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Nowości 2019 – MAJ 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. Adept / Andrzej Ziemiański ; ilustracje Vladimir Nenov.- Lublin ; Warszawa : 

Fabryka Słów, copyright 2019. 

(Imperium Achai / Andrzej Ziemiański) 

(Virion / Andrzej Ziemiański ; t. 3) 

 

 

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

, Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

Virion po raz kolejny staje twarzą w twarz z przeznaczeniem. Przeznaczenie, w osobie Horecha, nie poderżnęło 

mu jednak gardła, a jedynie zażądało wódki. Stary Szermierz Natchniony zobaczył w młodym uciekinierze coś, co 

wyrwało go z pijackiego marazmu. To samo zobaczył w przebudzonej Niki. Droga młodego Viriona do zostania 

"Tym Virionem" właśnie się rozpoczęła. Taida, Luna, Anai, Kila - żadne z nich nie przeczuwa, że wszystkie ich 

plany, wszelkie zaszczyty i poniżenia jakie teraz są ich udziałem, zostaną obrócone w proch. Z taką samą 

łatwością, z jaką Szermierz Natchniony strząśnie z ostrza kroplę krwi.  

 

 

2. Ambasadorowa / Edyta Włoszek.- Warszawa : Dlaczemu, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ambasadorowie , Przemoc wobec kobiet , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 
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Książka jest nieodpartym dowodem na ostateczne obalenie stereotypu, że przemoc domowa zdarza się jedynie              

w rodzinach ubogich. Sprawca, który dopuszcza się przemocy wobec swoich najbliższych równie dobrze może 

być np. Ambasadorem, który za czterema ścianami swojego domu zmienia się w zwykłego tyrana domowego. Na 

jego nieszczęście pani ambasadorowa bardzo kocha swoje dzieci i dla nich postanawia walczyć! Ta historia 

zdarzyła się naprawdę.  

 

 

3. Arabski raj / Tanya Valko.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

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

granicą , Arabia Saudyjska , Libia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

 

To wstrząsająca historia Polki, która poślubiła Araba i Arabki, która pokochała Polaka. Słowianka znajduje swój 

mały eden w ortodoksyjnej wahabickiej bogatej Arabii Saudyjskiej i w pogrążonej w chaosie nieszczęsnej Libii, 

zaś muzułmanka swoją mekkę widzi w bezpiecznym kraju nad Wisłą. Zatem arabski raj to nie tylko koraniczna 

Dżenna (Ogród) z pięknymi hurysami, z rzekami płynącymi mlekiem, miodem i winem? Gdzie jeszcze można 

znaleźć prawdziwą krainę szczęśliwości? Czy Marysia nadal na zabój kocha Hamida, czy znów dopuści się 

zdrady? Zaś Daria ciągle jest uzależniona od dżihadysty, który skradł jej młode serce, czy dzięki nowej miłości 

będzie w stanie się wyzwolić? A co z podstarzałą Dorotą? Czyżby siadła na laurach? A może w jej sercu znów 

zapłonie ogień do arabskiego mężczyzny?  

 

 

4. Bez tajemnic / Mia Sheridan ; tłumaczenie Mateusz Baka.- Kraków : Wydawnictwo 

Otwarte, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powroty , Rozstanie , Tajemnica , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

 

Evie i Leo poznali się jako dzieci, w rodzinie zastępczej. Więź, która ich połączyła, pozwoliła im przetrwać 

najtrudniejsze chwile. Z czasem ich przyjaźń zmieniła się w miłość. Byli przekonani, że zawsze będą razem, 

jednak los miał wobec nich inne plany. Gdy Leo otrzymał szansę na lepsze życie, przyrzekł, że nie zapomni                      

o Evie, że wróci po nią. I zniknął, pozostawiając po sobie trwały ślad w jej sercu. Osiem lat później wspomnienie 

utraconej miłości odżyło, gdy w życiu Evie pojawił się Jake, przyjaciel Leo. Przyniósł wiadomość, która 

wywróciła jej świat do góry nogami. Połączeni przez Leo Evie i Jake zaczęli zbliżać się do siebie, jednak 

dziewczyna nie mogła oprzeć się wrażeniu, że Jake nie mówi jej wszystkiego... Jeśli przeszłość, która ich 

połączyła, ma zmienić się we wspólną przyszłość, Evie będzie potrzebowała wszystkich odpowiedzi.  
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5. Bezbronne / Taylor Adams ; tłumaczenie Mariusz Gądek.- Kraków : Wydawnictwo 

Otwarte, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Kobieta , Uprowadzenie , Zima , Kolorado (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

ODLUDZIE. ŚNIEŻYCA. MAŁA DZIEWCZYNKA UWIĘZIONA W AUCIE. ZNIKĄD POMOCY. CO BYŚ 

ZROBIŁA? Darby jechała z uniwersytetu do domu, gdy rozszalała się burza śnieżna i uwięziła ją na odludziu. 

Najbliższą noc dziewczyna będzie musiała spędzić na postoju przy autostradzie z czterema obcymi osobami i bez 

zasięgu. Gdy rozgląda się po parkingu, przypadkowo odkrywa, że w jednym z aut uwięzione jest małe dziecko...  

 

 

6. Brzoskwiniowy świt / Denise Hunter ; tłumaczenie Joanna Olejarczyk.- Rzeszów : 

Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, 2018. 

(Copper Creek / Denise Hunter ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Powroty , Sady , Spadek , Pasmo Błękitne (Stany 

Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-05 

 

 

Buntownicza Zoe Collins poprzysięgła sobie, że jej stopa już nigdy nie postanie w Copper Creek. Nie chciała już 

nigdy rozmawiać z mężczyzną, który złamał jej serce. Śmierć ukochanej babci zmusza ją jednak do powrotu - 

starsza kobieta zapisała Zoe w testamencie rodzinną spuściznę, jaką jest brzoskwiniowy sad u podnóża gór Pasma 

Błękitnego. Kiedy Zoe wraca do domu z córeczką i chłopakiem Kyle’em, okazuje się, że wszyscy wokół oczekują 

od niej, by porzuciła swoje dotychczasowe życie, które ułożyła sobie daleko od Copper Creek. Uważają, że jest 

wprost stworzona do prowadzenia sadu - ale niby jak po tylu latach ma poczuć się tutaj jak w domu? Cruz Huntley 

nigdy nie uporał się z utratą swojej pierwszej miłości, Zoe Collins, młodszej siostry swojego najlepszego 

przyjaciela Brady’ego. Nawet po tym, jak zdradziła go podczas krótkiej „przerwy” w ich związku, ani po tym, jak 

wyjechała w nieznane z tym łajdakiem, Kyle’em Jimmersonem, ani nawet teraz - gdy minęło już pięć lat. W miarę 

jak Zoe mierzy się z życiowymi decyzjami, a jej przeszłość z Cruzem daje o sobie znać, między nią i Kyle’em 

narasta napięcie. Chociaż Zoe godzi się z tym, że jej relacje ulegną zmianom, wciąż nie jest pewna, czy może 

pozostać w Copper Creek, gdzie czekają na nią nowe obowiązki… I pierwsza miłość.  

 

 

7. Cari Mora / Thomas Harris ; przełożył Jan Kraśko.- Warszawa : Wydawnictwo 

Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chciwość , Ludzie bogaci , Fantazje erotyczne , Kobieta , 

Myśli natrętne , Poszukiwanie skarbów , Psychopaci , Thriller , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Przestępcy od lat próbują wytropić skarb ukryty pod posiadłością należącą niegdyś do Pablo Escobara w Miami 
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Beach. W wyścigu po 25 milionów dolarów w złocie prowadzi targany chorymi namiętnościami Hans-Peter 

Schneider - człowiek, który zarabia na życie, realizując przerażające fantazje bogaczy. Na drodze staje mu Cari 

Mora, piękna strażniczka rezydencji, która znalazła w Stanach schronienie przed przemocą panującą w jej kraju. 

Schneider wkrótce pozna zaskakujące umiejętności Cari i przekona się, jak silna jest jej wola walki. Między 

męskim pragnieniem a kobiecym instynktem przetrwania czają się potwory. A żaden pisarz nie kreuje potworów 

tak sugestywnie jak Thomas Harris.  

 

 

8. Chata nad jeziorem / Roma J. Fiszer.- Warszawa : Edipresse Kolekcje, copyright 

2019. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Artyści , Miłość , Gdynia (woj. pomorskie) , Kaszuby , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

Nawet najpoważniejszy kryzys uczuciowy nie może trwać wiecznie. Vanessa jest trzydziestoletnią malarką, w jej 

życiu uczuciowym następuje niespodziewany kryzys. Rezygnuje ze związku i ślubu z mężczyzną, z którym była 

od czasów szkoły średniej. Pokłócona z rodzicami, załamana, zamyka się na trzy miesiące w swojej pustelni, 

małym gdyńskim mieszkanku. Gdy wreszcie decyduje się dać znać o sobie, na randkowym czacie poznaje Emilię 

z Krakowa oraz rzeźbiarza o nicku Samotny Gbur, gdzieś z Kaszub. Zanim zauroczy się nim, już jako Pawłem, 

upłynie trochę czasu, a zdarzenia i nastroje zmieniać się będą sinusoidalnie: od złych, poprzez dobre, do 

tragicznych, a potem… W chacie nad jeziorem leczą się serca, kiełkuje miłość, talenty sięgają wyżyn, a skłóceni 

poznają, że nie mogą bez siebie żyć. Wszystko w scenerii przepięknej kaszubskiej krainy lasów i jezior. Chata nad 

jeziorem opowiada pełną niespodziewanych zwrotów historię, z której wynika, że szczera przyjaźń jest najlepszą 

drogą ku miłości.  

 

 

9. Cisza białego miasta / Eva García Sáenz de Urturi ; przełożyła Joanna Ostrowska.- 

Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2019. 

(Trylogia białego miasta/ Eva García Sáenz de Urturi ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Profilerzy kryminalni , Seryjni zabójcy , Kraj Basków 

(Hiszpania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2019-05 

 

 

Mieszkańcami hiszpańskiej Vitorii wstrząsa wiadomość o podwójnym morderstwie, łudząco podobnym do 

brutalnych seryjnych zbrodni sprzed dwudziestu lat. W tym samym czasie na swoją pierwszą przepustkę                        

z więzienia ma wyjść skazany za tamte zabójstwa Tasio Ortiz de Zárate. Wracają stare obawy i strach, ludzi 

zaczyna ogarniać przerażenie. Unai López de Ayala, "Kraken", śledczy specjalizujący się w profilowaniu 

kryminalnym, stara się zapobiec kolejnym zabójstwom. Jego metody pracy nie podobają się Albie, podkomisarz,   

z którą utrzymuje dwuznaczne relacje… Rozpoczyna się wyścig z czasem, niebezpieczeństwo czai się za każdym 

rogiem, a każdy dzień przynosi kolejny zwrot w śledztwie. Seryjny morderca dbający o każdy szczegół 

makabrycznych zbrodni i profiler, który potrafi dotrzeć do najmroczniejszych zakamarków ludzkiego umysłu. 

Który z nich wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko?  
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10. Córka zegarmistrza / Kate Morton ; z angielskiego przełożyła Anna Dobrzańska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Archiwiści , Artyści , Tajemnica , Anglia (Wielka 

Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-austral.  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Latem 1862 roku grupa młodych artystów, którym przewodził utalentowany i pełen pasji Edward Radcliffe, 

przybyła do Birchwood Manor w malowniczym Oxfordshire. Planowali spędzić miesiąc na łonie natury, szukając 

inspiracji. Ale ich pobyt na prowincji właśnie dobiega końca: jedna z uczestniczek wyprawy została zastrzelona, 

druga zniknęła – podobnie jak pewna bezcenna pamiątka rodowa – a życie Edwarda legło w gruzach. Ponad 150 

lat później Elodie Winslow, młoda archiwistka z Londynu, znajduje zdjęcie zniewalająco pięknej kobiety                       

w wiktoriańskim stroju i szkicownik artysty z rysunkiem domu stojącego w zakolu rzeki. Dlaczego ten dom 

wydaje się Elodie znajomy? Kim jest młoda kobieta na fotografii? Czy kiedykolwiek pozna jej tajemnicę?  

 

 

11. Czarcie słowa / Grzegorz Wielgus.- Kraków : Wydawnictwo Initium, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rycerze , Austria , Powieść , Fantastyka , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

 

 

Austria, rok 1279. Po zakończeniu krwawej wojny o koronę Królestwa Niemiec kraj cieszy się chwilowym 

spokojem. Chcąc zadowolić krnąbrnych wasali, król Rudolf Habsburg nakazuje zorganizować turniej na zamku 

Rappottenstein - zaprasza na niego wojowników i władców z ościennych krajów. Atmosfera towarzysząca 

rycerskim zmaganiom wydaje się beztroska, jednak wystarczy iskra, aby na nowo wzniecić wojenną pożogę. 

Kiedy możni ścierają się o doczesną chwałę, na traktach wokół zamku dochodzi do serii brutalnych ataków.                  

W miejscach masakry pozostają tylko okaleczone zwłoki i wyryte na drzewach słowa. Ci, którzy je widzieli, 

mawiają, że kraj nawiedził Titivillus - demon słów. Do walki z czartem staje brat Gotfryd, doświadczony 

inkwizytor i członek zakonu dominikanów - oraz jego wierni towarzysze z Małopolski: Jaksa Gryfita i Lambert                 

z Myślenic. Szybko okazuje się, że krążący po gościńcu diabeł nie jest jedynym złem, jakie wkroczyło między 

austriackie doliny.  

 

 

12. Czerń i purpura / Wojciech Dutka.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. 

Kuryłowicz, 2013. 

 

 

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

Esesmani , Miłość , Niemcy (naród) , Więźniowie obozów , Żydzi , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 



6 
 

Powieść o miłości niemieckiego esesmana do żydowskiej więźniarki w obozie zagłady Auschwitz, zainspirowana 

autentycznymi wydarzeniami.  

 

 

13. Czerń kruka / Ann Cleeves ; przekład Sławomir Kędzierski.- Poznań : Czwarta 

Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2018. 

(Seria szetlandzka / Ann Cleeves ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fran Hunter (postać fikcyjna) , Jimmy Perez (postać fikcyjna) , 

Osoby samotne , Prywatni detektywi , Społeczności lokalne , Szetlandy (Wielka 

Brytania ; wyspy) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-05 

 

Jest zimny styczniowy poranek i Szetlandy pokrywa gruba warstwa śniegu. Wzrok brnącej do domu Fran Hunter 

przyciąga barwna plama na zamarzniętej ziemi i krążące nad nią kruki. Okazuje się, że są to zwłoki jej uduszonej 

nastoletniej sąsiadki, Catherine Ross. Mieszkańcy spokojnej wyspy skupiają oskarżycielskie spojrzenia na jednym 

człowieku, samotniku Magnusie. Ale kiedy detektyw Jimmy Perez i jego koledzy ze Szkocji upierają się, aby 

przeprowadzić dochodzenie, całą społeczność ogarnia atmosfera podejrzliwości i strachu. Po raz pierwszy od lat 

sąsiedzi Catherine nerwowo ryglują drzwi, zdając sobie sprawę, że pośród nich mieszka morderca.  

 

 

14. Dlaczego ptaki umierają / Victor Pouchet ; przełożyła Ewa Kaniowska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Podróże , Ptaki , Tajemnica , Tożsamość osobista , 

Francja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

By wyjaśnić to zagadkowe zjawisko i nie pisać doktoratu, pewien młody paryżanin wypływa w rejs wzdłuż 

Sekwany. Zafascynowany masową śmiercią ptaków, rozpoczyna własne śledztwo, które dostarcza coraz to 

nowych, bardziej zaskakujących tropów. Podczas podróży dzieją się rzeczy niezwykłe, a jej skutki okazują się 

zupełnie inne niż tego oczekiwano... Przewrotny debiut Victora Poucheta to opowieść o dojrzewaniu                              

i poszukiwaniu własnej tożsamości.  

 

 

15. Dni bez końca / Sebastian Barry ; przełożył Jędrzej Polak.- Warszawa : W.A.B - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja przez pary homoseksualne , Drag queen , Indianie , 

Irlandczycy , Sieroty , Wojny indiańskie , Wojna secesyjna (1861-1865) , Kanada , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść 

Sygnatura:  WG-irl. 

Nowości:  2019-05 

 

 

Thomas McNulty, osierocony nastolatek, uciekając przed głodem panującym w Irlandii, dostaje się na statek do 

Ameryki. To tam, Missouri, pozna przystojnego Johna Cole'a, z którym wspólnie będą zarabiać pieniądze 
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przebrani za kobiety, a z czasem zaciągną się do wojska, przygarną indiańską dziewczynę i stworzą dom będący 

odskocznią od żołnierskiej nędzy i obozów śmierci, z którymi zetknęli się podczas bitew. Bohaterowie dorastają 

wraz z krajem, który boleśnie formuje się na ich oczach - oraz z ich krwawym udziałem. Walcząc z Indianami,               

a potem w wojnie secesyjnej, zadając śmierć, często sami ledwo uchodząc z życiem. Jednak mimo że czasy ich 

młodości naznaczyła trauma wojennej pożogi, wspominać je będą jako te najszczęśliwsze.  

 

 

16. Dom Jętki / James Hazel ; przełożył Wiesław Marcysiak.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2019. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Charlie Priest (postać fikcyjna) , II wojna światowa (1939-

1945) , Holokaust , Żydzi , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-05 

 

 

To znowu się dzieje. W lesie zostaje znalezione ciało mężczyzny z rozszarpaną klatką piersiową. Wszystkie 

dowody wskazują, że ofiara sama się okaleczyła, żeby uśmierzyć niewiarygodne cierpienia. Były detektyw Charlie 

Priest zostaje napadnięty we własnym domu przez mężczyznę, który twierdzi, że posiada poufne informacje na 

temat tajnego stowarzyszenia. Kiedy następnego dnia napastnik zostaje brutalnie zamordowany, Priest staje się 

głównym podejrzanym. Jedynym wyjściem na oczyszczenie z zarzutów jest rozwiązanie zagadki, która sięga 

dramatycznych wydarzeń z przeszłości. W miarę postępów śledztwa odnajduje połączenia z Domem Jętki - tajnym 

stowarzyszeniem, które zamierza wcielić w życie śmiertelny plan. Zaczyna się szaleńczy wyścig z czasem. Czy 

Priestowi uda się zatrzymać bieg historii i sprawić, by się nie powtórzyła?  

 

 

17. Drugie życie Leny / Elżbieta Ceglarek.- Warszawa : Elżbieta Ceglarek, copyright 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Osoby w wieku średnim , Trudne sytuacje 

życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Kobieta w średnim wieku, po przejściach, w zasadzie niewiele już chce od życia. Najczęściej po prostu świętego 

spokoju. Nie dla niej miłosne wzloty, romantyczne wyznania, upojne noce. Zwyczajnie nie wierzy, by coś dobrego 

mogło ją jeszcze spotkać. Dlatego, gdy Lena wpada niespodziewanie w ramiona przystojnego mężczyzny, broni 

się zaciekle, by nie dać się porwać uczuciu. Czy uda się jej zachować swą długo budowaną stabilizację? Ile będzie 

ją kosztować ta walka? A czy w ogóle można się uchronić przed przeznaczeniem?  Książka Elżbiety Ceglarek to                 

z pewnością pozycja dla tych, którzy potrzebują nadziei. 
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18. Dwie twarze Ioany / Katarzyna Archimowicz.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigracja , Kobieta , Świadomość narodowa , Trudne sytuacje 

życiowe , Polska , Rumunia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Pewnego dnia życie Ioany znacząco zmienia swój bieg. Zdradzona, nieakceptowana, pogardliwie nazywana polską 

dziedziczką, opuszcza rodzinną wieś w Rumunii, by poszukać własnego miejsca na ziemi. Los prowadzi ją do 

Polski, kraju przodków, który nie przyjmuje jej jednak gościnnie. Bezdomna, bezrobotna i okradziona, wszelkimi 

siłami walczy o przetrwanie na emigracji. Czy uda jej się odbudować swoje życie? Ile uprzedzeń będzie musiała 

pokonać, by pośród obcych ludzi znaleźć przyjaźń, a może nawet miłość? I jak odpowie na najważniejsze życiowe 

pytanie - czy jej dusza jest rumuńska, czy polska? Wspaniała powieść o życiowych zakrętach i rodzącym się 

uczuciu. Mądra, wzruszająca, miejscami zabawna, a przede wszystkim porywająca historia bohaterki, którą 

pokocha każda czytelniczka.  

 

 

19. Dziecko z mgły / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko indygo , Kobieta , Sekrety rodzinne , Single 

(socjologia) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

 

Alicja to szczęśliwa i spełniona singielka. Wiedzie spokojne i poukładane życie, które zostaje niespodziewanie 

wywrócone do góry nogami, gdy pojawia się w nim dziewczynka o nieznanym nikomu pochodzeniu i przeszłości. 

W dodatku niebawem okazuje się, że Mia nie jest zwyczajnym dzieckiem, a jeszcze dziwniejszy jest powód, dla 

którego Alicja musi się nią zaopiekować. Zaskoczona nową dla siebie sytuacją początkowo usiłuje znaleźć z niej 

jak najlepsze wyjście i pozbyć się kłopotu. Dopóki nie odkrywa, że to, w co została wbrew sobie wplątana ma 

związek z jej własną przeszłością. Wkrótce do niej dociera, że jej życie tak naprawdę nigdy nie było ani spokojne, 

ani poukładane, ale pełne pozorów i niedomówień, z których wcześniej nie zdawała sobie sprawy. 

 

 

20. Dziewczyna o czterech palcach / Marek Krajewski.- Kraków : Wydawnictwo 

Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Edward Popielski (postać fikcyjna) , Wywiad , Śledztwo i 

dochodzenie , Lwów (Ukraina) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Kresy wschodnie 

Rzeczypospolitej , Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939) , Powieść szpiegowska 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

Rok 1922. Niebezpieczny czas przełomu. Na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej bandy bolszewików sieją 

terror, zostawiając za sobą trupy mężczyzn i zhańbione kobiety. Na linii Lwów - Warszawa - Wolne Miasto 
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Gdańsk trwa bezwzględny wyścig wywiadów. Lwowski śledczy Edward Popielski, zwany Łyssym, dostaje 

propozycję nie do odrzucenia. By ocalić swoją karierę, musi wytropić okrutnego bandytę i rozwiązać zagadkę 

podejrzanego samobójstwa. Wkracza w sam środek szpiegowskiej rozgrywki. Tu nie ma miejsca na walkę                        

z otwartą przyłbicą, życie i śmierć są tylko środkami uświęconymi przez cel, a gra toczy się o najwyższą stawkę - 

o zachowanie świeżo wywalczonej polskiej niepodległości. Każda chwila wytchnienia może się okazać 

prowokacją, a każdy ruch ostatnim... Pierwsza powieść szpiegowska Marka Krajewskiego. Tę książkę chciał 

napisać od zawsze. Tajemnice historii przedwojennej Polski, zakulisowe rozgrywki, świetnie oddany klimat lat 

20-tych i wartka akcja, od której nie będziesz mógł się oderwać.  

 

 

21. Dzisiaj należy do mnie / Agnieszka Dydycz.- Warszawa : Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie Muza, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Psychologia biegu życia , Samorealizacja , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

„Dzisiaj należy do mnie” to ciepła i napisana z ogromną dozą optymizmu opowieść o prawdziwych miłościach, 

przyjaźniach, sile i odwadze, która jest w każdym z nas, oraz o ponadczasowej determinacji w poszukiwaniu 

własnej drogi do szczęścia. Dla każdego innej, w innym miejscu na ziemi. Główna bohaterka z humorem                         

i dystansem myślami wraca do przeszłości. Wiele z jej wspomnień dotyczy ludzi, których kiedyś poznała, 

pokochała, a nawet straciła. Jedni przemknęli przez jej życie niemal niezauważeni, drudzy pojawili się znienacka              

i równie niespodziewanie zniknęli, a jeszcze inni zadomowili się w nim na dobre. Kama korzysta więc z ich 

doświadczeń, ale też uczy się na własnych błędach. Ta słodko-gorzka historia, pełna barwnych postaci, 

zaskakujących wydarzeń, odważnych decyzji oraz wyborów, jest niepowtarzalną lekcją życia. Skłania do 

przemyśleń, inspiruje, bawi i wzrusza, a potem zostaje z nami na długo. Bo to, co wydaje się końcem, jest zarazem 

początkiem…  

 

 

22. Folwark Konstancji / Grażyna Jeromin-Gałuszka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2019. 

(Dwieście wiosen / Grażyna Jeromin-Gałuszka ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Folwark , Prowincja , Rodzeństwo , Sieroty , Polska , Powieść 

obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-05 

 

 

Dwustuletnia historia, w której wielkie i małe dramaty, smutki i radości, miłość i nienawiść, przeplatają się ze 

sobą na przemian w zawrotnym tempie, czyniąc z tej opowieści pełną niespodzianek podróż do świata, który 

dawno minął. Gdy wiosną 1815 roku w majątku dziedzica Andrzeja Konarskiego przychodzą na świat bliźniacze 

cielęta, ten, zgodnie ze zwyczajem, ładuje je do bryczki i objeżdża z nimi granice swych włości. To, tyleż radosne, 

co niecodzienne, wydarzenie, rodzi w młodym dziedzicu nadzieję na równie pomyślne zmiany w jego życiu 

osobistym, a na widok pięknej doliny, rozpościerającej się podczas tej przejażdżki przed jego oczami, przychodzi 

myśl, by zbudować w niej mały folwark dla swej młodszej siostry, Konstancji… Pewnej deszczowej kwietniowej 

nocy w maleńkiej osadzie w dolinie rzeki pojawia się kilkunastoletnia sierota, Marynia Popiel, z dopiero co 

narodzonym, ledwo żywym dzieckiem na ręku. Konstancja Konarska przyjmuje ją pod swój dach, nie wiedząc, ile 

ten jeden gest zmieni w życiu wszystkich.  
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23. Galeria umarłych / Chris Carter ; z języka angielskiego przełożył Mikołaj Kluza.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

(Thriller) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Robert Hunter (postać fikcyjna) , Zabójstwa seryjne , Los 

Angeles (Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-05 

 

 

„Służę od trzydziestu siedmiu lat, i gdyby zapytano mnie, co chciałbym wymazać z pamięci, powiedziałbym, że 

to, co zobaczyłem w tym pokoju” - tymi słowami porucznik Wydziału Policji Los Angeles wita detektywów 

Huntera i Garcię z jednostki ds. wyjątkowo brutalnych zbrodni na miejscu najbardziej szokującego morderstwa, 

jakie widzieli. Nieoczekiwany obrót zdarzeń sprawia, że detektywi zostają zmuszeni do współpracy z FBI                         

i wspólnego wytropienia seryjnego mordercy; psychopaty, który kocha to, co robi, bo mord jest dla niego czymś 

więcej niż tylko zabójstwem - jest dziełem sztuki. Witajcie w Galerii umarłych...  

 

 

24. Gdybyście ją znali / Emily Elgar ; przełożyła Ewa Penksyk-Kluczkowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sekrety rodzinne , Śpiączka , Wypadki , Thriller , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Kobieta w śpiączce. Mężczyzna, który mógłby ją ocalić. Gdyby tylko był w stanie mówić... Cassie Jensen miała 

wszystko: ślub jak z bajki, wspaniały dom, doskonałego męża, nawet cudowną teściową. Ale w Nowy Rok trafia 

w śpiączce na oddział intensywnej terapii po wypadku, któremu uległa na spacerze z psem. Potrącił ją samochód, 

kierowca uciekł. Pielęgniarka Alice Marlowe, choć sama po kolejnych poronieniach zmaga się z osobistym 

dramatem, z oddaniem zajmuje się nową pacjentką i szybko odkrywa, że ta skrywa tajemnicę, której nie znają 

nawet jej najbliżsi. Na sąsiednim łóżku leży Frank, samotny starszy mężczyzna, alkoholik, od którego wszyscy się 

odwrócili. Wbrew opinii lekarzy nie jest pogrążony w śpiączce, tylko cierpi na zespół zamknięcia - ma bezwładne 

ciało, ale doskonale sprawny umysł. I słyszy również słowa, które padają nad łóżkiem Cassie. Wie, że młodej 

kobiecie grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. I on, i Alice mogą ocalić Cassie, ale czy zdołają połączyć siły? 

Frank zaczyna komunikować się z otoczeniem, Alice poświęca wszystko, by odkryć nieznane nikomu tajemnice 

życia swojej pacjentki, tymczasem policja bezradnie krąży w kółko. Czy kiedykolwiek wyjdzie na jaw prawda                

o pozornie doskonałym życiu Cassie Jensen? Czy ktoś odkryje, dlaczego właściwie tamtej pechowej nocy wyszła 

z domu?  

 

 

25. Gra na cztery / Hanna Cygler.- Poznań : Wydawnictwo Rebis, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Muzycy , Relacje międzyludzkie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 
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Dobrze nastrojone emocje. Wirtuozerska gra na instrumencie niekoniecznie się przekłada na biegłość w sztuce 

życia. Przekonują się o tym bohaterki powieści: dwie skrzypaczki z gdańskiej filharmonii, menedżerka kwartetu 

smyczkowego i dziennikarka. Trudne relacje z mężczyznami, toksyczne związki rodzinne, mroczne tajemnice, 

rywalizacja z kolegami muzykami, którzy nie przebierają w środkach, by dostać się na muzyczny top - 

zajmowanie się na co dzień kulturą wysoką nie chroni przed takimi problemami. Czy sobie z nimi poradzą? Gra na 

cztery, współczesna powieść obyczajowa, w charakterystyczny dla autorki lekki sposób - momentami zabawny, to 

znowu wzruszający - opowiada o życiowych i emocjonalnych sprawach kobiet, które żyją nie tylko muzyką.  

 

 

26. Infekcja / Graham Masterton ; z angielskiego przełożył Piotr Kuś.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2019. 

(Manitou / Graham Masterton) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demony , Epidemie , Indianie , Jasnowidzenie , Powroty 

zmarłych , Zakonnice , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Powieść , 

Horror 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2019-05 

 

Lekarze szpitala w Saint Louis nie są w stanie pomóc człowiekowi z nieznaną dziwną chorobą. Jeszcze 

dziwniejsze – i bardziej makabryczne – niż jej objawy jest to, co dzieje się z pacjentem po śmierci. Wezwana do 

oględzin profesor Anna Grey jest mocno zaniepokojona. Zwłaszcza kiedy jej ukochany umiera w ten sam sposób        

i choroba zaczyna przybierać rozmiary epidemii. Wróżbita Harry Erskine, niesłusznie posądzony o kradzież, musi 

opuścić Miami. Nie martwi się tym, bo po nocnej wizycie trzech zakonnic, które potrafią rozpływać się                          

w powietrzu i mają coś wspólnego z Misquamacusem, nie uśmiecha mu się kolejne takie spotkanie. Lecąc do Los 

Angeles, czuje jednak, że tak łatwo nie ucieknie od swojego odwiecznego wroga. Po przypadkowym spotkaniu               

z Anną Grey łączy z nią siły i wspólnie próbują pokonać żądnych zemsty synów Misquamacusa i ich zastępy 

roznoszących zarazę sióstr w habitach.  

 

 

27. Jasne oblicze śmierci / Aleksandra Marinina ; przełożyła Aleksandra Stronka.- 

Warszawa : W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2016. 

(Mroczna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anastazja Kamieńska (postać fikcyjna) , Zemsta , Moskwa 

(Rosja) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ros.  

Nowości:  2019-05 

 

 

Moskwa, lata dziewięćdziesiąte XX wieku. Młoda, atrakcyjna dziewczyna została zamordowana, jej ciało odkryto 

na śmietnisku na obrzeżach miasta. Identyfikacja ofiary następuje od razu, lecz pewne ślady na miejscu 

znalezienia zwłok trudno wyjaśnić. Śledczy sądzą, że zabójczynią jest koleżanka denatki, a motyw czynu to 

zazdrość. Ta hipoteza jednak okazuje się mylna. Tymczasem zostaje zatrzymany mężczyzna, który mógł widzieć 

się z ofiarą tuż przed jej śmiercią, i choć podejrzany nie odmawia składania zeznań, do śledztwa nie wnoszą 

niczego. Nastia Kamieńska nie ma żadnego punktu zaczepienia, a jej kolejne hipotezy upadają jedna po drugiej. 

Dochodzenie utyka w martwym punkcie...  
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28. Kalendarz z Dziewuchami / Ada Johnson.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kobieta , Przyjaźń , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

 

Ada mogłaby śmiało nazwać siebie szczęściarą. Z kilku powodów. Pierwszy: świeżo poślubiony angielski 

małżonek zwany Rośkiem, zakochany w niej na zabój. Powód drugi: para domowych małolatów i rudy terierek 

Spajkuś, bez których nie wyobraża sobie życia. I wreszcie powód trzeci: Dziewuchy - czyli barwne grono 

najbliższych jej kobiet. Chociaż na co dzień przyjaciółki mieszkają w czterech różnych krajach, to kontaktują się 

regularnie, wykorzystując wszystkie zdobycze technologiczne. W dniu ślubu w ręce Ady wpada koperta od 

tajemniczego nadawcy, który podpisuje się inicjałami „A.M.” i zwraca się do niej „Adrienne”. Treść wiadomości 

również nie jest jasna. Ada nie skupia się na tym przesadnie, bo ma na głowie cały dom, prawie zawsze pełen 

ludzi. Jednak w ciągu następnych kilku miesięcy przychodzą kolejne listy, wzbudzając spore zaciekawienie Ady              

i jej Dziewuch.  

 

 

29. Kastratka / Iny Lorentz ; z języka niemieckiego przełożyła Barbara Niedźwiecka.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eunuchowie , Kobieta , Oszustwo , Renesans , Śpiewacy , 

Włochy , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem.  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Debiut duetu autorów, którego powieści podbiły serca czytelników! Pół miliona sprzedanych egzemplarzy! 

Jedenastoletnia Giulia, jedyna córka kapelmistrza Fassiego z Saletto, wychowywała się wśród anielskich głosów 

chłopięcego chóru prowadzonego przez ojca. Śpiew jest dla niej tak naturalny, jak oddech, ale włoski Kościół 

epoki renesansu coraz bardziej ogranicza prawa kobiet, nie zezwalając im nawet na głośną modlitwę. Pobożny lud 

widzi w śpiewających damach tylko grzesznice. Gdy solista chóru ojca niespodziewanie rozpoczyna mutację, 

wykonanie najnowszej mszy mistrza Giovanniego da Palestriny przed znamienitymi gośćmi staje pod znakiem 

zapytania. By uniknąć kompromitacji, Fassi przebiera córkę za chłopca i każe jej zastąpić śpiewaka. Występ 

okazuje się tak ogromnym sukcesem, że pada propozycja wykastrowania wspaniałego solisty i zachowania jego 

pięknego głosu… Giulia wraz z ojcem muszą uciekać z miasta, by uniknąć straszliwej kary, ale wiedziony 

marzeniami o sławie i bogactwie kapelmistrz postanawia kontynuować maskaradę i latami obwozi córkę po kraju, 

zmuszając ją, by udawała młodego kastrata. Dziewczyna zaczyna występować na dworach włoskich możnych, ale 

gdy wśród słuchaczy dostrzega niezwykle przystojnego mężczyznę, przyjęta rola staje się dla niej 

przekleństwem… Porywająca, pełna emocji historia o kobiecej sile i wyzwalającym pięknie muzyki.  
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30. Kobiety z odzysku. T. 1 / Izabella Frączyk.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta samotna , Przyjaźń , Urlop wypoczynkowy , Egipt , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Trzy kobiety: młoda wdowa, była żona bigamisty oraz doświadczona przez życie rozwódka nawet nie 

przypuszczają jak wiele w ich życie mogą wnieść wspólne egipskie wakacje. Leniwy urlop na leżaku? Nic 

bardziej błędnego. Niesamowite zbiegi okoliczności sprawią, że ich świat stanie na głowie i po powrocie do kraju 

już nic nie będzie takie jak przedtem…  

 

 

31. Kobiety z odzysku. T. 2, Trudne wybory / Izabella Frączyk.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

 

W życiu trzech przyjaciółek - Gośki, Felicji i Zuzy - nareszcie zapanował spokój i każda z nich zdołała w końcu 

odetchnąć po wydarzeniach, które niespodziewanie doprowadziły je do wspólnych wakacji w Egipcie. Ale czy na 

długo? Teraz, po roku, powracamy i sprawdzamy, co u nich. Wracamy jak z wizytą u naszych dobrych 

znajomych, by stwierdzić, że u każdej z nich sporo się dzieje. Jako że nic nie jest dane człowiekowi raz na zawsze, 

także i tym trzem kobietom życie nie oszczędza ciekawych doznań, nie zawsze miłych. Jedyne co jest pomiędzy 

nimi niezmienne - to przyjaźń. A facet? Wiadomo, rzecz nabyta. "Kobiety z odzysku. Trudne wybory" to 

kontynuacja bestsellerowej powieści "Kobiety z odzysku".  

 

 

32. Kolejne 365 dni / Blanka Lipińska.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, copyright 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Trudne sytuacje życiowe , 

Sycylia (Włochy) , Sensacja , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Ciężarna Laura zostaje postrzelona. Najlepsi lekarze walczą o życie kobiety. Jej mąż, głowa sycylijskiej mafii, 

musi podjąć najtrudniejszą decyzję w swoim życiu - kogo ocalić: ukochaną czy ich dziecko... Jakiego wyboru 

dokona Massimo? Czy życie bez Laury będzie miało dla niego jeszcze sens? Czy będzie potrafił w pojedynkę 

wychować ich syna? Miliony myśli kłębią mu się w głowie, ale żadna nie przynosi ukojenia. Nie wie, jak potoczą 

się losy jego rodziny. Czyje 365 dni będziemy śledzić w trzeciej części sagi? "Kolejne 365 dni" to kontynuacja 

bestsellerowej serii Blanki Lipińskiej o Laurze Biel porwanej przez szefa sycylijskiej mafii. Poprzednie książki, 
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„365 dni” i „Ten dzień”, sprzedały się w nakładzie ponad 500 000 egzemplarzy. Pełna erotyzmu i sensacyjnych 

zwrotów akcji powieść, porównywana do światowego bestsellera „50 twarzy Greya”, podbiła serca polskich 

kobiet. Jeśli komuś się wydaje, że Lipińskiej trudno będzie znów zaskoczyć czytelników, to powinien zapiąć pasy, 

bo "Kolejne 365 dni" jest niczym jazda rollercosterem!  

 

 

33. Kolor milczenia / Elia Barceló ; przełożyła Marta Szafrańska-Brandt.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Malarze , Psychoterapia , Relacje międzyludzkie , Sekrety 

rodzinne , Trauma , Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939) , Zabójstwo , Madryt 

(Hiszpania) , Maroko , Saga rodzinna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2019-05 

 

 

Pełna tajemnic, intryg i skrywanych namiętności rodzinna historia, a zarazem wstrząsający dowód na to, jak 

wielka historia i polityka wpływają na losy zwykłych ludzi. W brutalnej rewolucyjnej rzeczywistości lat 

trzydziestych XX wieku, w świecie marokańskich luksusowych rezydencji i w apartamentach współczesnego 

Madrytu dokonuje się los rodziny Guerrero. Piękny, tragiczny, porażający. Helena jest uznaną malarką                             

o międzynarodowej sławie. Doceniana i spełniona, nigdy nie uporała się z rodzinną tragedią. Czy coś wyjaśni się 

podczas podjętej przez Helenę psychoterapii? Co zmienią jej spotkania z umierającym szwagrem? Co przeczyta             

w odnalezionych po latach listach matki?  

 

 

34. Kołysanka z Auschwitz / Mario Escobar ; z języka hiszpańskiego przełożyła 

Patrycja Zarawska.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hanneman, Helene , Auschwitz-Birkenau (niemiecki obóz 

koncentracyjny) , Dzieci , Małżeństwo międzyetniczne , Przedszkola , Więźniowie 

obozów , Zagłada Romów (1941-1945) , Powieść 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2019-05 

 

 

Opowieść inspirowana prawdziwą historią Helene Hannemann - Niemki, żony Roma i matki pięciorga dzieci, 

która za swoją rodziną poszła prosto do piekła. W maju 1943 roku do domu Helene Hennemann brutalnie wkracza 

policja, która z rozkazu Heinricha Himmlera zabiera do obozów Romów i Sinti. Mąż i dzieci Helene maja trafić 

do Auschwitz-Birkenau, ale ona, jako przedstawicielka czystej aryjskiej krwi, może wybrać wolność. Decyduje się 

jednak na dobrowolne zesłanie do piekła. Kiedy do obozu przyjeżdża doktor Mengele i powierza Helene 

prowadzenie przedszkola, kobieta rozpoczyna heroiczną walkę o życie dzieci. I choć wie, że los jej podopiecznych 

jest z góry przesądzony, robi wszystko, by złagodzić ich cierpienia. Poruszająca opowieść o wytrwałości, nadziei  

i sile w jednym z najbardziej przerażających miejsc na ziemi.  
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35. Kotka i generał / Nino Haratischwili ; przekład Urszula Poprawska.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wojna , I wojna czeczeńska (1994-1996) , Kaukaz (region) , 

Rosja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Czeczenia, 1995: Nura ma siedemnaście lat, gdy rosyjski oddział wkracza do jej rodzinnej wioski. Jeszcze 

niedawno dziewczyna pragnęła uciec z domu, w którym panują surowe prawa przodków, a codzienne życie 

regulują normy kodeksu muzułmańskiego. Teraz wybuch wojny przekreśla jej marzenie o wolności. Moskwa, 

1995: Aleksander zwany Oseskiem nigdy nie przypuszczał, że będzie miał coś wspólnego z przerażającą 

niewiadomą, jaką jest wojna. Jego żołnierski plecak jest ciężki od książek, ale bardziej przygniatają Aleksandra 

oczekiwania matki - syn bohatera z Afganistanu, któremu „sam Gorbaczow osobiście był wdzięczny”, musi pójść 

w ślady ojca. Aleksander zostawia więc ukochaną, by walczyć na Kaukazie. Berlin, 2016: Aleksander Orłow, 

bogaty rosyjski oligarcha zwany Generałem, rozpoczyna z córką nowe życie w nowym kraju. Dziewiętnastoletnia 

Ada obsesyjnie pragnie poznać przeszłość ojca. Kiedy zaczyna zadawać pytania, powracają najmroczniejsze 

koszmary Aleksandra, odżywa wspomnienie najgorszej ze wszystkich nocy i niewyobrażalne poczucie winy. 

Zbliża się dzień rozrachunku. Generał wie, że musi sam wymierzyć sprawiedliwość i że uda mu się to tylko wtedy, 

gdy przekona do swego planu Kotkę, upartą gruzińską aktorkę...  "Kotka i Generał" to pełna dramatyzmu powieść 

o winie i pokucie oparta na prawdziwych wydarzeniach - jedynej zbrodni wojen czeczeńskich, której sprawcy 

zostali postawieni przed sądem.  

 

 

36. Lekki bagaż / Anna Cieplak.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2019. 

(Proza PL) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Nauczyciele , Młodzi dorośli , Organizacje 

pozarządowe (NGO) , Cieszyn (woj. śląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-05 

 

 

Czy wystarczy ci idealizmu na całe życie? Co można robić, gdy wybrało się małe miasteczko zamiast kariery                 

w korpo? Można pomagać „wykluczonym” i pisać granty zamiast wierszy (Wera). Można być nauczycielem, 

który chce słuchać swoich uczniów (Olkowy). Można pisać w lokalnych mediach teksty o przekrętach, choć 

klikają się słabiej niż horoskopy (Baśka).  Przyjaciele, którzy mają odwagę robić rzeczy ważne i na przekór. Tylko 

kim okażą się w momencie próby, gdy rzeczywistość postanowi sprawdzić ich idealizm? I czy pozornie lekki 

bagaż wczesnej dorosłości nie zacznie im ciążyć? Anna Cieplak po raz kolejny udowadnia, że ma świetne ucho              

i oko na otaczającą rzeczywistość. Jak nikt inny portretuje początkujących dorosłych z czułością                                    

i wyrozumiałością dla ich niedoskonałości, frustracji i marzeń. Wie, o czym pisze.  
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37. Leonardo da Vinci : zmartwychwstanie bogów / Dmitrij Mereżkowski ; 

tłumaczenie Eugenia Żmijewska.- [Warszawa] : MG, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Leonardo da Vinci (1452-1519) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-ros. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

 

Powieść biograficzna, przywołująca fascynującą osobowość Leonarda da Vinci - wszechstronnego artysty                      

i badacza, wyprzedzającego śmiałymi odkryciami i wynalazkami kilka epok; malarza, rzeźbiarza, twórcy machin 

wojennych, systemów melioracyjnych, map oraz instrumentów muzycznych, a także wielkiego marzyciela, który 

chce przypiąć człowiekowi skrzydła. Mereżkowski pokazuje dramat geniusza, olbrzyma wśród ludzi, którego 

każdy człowiek prywatnie podziwia, a jako część społeczeństwa pogardza nim. W tle dwory Sforzów i Borgiów, 

Savonarola i Machiavelli, procesy czarownic, wojny i bale dworskie. Leonardo nie pozwala krzywdzić żadnej 

żywej istoty, nie daje nawet deptać roślin. Od lat najmłodszych nie jada mięsa i mówi, że nadejdzie epoka,                        

w której wszyscy ludzie będą się żywili roślinami. Zabijanie zwierząt uważa za takie same morderstwo, jak 

zabijanie ludzi.  

 

 

38. Listy zza grobu / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Seweryn Zaorski (postać fikcyjna) , Anatomopatolodzy , Listy 

, Ojcowie i córki , Społeczności lokalne , Tajemnica , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Największe tajemnice drzemią w małych miasteczkach. Dwadzieścia lat po śmierci ojca Kaja Burzyńska wciąż 

otrzymuje od niego wiadomości. Zadbał o to, przygotowując je zawczasu i zlecając coroczną wysyłkę tego 

samego, pozornie przypadkowego dnia. Po czasie Kaja traktuje to już jedynie jako zwyczajną tradycję – aż do 

momentu, gdy w listach zaczyna dostrzegać drugie dno… Tymczasem do miasteczka po dwudziestu dwóch latach 

wraca Seweryn Zaorski. Patomorfolog i samotny ojciec dwójki dzieci kupuje zrujnowany dom rodzinny Kai                   

i rozpoczyna remont. W zniszczonym garażu odnajduje zamurowaną skrytkę z materiałami, które rzucają nowe 

światło na sprawę sprzed dwóch dekad…  

 

 

39. Ludzie dobrej woli / Krystian Nowak.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki 

Politycznej, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka , Prowincja , Społeczności lokalne , Wypadek 

drogowy , Polska , Powieść obyczajowa , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

W drodze do szkoły, potrącony na pasach przez pijanego kierowcę, ginie mały Tomek. Sprawa z pozoru wydaje 
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się prosta... Na miejscu wypadku, we wraku samochodu, policja znajduje winnego. Całe zajście wywołuje 

ogromne poruszenie w lokalnej społeczności. Edward Zawisza, prezydent miasta, stara się pomóc pogrążonej                  

w żałobie rodzinie, oferując bezrobotnemu ojcu zabitego chłopca pracę w urzędzie miasta. Szybko jednak okazuje 

się, że wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. Sympatyczne, prowincjonalne miasteczko powoli ukazuje 

swoją niemiłą stronę… Nie tylko w Waszyngtonie światowi decydenci knują skomplikowane, mroczne intrygi. 

Czasem lokalna wierchuszka z małego miasteczka gdzieś w Polsce bywa równie bezwzględna.  

 

 

40. Łatwy hajs / Joanna Opiat-Bojarska.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie Muza, 2019. 

(Kryształowi / Joanna Opiat-Bojarska ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Korupcja , Przestępczość zorganizowana , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

Brudy w polskiej policji. Seks. Ostry język. Tak mocnego kryminału jeszcze w Polsce nie było!  Łysy jest 

bezwzględny. Dolę musi mu odpalać każdy właściciel klubu go-go. Gdy nie płaci, Łysy zamyka klub,                               

a delikwenta zgarnia do paki. Łysy nie jest groźny dlatego, że jest gangsterem. Jest groźny, bo to gangster, który 

na co dzień pracuje w policji. Tak w każdym razie twierdzi świadek. Ale czy świadek nie próbuje wrobić Łysego?  

Paweł Dobrogowski, pseudonim Driver został stworzony do takich spraw. Tropi nieuczciwych gliniarzy                            

i rozprawia się z nimi nie przebierając w środkach. To outsider z konieczności, rozwodnik z wyboru, policjant                   

z krwi i kości. Czy i tym razem okaże się bardziej przebiegły niż jego przeciwnik?  

 

 

41. Łowca tygrysów / Paullina Simons ; z angielskiego przełożyła Katarzyna Malita.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2019. 

(Trylogia Kres Wieczności / Paullina Simons ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tajemnica , Miłość , Małżeństwo , Trudne sytuacje życiowe , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-05 

 

 

Łowca tygrysów, pierwsza część nowej trylogii Paulliny Simons, to porywająca historia, w której szczęście 

przeplata się z rozpaczą, łzy mieszają z radością, a jej bohaterowie udowadniają, że prawdziwa miłość potrafi 

przezwyciężyć czas. Młody i przystojny Julian Cruz wiedzie szczęśliwe życie w Los Angeles. Podczas 

weekendowego wypadu do Nowego Jorku poznaje młodą aktorkę, Josephine Collins. Tajemnicza młoda kobieta 

podbija jego serce i sprawia, że życie Juliana wywraca się do góry nogami. Z pozoru wszystko układa się 

wspaniale, choć najbliższy przyjaciel Juliana i przyjaciółka Josephine ostrzegają go przed tym związkiem. Jednak 

po zaledwie trzech tygodniach Julian oświadcza się i Josephine zgadza się zostać jego żoną. Tuż przed ślubem 

dochodzi do tragedii… Załamany Julian decyduje się na przeprowadzkę do Londynu, gdzie szuka powracającej do 

niego we śnie ukochanej. Przypadkowe spotkanie z tajemniczym kucharzem daje mu nadzieję, że znów uda mu się 

zobaczyć Josephine. Julian decyduje się poświęcić wszystko i wyruszyć w podróż przekraczającą granice czasu                    

i przestrzeni, z której nikt dotąd nie powrócił. Czy uda mu się odnaleźć ukochaną i rzucić wyzwanie losowi? Czy 

wiara i miłość wystarczą, by odwrócić bieg tragicznych wydarzeń?  
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42. Manaraga : powieść / Władimir Sorokin ; przełożyła Agnieszka Lubomira 

Piotrowska.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cymelia , Literatura , Potrawy z grilla , Tajne organizacje , 

Powieść , Dystopia , Satyra 

Sygnatura:  WG-ros.  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

ARCYBŁYSKOTLIWA SATYRA NA NASZE PRZEJEDZONE I NIEOCZYTANE CZASY. W naszym 

środowisku mówi się: ten kucharz dobrze czyta. Ja czytam przyzwoicie. A to oznacza, że strony płoną jedna po 

drugiej, czarują klientów, mięso skwierczy, oczy błyszczą, gaża rośnie… Wszakże książka to cały świat, chociaż 

na zawsze miniony. Jest rok 2037, ludzkość drukuje już tylko banknoty, a książki można znaleźć wyłącznie          

w muzeach. Ale są wybrańcy, którzy wciąż je CZYTAJĄ. Jednak CZYTAĆ oznacza teraz palić bezcenne 

pierwodruki. Nie bezmyślnie: milionerzy, gangsterzy, nowe elity urządzają sobie zakazane uczty, na których 

spożywają jesiotra grillowanego na Dostojewskim, krewetki na Czechowie, antrykoty na Gogolu albo gołąbki na 

Achmatowej. Jako pierwszy spłonął „Finneganów tren” Joyce’a, skradziony z British Museum, i zapoczątkował 

nowe zjawisko: book’n’grill. Géza Jasnodworski, mistrz kulinarno-literackich perwersji, musi działać w głębokiej 

konspiracji, bo za grillowanie na książkach grozi więzienie albo śmierć. Ale zagrażają mu nie tylko służby 

specjalne zachodniej cywilizacji, która próbuje podnieść się po niszczących wojnach religijnych, lecz również 

tajna organizacja fałszerzy książek z siedzibą na uralskiej górze Manaraga.  

 

 

43. Miasto upadłych / David Baldacci ; przełożył z angielskiego Tomasz Szlagor.- 

Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat. Oddział, copyright 2019. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amos Decker (postać fikcyjna) , FBI , Uzależnienie (nałóg) , 

Prowincja , Zabójstwa seryjne , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-05 

 

 

Coś okrutnego dzieje się w Baronville. W niegdyś tętniącym życiem, a dziś pokrytym rdzą górniczym miasteczku 

w ciągu dwóch tygodni dochodzi do czterech morderstw. W dodatku szaleje tam plaga uzależnień od opioidów. 

Obdarzony wyjątkowym talentem śledczym Amos Decker jest przypadkowym świadkiem podwójnego zabójstwa. 

Wkrótce niebezpieczeństwo zaczyna zagrażać jego bliskim... Detektyw podejrzewa, że zbrodnie z Baronville są 

tylko wierzchołkiem góry lodowej, sięgającej daleko poza granice tej miejscowości.  

 

 

44. Milcząca ofiara / Caroline Mitchell ; przełożyła Ewa Wojtczak.- Poznań : Zysk i S-

ka Wydawnictwo, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko seksualnie wykorzystywane , Nastolatki , Tajemnica , 

Wyspa , Zabójcy , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-irl.  

Nowości:  2019-05 
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Emocjonujący thriller psychologiczny o mrocznych rodzinnych sekretach, o których lepiej byłoby zapomnieć… 

Emma prowadzi idealne życie kochającej żony i oddanej matki. Gdy jej mąż, Alex, dostaje awans, decydują się 

przeprowadzić z odludnej wyspy do miasta. Jednak wraz ze sprzedażą domu może zostać odkryty jej 

najmroczniejszy sekret. Emma na skraju pola odnajduje grób młodego nauczyciela, który ją uwiódł, gdy była 

nastolatką. Teraz nie może jednak uwierzyć w to, co widzi - zakopane przez nią przed laty zwłoki zniknęły. Grób 

jest pusty. A to tylko początek… Przeszłość nie pozwoli o sobie zapomnieć...  

 

 

45. Miłe Natalii początki / Olga Rudnicka.- Warszawa : Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Siostry Sucharskie (postacie fikcyjne) , Czarny rynek , 

Kłamstwo , Poligamia , PRL , Przemytnictwo , Sztuka , Tajni współpracownicy służb 

specjalnych , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Skąd się wzięły Natalie? Ich ojcem był Jarosław Sucharski - kłamca i bigamista, przestępca czy tajny 

współpracownik? Dziesięcioletni Jarek - zdolny, inteligentny, sprytny i ambitny - zwrócił uwagę Kazimierza 

Kozibrody, oficera służb bezpieczeństwa. Ten wziął chłopca pod swoje skrzydła i pokierował jego dalszym 

życiem oraz karierą. Spełniwszy marzenie swego podopiecznego o studiach na wydziale historii sztuki, wychował 

sobie oddanego współpracownika, którego wykorzystywał do własnych celów. Ale wkrótce się okazało, że uczeń 

przewyższył mistrza… Jarosław Sucharski, zręcznie poruszając się w realiach socjalistycznej Polski, wkracza                 

w niebezpieczny świat czarnego rynku, przemytników dzieł sztuki, fałszerzy obrazów, handlarzy złotem                        

i brylantami. Niebawem przenosi swoje interesy na arenę europejską.  

 

 

46. Miłość z błękitnego nieba / Krystyna Mirek.- Wydanie 2., poprawione.- 

Warszawa : Edipresse Kolekcje, copyright 2019. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzień św. Walentego (14 lutego) , Kobieta , Kraków (woj. 

małopolskie) , Powieść , Romans 

Sygnatura:   WG-pol.  

Nowości:  2019-05 

 

 

Walentynkowy Kraków to dla wielu zakochanych jedno z najbardziej romantycznych miejsc na ziemi. Tu właśnie 

przybywa Angelika, która ma do podpisania najważniejszy kontrakt w karierze. Nie zawaha się przed niczym, 

byle tylko osiągnąć cel. Dla niej Kraków to miasto, z którego kiedyś uciekła i nie zamierza wracać do niełatwych 

wspomnień. Jest skoncentrowana na pracy i nie pozwala sobie na żadne sentymenty. Po drugiej stronie barykady 

stoi właściciel prężnie rozwijającej się firmy, prywatnie niepoprawny kobieciarz, choć z zasadami. On też chce 

podpisać ten kontrakt, ale na swoich warunkach. I również nie ma oporów, by korzystać ze wszelkich sposobów, 

które mogą do tego doprowadzić. Co się stanie w mroźną walentynkową noc? Kto zwycięży w biznesowych 

negocjacjach i w jaki sposób zakończy się próba osiągnięcia niemożliwego kompromisu? Z pozoru niewinny splot 

wydarzeń sprawi, że życie wielu osób bardzo mocno się zmieni.  
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47. Moja mama nieznajoma / Philippe Labro ; z języka francuskiego przełożył 

Stanisław Kroszczyński.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Labro, Henriette , Labro, Philippe (1936- ) , Matki i synowie , 

Pisarze francuscy , Rodzina , Tajemnica , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Trudne, właściwie niewykonalne zadanie dla pisarza: zmierzyć się z historią bardziej może intymną niż własna 

biografia: odtworzyć dzieje długiego życia własnej matki. Philippe Labro napisał emocjonalną biografię Netki, 

Mamiki, córki polskiego hrabiego i guwernantki. Osoby bez reszty oddanej swojej rodzinie - ukochanemu 

mężowi, dzieciom, wnukom, prawnukom - lecz kryjącej niebagatelne tajemnice. Jedną z nich jest udział w Ruchu 

Oporu, ukrywanie i pomoc Żydom, za co po wojnie otrzymała tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Inną - 

tajemniczy wielbiciel, artysta. Jeszcze inną - wielka nieobecna i niewiadoma, matka Mamiki, która znikła z życia 

córki we wczesnym dzieciństwie, a jednak cień Marie-Hélise powrócił po latach...  

 

 

48. Moje przyjaciółki z Ravensbrück / Magda Knedler.- Kraków : Mando - 

Wydawnictwo WAM, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne , 

Przyjaźń , Więźniowie obozów , Ravensbrück (niemiecki obóz koncentracyjny) , 

Wrocław (woj. dolnośląskie) , Wolsztyn (woj. wielkopolskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

W świecie, gdzie śmierć wydaje się nadzieją, ocalić może tylko przyjaźń. W otoczonym drutem kolczastym 

obozie zagłady zawiązuje się kobieca więź. Trwalsza od obozowych murów. Silniejsza od brutalnych uderzeń. 

Maria, Sabina, Bente i Helga – każda z nich trafiła do KL Ravensbrück z innego powodu. Każda była inna. 

Powieść inspirowana prawdziwymi świadectwami byłych więźniarek. Młoda pisarka znajduje przed drzwiami 

swojego domu rękopis, który zupełnie zmienia jej życie. Za wszelką cenę postanawia się dowiedzieć, kim były 

przyjaciółki z Ravensbrük. Książka zawiera wiersze Grażyny Chrostowskiej – polskiej poetki, która 18 kwietnia 

1942 roku została rozstrzelana w Ravensbrück razem z dwunastoma innymi kobietami.  

 

 

49. Morderstwo po północy / Jessica Fellowes ; tłumaczenie Robert Ginalski.- 

Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Przestępczość zorganizowana , Pracownicy 

domowi , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Anglia, lata 20. XX wieku W Asthall Manor, siedzibie arystokratycznej rodziny Mitfordów, trwa przyjęcie 

urodzinowe jednej z córek. Nastrój wesołej zabawy przerywa tragiczne wydarzenie. Dulcie Long, pokojówka 

powszechnie nielubianego arystokraty, odnajduje zwłoki swego pracodawcy. Natychmiast zostaje oskarżona                  
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o morderstwo, i rzeczywiście wszystko wskazuje na jej winę. Nie tylko znaleziono przy niej skradzioną podczas 

balu biżuterię, ale też na jaw wychodzą jej powiązania ze znanym londyńskim gangiem. Jednak Louise Cannon, 

służąca Mitfordów, nie wierzy w winę Dulcie. Rozpoczyna własne śledztwo. Szybko odkrywa powiązania między 

światem arystokracji i przestępców, a oba środowiska wydają się równie bezwzględne. Dążąc do prawdy, Nancy 

naraża się na śmiertelne niebezpieczeństwo.  

 

 

50. Mury / Hollie Overton ; przełożyła Agnieszka Patrycja Wyszogrodzka-Gaik.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Przemoc wobec kobiet , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Praca w więzieniu dla skazanych na śmierć nie była szczytem marzeń Kristy Tucker, ale kobieta jest wdzięczna za 

zajęcie, dzięki któremu może utrzymać syna i chorego ojca. Kiedy poznaje Lance’a Dobsona, wierzy, że jej życie 

odmieni się na lepsze. Po ślubie okazuje się jednak, że znalazła się w piekle pełnym strachu i przemocy. Kiedy 

brutalność Lance'a się nasila, Kristy postanawia ratować swoją rodzinę. Czy znajdzie w sobie tyle odwagi, by 

wykorzystać pomysł podsunięty jej przez więźniów... Czy będzie w stanie popełnić przestępstwo doskonałe?  

 

 

51. Nadzieje Olgi / Aneta Krasińska.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, copyright 

2018. 

(Małe tęsknoty / Aneta Krasińska ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Olga usiłuje wrócić do normalnego życia. Chodzi do pracy, zajmuje się domem i dziećmi i marzy o chwili, kiedy 

zostanie ogłoszony wyrok w sprawie śmierci jej ciotki Elżbiety. Ciągnąca się od kilku miesięcy sprawa właśnie 

dobiega końca. Jednak znaleziony pamiętnik Elżbiety rzuca nowe światło na całą sytuację, całkowicie odmieniając 

stosunek Olgi do sprawczyni wypadku. Kobieta nawiązuje kontakt z Kaliną, która staje jej się coraz bliższa. 

Tymczasem Lena odnosi wrażenie, że jest osaczona. Wciąż czuje na swoich plecach zimny oddech Adama. 

Ostatecznie decyduje się na wykonanie nieodwracalnego kroku.  

 

 

52. Najlepsze, co mnie spotkało / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacja romantyczna , Sekrety rodzinne , Ojcowie i córki , 

Podhale , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-05 
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Olga wyjeżdża na wakacje na Podhale. Ma zamieszkać u ojca, z którym od lat nie utrzymuje kontaktu. Od 

rozwodu rodziców Olga nie potrafi mu wybaczyć ani nie chce znać jego nowej rodziny. Wszystko wskazuje na to, 

że będzie to najgorsze lato w jej życiu... Do czasu, dopóki na jej drodze pojawia się młody góral - Janek. Rodzące 

się między nimi uczucie zostanie wystawione na niejedną próbę, gdy Olga odkryje pewną rodzinną tajemnicę, 

którą nią wstrząśnie. Czy miłość jest w stanie przetrwać wszelkie przeciwności?  

 

 

53. Nasze małe kłamstwa / Sue Watson ; przełożyła Joanna Grabarek.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Tajemnica , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Życie Marianne jest idealne. Jest żoną przystojnego chirurga, matką trojga wspaniałych dzieci, ma piękny dom               

w najlepszej dzielnicy. Nie musi nic robić. Ma tylko opiekować się swoją rodziną. Pewnego dnia na jej idealnym 

życiu pojawia się rysa. Dotąd Marianne sądziła, że doskonale rozumie swoje małżeństwo, ale prawda ma wiele 

twarzy. Im więcej Marianne odkrywa, tym częściej zadaje sobie pytanie, czy może sobie ufać, czy jednak powinna 

zacząć się bać?  

 

 

54. Nauczyciel tańca : rewolta / Anna Dąbrowska.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choreoterapia , Małżeństwo , Miłość , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

 

Kaja i Dominik, choć nie wierzyli w bajki, otrzymali od życia swój własny happy end, a ich szczęściem cieszyły 

się rzesze czytelniczek. Teraz lata małżeństwa pokazały bohaterom, że czasami trzeba zawalczyć o siebie                        

i wzniecić ogień miłości na nowo...  

 

 

55. Nie powiem / Clare Empson ; przełożyła Aga Zano.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Mutyzm , Pamięć , Trauma , Tajemnica , Toksyczne 

związki , Rodzina , Kobieta , Powieść psychologiczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Na skutek traumy Catherine traci zdolność mówienia. Nie jest w stanie nic powiedzieć nawet do męża i dzieci. 

Lekarze twierdzą, że jedynym sposobem, by odzyskała mowę, jest przeanalizowanie przez nią przeszłości. 
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Catherine musi więc zacząć od początku - od niego. Od Luciana. Miłości swojego życia. Poznała go na pierwszym 

roku studiów. Wciągnął ją do elitarnego kręgu swoich przyjaciół, których świat kręcił się wokół imprez i luksusu. 

Ona i Lucian tworzyli idealną parę. Aż do tej strasznej nocy, gdy wszystko się rozpadło...  

 

 

56. Niespodziewanie jasna noc / Renata Frydrych.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marzenia , Relacje międzyludzkie , Studenci , Wybory życiowe 

, Londyn (Wielka Brytania) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Kuba Sokołowski ma dwadzieścia lat, mieszka w Warszawie. Ma paczkę zwariowanych przyjaciół, piękną 

dziewczynę, Weronikę, i studiuje prawo. Jego marzeniem jest jednak aktorstwo. Kiedy do Polski ma przyjechać 

znany reżyser, Kuba decyduje się wziąć udział w castingu do roli Romea. Alice Green jest rówieśniczką Kuby. 

Mieszka w Londynie, jej pasją jest rysowanie. Właśnie została przyjęta na warsztaty dla młodych artystów i musi 

zdecydować, dokąd chce pojechać: do Pragi, Berlina czy Warszawy. Pewnej nocy rozmawiają na Skypie. Nie 

podejrzewają nawet, jak bardzo ta noc zmieni ich życie. Renata Frydrych w swej najnowszej powieści przenosi 

nas do Londynu i Warszawy, do teatru szekspirowskiego nad Tamizą i na nadwiślańską ławeczkę tuż przy 

warszawskiej Syrence. "Niespodziewanie jasna noc" to chwytająca za serce wielowątkowa opowieść o ludziach, 

którzy szukają miłości.  

 

 

57. Pacjentka / Alex Michaelides ; przełożyła Agnieszka Patrycja Wyszogrodzka-

Gaik.- Warszawa : W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Milczenie , Psychoterapeuci , Szpitale psychiatryczne 

, Zabójstwo , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Najbardziej oczekiwany thriller psychologiczny 2019 roku! Ceniona malarka i fotografka mody Alicia Berenson 

wiedzie życie, jakiego z pozoru każdy mógłby jej pozazdrościć. Jednak pewnego wieczoru, gdy jej mąż Gabriel 

wraca do domu, Alicia pięć razy strzela mu w głowę. Od tego momentu kobieta przestaje mówić. Nikt poza nią 

nie wie, co wydarzyło się tamtej nocy. Ostatecznie trafia do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego Grove. 

Pewnego dnia w tymże ośrodku rozpoczyna pracę psychoterapeuta Theo Faber. Zafascynowany postacią Alicii               

i jej historią Theo robi wszystko, co w jego mocy, aby dotrzeć do pacjentki i sprawić, żeby się przed nim 

otworzyła. Chce także rozwikłać zagadkę śmierci Gabriela. Poznając pacjentkę, psychoterapeuta nieoczekiwanie 

odnajduje coraz więcej podobieństw w ich losach. Dokąd zaprowadzą go ich rozmowy i co się stanie, jeśli Alicia 

wreszcie zacznie mówić?  
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58. Pan Chopin z Polski : blaski i cienie geniusza / Katarzyna Maria Bodziachowska.- 

Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chopin, Fryderyk (1810-1849) , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

 

"Pan Chopin z Polski" to niezwykle ciekawa literacka propozycja - dla wielbicieli muzyki, romantyzmu, a także 

życia co się zowie, z jego blaskami i cieniami, radością i cierpieniem. Nasz wybitny kompozytor i pianista 

Fryderyk Chopin ukazuje nam się całkowicie odbrązowiony - jako człowiek z krwi i kości, niewolny od słabości, 

dziwactw i grzechów, który nierzadko musi balansować nad przepaścią i płynąć pod prąd... Ostatecznie jednak - 

dzięki swoim utworom - staje się jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków na świecie, a jego nazwisko 

wyryte złotymi głoskami trafia na stałe do panteonu twórców muzyki klasycznej.  

 

 

59. Pęknięta korona / Grzegorz Wielgus.- Kraków : Wydawnictwo Initium, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rycerze , Kraków (woj. małopolskie ; okolice) , Powieść , 

Fantastyka , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

 

Kraków, rok 1273. Na brzegu Wisły zostaje odnalezione ciało brutalnie zamordowanego mężczyzny. W śledztwo 

angażuje się brat Gotfryd, doświadczony inkwizytor, mający za sobą dochodzenia w Prowansji oraz Italii 

przeciwko katarom i waldensom. U boku mnicha staje dwóch rycerzy z Małopolski - Jaksa, pogrążony                        

w dekadencji członek zasłużonego rodu Gryfitów, oraz Lambert z Myślenic, szlachcic drobnego znaku, a zarazem 

wybitny fechmistrz. Dawni kompani szybko natrafiają na ślady wiodące do ruin owianego złą sławą zamku 

Lemiesz. Poszukiwania zabójcy zostają jednak przerwane przez doniesienie o kolejnym zgonie. W zgorzałym 

dworze pewnego magnata zostaje odkryte ciało zwęglonego rycerza - zginął w czasie odprawiania pogańskiego 

rytuału przed obrazem, którego nawet ogień nie odważył się tknąć. Rozpoczyna się awanturnicza przygoda, 

prowadząca towarzyszy prosto w cień doliny mieczy. Teraz mogą ufać już tylko sobie nawzajem.  

 

 

60. Piętno von Becków / Joanna Jax.- Wydanie 1., dodruk, luty.- Chorzów : 

Wydawnictwa Videograf, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele , Niemcy (naród) , Oficerowie , Polacy , Życie 

codzienne , Europa , Polska , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Julia Kunis, prawnuczka Wernera von Becka, postanawia prześledzić dzieje rodu von Becków. W trakcie swoich 

wędrówek poznaje historyczkę Martę Landowską, spadkobiercę żydowskich jubilerów - Dawida Halperna                       
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i cynicznego poszukiwacza drogocennych pamiątek III Rzeszy - Toma Andersa. Odkrywając historię swojej 

rodziny i osób z nią związanych, Julia wkracza na niebezpieczną ścieżkę, która może zakończyć się dla niej 

tragicznie. Skrzywdzona przez ostatniego partnera nie chce wchodzić w kolejne związki, ale głos serca nie 

pozwala jej zapomnieć o sile uczuć. W trakcie sentymentalnej podróży do kraju przodków na jej drodze stają 

miłość i namiętność, które kolejny raz wygrywają ze zdrowym rozsądkiem. Jednak piętrzące się przeszkody                     

i strach przez kolejnym zranieniem wydają się nie do pokonania...  

 

 

61. Piosenki (nie)miłosne / Natalia Sońska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Tęsknota , Poczucie winy , Rozstanie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Igor stanął przed trudnym wyborem. Nie chce powiedzieć ukochanej niczego więcej niż to, co napisał w liście. 

Nie zrani jej jeszcze bardziej. A przede wszystkim nie złamie się i nigdy nie przyzna do prawdy. Nawet jeśli to 

najgorsza decyzja w jego życiu.  

 

 

62. Pozytywka / Agnieszka Lis.- Poznań : Czwarta Strona, copyright. 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marzenia , Młodzi dorośli , Poczucie straty , Trudne sytuacje 

życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

 

Gdy cichną weselne dzwony, nadchodzi proza życia  Monika nie wierzy własnemu szczęściu. Wystawny ślub, 

którego zazdrości jej cała wieś, bogaty i przystojny mąż oraz wspaniałe życie w okazałej willi teściów na 

warszawskim Żoliborzu. Wielkie miasto otwiera przed dziewczyną nowe możliwości, ale kryje też wiele pokus. 

Coraz częściej ulega im Robert, który nawet w oczach żony przestaje być księciem z bajki. Młodych łączy jednak 

marzenie o dziecku. Gdy więc w wigilijny wieczór Monika ujawnia rodzinie wynik testu ciążowego, nic jeszcze 

nie zapowiada tragedii… „Pozytywka” to słodko-gorzka opowieść o marzeniach, które potrafią się spełniać                 

w zaskakujący sposób. O samotności pośród ludzi, którzy nie potrafią ze sobą rozmawiać. Wreszcie o stracie, 

która wyzwala najgorsze instynkty, ale też wielką siłę.  

 

 

63. Punkt zwrotny / Danielle Steel ; tłumaczenie Agnieszka Myśliwy.- Kraków : 

Między Słowami, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amerykanie , Lekarze , Ratownictwo medyczne , Szkolenie 

zawodowe , Terroryzm , Paryż (Francja) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-05 
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Bill, Stephanie, Wendy i Tom to lekarze pogotowia ratunkowego, najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie.                    

W życiu prywatnym obrali jednak zupełnie różne ścieżki. Bill po rozwodzie z żoną arystokratką całkowicie 

poświęca się pracy. Stephanie usiłuje pogodzić karierę z wychowaniem ukochanych synów. Wendy tkwi                        

w związku bez przyszłości, a przystojny Tom łamie kobietom serca, lecz żadnej nie pozwala się do siebie zbliżyć. 

Pewnego dnia zostają zaproszeni do Paryża na prestiżowe szkolenie z udzielania pomocy ofiarom katastrof. 

Miasto miliona świateł oferuje im ekscytującą przygodę i mnóstwo możliwości. Jednak nowe umiejętności 

przydadzą się im szybciej, niż myśleli. Kiedy w mieście dochodzi do ataku, natychmiast zostają zaangażowani do 

pomocy. Czy decyzje, które będą musieli podjąć w ułamku sekundy, zaważą na ich dalszym życiu? Dla kogo 

paryski wyjazd okaże się prawdziwym punktem zwrotnym?  

 

 

64. Randka z Hugo Bosym / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Warszawa : Burda Media 

Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agencje reklamowe , Kobieta , Osoby samotne , Przypadek , 

Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Historia miłosna, która mogłaby być Twoja! Lekko, romantycznie, zadziornie – Agnieszka Lingas-Łoniewska                

w najlepszej formie! Zmysłowa, rozpalająca wyobraźnię i poruszająca serca historia dwojga ludzi, których 

połączył pech, a może… zrządzenie losu? Jagoda Borówko, trzydziestokilkuletnia szefowa działu w agencji 

reklamowej we Wrocławiu, ma talent do pakowania się w kłopoty. Właśnie zakończyła nieudany związek                       

z jednym ze swoich najważniejszych klientów i leczy złamane serce. Gdy w drodze na ślub przyjaciółki wdaje się 

w kłótnię z nieziemsko przystojnym nieznajomym, nie ma pojęcia, że zarówno tarapaty, jak i tajemniczy 

mężczyzna zagoszczą w jej życiu na dłużej. Hugo Bosy – bo tak nazywa się przystojniak – jest czarujący, 

seksowny i… wkrótce okazuje się nowym szefem Jagody. Choć oboje starają się być profesjonalni, nie jest im 

łatwo oprzeć się wzajemnemu przyciąganiu. Jakby tego było mało, były chłopak kobiety postanawia znowu 

zawalczyć o jej względy… Zmysłowa powieść bestsellerowej autorki ponad 30 książek to więcej niż płomienny 

romans. To przejmująca opowieść o zaczynaniu życia na nowo. Hugo Bosy niemal z dnia na dzień porzucił 

prowadzoną przez siebie jedną z najlepszych agencji reklamowych w Polsce i przeprowadził się z Warszawy do 

Wrocławia. Niechętnie mówi o swojej przeszłości, ale poznana przypadkiem piękna i nietuzinkowa Jagoda budzi 

w nim dawno zapomniane uczucia i pożądanie, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. Choć mężczyzna był 

pewien, że raz na zawsze skończył z miłością, zwariowana, pyskata i zjawiskowa panna Borówko mocno 

zachwiała jego postanowieniem. Ale czy Jagoda na pewno jest wolna? I czy Hugo odważy się otworzyć przed nią 

zranione serce? Mogłoby się wydawać, że gdy los krzyżuje drogi dwójki samotnych i atrakcyjnych ludzi, między 

którymi wybucha namiętność, szczęśliwe zakończenie to tylko kwestia czasu. Agnieszka Lingas-Łoniewska, 

zwana przez fanów i recenzentów Dilerką Emocji, udowadnia, że prawdziwa miłość potrzebuje więcej niż tylko 

pożądania. Choć niewątpliwie odrobina pikanterii nadaje uczuciu smaku…  

 

 

65. Rejs ku miłości / Julia Quinn ; przekład Agnieszka Kowalska, Joanna Nałęcz.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Piraci , Uprowadzenie , Powieść , Romans 

historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-05 
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Ona znalazła się w nieodpowiednim miejscu… On znalazł ją w nieodpowiednim czasie...Czy dwa fatalne zbiegi 

okoliczności mogą dać jeden ideał? Pełna temperamentu panna Poppy Bridgerton poślubi tylko mężczyznę 

interesującego, inteligentnego i żądnego przygód, jak ona sama. Niestety w londyńskich salonach jeszcze takiego 

nie spotkała. I oto podczas wizyty nad morzem natrafia na kryjówkę przemytników. Lecz rozkoszny dreszczyk 

emocji przeradza się w przerażenie, gdy Poppy zostaje porwana przez piratów i dostarczona na pokład ich okrętu - 

wprost do kajuty kapitana… Kapitan Andrew Rokesby od początku wie, że piękna dziewczyna w jego kajucie 

oznacza kłopoty. Nie przeczuwa jednak, że rozpoczyna rejs pełen przygód i niespodzianek. Zwłaszcza że oboje 

nie mogą wyjawić sobie całej prawdy…  

 

 

66. Rodzanice / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2019. 

 

 

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

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

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-05 

 

 

Zbliża się krwawy superksiężyc. Mieszkańcy maleńkich Rodzanic boją się, że ta niezwykła pełnia uwolni z dawna 

uśpionego demona. Tymczasem na zamarzniętym, smaganym zimowym wichrem jeziorze znaleziono ciało 

zamordowanej dziewczyny. Jest przykryta kocem. Gdyby nie to, że jakieś zwierzę poszarpało jej rękę, 

wyglądałaby, jakby spokojnie spała. Tego samego dnia umiera pewna dziennikarka. W ostatnich słowach 

przestrzega byłą komisarz Klementynę Kopp przed wilkołakiem. Wkrótce emerytowana policjantka znika bez 

śladu… Pojawiają się sugestie, że to Kopp dokonała zbrodni. Tylko aspirant Daniel Podgórski wierzy, że dawna 

koleżanka jest niewinna. Jaki sekret skrywa sam Podgórski? Dlaczego odpowiedzi warto szukać w szklanej kuli? 

Ile prawdy jest w anonimie zapowiadającym śmierć wszystkich mieszkańców Lipowa? I kto tak naprawdę czai się 

w ciemności?  

 

 

67. Rozkosze namiętności / Sabrina Jeffries ; przełożyła Ewelina Kowalczyk-Kurzaj.- 

Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2019. 

(Niepoprawni uwodziciele / Sabrina Jeffries ; [4]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Małżeństwo , Udawane związki , Anglia (Wielka 

Brytania) , Powieść obyczajowa , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-05 

 

 

Niall Lindsey przed laty musiał uciekać z Anglii po tym, jak zabił człowieka w honorowym pojedynku. Miał 

wówczas nadzieję, że jego ukochana Brilliana Payne ucieknie razem z nim, a w najgorszym wypadku zaczeka na 

jego powrót. Uparta Brilliana postąpiła jednak inaczej. Teraz rozgoryczony i cyniczny Niall może wrócić do kraju, 

pod warunkiem jednak, że wykona dla rządu pewne zadanie w bliskiej współpracy z ukochaną sprzed lat. Dla 

obojga udawanie pary narzeczonych jest niezwykle trudne, przywołuje bowiem żal i poczucie krzywdy, ale też 

wydobywa na nowo dawno pogrzebane uczucia. Odkrywając kolejne sekrety z przeszłości, dawni narzeczeni 

zbliżają się znów do siebie. Czy rozkosze odkrytej na nowo namiętności uleczą ich złamaną miłość?  
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68. Serce jak głaz / Diana Palmer ; tłumaczenie Katarzyna Ciążyńska.- Warszawa : 

HarperCollins Polska, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kowboje , Wyoming (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Ren Colter należy do najbogatszych osób w okolicy, ale nie afiszuje się z majątkiem. Zamknięty w sobie                            

i zdystansowany, leczy rany po nieudanym związku. Kiedy pod wpływem impulsu proponuje pomoc Meredith, na 

którą poluje płatny zabójca, w kolejnej sekundzie już żałuje tej decyzji. Ta drobna, śliczna blondynka budzi w nim 

instynkt opiekuńczy, a przecież po tym, jak zdradziła go narzeczona, Ren postanowił zamienić serce w kamień. 

Jakby zapomniał, że uczucia rządzą się swoimi prawami i czasami nie ma sensu z nimi walczyć.  

 

 

69. Serce z szuflady / Agnieszka Jeż.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Dom pod trzema lipami / Agnieszka Jeż ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sekrety rodzinne , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Na palcu błyszczał diament, w szafie wisiała piękna sukienka, a serce Klary przepełniała radość. Jeszcze chwila              

i zmieni marzenie w rzeczywistość - uda jej się ułożyć życie, przez które pójdzie pod ramię ze swoim idealnym 

mężem. Nie to co mama. I babcia. I prababcia. Kobiety z jej rodziny nie miały szczęścia do mężczyzn. I do 

małżeństwa. Gdy Paweł tuż przed ślubem „zwraca jej wolność”, Klara uznaje, że to coś więcej niż przypadek lub 

pech. To musi być fatum. Jak inaczej bowiem wytłumaczyć fakt, że od stu lat żadna Majewska nie wyszła za mąż? 

Wyjeżdża do Krakowa, by zająć się mieszkaniem po niedawno zmarłej prababci Emilii. Kamienicę „Pod Trzema 

Lipami” w 1907 roku wybudował prapradziadek Jan Majewski, ostatni mężczyzna w rodzie. Podróż, która miała 

być zamknięciem pewnego etapu, nieoczekiwanie staje się niezwykłą wyprawą w miniony czas. Klara odkrywa 

kolejne tajemnice w rodzinnej historii, próbując spleść z tych złapanych nitek odpowiedzi na dręczące ją pytania. 

Czy zanurzona w przeszłości nie przeoczy tego, co los jej teraz podsuwa?  

 

 

70. Skok w króliczą norę / Adrianna Michalewska, Izabela Szolc.- Warszawa : 

Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Osoby w wieku średnim , Wybory życiowe , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Kiedy dziewczęta stają się kobietami, a dziewczęce marzenia bezpowrotnie odchodzą w przeszłość, wydaje się, że 

nic dobrego nie może się już wydarzyć. Bohaterki nie wiedzą, że los szykuje im niejedną niespodziankę. Monika, 
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Iza, Amelia i Paula kończą właśnie czterdzieści lat, a życie wciąż zmusza je do kolejnych, często dramatycznych, 

wyborów. Ale jak tu być dorosłą, skoro wciąż jeszcze nie poukładało się swoich życiowych planów? Starzy 

rodzice powoli odchodzą w smugę cienia. Monika musi się pogodzić z tym, że Irena nie jest już wszechmocną 

panią profesor, Amelia szuka wytłumaczenia dla swojego przegapionego życia, Iza nieoczekiwanie zawiązuje 

sojusz z pewną odważną gosposią, a Paula... Paula wikła się w kłopoty, od których przez całe życie uciekała. Jak 

dziewczyny radzą sobie z dorosłością? Czy pośród morza kłopotów pojawi się czasami wysepka nadziei? A choć 

upływający czas nigdy nie jest łaskawy, każdemu, i to wcale nie tak rzadko, zdarzają się chwile prawdziwej 

radości i wielkiego szczęścia!  

 

 

71. Słońce za horyzontem / Magdalena Kołosowska.- Poznań : Wydawnictwo Replika, 

copyright 2019. 

(Lepsze jutro / Magdalena Kołosowska ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ciąża , Dziennikarze , Kobieta , Rodzeństwo , Relacje 

międzyludzkie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

Kinga jest spełnioną zawodowo dziennikarką i oddaną żoną, której do pełni szczęścia brakuje jedynie dziecka. 

Kiedy wydaje się, że wszystko jest na najlepszej drodze i jej marzenie o pełnej rodzinie ma wreszcie szansę się 

ziścić, zaczynają nadciągać czarne chmury. Jej poukładane życie wali się z wielkim hukiem, a mała stabilizacja,             

z której była tak dumna, okazuje się zamkiem zbudowanym na piasku. Jednak światło za horyzontem przecież 

zawsze zwiastuje nowy dzień, więc i Kindze, która przestała wierzyć w szczęście, pewnego dnia znów zaświeci 

słońce.  

 

 

72. Strach / Dirk Kurbjuweit ; z języka niemieckiego przełożył Łukasz Kuć.- Katowice : 

Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Sąsiedztwo (socjologia) , Stalking , Berlin 

(Niemcy) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Wydaje się, że kupno mieszkania w pięknej starej kamienicy będzie zwieńczeniem spokojnego mieszczańskiego 

życia Randolpha Tiefenthalera. Kiedy pan Tiberius, sąsiad z sutereny, stawia przed jego drzwiami ciasto, ani 

Randolph, ani jego rodzina nie przeczuwają, co ich wkrótce czeka. Sytuacja szybko staje się nie do zniesienia. Pan 

Tiberius obserwuje żonę Randolpha, a następnie zaczyna pisać listy, z początku miłosne, potem zaś pełne 

oszczerstw. W końcu składa doniesienie o rzekomo popełnionym przez nią przestępstwie. Małżeństwo przeżywa 

kryzys. Sama obecność sąsiada zatruwa życie rodziny. Randolph długo wierzy w skuteczną pomoc stosownych 

władz, lecz te okazują się bezsilne wobec stalkera. Poczucie zagrożenia wyniszcza psychicznie ofiary, zwłaszcza 

Randolpha, którego dzieciństwo naznaczył lęk. Jego ojciec, pasjonat broni, zmuszał syna do nauki strzelania,                  

w związku z czym chłopiec nieustannie obawiał się najgorszego. Relacje ojca z synem od dawna nie układają się 

najlepiej, jednak teraz, w tej dramatycznej sytuacji, Randolphowi przychodzi do głowy straszliwa myśl…  
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73. Sześć dni w grudniu / Jordi Sierra i Fabra ; z katalońskiego przełożyła Rozalya 

Sasor.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

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

Faszyzm , Policjanci , Złodzieje , Barcelona (Hiszpania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Spisek, duchy przeszłości, niepowtarzalny klimat miasta wciąż leczącego rany po wojnie i prawo, które                          

w Barcelonie miesza się z bezprawiem… Barcelona, grudzień 1949 roku. Lenin, drobny złodziejaszek i informator 

inspektora Miquela Mascarella, trafia w sam środek międzynarodowej intrygi - okradziony przez niego brytyjski 

turysta okazuje się w rzeczywistości członkiem organizacji Monument Men tropiącej skradzione przez 

hitlerowców dzieła sztuki. Przybył do Barcelony śladem zbiegłego nazisty, który ukrył się w niej z łupem wartym 

wystarczająco dużo, by chcieć za niego zabić. I rzeczywiście - wkrótce Brytyjczyk ginie zagadkową śmiercią,                 

a Lenin wpada w prawdziwe kłopoty. Mascarell próbuje rozwikłać zagadkę, zanurzając się w trzewia 

zdruzgotanego podczas wojny domowej miasta. I chociaż nieustannie czuje na karku oddech komisarza Amadora, 

rodzina Lenina burzy jego spokój, a kolejne morderstwa komplikują sprawę, inspektor raz jeszcze stawi czoła 

duchom przeszłości, starając się działać zgodnie ze swoimi zasadami i etyką.  

 

 

74. Tacet a mortuis / Amo Jones ; przełożyła Monika Wiśniewska.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2019. 

(Elite Kings Club / Amo Jones ; 3) 

 

 

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

Powieść erotyczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-nowozel. 

Nowości:  2019-05 

 

 

Madison po raz kolejny czuje się oszukana. Bishop ukrywał przed nią więcej sekretów, niż sądziła. Nie 

spodziewała się, że mógł zataić przed nią tak ważne fakty z jej przeszłości. Dziewczyna wie, że nie może nikomu 

ufać. Robi więc to, co potrafi najlepiej, i szuka pocieszenia w ramionach Nate'a. Zrobi wszystko, żeby złamać 

serce Bishopowi. Jednak on też znajdzie sposób na to, aby zadać Madison ból. Do jego życia powraca była 

dziewczyna, która teraz chce mieć go tylko dla siebie.  

 

 

75. Tam gdzie jesteś / Tomasz Betcher.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezdomność , Osoby po rozwodzie , Relacje międzyludzkie , 

Trudne sytuacje życiowe , Jantar (woj. pomorskie, pow. nowodworski, gm. Stegna) , 

Polska , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-05 

 

 

Jest jak w piosence: kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością. Oboje na życiowym zakręcie, potrzebują 

wsparcia i bliskości jak nigdy wcześniej. Czy będą umieli znaleźć je w sobie nawzajem? Ania Turska ma trudny 
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okres w życiu. Zamierza na dobre uwolnić się od męża, domowego tyrana. Za nią już wyprowadzka z domu                     

i złożenie pozwu rozwodowego, teraz czas na uporządkowanie reszty spraw. Powinna wreszcie sprzedać domek 

letniskowy, który odziedziczyła po ojcu. Gdy przyjeżdża do Jantaru, aby zrobić zdjęcia, zastaje tam Adama, 

bezdomnego, który znalazł tu schronienie na nadchodzącą jesień i zimę. Nieoczekiwanie nawiązuje się między 

nimi nić porozumienia. Ta znajomość to czyste szaleństwo, ale... może większym szaleństwem byłoby nie 

spróbować?  

 

 

76. Tego kwiatu jest pół światu / Marta Radomska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

(Z Książką Jej do Twarzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kobieta , Mężczyzna , Relacje międzyludzkie , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-05 

 

 

Zaczytaj się w nowej serii komedii obyczajowych Marty Radomskiej! Majka ma jedną wadę, która znacząco 

wpływa na jej życie uczuciowe: nie potrafi podrywać facetów. A nie ma nic gorszego niż bierne czekanie na 

pierwszy krok z ich strony. Większość z nich sprawia wrażenie, jakby przyszli na świat z pieczątką: „Niezdatny 

dla Mai Kostrzewskiej”. Niezdatny, bo zajęty, bo zdradza, bo kłamie, bo liczba wytatuowanych wzorków na jego 

ciele przekracza akceptowalną granicę. Tym razem po prostu MUSI być wreszcie inaczej! Czy opiekuńczy Robert 

okaże się dobrym wyborem? Jak bardzo w życiu Majki namieszają tatuaże? A może lepiej jednak nie ufać nikomu 

poza własnym kotem?  

 

 

77. Trauma / Max Czornyj.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eryk Deryło (postać fikcyjna) , Policjanci , Przestępstwa ze 

szczególnym okrucieństwem , Psychopaci , Zabójstwa seryjne , Znieważenie zwłok , 

Lublin (woj. lubelskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2019-05 

 

 

Powrót kultowej serii z Erykiem Deryło! W duecie z podkomisarz Tamarą Haler, Deryło dołączy do makabrycznej 

gry szaleńca. Czy nie byłoby pięknie, gdybyśmy wszyscy się zabawili? Całe dzielnice, osiedla i miasta? Uwierzcie 

mi, że wspaniale jest podarować komuś szczęście. Darowując pecha, mówi się trudno. Tak musiało być. Amen. 

Do redakcji jednej z lubelskich gazet trafia nietypowy list. Nadawca, nazywający siebie Mistrzem Gry, domaga się 

jego publikacji. Ogłasza rozpoczęcie "Gry w szczęście", nie podając jednak żadnych reguł. Każdy może dołączyć 

do makabrycznej rozgrywki. Chętnych nie brakuje. Tymczasem w opuszczonej ruderze odnalezione zostają 

bestialsko okaleczone zwłoki. Wszystko wskazuje na to, że gdyby nie pechowy zbieg okoliczności, ofiara 

mogłaby przeżyć... To dopiero początek. Kolejne osoby giną w okrutnych męczarniach. Do gry o najwyższą 

stawkę włącza się Eryk Deryło i podkomisarz Tamara Haler. Mistrz Gry coraz mocniej wciąga ich w świat 

własnych, chorych fantazji. Szczęście czy pech? Życie czy śmierć? Właśnie dołączyłeś do gry.  
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78. Tron Cezara / Steven Saylor ; przekład Janusz Szczepański.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2019. 

(Roma sub rosa / Steven Saylor) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cezar (100-44 p.n.e.) , Gordianus Poszukiwacz (postać 

fikcyjna) , Prywatni detektywi , Spisek , Starożytny Rzym , Powieść historyczna , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2019-05 

 

Rzym po wojnie domowej, rok 44 p.n.e. Zwycięski Juliusz Cezar ułaskawił pozostałych przy życiu wrogów                      

i wynagrodził przyjaciół. Teraz zamierza wyruszyć na podbój królestwa Partów – przedtem jednak musi załatwić 

parę spraw. Gordianus Poszukiwacz, który życie strawił na pracy detektywa, doczekał się awansu do warstwy 

ekwitów i podjął ostateczną decyzję: czas na emeryturę. Jednakże rankiem 10 marca najpierw wzywa go Cycero,  

a potem sam Cezar. Obaj proszą o to samo – by się dowiedział, czy ktoś nie knuje zamachu na dyktatora. Cezar 

postanowił też obdarzyć Poszukiwacza zaszczytem, który odmieniłby losy całej rodziny. Miałoby to nastąpić                   

w idy marcowe. Jak się okazuje, spisek niejedno ma imię. Termin się zbliża i co najmniej jedna zbrodnia wydaje 

się nieunikniona.  

 

 

79. Trzy razy M / Justyna Chrobak.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przeprowadzka , Samorealizacja , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Kiedy życie 27-letniej Małgosi rozpada się w drobny mak, dziewczyna postanawia w raz na zawsze odciąć się od 

przeszłości. Wyjeżdża z Wrocławia i zatrzymuje się u starszej siostry, która pomaga jej stanąć na nogi. Nowe 

otoczenie, nowi ludzie, nowa praca... Małgosia czuje, że właśnie rozpoczyna się kolejny rozdział jej życia i jest                 

z tego dumna. Nawet niesympatyczny szef nie stanowi dla niej większego problemu. Ale jak to zwykle                          

z przeszłością bywa, ta lubi powracać w najmniej odpowiednich momentach. Dlatego pewnego dnia dziewczyna 

będzie musiała raz jeszcze spojrzeć w twarz mężczyźnie, od którego starała się uciec... Czy to, co wywalczyła dla 

siebie w nowym miejscu, przepadnie? Czy czarne chmury, które się nad nią zbierają, przyniosą w końcu 

oczyszczającą burzę?  

 

 

80. Tylko niewinni / Rachel Abbott ; przełożyła Joanna Dziubińska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tom Douglas (postać fikcyjna) , Działalność charytatywna , 

Kobieta , Osoby zaginione , Śledztwo i dochodzenie , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Kobiety rzadko zabijają z zimną krwią. Kiedy znany filantrop zostaje znaleziony martwy, nikt nie ma wątpliwości, 
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że mordercą jest kobieta. Precyzja, z jaką wszystko zostało zaplanowane wskazuje, że nie było w tym ani pasji, ani 

przypadku. To była egzekucja. Ofiara była powszechnie szanowana za charytatywną pracę i pomoc przemycanym 

z Europy Środkowej prostytutkom. Kiedy jedna z nich znika, detektyw Tom Douglas jest przekonany, że obie 

sprawy się ze sobą łączą. Śledztwo jednak nie przynosi żadnych rezultatów, a presja środowiska jest coraz 

silniejsza. Dopiero kiedy na jaw wychodzi przerażający sekret, detektyw uświadamia sobie, że to coś więcej niż 

zwykła sprawa morderstwa. Niezależnie od zakończenia, musi zmierzyć się z trudnym dylematem. Czy ukarać 

winnego, czy chronić niewinnych. 

 

 

81. Widzę cię / Lisa Jewell ; przełożyła Danuta Śmierzchalska.- Warszawa : Edipresse 

Kolekcje, copyright 2019. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osiedle , Popęd płciowy , Prześladowanie , Relacje 

międzyludzkie , Tajemnica , Zabójstwo , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2019-05 

 

 

Chciałabyś znaleźć własny kąt. Ale na razie koczujesz w pokoju gościnnym swojego starszego brata. I wtedy - 

całkiem nieoczekiwanie - spotykasz mężczyznę z sąsiedztwa. To dyrektor miejscowego liceum. Jest od ciebie dwa 

razy starszy. I niezwykle atrakcyjny. Wkrótce zdajesz sobie sprawę, że go obserwujesz. Cały czas. Nie wiesz 

jednak tego, że ktoś obserwuje ciebie. Ani tego, że coś, co zaczęło się jako niewinne zauroczenie, szybko 

przeradza się w mroczną, śmiertelną obsesję.  

 

 

82. Wisząca dziewczyna / Jussi Adler-Olsen ; z języka duńskiego przełożyła Joanna 

Cymbrykiewicz.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2019. 

(Departament Q / Jussi Adler-Olsen) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Carl Mørck (postać fikcyjna) , Banki , Korupcja , Nastolatki , 

Przemoc w rodzinie , Przestępczość zorganizowana , Bornholm (Dania ; wyspa) , 

Dania , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-duń. 

Nowości:  2019-05 

 

W samym środku zasłużonej porannej drzemki w piwnicy komisariatu policji Carl Morck, szef Departamentu Q, 

dostaje telefon od kolegi pracującego na wyspie Bornholm. Morck nie jest zachwycony tym, że próbuje mu się 

wcisnąć nową sprawę, a kilka godzin później dowiaduje się czegoś, co sprawia, że także jego krnąbrna asystentka 

Rose wścieka się bardziej niż zazwyczaj. Carl nie ma wyboru - pod jego wodzą Departament Q będzie musiał się 

zmierzyć z tragiczną, niemal nierozwiązywalną sprawą pewnej siedemnastolatki, którą znaleziono wiszącą na 

drzewie. Śledztwo zaprowadzi ich na daleki Bornholm, w sam środek kultu słońca. Carl, Assad, Rose i Gordon, 

nowy członek ekipy, będą próbowali udaremnić serię kolejnych morderstw oraz powstrzymać utalentowanego 

manipulatora, który nie pozwoli, by coś - lub ktoś - stanęło mu na drodze.  
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83. Wyspa Camino / John Grisham ; z angielskiego przełożył Jan Kraśko.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biblioteki akademickie , Kradzież , Rękopisy , Księgarze , 

Pisarze , Spisek , Śledztwo i dochodzenie , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , 

Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-05 

 

 

Świat książek może być o wiele bardziej mroczny i niebezpieczny, niż ci się wydaje… Białe kruki, niepozorni 

antykwariusze i niebanalna historia kryminalna! Księgarnia, szelest przewracanych kartek, usypiająca atmosfera… 

Nudno, prawda? A co, jeżeli ten spokojny, pokryty kurzem świat ma drugie oblicze? Pełne złodziei, handlarzy 

trefnymi białymi krukami, romansów, zdrad i spisków..? Zaczyna się od skoku. Udanego - przestępcy kradną                  

z biblioteki Uniwersytetu Princeton manuskrypty. Dziwna kradzież? Niekoniecznie. To skarb - zostały 

ubezpieczone na 25 milionów dolarów… Czy cokolwiek może łączyć ten brawurowy skok z niepozornym 

Bruce’em Cable’em, który prowadzi księgarnię w sennym miasteczku Santa Rosa na wyspie Camino? Niewielu 

ludzi wie, że Bruce prawdziwe pieniądze zarabia na handlu białymi krukami. Być może dowie się tego Mercer 

Mann, młoda pisarka z problemami finansowymi, która zostaje wynajęta przez tajemniczą kobietę zlecającą jej 

poznanie sekretów księgarza…  

 

 

84. Z zimną krwią / Robert Bryndza ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erica Foster (postać fikcyjna) , Policjanci , Seryjni zabójcy , 

Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2019-05 

 

 

Kiedy Erika Foster otwiera zardzewiałą walizkę, znajduje w niej rozczłonkowane ciało młodego mężczyzny i choć 

wiele już widziała w swojej karierze, to z podobnym widokiem ma do czynienia po raz pierwszy. Dwa tygodnie 

wcześniej znaleziono identyczną walizkę z ciałem młodej kobiety. Co łączy dwa morderstwa? Kiedy Foster wraz  

z zespołem zaczynają śledztwo, szybko orientują się, że to przypadek seryjnego mordercy, który już zaplanował 

kolejny ruch i zawsze jest przed nimi o krok. Gdy policjanci są co raz bliżej schwytania mordercy, Erika zostaje 

ofiarą brutalnego ataku. Zmuszona do odpoczynku w domu, nie zważa na pogróżki i za wszelką cenę chce wrócić 

do pracy. Walizek przybywa, a na dodatek w śmiertelnym niebezpieczeństwie znalazły się bliźniaczki jednego                 

z kolegów detektyw. Czy uda jej się je uratować zanim będzie za późno? Czas mija nieubłaganie szybko, a kiedy 

główny podejrzany zostaje namierzony, Foster odkrywa, że morderca nie działa w pojedynkę.  

 

 

85. Zaginiona córka / Gill Paul ; przełożyła Anna Gralak.- Kraków : Mando - 

Wydawnictwo WAM, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maria (wielka księżna Rosji ; 1899-1918) , Romanowowie 

(dynastia) , Sekrety rodzinne , Rosja , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-05 
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Rodzinna tragedia. Różne oblicza miłości. I długo skrywany sekret. Lato 1918. Życiu Romanowów zagraża 

śmiertelne niebezpieczeństwo. Osiemnastoletnia księżna Maria jest więziona wraz z resztą rodziny w ponurym 

domu w Jekaterynburgu. Jej jedyną rozrywką są tajemne spotkania ze strażnikami, które stają się czymś więcej niż 

tylko niewinnym flirtem. Maria nie zdaje sobie sprawy z tego, że właśnie ważą się jej losy…  55 lat później. Kiedy 

Val słyszy ostatnie słowa swojego ojca: „Nie chciałem jej zabić”, jest oszołomiona. Zaczyna poszukiwać prawdy  

o przeszłości. To, co odkrywa, stawia ją przed jedną z wielkich tajemnic historii… Czy znajdzie odwagę, by 

dowiedzieć się, co zdarzyło się naprawdę? Zaginiona córka to niezwykle wzruszająca historia o prawdziwej 

miłości i ogromnej tragedii. Czy uda się rozwikłać tajemnicę, która łączy dwie rodziny?  

 

 

86. Zamiana / Rebecca Fleet ; przełożyła Aga Zano.- Warszawa : Wydawnictwo 

Marginesy, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Problemy małżeńskie , Stalking , Zamiana mieszkań , Londyn 

(Wielka Brytania) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Uważaj, kogo wpuszczasz do domu... To miał być dla nich wyjątkowy tydzień: z dala od codziennej rutyny, 

dziecka i zmartwień. Nowy początek dla pogrążonego w kryzysie związku. Caroline i Francis zamienili swoje 

mieszkanie w mieście na elegancki dom na drogim przedmieściu Londynu. Jednak Caroline szybko zaczyna 

odczuwać niepokój: kwiaty w łazience, muzyka w salonie - dla kogoś, kto jej nie zna, mogłyby wydawać się 

przypadkowe, jednak ona wie, że zostały wybrane specjalnie dla niej. Kiedy znaczących nawiązań do jej dawnego 

życia pojawia się coraz więcej, Caroline obawia się, że osoba, o której przez ostatnie lata starała się zapomnieć, 

szaleńczo pragnie powrócić do jej życia. A jej powrót oznacza, że Caroline i jej rodzina będzie musiała ponieść 

wysoką cenę za błąd popełniony w przeszłości.  

 

 

87. Złota klatka / Camilla Läckberg ; przełożyła Inga Sawicka.- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, 2019. 

(Thriller psychologiczny / Camilla Läckberg ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Rozwód , Zemsta , Zdrada małżeńska , 

Fjällbacka (Szwecja) , Sztokholm (Szwecja) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2019-05 

 

 

„Złota klatka” to trzymający w napięciu thriller o determinacji, sile charakteru i brutalnej zemście. Pierwsza część 

nowej serii królowej szwedzkiego kryminału. Inteligentna i piękna Faye ma wszystko - wspaniałego męża, 

ukochaną córeczkę i luksusowy apartament w najlepszej dzielnicy Sztokholmu. Jednak pozory mogą mylić... Jej 

idealne życie to w rzeczywistości desperackie próby zadowolenia Jacka. Dręczona przez mroczne wspomnienia               

z Fjällbacki, Faye coraz częściej czuje się jak zamknięta w złotej klatce. Nie może pozbyć się wrażenia, że 

poświęciła swoje ambicje na rzecz mężczyzny, który coraz bardziej się od niej oddala. Kiedy Jack i ich córka 

Julienne nie wracają z rejsu łodzią, a policja dostrzega w mieszkaniu kałużę krwi, podejrzenie szybko spada na 

męża Faye. Co przed nią ukrywa? Czy zabił własną córkę? Nic w życiu Faye nie będzie już takie, jak do tej pory.  
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88. Zostały po niej sekrety / Diane Chamberlain ; przełożył Michał Juszkiewicz.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Oparzenie , Osoby zaginione , Pożar , 

Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Sara Weston wychodzi do sklepu i… znika. Dlaczego samotna matka porzuciła swojego poparzonego syna? Odtąd 

siedemnastoletni Keith sam musi się zmagać z demonami przeszłości i bolesnymi sekretami, które zostawiła mu  

w spuściźnie. Keith otarł się o śmierć w pożarze, któremu winna była Maggie. To potworne przeżycie okaleczyło 

go fizycznie i emocjonalnie. Pozbawiony środków do życia, z bólem radzi sobie tylko dzięki bardzo silnym lekom. 

Jest odcięty od świata, przepełniony gniewem. Dziewiętnastoletnia Maggie spędziła rok w więzieniu za 

spowodowanie pożaru, w którym zginęły trzy osoby, a wiele innych ucierpiało. Wraca do domu, ale wciąż dręczą 

ją wyrzuty sumienia. Znała Keitha od dziecka, był jej towarzyszem zabaw, a niedawno okazało się… że mają 

wspólnego ojca. I właśnie ta dziewczyna, której Keith nienawidzi, jest teraz jedyną rodziną, jaka mu pozostała. 

Tak będzie, dopóki Sara nie wróci. Jeśli wróci…  

 

 

89. Życie w szkocką kratę / Maja Anna Kamińska.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Remont , Wybory życiowe , 

Edynburg (Wielka Brytania) , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Choć życie Anity z pozoru wygląda na poukładane, spokojne i bezpieczne, w głębi duszy kobieta czuje, że nie tak 

wygląda szczęście. Tym bardziej że mimo upływu lat, wciąż ścigają ją bolesne wspomnienia dotyczące Edynburga 

– miasta, w którym kiedyś mieszkała. Już wkrótce los sprawi, że będzie musiała tam wrócić, a negatywne emocje, 

z którymi przyjdzie jej się zmierzyć, okażą się zaledwie początkiem trudnych niespodzianek na jej drodze. Czy 

pełna namiętności relacja z przypadkowo poznanym mężczyzną zaważy na małżeństwie Anity? Czy może to, co 

dzięki niej odnajdzie, da jej siłę do walki z własnymi słabościami i sprawi, że w jej życiu otworzy się zupełnie 

nowy rozdział, na który tak długo czekała? 
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Literatura piękna młodzieżowa 

 

 
 
1. Miasto żaru / Jeanne DuPrau ; z języka angielskiego przetłumaczył Adrian 

Tomczyk.- Poznań : Wydawnictwo Nowa Baśń, copyright 2019. 

(Kroniki Żaru / Jeanne DuPrau ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rzeczywistość postapokaliptyczna , Powieść , Science Fiction 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Żar to podziemne miasto o jednym przeznaczeniu - ocalić ludzkość. I spełniło swoją rolę, ale dwa stulecia później 

niezawodne dotychczas systemy zaczynają szwankować. Lina, młoda dziewczyna nieszczęśliwa ze swojego 

przydziału do pracy, odkrywa starożytny przekaz, który może ocalić miasto. Tylko czy zdąży, nim zgaśnie ostatnia 

żarówka w Żarze i ludzkość pochłonie mrok?  

 

 

2. Uwikłana / Natasha Preston ; przekład Karolina Podlipna.- Łódź : Wydawnictwo 

JK, 2019. 

(Feeria Young) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Imprezy , Młodzi dorośli , Śledztwo i dochodzenie , 

Zabójstwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2019-05 

 

 

Czy potrafisz wyobrazić sobie sytuację, w której nie możesz zaufać nawet najlepszym przyjaciołom? Kiedy wiesz, 

że każdy z nich może być… mordercą? Wydaje ci się, że wiesz o nich wszystko… aż do momentu, gdy znajdujesz 

zwłoki. Później nic już nie jest pewne, a życie zamienia się w prawdziwy koszmar. Dla Mackenzie i jej sześciorga 

przyjaciół weekend w domku letniskowym miał być czasem totalnego resetu od problemów codziennego życia. 

Szalona impreza zakończyła się jednak makabryczną niespodzianką: dwoje uczestników znaleziono martwych.             

W kałuży krwi. Mackenzie wie jedno: morderca jest wśród nich, a wszyscy mieli własne powody, by zabić. Kto 

najlepiej kłamie? Kto skrywa najmroczniejsze sekrety? Kogo należy się obawiać? Odpowiedzi na te pytania mogą 

się okazać najważniejsze… by przetrwać.  
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Literatura popularnonaukowa 

 

 
 

1. A co wyście myślały? : spotkania z kobietami z mazowieckich wsi / Agnieszka 

Pajączkowska, Aleksandra Zbroja.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, copyright 

2019. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta wiejska , Wieś , Województwo mazowieckie (1999- ) , 

Reportaż problemowy 

Sygnatura:  WG-316.34/.35 

Nowości:  2019-05 

 

Kalina uważa, że facetowi więcej wolno. Bochenek tęskni za PGR-em. Stefania nigdy nie była w Warszawie, 

Gosia chce stamtąd wrócić. Chrześnica Iwony jest lesbijką, Marta była na czarnym proteście, a Dorota wysłuchuje 

żartów o swojej bezdzietności. Wiola nie zna nikogo, kto powiedziałby „nie wierzę w Boga”, a Piotrowska 

zdradza, co słyszy w konfesjonale. Autorki ruszają z Warszawy i okrążają województwo mazowieckie, 

rozmawiając po drodze z rolniczkami, gospodyniami, sklepowymi, przedsiębiorczyniami, bezrobotnymi. Na 

ławeczkach, podwórkach, gankach, przy kuchennych stołach, słuchają opowieści o życiu w miejscach, skąd 

młodzież wyjeżdża do szkół, a mężczyźni na zarobek, gdzie starsze pokolenie umiera, a młode często już nie 

wraca. To próba oddania głosu tym, które pozostają niewidoczne i niesłyszane. Wieś przemawia na ogół co 

najwyżej głosem rolnika szukającego żony, polityka PSL-u lub wójta i księdza z popularnego serialu. A co                    

z kobietami?  

 

 

2. Agentki : egzekutorki, uwodzicielki, zdrajczynie / Douglas Boyd ; przekład 

Władysław Jeżewski.- Warszawa : Wydawnictwo Bellona, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Szpiegostwo , Wywiad , Biografia 

Sygnatura:  WG-327.84 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

 

Lucie Aubrac uwolniła męża z rąk hitlerowskiego oprawcy Klausa Barbiego. Amy Thorpe wykradła szyfry z sejfu 

ambasadora państwa Vichy. Corrie ten Boom uratował setki Żydów i agentów ruchu oporu w okupowanej 

Holandii. Krystyna Skarbek wyzwoliła francisa Cammaertsa z rąk Gestapo niedługo przed planowanym 

rozstrzelaniem. To tylko niektóre sensacyjne historie opowiedziane w książce. "Agentki" to rzecz o dzielnych 
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kobietach, które podczas wojny zdobywały poufne informacje, wykradały tajne dokumenty, przemycały listy, 

pieniądze i admonicję, walczyły podstępem i z bronią w ręku. Korzystały ze swoich wrodzonych atutów: nie 

budziły takich podejrzeń jak mężczyźni i wykorzystywały kobiece wdzięki, aby uwodzić ważne osobistości                   

z obozu wroga. Nierzadko były więzione, bite, gwałcone, zabijane, a za swoje poświęcenie często płaciły 

najwyższą cenę.  

 

 

3. Ameryka.pl : opowieści o Polakach w USA  / Dorota Malesa.- Kraków : Znak Litera 

Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigranci , Polacy za granicą , Wybory życiowe , Życie 

codzienne , Stany Zjednoczone (USA) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-316.34/.35  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Każdy z nich miał własny American dream. Każdy musiał wziąć los w swoje ręce i ruszyć na podbój Dzikiego 

Zachodu naszych czasów. Uciekinierzy, wariaci, niespokojne dusze - Polacy, którzy w pogoni za marzeniami lub 

uciekając przed dotychczasowym życiem, wyjechali do Stanów. By spotkać bohaterów tej książki, autorka 

pokonała tysiące kilometrów amerykańskich dróg. Poznała Sebka, od dziesięciu lat szukającego żony w kastowym 

środowisku Chicago, gdzie obywatelstwo jest ważniejsze od miłości. Spotkała Marka, niegdyś króla disco polo, 

obecnie bezdomnego przesiadującego w nowojorskim Starbucksie. Rozmawiała z genialną prawniczką Olą, 

tropiącą największe błędy amerykańskiego sądownictwa. Odwiedziła właściciela najmodniejszej nowojorskiej 

restauracji, który w latach 80. przybył tu z Lublina z jednym plecakiem - a dziś, jak głoszą plotki, zdarza mu się 

odmówić stolika Seanowi Pennowi. Historie amerykańskich Polaków to wybuchowa mieszanka polskiej duszy                 

i amerykańskiego marzenia. Jest w nich miejsce na inność, odwagę i marzenia, choć w kraju wielkich możliwości 

i wielkich porażek słono się za nie płaci.  

 

 

4. Asertywność i sztuka celnej riposty / Matthias Nöllke ; [przekład Anna Komin].- 

Wydanie 1., dodruk.- Warszawa : Wydawnictwo BC.edu, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Asertywność , Dyskusja , Konflikt , Relacje międzyludzkie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Jak zostać mistrzem ciętej riposty? ; Lekcja pierwsza: Mowa ciała ; Lekcja druga: Zrozumieć i przełamać blokadę 

; Lekcja trzecia: Proste techniki ; Lekcja czwarta: Jak reagować na niesprawiedliwą krytykę ; Lekcja piąta: Jak 

sobie radzić z gniewem? ; Lekcja szósta: Parowanie ciosów poniżej pasa ; Lekcja siódma: Jak rozśmieszać innych 

; Lekcja ósma: Ripostowanie przed publicznością ; Lekcja dziewiąta: Szlifuj (wy)mowę. 
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5. Bezpieczeństwo energetyczne : koncepcje, wyzwania, interesy / redakcja naukowa 

Jarosław Gryz, Andrzej Podraza, Mariusz Ruszel.- Warszawa : Wydawnictwo 

Naukowe PWN, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo energetyczne państwa , Kraje Unii 

Europejskiej , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-620 

Nowości:  2019-05 

 

 

Bezpieczeństwo energetyczne - związki między nauką, polityką a rzeczywistością / Jarosław Gryz ; Problemy                

i zagrożenia a rozwój koncepcji bezpieczeństwa energetycznego / Andrzej Podraza ; Bezpieczeństwo 

energetyczne: u źródeł chaosu semantycznego / Honorata Nyga-Łukaszewska ; Rola i perspektywy energetyki 

jądrowej w zapewnieniu bezpieczeństwa energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej / Tomasz Młynarski ; 

Bezpieczeństwo energetyczne na szczycie NATO w Warszawie: priorytetem dywersyfikacja dostaw ropy i gazu / 

Paweł Turowski ; Rynkowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w dyskusji nad 

przyszłością regulacji rynku gazu ziemnego - "quo vadis gas market regulatory framework" / Paweł Pikus ; 

Strategia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej / Justyna Misiągiewicz ; Koncepcja Unii 

Energetycznej - wyzwania i perspektywy rozwoju / Justyna Trubalska ; Republika Federalna Niemiec wobec 

polityki energetycznej Unii Europejskiej / Mariusz Ruszel ; Bezpieczeństwo energetyczne Szwajcarii a współpraca 

z Unią Europejską / Anna Kucharska ; Energetyka obywatelska jako instrument rozwoju sektora OZE w Danii / 

Dominik Brodacki ; Niezależność energetyczna Polski w formule synergii węglowo-jądrowej / Krzysztof Król ; 

Derywaty elektroenergetyczne na polskim rynku kapitałowym i ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa 

energetycznego / Sebastian Podmiotko ; 

 

 

6. Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : teraźniejszość i 

przyszłość. T. 1, Polityka, gospodarka, zasoby naturalne i logistyka / Piotr 

Kwiatkiewicz (redakcja naukowa).- Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii : 

"Esus" Agencja Reklamowo-Wydawnicza, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka energetyczna , Bezpieczeństwo energetyczne 

państwa , Energetyka , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-620 

Nowości:  2019-05 

 

POLITYKA; GOSPODARKA; ZASOBY NATURALNE I LOGISTYKA. 

 

 

7. Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : teraźniejszość i 

przyszłość. T. 2, Technologia, prawo, ochrona środowiska / Piotr Kwiatkiewicz 

(redakcja naukowa).- Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii : "Esus" Agencja 

Reklamowo-Wydawnicza, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka energetyczna , Bezpieczeństwo energetyczne 

państwa , Energetyka , Ochrona środowiska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-620 

Nowości:  2019-05 

 

TECHNOLOGIA; PRAWO; OCHRONA ŚRODOWISKA. 
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8. Cały ten Kutz : biografia niepokorna / Aleksandra Klich.- Kraków : Wydawnictwo 

Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kutz, Kazimierz (1929-2018) , Film polski , Reżyserzy 

polscy , Teatr polski , Biografia 

Sygnatura:  WG-791.071A/Z-Kutz K.  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Nowe, uzupełnione wydanie pierwszej biografii Kazimierza Kutza Cały ten Kutz Aleksandry Klich to znakomita 

biografia, napisana na szybkim oddechu, zasuwająca równie dziarsko, jak żył i tworzył jej bohater. Wyszedłszy ze 

śląskiego familoka, w łódzkiej Filmówce - jak sam mówił - „zapierdalał potwornie”, żeby przetrwać i nadrobić 

dystans dzielący go od kolegów. Utalentowany i odważny, dzięki zakorzenieniu w śląskiej kulturze i wartościach 

stworzył filmy oryginalne, stanowiące w polskim kinie zjawisko absolutnie nowe. Jako artysta i polityk - 

prowokował swoją bezkompromisowością, ciętym językiem, jakim rozprawiał się z oponentami. Całe życie 

walczył o ukochany Śląsk, którego obraz przeobraził w mit, ale równie mocno angażował się w sprawy Polski, 

zatroskany narodowym szowinizmem, ksenofobią, populistycznym zaczadzeniem, ciągotami do państwa 

wyznaniowego. Aleksandra Klich pokazuje nam Kutza, jakiego nie znamy. Nowe wydanie zostało uzupełnione              

o wspomnienia z ostatnich lat życia reżysera.  

 

 

9. Czapkins : historia Tomka Mackiewicza / Dominik Szczepański.- Warszawa : 

Wydawnictwo Agora, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mackiewicz, Tomasz (1975-2018) , Alpiniści , Nanga Parbat 

(góra) , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-796.5  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Przez całe życie Tomek Mackiewicz, „Czapkins”, niemożliwe zmieniał w realne. Kiedy wyznaczył sobie cel - 

jako pierwszy człowiek wejdzie zimą na wierzchołek Nanga Parbat (8125 m n.p.m.) - do wyścigu przystąpiły 

największe gwiazdy himalaizmu, ale Czapkins nie chciał się ścigać. I nie chciał być gwiazdą. Chciał zdobyć 

nieobliczalną Nagą Górę na własnych zasadach. Dominik Szczepański, współautor bestsellerowej biografii Adama 

Bieleckiego „Spod zamarzniętych powiek”, sam był świadkiem zmagań Tomka Mackiewicza z Nagą Górą 

podczas słynnej wyprawy w 2016 roku. Opisał je w książce „Nanga Parbat. Śnieg, kłamstwa i góra do 

wyzwolenia”, której był współautorem. Po śmierci Mackiewicza autor wyruszył w podróż wiodącą od 

Działoszyna, gdzie Tomek przeżywał pierwsze przygody, aż po bazę pod Nanga Parbat w Pakistanie. O Tomku 

opowiadają ojciec Witold, była żona Joanna Kondracka, przyjaciele z Polski i Irlandii. Elisabeth Revol przywołała 

wspomnienia wspólnych wypraw i losy niezwykłego partnerstwa, które zaprowadziły ich na szczyt Nanga Parbat. 

Przebieg brawurowej akcji ratunkowej opisują m.in. uczestnicy zdarzeń: Adam Bielecki i Denis Urubko, którzy 

spod K2 ruszyli, by pomóc Tomkowi i Elisabeth. O Tomku opowiada również Anna Solska-Mackiewicz, dla 

której był największą miłością. Dzięki tym spotkaniom Dominik Szczepański stworzył wielowymiarowy portret 

człowieka, który stał się legendą, choć wcale tego nie pragnął.  
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10. Czarnobyl : instrukcje przetrwania / Kate Brown ; przełożył Tomasz S. Gałązka.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarne, 2019. 

(Reportaż) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofa jądrowa w Czarnobylu (1986) , Katastrofy jądrowe , 

Strefa Wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej , Czarnobyl (Ukraina, 

obw. kijowski, rej. iwankowski ; okolice) , Ukraina , Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2019-05 

 

26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylu miała miejsce największa w dziejach katastrofa elektrowni jądrowej. 

Natychmiast rozpoczęła się gigantyczna akcja ratunkowa, a przez kolejne miesiące lekarze i niektórzy działacze 

partyjni z ogromnym poświęceniem walczyli o to, by zminimalizować wpływ eksplozji na zdrowie ludności 

zamieszkującej skażone tereny. Jednak równocześnie trwały inna akcja - propagandowa - a jej stawką były nie 

tylko interesy Związku Radzieckiego, lecz także wszystkich państw wykorzystujących energię jądrową. Kate 

Brown spędziła lata, wertując dokumenty w archiwach, przeprowadziła setki wywiadów z mieszkańcami Strefy 

Wykluczenia, z politykami, radzieckimi i zagranicznymi specjalistami od atomu. W efekcie szczegółowo opisała 

wydarzenia, które nastąpiły po katastrofie, ale przede wszystkim przygotowała wstrząsającą relację z tego, jak                

(i dlaczego) rządzący, ludzie nauki i media całego świata wspólnie wykreowali tę opowieść o Czarnobylu, którą 

znamy do dziś.  

 

 

11. Człowiek na bakterie : jak czerpać energię i zdrowie z jelit / Margit Kossobudzka, 

[pozostali autorzy Irena Cieślińska, Marek Deryło, Wojciech Moskal, Ewa Tomkowska 

oraz Tomasz Ulanowski ; redakcja Katarzyna Staszak].- Warszawa : Wydawnictwo 

Agora, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby ludzi , Flora bakteryjna jelit , Mikrobiom człowieka , 

Probiotyki , Zdrowe żywienie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2019-05 

 

Nagłówki artykułów na temat bakterii żyjących z organizmie człowieka mówią same za siebie. Jesteśmy 

zafascynowani drobnoustrojami zasiedlającymi organizm ludzki - z jednej strony odczuwając lęk jak przed 

„Obcym”, z drugiej ciekawość. Trudno się temu dziwić, ponieważ coraz większa jest świadomość, w jak dużym 

stopniu od równowagi pomiędzy korzystnymi i szkodliwymi drobnoustrojami zależy nasze zdrowie - odporność, 

samopoczucie, masa ciała, występowanie chorób przewlekłych. Czym jest mikrobiom jelitowy? Czy nami rządzi? 

Kiedy może nam pomóc zachować zdrowie, a kiedy zaszkodzić? Czy ludzie różnią się między sobą florą jelitową? 

Dlaczego i jakie to ma konsekwencje? Niniejsza książka, stworzona wraz z najwyższej klasy specjalistami                     

w dziedzinie wiedzy o zdrowiu i chorobach naszych jelit, jest pierwszą polską odpowiedzią na lawinowo 

wzrastające zainteresowanie tym tematem. Jest to przystępnie podana, praktyczna wiedza, którą każdy z nas może 

zastosować, by żyć lepiej i zdrowiej.  

 

12. Delfin : Mateusz Morawiecki / Piotr Gajdziński, Jakub N. Gajdziński.- Warszawa 

: Wydawnictwo Fabuła Fraza, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Morawiecki, Mateusz (1968- ) , Bank Zachodni WBK , 

Przywódcy i głowy państw , Politycy , Banki , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-342 

Nowości:  2019-05 
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Gdy w 2006 roku Mateusz Morawiecki wystartował w konkursie na prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK, 

dawano mu niewielkie szanse na zwycięstwo. Wygrał, bo jego wizja zachwyciła irlandzkich właścicieli. Była 

nierealna, oderwana od rzeczywistości i rynkowych realiów, ale doskonale trafiała w gusta odbiorców. Dziewięć 

lat później, wykorzystując tę samą filozofię, Morawiecki uwiódł najpierw Jarosława Kaczyńskiego, a później 

elektorat Prawa i Sprawiedliwości i nawet część przedsiębiorców. Idealny depozytariusz post-prawdy. Kim jest 

Mateusz Morawiecki? Politykiem, który ma nadać PiS-owi europejskiego sznytu, czy człowiekiem, który                       

z wściekłością zrywa serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy naklejone na służbowym samochodzie 

jego współpracownika? Krytykiem zagranicznego kapitału, czy tym, który w trosce o swoją karierę – jako jedyny 

Polak zasiadający z Zarządzie BZ WBK – głosuje za wprowadzeniem rozwiązania niekorzystnego z punktu 

widzenia polskiego systemu podatkowego, bo tego życzy sobie zachodni inwestor? Nad jego warszawskim 

domem nieustannie powiewa biało-czerwona flaga, a on sam twierdzi, że „napędza go miłość do Polski”. Ale 

karierę zawdzięcza zagranicznemu kapitałowi. Raz twierdzi, że powinniśmy sprowadzić do Polski biedne rodziny 

z Afryki, a innym razem – widząc wycieczkę Japończyków – stwierdza: „Tych to bym wszystkich powyrzynał”. 

Tańczy przed ojcem Rydzykiem i przeklina jak szewc. Jakie poglądy ma „delfin” PiS-u, który ma szansę stać się 

następcą Jarosława Kaczyńskiego? 

 

 

13. Donald Tusk : droga do władzy / Andrzej Stankiewicz, Piotr Śmiłowicz.- 

Warszawa : Axel Springer Polska, 2008. 

(Pod Lupą Newsweek Polska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tusk, Donald (1957- ) , Platforma Obywatelska (PO) , Politycy 

, Polityka wewnętrzna , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-323(438) 

Nowości:  2019-05 

 

 

Autorzy zajrzeli za kulisy prywatnego i politycznego życia obecnego premiera. Pokazują Tuska jakiego jeszcze 

nie znaliśmy. W dzieciństwie wychowywany twardą ręką przez despotycznego ojca. W młodości, jak wielu 

Polaków poszukujący wolności. W wieku dorosłym zręczny polityk, choć nie zawsze odnoszący sukcesy. 

Wreszcie dojrzały patron polskich liberałów. Premier. W przyszłości być może prezydent RP. Jak to się stało, że 

ten człowiek po latach walki wreszcie wspiął się na szczyt? I jakim kosztem?  

 

 

14. Dzieci Hitlera : jak żyć z piętnem ojca nazisty / Gerald Posner ; przekład Elżbieta 

Janota.- Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

(Prawdziwe Historie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elita władzy , Nazizm , Ojcowie i córki , Ojcowie i synowie , 

Trzecia Rzesza (1933-1945) , Niemcy , Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(430)  

Nowości:  2019-05 

 

 

Czy można być żarliwym nazistą i troskliwym ojcem? Josef Mengele wysyła setki tysięcy węgierskich Żydów do 

komór gazowych. Jednocześnie przeżywa z żoną drugi miesiąc miodowy w Auschwitz. Hans Frank nadzoruje 

trwającą w Polsce rzeź. Wieczorami jest troskliwym ojcem i godzinami ćwiczy z synem grę na pianinie.                     

W Norymberdze Hermann Göring czeka na wykonanie kary śmierci. Pisze stamtąd pełne miłości listy do 

ukochanej córeczki. Jak to jest być dzieckiem zbrodniarza, który przyczynił się do śmierci milionów ludzi? Jak 

żyć z nazwiskiem, które jest synonimem największego zła? Czy można kochać kata? Dzieci czołowych nazistów 

po raz pierwszy opowiadają o swoich ojcach. Jedni potępiają zbrodniczą działalność rodziców na rzecz Trzeciej 

Rzeszy, inni próbują ją usprawiedliwiać. Kochają i nienawidzą. Czułość miesza się w nich z odrazą. Doniesienia  
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o zbrodniach przesłaniają sielankowe wspomnienia z dzieciństwa. Jednak tylko oni mogą dostrzec 

człowieczeństwo w tych, w których my widzimy wyłącznie okrutnych sadystów.  

 

 

15. Dziecięcy płacz : holokaust dzieci żydowskich i polskich w latach 1939-1945 / 

Richard C. Lukas ; tłumaczył Tomasz Kaźmierczak.- Poznań : Wydawnictwo 

Replika, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Dzieci , Germanizacja , 

Holokaust , Nazizm , Polityka narodowościowa , Żydzi , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082  

Nowości:  2019-05 

 

 

Holokaust zarówno dzieci żydowskich, jak i polskich, był tak samo potworną zbrodnią wojenną. Za tę tezę prof. 

Richard C. Lukas był i nagradzany, i piętnowany. W swojej książce opisuje wojenne losy dzieci polskich                        

i żydowskich. Bazując na zebranych świadectwach oraz zestawiając fakty i statystyki, ukazuje tragiczny los 

młodych ludzi tak samo skazanych na eksterminację. Może z innych przyczyn, może realizowaną inaczej, ale 

zdecydowanie w jednym celu: likwidacji perspektyw rozwoju narodu - tak żydowskiego, jak polskiego.                        

W kolejnych rozdziałach przygląda się rozmaitym aspektom życia dzieci podczas wojny: w trakcie niemieckiej 

napaści, podczas deportacji, w obozach koncentracyjnych, poddanych germanizacji, działających w ruchu oporu, 

ukrywających się. Na koniec proponuje swoiste rozliczenie z postwojennej perspektywy. Równie wstrząsające są 

dalsze losy „wojennych” dzieci. Wiele z nich zostało bardzo okaleczonych - przez trudne doświadczenia, utratę 

domu, bliskich, ale też przez pranie mózgu w ramach germanizacji. Po wojnie musiały odnaleźć się w zupełnie 

nowej rzeczywistości komunistycznej Polski czy uwarunkowań emigracji.  

 

 

16. Farmaceuta z Auschwitz : historia zwyczajnego zbrodniarza / Patricia Posner ; 

tłumaczenie Michał Szymonik.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, copyright 2019. 

(Mundus : Historie) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Capesius, Victor (1907-1985) , Auschwitz-Birkenau 

(niemiecki obóz koncentracyjny) , II wojna światowa (1939-1945) , Eksperymenty 

medyczne na ludziach , Farmaceuci , Ludobójstwo niemieckie (1939-1945) , Procesy 

oświęcimskie , Przestępcy wojenni , Trzecia Rzesza (1933-1945) , Niemcy , Reportaż 

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

Nowości:  2019-05 

 

Kiedy przeciętny człowiek staje się oprawcą… Przejmujący reportaż historyczny o Victorze Capesiusie, 

uprzejmym przedstawicielu farmaceutycznym, który po wcieleniu do SS z czasem stał się głównym aptekarzem  

w Auschwitz. Opowieść o człowieku, który z obojętnością przeprowadzał selekcje nowo przybyłych więźniów, 

odmawiał wydawania chorym potrzebnych im leków i rozdzielał cyklon B używany w komorach gazowych - 

gromadząc przy tym fortunę ze zrabowanych kosztowności i wyrwanych złotych zębów. Po wojnie konsekwentnie 

wypierał się swoich zbrodni, próbował manipulować świadkami w czasie procesów i śmiał się w twarz ofiarom. 

W więzieniu spędził jedynie niewielką część zasądzonego wyroku i dożył spokojnej starości otoczony szacunkiem 

sąsiadów… "Farmaceuta z Auschwitz" to opowieść o tym, jak w szczególnych okolicznościach zwykły człowiek 

może się zamienić w potwora. Opierając się na zebranych dokumentach i relacjach świadków, autorka osadza 

historię Capesiusa w znacznie szerszym kontekście. Odsłania bliską współpracę koncernów chemicznych                          

z hitlerowcami oraz kulisy powojennych, często nieudanych, rozliczeń zbrodni nazistowskich. 
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17. Galeria legend ekstraklasy / Wojciech Bajak.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piłkarze nożni , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-796.3 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

 

"Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe (Kazimierz Górski). Do tej pozycji uprawniał go niesamowity 

drybling i umiejętności techniczne. Dzięki szybkości i naturalnej kiwce łatwo przedostawał się pod pole karne 

rywali. Wytrzymałość sprawiała natomiast, że można było się spodziewać jego kolejnych rajdów praktycznie                 

w każdej chwili, nawet pod sam koniec spotkań. Dla tych popisowych numerów na stadion ŁKS-u ściągały tłumy. 

Szacuje się, że większość Stanisławów urodzonych w tym mieście pod koniec lat siedemdziesiątych zawdzięcza 

swoje imię właśnie temu zawodnikowi. Jego ściągnięcie klub zawdzięcza włókniarkom, które poskarżyły się 

Edwardowi Gierkowi, że ich mężowie myślą o braku tego piłkarza, a nie o pracy. O kim mowa? Zagorzali fani 

piłki nożnej na pewno rozpoznają po tych kilku zdaniach polskiego utalentowanego piłkarza, jednego                         

z najlepszych lewoskrzydłowych zawodników Ekstraklasy. Ci natomiast, którzy jeszcze nie wiedzą, o kim mowa, 

powinni jak najszybciej zasiąść do lektury Galerii Legend Ekstraklasy i powspominać wraz z autorem stare, dobre 

piłkarskie czasy, kiedy to zawodnicy polskich klubów i kadra narodowa byli na ustach europejskiej i światowej 

prasy.  

 

 

18. Geniusz / A. Scott Berg ; przekład Jakub Jedliński.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Perkins, Maxwell E. (1884-1947) , Literatura amerykańska , 

Redaktorzy , Stany Zjednoczone (USA) , Biografia 

Sygnatura:  WG-811.111(73)(091)  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Max Perkins to człowiek, dzięki któremu narodziły się prawdziwe gwiazdy literatury: F. Scott Fitzgerald, Ernest 

Hemingway i Thomas Wolfe. Sam pozostawał w cieniu swoich słynnych podopiecznych, służąc im jako redaktor, 

krytyk, doradca, kredytodawca, psychoanalityk, wreszcie przyjaciel. Niezwykle bliskie relacje, które łączyły 

Perkinsa z najsłynniejszymi pisarzami, sprawiają, że jego biografię czyta się niczym fascynującą powieść. 

Zdobywca Pulitzera Andrew Scott Berg stworzył barwny i pełny ciekawych anegdot portret złotego wieku 

amerykańskiej literatury i jego największych bohaterów. 

 

 

19. Hygge po polsku / Iza Wojnowska ; współpraca Marie Tourell Søderberg, 

Dominika Rychel.- Kraków : Insignis Media, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Radość , Relacje międzyludzkie , Styl życia , Szczęście , 

Dania , Polska , Poradnik , Przepisy kulinarne 

Sygnatura:  WG-316.7 

Nowości:  2019-05 
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Hygge jest nam o wiele bliższe, niżby się wydawało. Hygge lubi piękno codzienności. Chowa się w promieniach 

wiosennego słońca i w świetle nocnej lampki. W zapachu świeżo skoszonej trawy i w dźwiękach budzącego się 

miasta. W ziewającym i przeciągającym się kocie. W smaku chleba z chrupiącą skórką, grubo posmarowanego 

dżemem własnej roboty. Hygge skrywa się w spotkaniach z ludźmi, którzy towarzyszą nam na chwilę lub na 

dłużej. Największa tajemnica hygge tkwi w tym, że ono wydarza się poza nami i nie można go zaplanować. Trwa 

jedną chwilę albo cały dzień – ale przychodzi i odchodzi, kiedy chce.  

 

 

20. Jak Eskimosi ogrzewają swoje dzieci : rodzicielskie przygody z całego świata / 

Mei-Ling Hopgood ; tłumaczenie Marta Panek.- Wydanie 2.- Warszawa : Mamania - 

Grupa Wydawnicza Relacja, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wychowanie w rodzinie , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Mei-Ling Hopgood, świeżo upieczona mama z przedmieść Michigan, po przeprowadzce do Buenos Aires jest 

zaszokowana tym, że argentyńscy rodzice pozwalają swoim dzieciom brykać do późna w nocy. Czy rzeczywiście 

jest to korzystne dla rozwoju dziecka i życia całego społeczeństwa? Kierowana dziennikarską dociekliwością                    

i matczyną potrzebą dokonywania jedynie słusznych wyborów, Hopgood rozpoczyna podróż w poszukiwaniu 

odpowiedzi na pytania nurtujące rodziców na całym świecie: - o której dziecko ma iść spać?  - kiedy może zacząć 

korzystać z nocnika? - co dawać mu do jedzenia? - kiedy zacząć uczyć je alfabetu? Wnikliwie obserwowała 

rodziców z wielu krajów, rozmawiała z antropologami, nauczycielami i specjalistami od opieki nad dziećmi                   

i odkryła niezmierzone pokłady pomysłów na rodzicielstwo. Chińczycy przodują we wczesnym treningu 

nocnikowym - ich maluchy pozbywają się pieluch w wieku sześciu miesięcy. Kenijki noszą dzieci w kolorowych 

chustach - to nie tylko część ich dziedzictwa kulturowego, ale i konieczność w kraju, w którym równe chodniki są 

rzadkością. Francuzi są mistrzami w wychowywaniu dzieci na wyrafinowanych smakoszy. Hopgood testuje 

wszystkie rozwiązania na swojej córce Sofii - z bardzo ciekawymi rezultatami!  

 

 

21. Jak podrywają szejkowie / Marcin Margielewski.- Warszawa : Prószyński S-ka - 

Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabowie , Ludzie bogaci , Książęta i księżne , Mężczyzna , 

Modelki i modele , Prostytucja , Sponsoring seksualny , Życie seksualne , 

Zjednoczone Emiraty Arabskie , Londyn (Wielka Brytania) , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2019-05 

 

Historia młodego księcia, syna jednego z arabskich szejków, który ze względu na swoją pozycję i bogactwo może 

mieć wszystko. Dosłownie: wszystko. Marcinowi Margielewskiemu udało się z pierwszej ręki pozyskać 

informacje na temat nocnego życia najbogatszych mężczyzn świata. Książę Abed ma dwie pasje - piękne kobiety  

i piękne konie. Wraz ze swoim ojcem przylatuje do Polski na słynną na całym świecie aukcję koni. Jednak szejk, 

zamiast kupić synowi upragnionego wierzchowca, niespodziewanie wyjeżdża. W hotelu Abed znajduje tylko 

enigmatyczny list od ojca, który prosi go, aby pozostał w Warszawie. Opiekę nad młodym księciem przejmuje 

jego kuzyn, który odkrywa przed Abedem świat pełen kobiet, pieniędzy, używek, erotycznych rozkoszy                          

i perwersyjnych zabaw. Autor ujawnia bezwzględną rzeczywistość nocnego życia szejków i arabskich książąt, 

która zwykle skrywa się za ścianami hoteli, apartamentów i luksusowych dyskotek.  
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22. Korona i kobiety : król Kazimierz Wielki bigamista / Iwona Kienzler.- Warszawa 

: Bellona, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kazimierz Wielki (król Polski ; 1310-1370) , Władcy , 

Obyczaje i zwyczaje , Życie seksualne , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Kazimierz 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Życie uczuciowe ostatniego z Piastów! Jedyny król obdarzony przez Polaków przydomkiem "Wielki". Przez 

współczesnych zapamiętany także jako morderca, gwałciciel i bigamista. Jaka jest prawda o tym najciekawszym   

z królów na polskim tronie? Powiększył i umocnił Polskę, kontynuując dzieło swojego ojca - Władysława 

Łokietka - ale największą pasją jego życia były kobiety. W każdym z licznie wznoszonych przez siebie 

murowanych zamków trzymał przynajmniej jedną stałą kochankę. Te najsłynniejsze z nich: Cudka i Żydówka 

Esterka, były dla Kazimierza ważniejsze niż kolejne cztery żony. Mimo swojej kochliwości i witalności 

paradoksalnie nie zostawił Polsce legalnego, męskiego następcy. Jego bezpotomna śmierć oznaczała kres dynastii 

Pistów i stanowiła zwrotny moment w naszej ponadtysiącletniej historii.  

 

 

23. Kot pilnujący myszy : nieznane teksty / ks. Józef Tischner.- Kraków : Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katolicka nauka społeczna , Kościół a państwo , Demokracja , 

Etyka społeczna , Polityka , Wolność , Wartość , Polska , Antologia , Artykuł 

publicystyczny 

Sygnatura:  WG-322  

Nowości:  2019-05 

 

 

Argumenty nie mogą przegrywać z emocjami. Jako publicysta wiernie towarzyszył przemianom, które zachodziły 

w Polsce. Wiele jego artykułów z lat 90. nigdy nie ukazało się w książkach. "Kot pilnujący myszy" to zbiór takich 

właśnie tekstów - atrakcyjnych, ale trudno dostępnych. Tematy w nich poruszane wciąż są obce w publicznej 

debacie: od pytań o to, jaką pozycję powinien zajmować Kościół w demokracji, przez refleksję nad tym, jakie są 

tej demokracji słabości, po niezwykle aktualne spostrzeżenia dotyczące miejsca Polski w Europie. Znajdziemy tu 

też artykuły polemizujące z linią ideową Radia Maryja, dyskusja z Jackiem Kuroniem a aborcji czy teksty 

wyjaśniającej, dlaczego Tischner upominał się o żołnierzy z oddziału Józefa Kurasia "Ognia". Józef Tischner był 

nie tylko cenionym filozofem i duszpasterzem, ale też bardzo chętnie czytanym publicystą. Miał świetny styl, 

który przyciągał czytelników. Brał udział w wielu sporach, wiele też sam inicjował. O sprawach trudnych pisał             

w sposób klarowny i przystępny, a w polemikach zdecydowanie, choć nie bez honoru, potrafił bronić swoich racji.  

 

 

24. Krótka historia wielkich umysłów : genialni matematycy i ich arcydzieła / Ian 

Stewart ; przełożyli Urszula i Mariusz Seweryńscy.- Warszawa : Prószyński Media, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uczeni , Matematycy , Biografia 

Sygnatura:  WG-51 

Nowości:  2019-05 
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R. 1. NIE ZAMAZUJ MOICH KÓŁ. Archimedes ; R. 2. MISTRZ DROGI. Liu Hui ; R. 3. DIXIT ALGORISMI, 

Muhammad al-Chuwarizmi ; R. 4. PIONIER NIESKOŃCZONOŚCI, Madhawa z Sangamagramy ; R. 5. 

ASTROLOG I HAZARDZISTA, Girolamo Cardano ; R. 6. WIELKIE TWIERDZENIE FERMATA, Pierre de 

Fermat ; R. 7. SYSTEM ŚWIATA, Isaac Newton ; R. 8. MISTRZ NAS WSZYSTKICH, Leonhard Euler ; R. 9. 

OPERATOR PRZEPŁYWU CIEPŁA, Joseph Fourier ; R. 10. NIEWIDZIALNE RUSZTOWANIE, Carl Friedrich 

Gauss ; R. 11. NAGINAJĄC REGUŁY, Nikołaj Iwanowicz Łobaczewski ; R. 12. RADYKAŁOWIE I REWO-

LUCJONIŚCI, Evariste Galois ; R. 13. CZARODZIEJKA LICZB, Augusta Ada King ; R. 14. PRAWA 

MYŚLENIA. George Boole ; R. 15. WIRTUOZ LICZB PIERWSZYCH, Bernhard Riemann ; R. 16. LICZBA 

KARDYNALNA CONTINUUM. Georg Cantor ; R. 17. PIERWSZA WIELKA DAMA, Zofia Kowalewska ; R. 

18. MYŚLI RODZIŁY SIĘ ROJAMI. Henri Poincare ; R. 19. MUSIMY WIEDZIEĆ, BĘDZIEMY WIEDZIEĆ. 

David Hilbert ; R. 20. OBALAJĄC AKADEMICKI PORZĄDEK. Emmy Noether ; R. 21. CZŁOWIEK 

FORMUŁA. Srinivasa Ramanujan ; R. 22. NIEZUPEŁNY I NIEROZSTRZYGALNY. Kurt Godel ; R. 23. 

MASZYNA SIĘ ZATRZYMUJE. Alan Turing ; R. 24. OJCIEC FRAKTALI. Benott Mandelbrot ; R. 25. 

WYWRÓCONA NA LEWĄ STRONĘ. William Thurston ; LUDZIE MATEMATYKI. 

 

 

25. Kto wydał wyrok na miasto? : plany operacyjne ZWZ-AK (1940-1944) i sposoby 

ich realizacji / Andrzej Leon Sowa.- Warszawa : Wydawnictwo Literackie, copyright 

2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Armia Krajowa (AK) , Akcja "Burza" , Powstanie 

warszawskie (1944) , Ruch oporu , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).082.218 

Nowości:  2019-05 

 

 

Geneza planowania operacyjnego w PSZ i KG ZWZ-AK ; Pierwszy plan powstania powszechnego ; Ostateczna 

wersja planu powstania powszechnego ; Doktryna walki powstańczej. Problem sił i srodków ; Próby włączenia 

planu powstania powszechnego ; Zagadnienie sowieckie w poglądach generałów ; Zmiana w relacjach pomiędzy 

polskim Londynem a podziemiem w kraju po śmierci generała Sikorskiego ; Prace związane z przygotowaniem 

powstania powszechnego w okresie jesień 1943-pierwsza połowa 1944 roku ; Powstanie planu akcji "Burza"                   

i kontrowersje wokół niego ; Działania 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK ; Zmiany w Komendzie Głównej AK 

wiosną 1944 roku i walki na Kresach Wschodnich II RP ; Realizacja akcji "Burza" na terenie Polski centralnej 

latem 1944 roku ; Wokół podjęcia decyzji "walki o Warszawę" w lipcu 1944 roku ; Stalin a powstanie 

warszawskie ; Powstańcy warszawscy w działaniach zaczepnych (1-4 sierpnia 1944) ; Powstańcze próby 

przetrwania (5 sierpnia-2 września 1944) ; Dogorywanie powstania (2 września-2 października 1944) ; "Po nas 

choćby potop..." Próby modyfikacji planów opracyjnych AK w trakcie powstania warszawskiego i po jego 

upadku. 

 

 

26. Leningrad : dzienniki z oblężonego miasta / Alexis Peri ; przekład Grzegorz Siwek.- 

Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2019. 

(Znak Historia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bitwa 1941-1944 r. leningradzka , Dzienniki , Życie codzienne 

, Petersburg (Rosja) , Monografia 

Sygnatura:  WG-94(100)"1939/1945":355.4  

Nowości:  2019-05 

 

 

Alexis Peri sięga po 125 nieopublikowanych dzienników napisanych przez ludzi uwięzionych w mieście. Pozwala 

nam spojrzeć na tę tragedię oczami cierpiących obywateli. W tym strasznym czasie dla wielu z nich pisanie 
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pamiętników staje się narzędziem przetrwania, namacalnym przypomnieniem ich człowieczeństwa. Autorka 

odzyskuje utracone opowieści, rzucając światło na jeden z najciemniejszych epizodów II wojny światowej.  

 

 

27. Maria Magdalena / Paweł F. Nowakowski.- Kraków : Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maria Magdalena (święta) , Biblia. NT , Chrześcijaństwo , 

Kult świętych , Święci i błogosławieni , Wpływ i recepcja , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-27-23/-24  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Apostołka Apostołów czy femme fatale Nowego Testamentu? Kim była Maria Magdalena? Kobietą wykonującą 

najstarszy zawód świata, żoną Jezusa i matką Jego dzieci, jak twierdził Dan Brown w Kodzie Leonarda da Vinci, 

czy może umiłowaną uczennicą Chrystusa równą apostołom, którą mężczyźni usunęli z kart Ewangelii? Dlaczego 

od wieków Kościół taką czcią otacza prostą kobietę a z czasem ludzie uczynili z niej ikonę popkultury? Co 

sprawiło, że stała się bohaterką wielu obrazów, dzieł literackich, filmów i piosenek? Dzięki czemu jest jedną                  

z najbardziej rozpoznawalnych świętych Kościoła? Ta książka to spotkanie z jedną z najbardziej kontro-

wersyjnych, a przez to intrygujących postaci z Pisma Świętego. 

 

 

28. Maria Skłodowska-Curie : złodziejka mężów : życie i miłości / Iwona Kienzler.- 

Warszawa : Bellona, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Skłodowska-Curie, Maria (1867-1934) , Chemicy , Fizycy , 

Francja , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Skłodowska-Curie M. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Maria Skłodowska-Curie była wybitną osobowością: jako pierwsza przedstawicielka płci pięknej w 1893 roku 

uzyskała licencjat nauk fizycznych i matematycznych na Sorbonie, była pierwszą kobietą-profesorem Sorbony, 

pierwszą kobietą i jedną z czterech osób, której przyznano dwukrotnie Nagrodę Nobla. Nasza rodaczka jest też 

pierwszą i jedyną kobietą, spoczywającą w paryskim Panteonie i jednocześnie pierwszą osobą tam pochowaną,                

o innej niż francuska, narodowości. Publikacja Iwony Kienzler opowiada o Skłodowskiej nie tylko jako o wybitnej 

uczonej i jej odkryciach, ale o kobiecie, kochającej i odtrąconej przez ukochanego, której przyszło przełamywać 

kłamliwe stereotypy, która kochała i dla miłości gotowa była wiele poświęcić. Autorka przedstawia Skłodowską 

także jako żonę i samotną matkę, bardziej lub mniej udanie łączącą obowiązki wychowawcze z pracą naukową, 

wiele miejsca poświęcając jej skomplikowanym relacjom z córkami.  

 

29. Medycyna sportowa. Cz. 3 / pod redakcją Krzysztofa Klukowskiego.- Warszawa : 

Medical Tribune Polska, 2017. 

(Biblioteka "Medical Tribune") 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Medycyna sportowa , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2019-05 
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TROCHĘ O HISTORII, ZAGROŻENIACH I NADZIEI; PROMOCJA ZDROWIA, ZWIEKSZONA 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, PROFILAKTYKA URAZÓW; TRAUMATOLOGIA SPORTOWA ORAZ 

REHABILITACJA Z ELEMENTAMI ODNOWY BIOLOGICZNEJ; PROFILAKTYKA WAD POSTAWY, 

ZALECANA AKTYWNOŚĆ SPORTOWO-REKREACYJNA; AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I REHABILITACJA 

W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH. 

 

 

30. Morawiecki i jego tajemnice / Tomasz Piątek.- [Warszawa] : Wydawnictwo 

Arbitror, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Morawiecki, Mateusz (1968- ) , Politycy , Polityka wewnętrzna 

, Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Morawiecki M. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Gdy wkroczył na główną scenę polskiej polityki, większość komentatorów dała wyraz swemu zaskoczeniu. 

Kojarzony z zapleczem merytorycznym Platformy Obywatelskiej i wpływowym w tej formacji Janem 

Krzysztofem Bieleckim bankowiec stał się z dnia na dzień jedną z twarzy przejmującego władzę obozu Prawa                  

i Sprawiedliwości. Szybko okazało się, że Mateusz Morawiecki nie jest jedynie dodatkiem do tej ekipy. 

Obdarzony szczególnym zaufaniem Jarosława Kaczyńskiego umiejętnie poszerzał zakres swych uprawnień 

wicepremiera. Z czasem zastąpił Beatę Szydło na stanowisku prezesa rady ministrów. Rządowa propaganda 

lansuje wersję, według której Morawiecki miałby być fachowcem, doświadczonym graczem gospodarczym            

z chlubną kartą w życiorysie z lat 80., kiedy to stał u boku ojca jako bojownik antykomunistycznego podziemia.  

Tomasz Piątek zadaje sobie i nam pytanie - czy to cała prawda o obecnym premierze? Wielomiesięczna praca                 

w archiwach (także IPN), jak również rozmowy z ludźmi, którzy znali Mateusza Morawieckiego na różnych 

etapach jego życia, a także skrupulatna analiza jego działalności oraz powiązań towarzyskich, politycznych                      

i biznesowych - wszystko to daje inny obraz, niż ten, który znamy z rządowych czy prorządowych mediów. 

Mateusz Morawiecki ma swoje tajemnice, Tomasz Piątek odkrywa wiele z nich.  

 

 

31. Mózg odporny na stres : zapanuj nad emocjonalną reakcją na stres, wykorzystując 

naturalne właściwości mózgu / Melanie Greenberg ; przełożyła Bożena Jóźwiak.- 

Wydanie 1. (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mózg , Neuropsychologia , Radzenie sobie ze stresem , Stres , 

Poradnik , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2019-05 

 

 

Naucz się kontrolować własne reakcje na stres, tak by nie niszczył twojego życia. Nie da się uniknąć rzeczy, które 

nas stresują, można jednak kontrolować własne reakcje na stres, tak aby nie zdominował on naszego życia. Z tej 

przełomowej książki, opartej na najnowszych badaniach dotyczących neuroplastyczności mózgu i koncepcji 

uważności, dowiesz się m.in., jak: - przezwyciężać pierwotną reakcję mózgu na stres, polegającą na walce, 

ucieczce lub zamarciu w bezruchu, - porzucić niezdrowe sposoby radzenia sobie ze stresem (objadanie się, 

sięganie po używki), - wypracować zdrowe nawyki łagodzenia napięcia, - przekształcić negatywne schematy 

myślowe. Z tym skutecznym, zawierającym mnóstwo przydatnych technik i ćwiczeń poradnikiem nauczysz się 

radzić sobie zarówno z poważnymi, jak i codziennymi wyzwaniami i staniesz się szczęśliwszą i zdrowszą osobą.  

 

 



51 
 

32. My, dzieci komunistów / [wywiady przeprowadziła] Krystyna Naszkowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fejgin, Piotr (1946- ) , Grudziński, Włodzimierz (ekonomia) , 

Holland, Agnieszka (1948- ) , Jasińska, Aleksandra , Skalski, Ernest (1935- ) , Smolar, 

Aleksander (1940- ) , Titkow, Andrzej (1946- ) , Dzieci , Elita władzy , Komunizm , 

Postawy , PRL , Rodzice , Tożsamość osobista , Polska , Wywiad rzeka 

Sygnatura:  WG-94(438).083  

Nowości:  2019-05 

 

Rozmowa z Aleksandrą Jasińską, Dobry człowiek, który czynił złe rzeczy ; Rozmowa z Piotrem Fejginem, To 

nazwisko to piętno ; Rozmowa z Aleksandrem Smolarem, Polityka, nasza rodzinna pasja ; Rozmowa z Agnieszką 

Holland, Inteligentny, bystry, ale troszkę niepoważny ; Rozmowa z Andrzejem Titkowem, Komunista, ale 

porządny człowiek ; Rozmowa z Włodzimierzem Grudzińskim, System był zbrodniczy ; Rozmowa z Ernestem 

Skalskim, Nie jestem resortowym dzieckiem. 

 

 

33. Nadgryzione jabłko : Steve Jobs i ja : wspomnienia / Chrisann Brennan ; 

tłumaczyły Barbara Gadomska i Wanda Gadomska.- Warszawa : Kompania Mediowa 

: we współpracy z Firmą Wydawniczą SEZAMM Małgorzata Maruszkin, copyright 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jobs, Steven (1955-2011) , Brennan, Chrisann (1954- ) , 

Brennan-Jobs, Lisa (1978- ) , Apple Inc , Informatycy , Przedsiębiorcy , Przemysł 

komputerowy , Relacja romantyczna , Związki niesakramentalne , Relacje 

międzyludzkie , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-004 

Nowości:  2019-05 

 

Opis Steve Jobs jakiego nie znaliśmy. Osobiste i wyjątkowe spojrzenie wieloletniej partnerki twórcy Apple i matki 

dziecka, do którego przez wiele lat się nie przyznawał. Steve Jobs zostawił trwały ślad w rozwoju ludzkości. 

Bezgranicznie fascynowała go technologia, a on sam odważnie kroczył własną drogą. Chrisann Brennan poznała 

go jeszcze w szkole średniej, pod szorstką powierzchownością dostrzegając wartości często niezauważane przez 

innych: otwarty umysł, błyskotliwość, wizjonerstwo. Pociągały ją w Jobsie przede wszystkim uduchowienie, 

młodzieńczy zapał i idealizm. Te cechy wywołały zauroczenie, które z czasem przerodziło się w miłość. Ale 

geniusz miał też swoje ciemne strony, o których Brennan nie boi się wspominać. Chłód, nieobecność i zamykanie 

się w sobie także stanowiły część osobowości Jobsa. Nadgryzione jabłko to przede wszystkim intymne i szczere 

wspomnienia kochanki, towarzyszki życia i przyjaciółki. Książka ukazuje czytelnikowi ludzki wymiar Jobsa i na 

nowo odkrywa tajemniczą postać twórcy Apple.  

 

 

34. Nadzieja : 10 lat w ciemności / Amanda Berry, Gina DeJesus ; współpraca Mary 

Jordan i Kevin Sullivan.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2017. 

(Prawdziwe Zbrodnie : wstrząsające historie bez fikcji) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Berry, Amanda (1986- ) , DeJesus, Gina (1990- ) , 

Niewolnictwo , Ofiary gwałtu , Uprowadzenie , Cleveland (Stany Zjednoczone, Ohio) , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2019-05 
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Nasza historia to nie tylko gwałt i łańcuchy, kłamstwa i tajemnic. Chcemy jednego: żeby świat wiedział, jak 

przetrwała w nas nadzieja, jak odzyskałyśmy wolność i miłość do życia. "Nazywam się Amanda Berry. Zostałam 

porwana 10 lat temu. Pomóżcie mi" - z takim dramatycznym apelem zadzwoniła na policję jedna z ofiar Ariela 

Castro, kiedy udało jej się ciec z rąk porywacza. Jej prowadzony w niewoli dziennik stał się podstawą 

wstrząsającej, ale również budzącej wiarę w siłę ludzkiego ducha książki, która okazała się światowym 

bestsellerem. W chwili porwania Amnda miała siedemnaście lat, Michelle dwadzieścia jeden lat, a Gina zaledwie 

czternaście... Castro, na co dzień kierowca autobusu dowożącego dzieci do szkoły, więził i gwałcił je osobno,                  

a potem razem, próbując poza seksualnymi orgiami zbudować z nimi perwersyjną rodzinę. Jednak żadna z nich 

nie zapadła, Jak Natscha Kampusch, na syndrom sztokholmski. Miały jeden, wspólny cel: uciec.  

 

 

35. Niedźwiedzica z Baligrodu i inne historie Kaziemierza Nóżki / Marcin 

Szumowski.- Warszawa : Oficyna 4eM, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nóżka, Kazimierz , Leśnicy , Niedźwiedzie , Zwierzęta , 

Bieszczady (góry) , Polska , Reportaż 

Sygnatura:  WG-592/599  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Wszyscy chyba znają historie, jak leśniczy Kazimierz Nóżka ratował niedźwiadki przed wilkami? Albo rozmawiał 

z niedźwiedziami Grzesiem i Lesiem? Marcin Szumowski, dziennikarz i pasjonat przyrody, zabiera czytelnika              

w świat jedynego w Polsce leśniczego, który przyjaźni się z niedźwiedziami i potrafi z nimi rozmawiać.                         

W książce „Niedźwiedzica z Baligrodu i inne historie Kazimierza Nóżki” słynny leśniczy po raz pierwszy ujawnia 

jak przebiegał dalszy ciąg wilczego polowania, który na krótkim filmiku obejrzały setki tysięcy osób. Okazuje się, 

że drapieżniki nie tak łatwo zrezygnowały z małych niedźwiedzi. Kazimierz Nóżka pokazuje świat zwierząt, który 

jest nieosiągalny dla przeciętnego mieszczucha. Spotykamy w nim wielkie niedźwiedzie, przemykające jak duchy 

rysie, polujące pod osłoną nocy wilki, majestatyczne żubry, zwinne wydry, kuny oraz skryte żbiki. A wszystko na 

wyciągnięcie ręki, w relacjach człowieka, który większość życia spędził w bieszczadzkich lasach. To także 

wspaniała lektura dla wszystkich, którzy kochają historię Bieszczad. Bo jest nie tylko o zwierzętach. Poznajemy 

też przedziwne przygody miejscowych drwali, gajowych i smolarzy. Przytaczane historie raz mrożą krew                

w żyłach, innym razem przywołują uśmiech i wzruszają do łez.  

 

 

36. Nieziemskie wyzwanie : rok w kosmosie, życie pełne odkryć / Scott Kelly ; z 

języka angielskiego przełożyli Violetta Dobosz i Marek Fedyszak.- Katowice : Post 

Factum - Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kelly, Scott (1964- ) , Astronauci , Astronautyka , Loty 

kosmiczne , Stacja kosmiczna , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-629.7  

Nowości:  2019-05 

 

 

Scott Kelly – weteran lotów kosmicznych i amerykański rekordzista w liczbie dni spędzonych w kosmosie, ma za 

sobą przeżycia, którymi może się poszczycić bardzo niewielu. Jego życzliwość, poczucie humoru i determinacja 

dają o sobie znać, gdy wspomina swoje dziecięce lata spędzone w New Jersey i młodzieńczą inspirację, która 

zapoczątkowała oszałamiającą karierę. Objawiają się one także wtedy, gdy przyznaje się do wiary w to, że naszym 

następnym – niewyobrażalnie trudnym krokiem w kosmos – będzie Mars.  
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37. Notes Krystyny Gucewicz czyli Fołtyn w śmietanie : żarty, fakty, anegdoty.- 

Wydanie 1. (dodruk).- Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gucewicz, Krystyna (1947- ) , Aktorzy polscy , Artyści 

polscy , Celebryci , Dziennikarze , Pisarze polscy , Polska , Anegdoty , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2019-05 

 

 

Pytanie: czy notes telefoniczny może być skarbem, do tego białym krukiem? Tak, jeżeli jest to notes dziennikarki, 

pisarki, poetki Krystyny Gucewicz, unikalna kolekcja kontaktów i ukrytych za nimi wspomnień. Gwiazdy, sławy, 

legendy. Żarty, fakty, anegdoty. Książka znaleziona w notesie - brzmi nieźle. Kilkaset Wielkich Nazwisk, wśród 

nich Stan Borys, Jerzy Bralczyk, Krystyna Czubówna, Piotr Fronczewski, Irena Santor, Karol Strasburger, 

Stanisław Tym oraz niezapomniani: Hanka Bielicka, Stefania Grodzieńska, Gustaw Holoubek, Jan Himilsbach, 

Agnieszka Osiecka, Danuta Szaflarska, Violetta Villas, Zbigniew Zapasiewicz. Życie artystyczne i uczuciowe, 

mnóstwo przygód, zabawnych zdarzeń. I trzysta zdjęć z archiwum Autorki - dowód, że tak to było naprawdę.                  

A życie jest piękne!  

 

 

38. O kulisach III RP / Jerzy Dziewulski w rozmowie z Krzysztofem Pyzią.- 

Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polityka , Policja , Pracownicy ochrony mienia i osób , 

Służby specjalne , Szpiegostwo , Tajni współpracownicy służb specjalnych , Polska , 

Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-323(438)  

Nowości:  2019-05 

 

 

Niecenzurowana opowieść o początkach III RP. Niewygodna prawda o negocjacjach z udziałem Kościoła przy 

Okrągłym Stole. Kulisy werbowania księży przez esbecję. "Most", największa operacja w historii światowych 

służb specjalnych, w relacji dowódcy - Jerzego Dziewulskiego. Sekrety ochrony najważniejszych osób w naszym 

państwie i najważniejszych osób na świecie. Noc teczek z 4 na 5 czerwca 1992 roku w polskim Sejmie. Prawda              

o Anastazji P. i seksaferach w polityce. Największa afera szpiegowska III RP. Szokująca opowieść, po której 

przyznasz, że naprawdę mało wiedziałeś o Polsce po 1989 roku.  

 

 

39. Ocalony : ćpunk w Kościele / Andrzej Sowa ; opracowanie redakcyjne Daga 

Duke.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sowa, Andrzej (1967- ) , Muzycy polscy , Nawrócenie , 

Narkomani , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Wiecie czym jest klub 27? Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, wszyscy oni zmarli z przedawkowania 

prochów mając właśnie 27 lat. Ja miałem 26, kiedy przestałem brać. Gdybym ćpał tylko rok dłużej, pewnie nie 

mógłbym teraz tego pisać. Przez jedenaście lat swojego życia liczyły się tylko narkotyki. Potrafiłem poświęcić dla 
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nich wszystko. W 1990 roku nasz zespół, Maria Nefeli wygrał festiwal w Jarocinie. Miałem szansę zostać 

gwiazdą, ale byłem ciągle na haju, zapominałem o próbach i zostałem wyrzucony z grupy. Upadłem na samo dno, 

zamieszkałem na ulicy. Wydawało się, że nie ma już ratunku… I wtedy Bóg nieoczekiwanie wyciągnął do mnie 

rękę. Teraz przyszedł czas, abym podzielił się swoją historią, by pokazać innym, że nie ma sytuacji bez wyjścia,              

a cuda się zdarzają.  

 

 

40. Potęga kamieni : odkryj moc kamieni szlachetnych, poczuj naturalną energię, 

odmień swoje życie / Emma Lucy Knowles ; tłumaczenie Anna Tomczyk.- Kraków 

: Między Słowami, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czakry , Kamienie szlachetne , Medycyna 

niekonwencjonalna , Medytacja , Poradnik 

Sygnatura:  WG-55 

Nowości:  2019-05 

 

 

Apatyt niebieski przyspiesz metabolizm i pomaga schudnąć, heliotrop wzmacnia odporność i chroni przed grypą, 

kwarc różowy zadba o twoją cerę i sprawi, że będziesz piękna, a kalcyt czerwony pobudza niczym poranna 

filiżanka espresso. W tej książce znajdziesz praktyczne informacje i uzdrawiających właściwościach różnych 

kryształów i kamieni szlachetnych. Nauczysz się, jak właściwie wykorzystać ich energię. Dowiesz się: - jakie 

kamienie są idealne dla ciebie, - jaką technikę medytacji zastosować, aby wzmocnić ich wpływ, - gdzie je położyć, 

by wspierały cię każdego dnia. O tym, jak kryształy i kamienie szlachetne wyzwoliły ich energię i kreatywność, 

mówią takie gwiazdy jak Leon Dunham, Adele i Katy Perry. Oczyść umysł, ciał i przestrzeń wokół siebie, osiągnij 

zawodowe cele i popraw relacje z innymi ludźmi dzięki naturalnej potędze kamieni.  

 

 

41. Pszczelarz z Sindżaru / Dunya Mikhail ; tłumaczenie Robert Sudół.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Państwo Islamskie (ISIS) , Altruizm , Handel kobietami , 

Sindżar (Irak) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Dawniej prowadziłem interesy w Iraku i Syrii, ale odkąd nastała ta zaraza Daeszu, moją rolą jest ratowanie branek. 

Telefon dzwoni bez przerwy. Czasem to sami bojownicy sprzedają mi porwane kobiety. Wczoraj uratowałem całą 

rodzinę. Nie mogłem zmrużyć oka, dopóki w końcu nie przyjechali cali i zdrowi o czwartej nad ranem.                         

O, słyszysz? Znowu ktoś dzwoni. Od 2014 roku ISIS terroryzuje Sindżar, pustynny region w Iraku zamieszkany 

przez kilkadziesiąt tysięcy jezydów. Mężczyźni, którzy odmawiają przejścia na islam, są zabijani, a kobiety 

sprzedawane w niewolę. W obliczu nieludzkiego cierpienia, jakiego doświadczają mieszkańcy tego regionu, czyny 

pszczelarza Abdullaha są czymś niesamowitym i budzącym podziw. A on sam jest dowodem na to, że wciąż nie 

brak ludzi, którzy są gotowi zaryzykować wszystko, by walczyć o tych, których życie jest już prawie stracone. 
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42. Ruska mafia / Artur Górski w rozmowie z Nazarem, rezydentem mafii z byłego 

ZSRR w Polsce w latach 90.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nazar M. (1969- ) , Przestępcy , Przestępczość zorganizowana , 

Polska , Rosja , Białoruś , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Człowiek rosyjskiej mafii w Polsce lat 90. przerywa milczenie. Mówi się o niej największa mafia świata. Przy 

gangsterach zza Buga bledną mafiosi z Sycylii, z japońskiej yacuzy czy z kolumbijskich karteli. Jej brutalność 

szokuje; FBI uważa ją za największą mafijną organizację na świecie. A jaka jest prawda? Arturowi Górskiemu 

udało się wejść w struktury rosyjskiej mafii i namówić Nazara, rezydenta ruskiej mafii w czasach Pruszkowa                   

i Wołomina w Polsce, na szczerą rozmowę o krwawych początkach zorganizowanej przestępczości w byłym 

Związku Radzieckim. Jego bohater nie miał nic do stracenia, bo pod koniec lat 90. został z Polski wypuszczony, 

pod warunkiem że nigdy tu nie wróci. Dziś nie miałby już po co. Ludzie z otoczenia Władimira Władimirowicza 

wiodą zupełnie inne życie…  

 

 

43. Sokolnie galicyjskie : historia i stan obecny / Marzanna Raińska.- Nowy Sącz : 

Małopolskie Centrum Kultury Sokół, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sokół (organizacja) , Architektura polska , Budownictwo 

miejskie , Galicja (kraina historyczna) , Polska , Ukraina , Opracowanie , Publikacja 

bogato ilustrowana 

Sygnatura:  WG-72(438) 

Nowości:  2019-05 

 

 

Jednym z nielicznych, ale jakże spektakularnych śladów działalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół są 

dzisiaj SOKOLNIE, budynki – siedziby organizacji, które wzniesione zostały przez członków Towarzystwa z daru 

i potrzeby serca, z własnych składek, własnym wysiłkiem, w czasach tak zwanej biedy galicyjskiej. W Małopolsce 

nie ma miasteczka, w którym nie było sokolni. Większość tych obiektów nadal służy społecznościom lokalnym. 

Właśnie o tych obiektach pisze w swojej publikacji Marzanna Raińska, absolwentka wydziału historii sztuki 

Uniwersytetu Wrocławskiego, przez wiele lat związana z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym 

Sączu. Wydawnictwo obejmuje tereny dawnej Galicji, zawiera opis ponad 120 sokolni od Jaworzna po 

Czerniowce (ok. 50% po stronie ukraińskiej), dużą liczbę zdjęć archiwalnych i współczesnych, opis działalności 

gniazd organizacji Sokół. Jest to pionierskie opracowanie, a jego wydanie w kontekście ubiegłorocznej rocznicy 

150-rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i tegorocznej setnej rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości, w dużym stopniu wywalczonej dzięki działalności PTG Sokół, wydaje się niezwykle 

aktualnym, potrzebnym i w pełni uzasadnionym.  

 

44. Spacerem po... Rzeszowie / Krzysztof Gucman, Michał Mazik.- Skrzeszew : M.C. 

Kwadrat A. Kisza, S.Kisza, B. Kowalik ; Warszawa : Agencja Wydawnicza Egros, 

copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Atrakcje turystyczne , Rzeszów (woj. podkarpackie) , 

Przewodnik turystyczny 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Rzeszów 

Nowości:  2019-05 
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Tych Czytelników, którzy już odwiedzili gród nad Wisłokiem, z pewnością nie trzeba namawiać do ponownej 

wizyty. Pozostałych postaramy się na stronach naszego przewodnika przekonać, że naprawdę warto! Powodów 

może być wiele, w zależności od gustów i zainteresowań zwiedzających. Według nas to miasto w sam raz na 

miarę człowieka, nie za duże, nie za małe, takie które po kilku wizytach można uznać za "swoje" o czuć się                       

w nim: jak i siebie". Jeśli do tego dodamy urok starówki, rzeszowskie deptaki, trasę podziemną, zabytki, muzea,  

w tym Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy, niezwykłą zieleń miejską, która zmienia się przez cały 

rok, liczne parki i skwery, nadrzeczne bulwary, zalew na Wisłoku, okrągłą kładkę dla pieszych, odczuwalną 

obecność studentów rzeszowskich uczelni, teatry, galerie restauracje, kawiarnie, lodziarni, przyjaźni ludzie, klimat 

minionej epoki i czas, który tu płynie zupełnie inaczej, to z pewnością zechcecie tu przyjechać! Przekonajcie się             

o tym sami. Serdecznie zapraszamy! 

 

 

45. Tajemnice Korei Północnej / Daniel Tudor, James Pearson ; przełożyła Agnieszka 

Sobolewska.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawa człowieka , Życie codzienne , Korea Północna , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-308 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Większości ludzi Korea Północna kojarzy się z reżimem politycznym, prześladowaniami i kultem przywódcy 

kraju, Kim Dzong Una. Książka ta to kopalnia ciekawych informacji na temat współczesnego życia w tym kraju. 

Można się z niej dowiedzieć między innymi, że Korea Kimów produkuje własne tablety, marki Samijon, ale nie 

mają one funkcji Wi-Fi. Około 70-80 proc. mężczyzn codziennie pije alkohol. Studenci uniwersytetu                              

w Pjongjangu mieszkają z rodzicami, więc chętnie wyjeżdżają na czyn społeczny na wieś - mogą spotkać się                    

z rówieśnikami i trochę poimprezować. Najpopularniejszym narkotykiem w Korei Północnej jest metaamfetamina 

- pamiątka z czasów, kiedy reżim zapełniał swój skarbiec, wytwarzając ten narkotyk i handlując nim. Przyrodni 

brat Kim Dzong Ila był ambasadorem w Polsce. I tak dalej - ciekawostka za ciekawostką.  

 

 

46. Umysł ponad nastrojem : zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia / 

Christine A. Padesky, Dennis Greenberger ; tłumaczenie Małgorzata Cierpisz.- 

Wydanie 2. rozszerzone.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

copyright 2017. 

(Psychiatria i Psychoterapia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja psychiczna , Gniew , Mindfulness , Nerwice , 

Poczucie winy , Przezwyciężanie lęku , Psychologia pozytywna , Terapia 

poznawczo-behawioralna (CBT) , Wstyd , Ćwiczenia i zadania 

   Sygnatura:  WG-615.851 

   Nowości:  2019-05 

 

Jak "Umysł ponad nastrojem" może mi pomóc ; Zrozumieć problemy ; Liczy się myśl ; Rozpoznawanie i ocena 

nastrojów ; Jak wyznaczać cele i zauważać poprawę ; Sytuacje, nastroje i myśli ; Myśli automatyczne ; Gdzie 

dowody? ; Myśli alternatywne lub wyważone ; Nowe myśli, plany działania i akceptacja ; Podstawowe założenia  

i eksperymenty behawioralne ; Przekonania kluczowe ; Zrozumieć depresję ; Zrozumieć lęk ; Zrozumieć złość, 

poczucie winy i wstyd ; Jak utrzymać poprawę i cieszyć się życiem. 
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47. Upragniony syn Iwaszkiewiczów / Wiesław Kępiński.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kępiński, Wiesław (1932- ) , Iwaszkiewicz, Jarosław (1894-

1980) , Pisarze polscy , Warszawa (woj. mazowieckie) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Kępiński W. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

O Jarosławie Iwaszkiewiczu opowiada jego przybrany syn. Wiesław Kępiński został osierocony jako 11-latek 

podczas Powstania Warszawskiego. W trakcie rzezi Woli 5 sierpnia 1944 roku zginęli jego rodzice i dwóch braci. 

Sam cudem ocalał. Tułał się dwa lata po Polsce, ale nikt nie miał warunków, żeby go przygarnąć. Po wojnie na 

apel redaktor Karoliny Beylin w "Expresie Wieczornym" reagują Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie, którzy                    

w połowie lat 30. stracili nienarodzone dziecko. Iwaszkiewicz, odsunięty od wychowania córek, bardzo chciał się 

spełnić w roli ojca, mając poczucie, że stracił syna. I tak 23 lutego 1947 roku biedny chłopak z robotniczej Woli 

staje się wychowankiem domu na Stawisku i wchodzi w centrum życia kulturalnego i intelektualnego ówczesnej 

Polski. W ten sposób dostaje drugie życie, co staje się wielkim szczęściem, ale i wielkim wyzwaniem. Bo czy 

mógł przypuszczać, że dane mu będzie siadać do stołu z Julianem Tuwimem, przyjmować wraz z gospodarzami 

królową belgijską Elżbietę i odbywać długie podróże z Jarosławem Iwaszkiewiczem po Polsce.  

 

 

48. Uwodzicielki, skandalistki i seksbomby PRL / Iwona Kienzler.- Warszawa : 

Bellona, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Andrycz, Nina (1912-2014) , Czyżewska, Elżbieta (1938-

2010) , Jędrusik, Kalina (1931-1991) , Kwiatkowska, Barbara (1940-1995) , 

Krzyżewska, Ewa (1939-2008) , Osiecka, Agnieszka (1936-1997) , Tuszyńska, Teresa 

(1942-1997) , Villas, Violetta (1938-2011) , Artyści polscy , Kobieta , Polska , 

Biografia , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-929-052 

Nowości:  2019-05 

 

Ta książka jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie okresem PRL, ale także podróżą sentymentalną                            

w przeszłość, do czasów, kiedy cenzor miał czasem więcej do powiedzenia niż twórca, a wszystko, co wyrastało 

ponad przeciętność, mogło być publicznie piętnowane. Bohaterkami publikacji Iwony Kienzler są gwiazdy                    

i seksbomby, kobiety nietuzinkowe, które nie mieściły się w narzuconych z góry schematach i ramach. Były nie 

tylko wielkimi artystkami, ale też epatowały swoją seksualnością, rozpalając męskie zmysły do białości. Część 

historyków zajmujących się okresem PRL twierdzi nawet, że to właśnie także pamięć o niezapomnianych 

artystkach z tamtych lat sprawia, że wielu z rozrzewnieniem wspomina ów niełatwy przecież okres w naszej 

historii. Publikacja Iwony Kienzler ujawnia przed czytelnikami nie tylko sekrety życia prywatnego peerelowskich 

gwiazd, ale też zaprasza za kulisy teatrów i kabaretów oraz na plan filmowy.  

 

49. Wagina : sekretna historia kobiecej siły / Catherine Blackledge ; przełożyła 

Katarzyna Bartuzi.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erotyzm , Kobiecość , Orgazm , Pochwa , Rozród , Seksualność 

, Żeński układ płciowy , Życie seksualne , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-611 

Nowości:  2019-05 
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Jesteś szczęśliwą posiadaczką waginy? A może szczęśliwym wielbicielem waginy należącej do kogoś innego? 

Niezależnie od tego, jakiej udzielisz odpowiedzi, każda kolejna strona książki Catherine Blackledge będzie cię 

zaskakiwać i z każdej dowiesz się czegoś zupełnie nowego. "Wagina" to nie tylko wspaniały portret najskrytszych 

tajemnic kobiecego ciała, ale również bezpruderyjny obraz kobiecej seksualności w każdym jej aspekcie. Autorka 

książki łamie wszystkie tabu i żywiołowo manifestuje swój kult kobiecości, radość i dumę z posiadania waginy.  

 

 

50. Witajcie na cholernej Arktyce / Blair Braverman ; przełożyła Ewa Borówka.- 

Białystok : Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Braverman, Blair , Kobieta , Podróże , Sport psich zaprzęgów , 

Strefy polarne , Życie codzienne , Alaska (Stany Zjednoczone ; stan) , Norwegia , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-929-051A/Z-Braverman B. 

Nowości:  2019-05 

 

 

A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać na Arktykę? Blair Braverman od zawsze była zafascynowana Północą. 

Kiedy skończyła osiemnaście lat, opuściła słoneczną Kalifornię i wyruszyła do Norwegii, gdzie poznała tajniki 

prowadzenia psich zaprzęgów. Później została przewodnikiem wycieczek na Alasce. Aby przetrwać w surowych 

warunkach, musiała być zdeterminowana, silna i odporna. Oto szczery, miejscami zabawny, ale i gorzki zapis 

relacji z wyzwań, z którymi zmierzyła się Blair. Wielokrotnie była na skraju wyczerpania i na własnej skórze 

przekonała się, że niełatwo być kobietą w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Najważniejsze jednak okazały 

się niezależność i siła, które odnalazła w sobie Blair, a które stały się niezbędne w pięknym, ale bezlitosnym 

otoczeniu.  

 

 

51. Wspomaganie w sporcie, rekreacji i turystyce aktywnej / Bogumił Leszczyński ; 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.- Siedlce : Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Środki dopingowe , Trening sportowy , Wysiłek fizyczny , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-796 

Nowości:  2019-05 

 

 

PODSTAWY WYSIŁKU FIZYCZNEGO CZŁOWIEKA: Przystosowania organizmu ludzkiego ; Wydolność 

fizyczna człowieka ; Zmęczenie ; Wypoczynek ; Podstawy aktywności fizycznej ; Biochemiczno-fizjologiczne 

podłoże wysiłku fizycznego ; Reakcje organizmu na trening fizyczny ; DOZWOLONE WSPOMAGANIE 

WYSIŁKU FIZYCZNEGO: Wspomaganie żywieniowe ; Wspomaganie medyczne ; Wspomaganie trenerskie ; 

Wspomaganie techniczne i taktyczne ; Wspomaganie regulaminowe ; Wspomaganie technologiczne ; 

Wspomaganie mentalne ; Wspomaganie finansowe ; Wspomaganie organizacyjne ; Wspomaganie środowiskowe ; 

Wspomaganie medialne ; ZABRONIONE WSPOMAGANIE I NAGANNE PRAKTYKI W SPORCIE: 

Nielegalny doping ; Walka z nielegalnym dopingiem ; Naganne praktyki w sporcie. 
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52. Wyspiański : dopóki starczy życia / Monika Śliwińska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Iskry, copyright 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wyspiański, Stanisław (1869-1907) , Malarze polscy , Pisarze 

polscy , Kraków (woj. małopolskie) , Biografia 

Sygnatura:  WG-75.071A/Z-Wyspiański S. 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Czwarty wieszcz. Autor kilkunastu dramatów, z których jedynie "Wesele" zyskało miano arcydzieła. Artysta na 

piedestale, którego życie prywatne pozostaje w półmroku. Mąż, który pisze o żonie w najintymniejszych strofach 

wierszy. Ojciec, którego zgon złamie życiorysy czworga dzieci. Człowiek, który ściga się ze śmiercią. "Czy 

(Panu) w oczy kiedy śmierć zajrzała? - mnie ona w oczy patrzy co dzień" - pisze w jednym z listów. 

Napiętnowany chorobą, spala się w nierównej walce z przeznaczeniem. Gorączkowo szuka dróg spełnienia 

artystycznego. W przededniu śmierci czyta o sobie: "największy z żyjących polskich poetów". Wierzy                            

w nieśmiertelność, bo jedynie ona może przynieść wyzwolenie. Z archiwów, dokumentów rodzinnych, listów                   

i pamiętników Monika Śliwińska rekonstruuje mało znany, prywatny portret Stanisława Wyspiańskiego. 

Przedstawia dramatyczny zapis genialnego malarza, poety, reformatora teatru; artysty u szczytu popularności, 

który żegna się ze światem.  

 

 

53. Wyznania przedsiębiorcy pogrzebowego : jak praca ze śmiercią uratowała mi życie 

/ Caleb Wilde ; przełożyła Elżbieta Janota.- Kraków : Znak Horyzont, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wilde, Caleb , Przedsiębiorstwo pogrzebowe , Śmierć , Stany 

Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-71 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Spotykam was, gdy już nie żyjecie. Znam zakończenie wszystkich historii, łącznie z moją własną. Lubię mówić, 

że jestem przedsiębiorcą pogrzebowym z rodowodem: w moich żyłach, lekko licząc, płynie krew dziewięciu 

pokoleń przedstawicieli tego fachu.  Jako dziecko bawiłem się w chowanego wśród trumien i nieboszczyków. 

„Caleb, nie huśtaj się na krześle. Pochowałem dzieciaka w twoim wieku, który w taki sposób przewrócił się                      

i skręcił kark” - słyszałem od dziadka. Gdy dorosłem, chciałem odejść z rodzinnego biznesu tak daleko, jak się 

tylko dało. Pragnąłem zmieniać świat, a jak miałbym to robić, skoro wszyscy ludzie, z którymi pracowałem, 

byli… martwi? Wiem jednak, że boicie się śmierci. Wolicie udawać, że jej nie ma. Chcecie, by wychodziła 

tylnymi drzwiami. Powierzacie ją specjalistom. A zatem jestem. Opowiem wam, jak to będzie wyglądać krok po 

kroku. O balsamowaniu, ubieraniu do trumny, czuwaniu przy zwłokach. O ostatniej drodze, w którą bez wątpienia 

zabiorę każdego z was.  Ale dziś zapraszam was do domu pogrzebowego. Poznajcie jego tajniki i dowiedzcie się, 

jak praca ze śmiercią uratowała mi życie.  
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54. Z miłości? To współczuję : opowieści z Omanu / Agata Romaniuk.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2019. 

(Seria Reporterska Wydawnictwa Poznańskiego) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Mężczyzna , Prawa kobiet , Relacja 

romantyczna , Relacje międzyludzkie , Rola społeczna , Tożsamość społeczna , Oman , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-39 

Nowości:  2019-05 

 

Opis Z miłości? To współczuję to opowieść o współczesnym Omanie. O kobietach i mężczyznach, którzy 

skrywają namiętności pod diszdaszami i abajami, a potajemnie korzystają z Tindera. O umowach przedślubnych, 

do których warto wpisać sumę, jaką dostanie żona za urodzenie każdego dziecka, a także obietnice finansowania 

przez męża studiów medycznych. O kraju, w którym kobiety wolą się zaszyć przed ślubem, żeby udawać 

dziewice. Jest to wreszcie reportaż o miejscu, w którym kontraktowe małżeństwa wciąż są codziennością,                          

a zakochani wbrew woli rodziców mogą zwrócić się do sułtana Kabusa Ibn Sa’ida z prośbą o błogosławieństwo.  

Agata Romaniuk z dużą wnikliwością i wrażliwością przygląda się ludziom, którymi rządzi wiekowy, bezdzietny                          

i samotny sułtan. Jedyny taki władca w krajach Zatoki Perskiej.  

 

 

55. Zbigniew Ziobro : historia prawdziwa / Andrzej Stankiewicz, Piotr Śmiłowicz.- 

Warszawa : Axel Springer Polska, 2007. 

(Pod Lupą Newsweek Polska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ziobro, Zbigniew (1970- ) , Prawo i Sprawiedliwość (PiS) , 

Politycy , Polityka wewnętrzna , Prokuratorzy , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-323(438) 

Nowości:  2019-05 

 

 

W książce ujawniamy, jak Ziobro doszedł na polityczny szczyt. Opisujemy w jaki sposób buduje swoje wpływy. 

Pokazujemy kto w PiS gra z nim, a kto przeciw niemu. I zastanawiamy się czy spełni swój cel. Chce być co 

najmniej premierem, a najlepiej - prezydentem. To całkiem realne, bo życie Ziobry jest jak dobrze zaplanowana 

kampania reklamowa. Najpierw zapoznawani jesteśmy z opakowaniem produktu, potem z jego próbkami, a w 

finale jesteśmy przekonani, że nasze życie dzięki niemu stało się lepsze.  

 

 

56. Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku / 

Tomasz Młynarski, Marcin Tarnawski.- Warszawa : Difin, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezpieczeństwo energetyczne państwa , Energetyka , 

Odnawialne źródła energii , Gaz ziemny , Ropa naftowa , Węgiel kamienny , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-620 

Nowości:  2019-05 

 

 

Rozdział 1. Ropa naftowa: Zasoby i rezerwy ropy naftowej ; Światowy rynek ropy naftowej ; Ropa 

niekonwencjonalna ; Bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej. Rozdział 2. Gaz ziemny: Popyt i podaż na gaz 

ziemny ; Regionalne rynki gazu ziemnego ; Gaz niekonwencjonalny ; Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego. 

Rozdział 3. Węgiel: Światowy rynek węgla ; Implikacje polityki energetyczno-klimatycznej UE w kontekście 
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węgla. Rozdział 4. Energia odnawialna i jej źródła: Ewolucja wykorzystania OZE na świecie ; Rodzaje 

odnawialnych źródeł energii ; Energetyka odnawialna na świecie ; Odnawialne źródła energii w wybranych 

krajach. Rozdział 5. Energia jądrowa na świecie: Historia rozwoju energetyki jądrowej: pierwsze elektrownie 

jądrowe ; Energia i elektrownie jądrowe ; Światowy przemysł energetyki jądrowej ; Rozwój energetyki jądrowej w 

wybranych krajach. Rozdział 6. Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wytwarzania energii: Kwestie ekonomiczno-

polityczne ; Odnawialne źródła energii - nowy sektor "zielonej" gospodarki ; Polityczno-gospodarcze znaczenie 

rozwoju energetyki jądrowej ; Wpływ wytwarzania energii na środowisko naturalne ; Prognozy rozwoju 

energetyki na świecie: w kierunku nowych źródeł energii nieemisyjnej. 

 

 

57. Życie rodzinne Zanussich : rozmowy z Elżbietą i Krzysztofem / Barbara Gruszka-

Zych.- Czeladź : Działania Wizualne, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zanussi, Krzysztof (1939- ) , Grocholska-Zanussi, Elżbieta 

(1940- ) , Reżyserzy polscy , Rodzina , Małżeństwo , Pamiętniki i wspomnienia , 

Wywiad rzeka 

Sygnatura:  791.071A/Z-Zanussi K.  

Nowości:  2019-05 

 

 

„Życie rodzinne Zanussich. Rozmowy z Elżbietą i Krzysztofem” to pierwsza książka pokazująca dotąd mało 

znane życie prywatne Krzysztofa Zanussiego i jego żony Elżbiety. Tę sferę wybitny reżyser przez lata otaczał 

dyskrecją. Jego legendarna powściągliwość i arystokratyczny dystans sprawiają, że jest osobowością nie dającą się 

zamknąć w żadnym schemacie. Książka Barbary Gruszki-Zych pozwala jednak dotknąć tajemnicy Zanussiego, 

którą w dużym stopniu pomaga odkryć jego żona Elżbieta. Tytuł tym bardziej zasługuje na uwagę, że w tym roku 

reżyser świętuje swoje 80 urodziny. Oboje są artystami, ale o malarstwie Elżbiety, wywodzącej się                                  

z arystokratycznej rodziny Grocholskich, jest mniej głośno. Dała mężowi pierwszeństwo, uznając, że to on ma 

większy talent i możliwości oddziaływania, bo jego dzieła filmowe mogą „dotknąć czyjejś duszy” bardziej niż jej 

obrazy. Rzeczywiście, bez jego filmów, takich jak „Imperatyw”, „Barwy ochronne”, „Cwał”, „Życie jako 

śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową” nie można sobie wyobrazić polskiego ani europejskiego kina. 

Znakomity reżyser jeszcze nigdy nie dopuścił w rozmowie tak blisko nikogo ze swoich rozmówców. Na skrócenie 

dystansu wpłynął fakt, że prowadząca ją Barbara Gruszka-Zych przyjaźni się z nim i jego żoną od ponad 

dwudziestu lat, co, naturalnie, narzuca inną perspektywę. Atutem książki jest dynamiczna formuła równoczesnej 

rozmowy z małżonkami, która nie tylko otwiera na nowe przestrzenie życia reżysera – między innymi poznajemy 

historię jego pierwszej miłości, dowiadujemy się, że po Powstaniu Warszawskim o mało nie trafił z matką do 

Oświęcimia. Uzyskujemy wiedzę o tym, co inspirowało go do tworzenia kolejnych filmów, skąd brał na nie 

pomysły, jakie problemy z życia znalazły w nich odbicie. „Życie rodzinne Zanussich” to wyjątkowy zbiór 

odpowiedzi na pytania dotyczące spraw najważniejszych w każdym związku, nie tylko artystycznym. 

Dowiadujemy, że dla Zanussich miłość to ciężka praca, poznajemy zasady według jakich żyją, uzyskujemy 

odpowiedzi na pytanie czy boją się śmierci i czym jest dla nich wiara. Sprawy ważne w ich życiu są przetykane 

anegdotami. Mamy okazję zorientować się w szczegółowych upodobaniach kulinarnych twórcy „Iluminacji”, 

który zdradza swoją słabość do majonezów. Jesteśmy zaskoczeni, że eleganckie ubrania kupuje w second-handach 

na Mazurach i w Miami. Książka to fascynujące spotkanie z wyjątkowymi nauczycielami życia, którzy sami 

nieustannie się uczą. Na stronie zanussi.dzialaniawizualne.pl pojawią się informacje o spotkaniach promocyjnych.  
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Audiobook 

 

 
1. Hashtag / Remigiusz Mróz.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, 

[2018]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Media społecznościowe , Osoby zaginione , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1085/S 

Nowości:  2019-05 

 

"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.  

 

 

2. Pozwól mi wrócić / B. A. Paris ; [przełożyła Magdalena Koziej].- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros : we współpracy z Biblioteka Akustyczna, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Osoby zaginione , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1086/S 

Nowości:  2019-05 

 

Są młodzi i nieprzytomnie w sobie zakochani. Wyjeżdżają na wakacje do Francji. W drodze powrotnej zatrzymują 

się na parkingu i ona znika. On zeznaje na policji, jak do tego doszło. Ale niektórzy nie wierzą w jego wersję - 

podejrzewają go o najgorsze. Po latach zaczyna jeszcze raz - w innym miejscu, z inną kobietą. Lecz kiedy 

decyduje się ją poślubić, jego dawna ukochana powraca. Albo komuś zależy na tym, by w to uwierzył. I prowadzi 

z nim grę, która wpędza go w obłęd. Bo tylko on wie, że wtedy, we Francji, nie powiedział całej prawdy. 

 

 

3. Złota klatka / Camilla Läckberg ; [przekład Inga Sawicka].- Warszawa : 

Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Rozwód , Zemsta , Zdrada 

małżeńska , Fjällbacka (Szwecja) , Sztokholm (Szwecja) , Powieść psychologiczna 

, Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1084/S 

Nowości:  2019-05 
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Inteligentna i piękna Faye ma wszystko - wspaniałego męża, ukochaną córeczkę i luksusowy apartament                      

w najlepszej dzielnicy Sztokholmu. Jednak pozory mogą mylić... Jej idealne życie to w rzeczywistości desperackie 

próby zadowolenia Jacka. Dręczona przez mroczne wspomnienia z Fjällbacki, Faye coraz częściej czuje się jak 

zamknięta w złotej klatce. Nie może pozbyć się wrażenia, że poświęciła swoje ambicje na rzecz mężczyzny, który 

coraz bardziej się od niej oddala. Kiedy Jack i ich córka Julienne nie wracają z rejsu łodzią, a policja dostrzega              

w mieszkaniu kałużę krwi, podejrzenie szybko spada na męża Faye. Co przed nią ukrywa? Czy zabił własną 

córkę? Nic w życiu Faye nie będzie już takie, jak do tej pory.  

 
 
 

 

 

 

Film 

 

 
1. Bez śladu / reżyseria Kristoffer Nyholm ; scenariusz Joe Bone, Celyn Jones.- 

Warszawa : Monolith Films, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Latarnicy , Osoby zaginione , Szkocja (Wielka Brytania) , 

Film fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1401/S 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

7 grudnia 1900 roku strażnicy James Ducat (Gerard Butler), Thomas Marshall (Peter Mullan) i Donald MacArthur 

(Connor Swindells) objęli zmianę w latarni morskiej na położonej u wybrzeży Szkocji wyspie Eilan Mor. Kilka 

dni po ich przybyciu rozpętał się ogromny sztorm. Gdy trzy tygodnie później na miejscu zjawili się ich zmiennicy, 

okazało się że mężczyźni zniknęli bez śladu. Wokół tego, co wydarzyło się w ciągu tych kilkunastu dni na wyspie, 

przez lata narosły legendy. Czy doszło do nieszczęśliwego wypadku? A może latarnicy padli ofiarą własnego 

szaleństwa lub upiorów nawiedzających wyspy podczas burz?  

 

 

2. Dom, który zbudował Jack / reżyseria, scenariusz Lars von Trier.- Warszawa : 

Gutek Film, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychopaci , Seryjni zabójcy , Film fabularny , Dramat 

filmowy , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1407/G  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Tytułowy Jack to nowa postać w popkulturowym klanie psychopatów, obok Kuby Rozpruwacza, Dextera czy 

Hannibala Lectera. Mistrz światowego kina pokazuje kilkanaście lat z życia seryjnego mordercy, piekielnie 
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inteligentnego perfekcjonisty, pełnego sprzeczności, słabości i drobnych natręctw. Jack jest estetą, wielbicielem 

malarstwa, architektury, poezji i wycieczek na łono natury. Zabójca patrzy na swoje zbrodnie jak na mroczne 

dzieła sztuki. Jaki kształt nada swojej zbrodni doskonałej?  

 

 

3. Eter / reżyseria, scenariusz Krzysztof Zanussi.- [Warszawa] : Wydawnictwo Agora, 

[2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eksperymenty medyczne na ludziach , Etery , Lekarze , Zło , 

Austro-Węgry , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1402/DF 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Początek XX wieku, Podole. Lekarz (Jacek Poniedziałek) pasjonuje się eterem - substancją uśmierzającą ból                    

i odbierającą świadomość, tajemniczą i śmiertelnie niebezpieczną. Gdy ofiarą jej działania pada młoda 

dziewczyna, lekarz zostaje skazany na śmierć. Niespodziewanie udaje mu się uniknąć stryczka. Doktor znajduje 

pracę w zaborze austriackim, w wojskowej twierdzy dowodzonej przez komendanta (Andrzej Chyra). Poza 

oficjalną praktyką, na własną rękę ponownie zaczyna prowadzić coraz dziwniejsze eksperymenty: na żywych i na 

umarłych. Obsesyjnie doskonali swoją wiedzę o eterze pozwalającym manipulować bólem, pożądaniem i wolą 

poddanych mu ludzi. Jaką cenę przyjdzie mu zapłacić za próbę zawładnięcia ludzkim umysłem?  

 

 

4. Gentleman z rewolwerem / reżyseria, scenariusz David Lowery.- Warszawa : M2 

Films, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tucker, Forrest (1920-2004) , Banki , Rozbój , Złodzieje , 

Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Komedia kryminalna 

Sygnatura:  WG-F/1403/KF 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

To wydarzyło się mniej więcej naprawdę. Forrest Tucker wiódł bardzo uporządkowane życie. W równie 

bezczelny, co sympatyczny sposób rabował banki, a kiedy czasem powinęła mu się noga i trafiał za kratki, uciekał 

z więzienia tylko po to, by dokonywać kolejnych napadów. Dopiero gdy spotkał na swej drodze wyjątkową 

kobietę, znalazł powód, by się ustatkować i schować swój rewolwer gdzieś na dno szuflady. Jednak mając 

siedemdziesiątkę na karku trudno jest zrezygnować ze starych przyzwyczajeń. Kiedy nadarzy się okazja, by zrobić 

ostatni skok, Tucker będzie musiał odłożyć planowanie emerytury na później.  

 

5. Księgarnia z marzeniami / reżyseria, scenariusz Isabel Coixet.- Wrocław : Hagi 

Film, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fitzgerald, Penelope (1916-2000). The bookshop , Księgarnie 

, Marzenia , Relacje międzyludzkie , Społeczności lokalne , Anglia (Wielka Brytania) 

, Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film obyczajowy , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1398/O 

Nowości:  2019-05 
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Florence Green (Emily Mortimer) szukając sposobu na życie, postanawia otworzyć księgarnię w sennym 

miasteczku u wybrzeży Anglii. Sprowadza dla mieszkańców dzieła światowej literatury, m. in. "Lolitę" Nabokowa 

oraz "451 stopni Farenheita" Bradbury'ego, i u niektórych wywołuje to oburzenie, a u lokalnych elit nawet protest 

- wszak książki mogą być niebezpieczne! Bardzo wpływowa dama (Patricia Clarkson) zrobi wiele, by zamknąć 

ten "sklepik". Florence jednak będzie konsekwentna. Tym bardziej, że zdobywa sympatię i wsparcie miejscowego 

miłośnika powieści (Bill Nighy).  

 

 

6. Kursk / reżyseria Thomas Vinterberg ; scenariusz Robert Rodat.- Warszawa : Kino 

Świat, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Moore, Robert. A time to die" , K-141 Kursk (okręt 

podwodny) , Katastrofy morskie , Marynarka wojenna , Ratownictwo morskie , 

Zatonięcie K-141 Kursk , Morze Barentsa , Rosja , Adaptacja filmowa , Film 

fabularny , Film akcji , Film historyczny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1410/DF 

Nowości:  2019-05 

 

10 sierpnia 2000 roku okręt podwodny Kursk, stalowy kolos o rozmiarach pary jumbo jetów i długości dwóch 

boisk piłkarskich, wyrusza na pierwsze od dekady ćwiczenia wojenne. W wielkich manewrach Floty Północnej 

niezatapialna duma rosyjskiej marynarki bierze udział w towarzystwie 30 okrętów i trzech innych łodzi 

podwodnych. Dwa dni później potężna eksplozja, którą zarejestrowały nawet sejsmografy na Alasce, posyła Kursk 

na dno arktycznych wód Morza Barentsa. Według docierających informacji katastrofę przeżywa zaledwie 23 z 118 

obecnych na pokładzie marynarzy. Rozpoczyna się desperacka akcja ratunkowa, która przykuwa uwagę całego 

świata.  

 

 

7. Papillon. Motylek / reżyseria Michael Noer ; scenariusz Aaron Guzikowski.- 

Warszawa : Monolith Films, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Charriére, Henri (1906-1973) , Charrière, Henri (1906-

1973). Papillon , Sztuka przetrwania , Ucieczki więźniów , Więźniowie , Gujana 

Francuska (Francja) , Adaptacja filmowa , Film fabularny , Film biograficzny , 

Dramat filmowy , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1404/K 

Nowości:  2019-05 

 

Zanim usłyszał wyrok dożywocia, Henri "Papillon" Charrière (Charlie Hunnam) wiódł pełne przygód                               

i niebezpieczeństw życie drobnego paryskiego złodziejaszka. Teraz, skazany za zbrodnię, której nie popełnił, zrobi 

wszystko, by odzyskać utraconą wolność. Wraz z osadzonym fałszerzem Louisem Degą (Rami Malek) planują 

ucieczkę z Diabelskiej Wyspy - owianej złą sławą kolonii karnej w Gujanie Francuskiej. Nie są pierwszymi, 

którzy chcą się stamtąd wyrwać. Dotąd jednak nie udało się to nikomu.  

 

8. Powrót Bena / reżyseria i scenariusz Peter Hedges.- Warszawa : Best Film, 

[2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Narkomani , Film fabularny , Dramat 

filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1405/DF  

Nowości:  2019-05 
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Gdy Holly (Julia Roberts) wraca do domu ze świątecznych zakupów, zastaje na schodach nieoczekiwanego gościa 

- swojego syna Bena (Lucas Hedges), który nie powinien był opuszczać ośrodka odwykowego. Kochająca matka, 

mimo obaw, przyjmuje go z otwartymi ramionami. Ma nadzieję, że Ben jest "czysty" i będzie mogła cieszyć się 

Bożym Narodzeniem z nim i resztą rodziny. Okazuje się jednak, że wizyta Bena może sprowadzić poważne 

kłopoty. Podczas kolejnych 24 godzin, które mogą zmienić na zawsze ich życie, Holly zrobi wszystko, by 

uratować ukochane dziecko.  

 

 

9. Przynęta / reżyseria, scenariusz Steven Knight.- Warszawa : Monolith Films, 

[2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Relacje międzyludzkie , Rybacy , Wybory 

życiowe , Wyspa , Film fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1406/S 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Baker Dill (Matthew McConaughey) po rozwodzie osiadł na prowincji i żyje z organizacji turystycznych połowów 

dla amatorów wędkarstwa. Jego spokój zakłóca pojawienie się byłej żony. Karen (Anne Hathaway) prosi go                      

o pomoc. Ma już dość życia ze swoim nowym, impulsywnym mężem (Jason Clarke). Chce, by Dill zabrał go                 

w morze, a następnie zostawił rekinom na pożarcie. Czy dawne uczucie jest na tyle silne, by mężczyzna uległ 

prośbie zabójczo pięknej Karen? I jaki jest prawdziwy cel uknutej przez nią intrygi?  

 

 

10. Suspiria / reżyseria Luca Guadagnino ; scenariusz David Kajganich.- Warszawa : 

Kino Świat, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amerykanie za granicą , Szkoły baletowe , Tancerze baletu , 

Berlin (Niemcy) , Film fabularny , Horror , Remake 

Sygnatura:  WG-F/1399/G 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

Amerykańska tancerka Susie Bannion (Dakota Johnson), udaje się do Berlina, aby rozpocząć naukę w tamtejszej, 

prestiżowej szkole baletu. Jej przyjazd zbiega się w czasie z tajemniczym zniknięciem Patricii (Chloë Grace 

Moretz) jednej z wychowanek akademii. Susan, czyniąca niesamowite postępy pod okiem ekscentrycznej dyrektor 

artystycznej szkoły – Madame Blanc (Tilda Swinton), szybko zaprzyjaźnia się z inną tancerką Sarą (Mia Goth). 

Kiedy w szkole dochodzi do kilku mrożących krew w żyłach incydentów, obie dziewczyny zaczynają nabierać 

podejrzeń, co do prawdziwej natury akademii. Wkrótce Susie pozna jej największy, mroczny sekret.  

 

 

11. Teraz albo nigdy / reżyseria Peter Segal ; scenariusz Justin Zackham, Elaine 

Goldsmith-Thomas.- Warszawab: Monolith Films, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Awans zawodowy , Kariera , Oszustwo , Film fabularny , 

Komedia romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1400/KF 

Nowości:  2019-05 
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Maya jest świetna w swojej pracy, lecz choć od lat zabiega o awans, zawsze jej wymarzone stanowisko dostaje 

jakiś łysiejący facio z brzuchem. Powód? Dziewczyna ma łeb jak sklep, ale brak jej odpowiedniego wykształcenia. 

Pewnego dnia jednak zostaje zaproszona na rozmowę w sprawie pracy do wielkiego lśniącego biurowca. I nagle 

wszystkie marzenia się spełniają: dostaje kierownicze stanowisko, pokaźną pensję i wstęp do wielkiego świata. 

Jak to możliwe? Ktoś życzliwy, bez jej wiedzy, zmodyfikował w sieci jej CV – tworząc jej zupełnie nową, 

ekskluzywną przeszłość: prestiżowa uczelnia, światowe kontakty i branżowe sukcesy. Maya podejmuje tę grę                    

i pewnym krokiem wkracza na sam szczyt. Dla firmy będzie to prawdziwe trzęsienie ziemi, bo dziewczyna nie 

owija w bawełnę, a wielkopańskie maniery są jej obce jak język mandaryński. Wkrótce jednak przeszłość się                  

o Mayę upomni i to w najmniej spodziewany sposób. Będzie musiała zawalczyć nie tylko o swoją karierę, ale 

przede wszystkim, o tych których kocha.  

 

 

12. Underdog / reżyseria Maciej Kawulski ; scenariusz Mariusz Kuczewski.- 

[Warszawa] : Wydawnictwo Agora, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mieszane sztuki walki , Relacje międzyludzkie , Zawodnicy 

mieszanych sztuk walki , Film fabularny , Dramat filmowy , Film sensacyjny 

Sygnatura:  WG-F/1409/S 

Nowości:  2019-05 

 

 

 

"Underdog" to historia upadku i powrotu na szczyt zawodnika MMA. A także pełna realistycznych scen akcji 

opowieści o słabościach i sile człowieka. Zwątpieniu, które pokonuje rodząca się miłość. O walce                          

z przeciwnościami losu i podnoszeniu się po upadku. Borys "Kosa" Kosiński (Eryk Lubos) jest u szczytu formy. 

W walce życia ze swoim największym rywalem Denim Takaevem (Mamed Khalidov) popełnia błąd, który 

przekreśla jego karierę. Traci wszystko. To wydarzenie rozpoczyna serię upadków i wzlotów, a przede wszystkim 

zmusza go do tytanicznego wysiłku w walce o szacunek i miłość.  

 

 

13. Zabawa zabawa / reżyseria Kinga Dębska ; scenariusz Kinga Dębska, Mika 

Dunin.- Warszawa : Kino Świat, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm , Kobieta , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1408/DF  

Nowości:  2019-05 

 

 

 

 

40-letnia prokurator Dorota (Agata Kulesza) pije, by - jak sama mówi - "nie zwariować". Zasłaniając się 

immunitetem, ukrywa wszystkie wykroczenia popełnione "pod wpływem". Skutecznie pomaga jej w tym mąż, 

znany polityk (Marcin Dorociński). Studentka Magda (Maria Dębska) lubi ostro imprezować, ale świetnie się uczy 

i ma super pracę, więc nikt nie robi jej z tego wyrzutów. Dla szanowanej chirurg - Teresy (Dorota Kolak) każdy 

pretekst jest dobry, żeby się napić. Alkoholu nie odmawia sobie nawet w pracy, w szpitalu dziecięcym, którego 

jest ordynatorem. Wkrótce, w życiu każdej z kobiet nastąpią wydarzenia, po których ich problem przybierze na 

sile. Czy wspierane przez rodziny i przyjaciół bohaterki zdążą go w porę pokonać?  

 
 


