uniknięcie pewnej śmierci jest ucieczka z obozu. Peczerski staje na czele konspiracji, której celem jest ucieczka 

wszystkich osadzonych. Utrzymanie planu w tajemnicy okazuje się trudniejsze niż się wydawało, a postawa 

Peczerskiego przyciąga coraz większą uwagę.  

 

 

31. Syberia / reżyseria Matthew Ross ; scenariusz Scott B. Smith.- Warszawa : 

Monolith Films, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amerykanie za granicą , Czarny rynek , Diament , Relacja 

romantyczna , Syberia (Rosja) , Film fabularny , Film sensacyjny , Melodramat , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1308/S 

Nowości:  2018-10 

 

 

Trudniący się handlem diamentami Lucas (Keanu Reeves) przybywa do Rosji z zamiarem upłynnienia kolekcji 

rzadkich kamieni pochodzących z wątpliwego źródła. Gdy okazuje się, że umówiony partner zniknął, Amerykanin 

wyrusza jego śladem. Trafia do niewielkiego miasteczka na Syberii, gdzie czekając na kontakt, wdaje się                     

w romans z właścicielką miejscowej kawiarni (Ana Ularu). Nie wie, że los już wkrótce każe mu wybrać między 

uczuciem a zyskiem płynącym ze szlachetnych kamieni.  

 

32. Syn królowej śniegu / reżyseria Robert Wichrowski ; scenariusz Paweł Sala, 

Robert Wichrowski.- Warszawa : Kondrat-Media, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bajki i baśnie , Dzieciństwo , Samotne matki , Film fabularny 

, Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1335/DF 

Nowości:  2018-10 
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Niektórych błędów nie da się naprawić... Inspiracją dla powstania scenariusza były prawdziwe wydarzenia - 

zbrodnia, która wstrząsnęła Polską w 2001 roku, kiedy dwudziestoletnia matka zleciła zabójstwo własnego syna 

swojemu kochankowi i jego koledze, ale także wiele innych wydarzeń, które miały miejsce w późniejszym czasie.  

Akcja filmu rozgrywa się w dwóch przeplatających się ze sobą wymiarach - realistycznym i poetycko-baśniowym. 

To historia siedmioletniego chłopca i jego dwudziestokilkoletniej matki, która próbuje znaleźć swoje miejsce                 

w pełnej pokus, niełatwej rzeczywistości. Zmagając się z prozą przytłaczającej codzienności, pod presją otoczenia 

nie dostrzega tego, co jest w życiu najcenniejsze. W myślach bohaterki zaciera się granica między dobrem a złem.  

 

 

33. Śmierć Stalina / reżyseria Armando Iannucci ; scenariusz Armando Iannucci, 

David Schneider, Ian Martin.- Warszawa : Kino Świat, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarny humor , Elita władzy , Komunizm , Społeczeństwo , 

ZSRR , Film fabularny , Film historyczny , Film polityczny , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1309/KF 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Dobra zmiana to przeżytek - czas na zmianę totalną! Umiera Józef Stalin - dyktator ZSRR, tyran i bestia 

odpowiedzialna za śmierć milionów ludzi. Pośród elit władzy rozpoczyna się walka o dominację i wpływy po 

zmarłym przywódcy. Niektórzy chcą naprawy i pozytywnych zmian, a plany innych mogą pogrążyć kraj jeszcze 

bardziej. Wszystkim jednak przyświeca ten sam motyw - nie dać się zabić i jakimś cudem przeżyć chaos, w jakim 

pogrąża się Kreml. Szaleństwo totalitaryzmu zostaje obnażone w pełnej krasie.  

 

 

34. To / reżyseria Andy Muschietti ; scenariusz Chase Palmer, Cary Fukunaga, Gary 

Dauberman.- Warszawa : Galapagos, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  King, Stephen (1947- ). To , Dzieci , Klauni , Seryjni zabójcy 

, Walka dobra ze złem , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1336/G 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Arcydzieło Stephena Kinga powraca w nowej odsłonie, aby budzić grozę wśród kolejnego pokolenia widzów.            

W miasteczku Derry, w stanie Maine, siedmioro dzieci łączy siły przeciwko przerażającej nadnaturalnej istocie, 

która od wieków nawiedza prowincjonalną miejscowość. Tańczący klaun Pennywise TO potwór o nieopisanych 

mocach, który potrafi ucieleśniać największe lęki swoich ofiar. Aby stawić czoło najgorszym koszmarom                      

i przeżyć, dzieciaki będą musiały trzymać się razem.  

 

 

35. Tully / reżyseria Jason Reitman ; scenariusz Diablo Cody.- Warszawa : M2 

Films : Burda Publishing Polska, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macierzyństwo , Opiekunki i opiekunowie dziecięcy , 

Relacje międzyludzkie , Rodzina , Film fabularny , Film obyczajowy , 

Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1337/KF 

Nowości:  2018-10 
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Mąż, dom i trójka dzieci! Marlo to prawdziwa superbohaterka, ale czasem nawet superbohaterki potrzebują chwili 

wytchnienia. Pewnego wieczoru w drzwiach domu Marlo zjawia się tajemnicza niania, Tully... Młoda, piękna                   

i zwariowana opiekunka szybko wywraca do góry nogami życie całej rodziny. Marlo musi zmierzyć się                        

z przebojową i pełną energii dziewczyną, która ma w sobie wszystko to, co Marlo utraciła.  

 

 

36. Twarz / reżyseria Małgorzata Szumowska ; scenariusz Małgorzata Szumowska, 

Michał Englert.- Warszawa : Kino Świat : Burda Publishing, [2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inność , Osoby po transplantacji , Społeczności lokalne , 

Trudne sytuacje życiowe , Polska , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1310/DF  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

"Twarz" w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej otrzymała Wielką Nagrodę Jury - Srebrnego Niedźwiedzia, podczas 

68. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. To drugie najważniejsze wyróżnienie, jakie można 

otrzymać na Berlinale.  Film ujął widzów i krytyków, którzy pisali, że był to "jeden z najlepszych filmów na 

Berlinale" i określali go jako: "fascynujący", "uniwersalny", "zapadający w pamięć", "mocny", "przejmujący"                 

i "pełen ironii". Współczesna baśń o człowieku, który podczas pracy traci twarz w wypadku. Jego dotychczasowe 

życie, przyjaźnie i miłość stają pod wielkim znakiem zapytania. Po nowatorskiej operacji wraca do rodzinnej 

miejscowości, ale ludzie nie wiedzą, jak go traktować. Staje się dla nich kimś obcym.  

 

 

37. Weselne przeznaczenie / reżyseria, scenariusz Victor Levin.- Warszawa : 

Monolith Films, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ślub i wesele , Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , Film 

fabularny , Komedia romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1326/KF 

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Lindsay (Winona Ryder) i Frank (Keanu Reeves) spotykają się przypadkiem na lotnisku. Obydwoje czekają na 

samolot do Kalifornii... i od razu nie przypadają sobie do gustu. Szybko okazuje się jednak, że są na siebie 

skazani. Najbliższy tydzień spędzą bowiem na hucznym weselu wspólnych znajomych. Wkrótce odkryją, że łączy 

ich niechęć do pana młodego, jego oblubienicy i ślubów, a początkowo szorstka znajomość przerodzi się w nić 

wzajemnej sympatii. Zanim weselnicy rozjadą się do domów, Lindsay i Frank będą musieli zdecydować, czy 

pozwolić sobie na poryw serca, czy zachować zdrowy rozsądek?  

 

 

38. Wstyd / reżyseria Steve McQueen ; scenariusz Steve McQueen, Abi Morgan.- 

Warszawa : Gutek Film, copyright 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erotomania , Mężczyzna samotny , Rodzeństwo , 

Uzależnienia behawioralne , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Film fabularny , 

Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1319/DF 

Nowości:  2018-10 
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"Wstyd" to skandalizujący, przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych dramat erotyczny ukazujący 

współczesne związki. Film z udziałem Michaela Fassbendera ("Prometeusz", "Bękarty wojny") i Carey Mulligan 

("Drive", "Była sobie dziewczyna") został okrzyknięty jednym z najbardziej kontrowersyjnych filmów dekady                 

i "Ostatnim tangiem w Paryżu" naszych czasów. Dwójka aktorów stworzyła w nim jedne z najodważniejszych ról 

we współczesnym kinie. "Wstyd" rozgrywa się w Nowym Jorku i opowiada historię dobrze ustawionego                  

i całkowicie uzależnionego od seksu singla oraz młodej dziewczyny, która poszukuje bliskości i uczuć. Czy 

potrafią sobie pomóc? "Wstyd" nominowany był do Złotych Globów, a wielu krytyków uznało go za najlepszy 

film roku.  

 

 

39. Zimna wojna / reżyseria Paweł Pawlikowski ; scenariusz Janusz Głowacki, 

Paweł Pawlikowski.- Warszawa : Kino Świat, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta i mężczyzna , Miłość , Komunizm , Polacy za 

granicą , Polityka , Zespoły folklorystyczne , Polska , Film fabularny , Melodramat 

Sygnatura:  WG-F/1327/O  

Nowości:  2018-10 

 

 

 

Historia trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. 

Wydarzenia pokazane w "Zimnej wojnie" rozgrywają się w latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do 

życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki 

ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.  

 
 

 

 
  
 


