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Nowości 2020 – MAJ 

 

 

Literatura piękna 

 

 
1. Amnezja / Federico Axat ; przełożył Andrzej Flisek.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2020 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholicy , Amnezja , Marzenia senne , Osoby po rozwodzie , 

Trauma , Zabójstwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-argent.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Co byś zrobił, gdybyś znalazł zwłoki we własnym salonie i nic nie pamiętał z ostatnich godzin? W wieku 

dwudziestu siedmiu lat John Brenner jest trzeźwiejącym alkoholikiem i rozwiedzionym ojcem czteroletniej Jennie, 

którą widuje rzadziej niż by sobie tego życzył. Pewnej nocy budzi się na podłodze własnego domu i nie pamięta 

niczego, co wydarzyło się w ciągu kilku ostatnich godzin. Obok siebie dostrzega pustą butelkę po wódce, pistolet  

i zwłoki młodej, pięknej dziewczyny, której - o czym jest głęboko przekonany - nigdy wcześniej nie widział.                 

W jego głowie dudni uporczywe pytanie: "Czyżbym był mordercą?" Wszystko wskazuje na to, że zastawiono na 

niego pułapkę, jednak John zupełnie nie pojmuje, kto mógłby chcieć wrobić go w morderstwo. Odpowiedź, ukryta 

w jego głowie, wyłania się powoli z fali cyklicznych snów, w których tajemnicza dziewczyna idzie za nim przez 

las, powtarzając wciąż to samo zdanie: "O czymś zapomniałeś".  

 

2. Arabski książę / Tanya Valko.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2020. 

 

 

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

granicą , Terroryści , Arabia Saudyjska , Libia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 
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Czy można polubić życie w złotej klatce, tak że nie chce się jej opuścić i wrócić do M-5? Czy bogactwo i rutyna 

są silniejsze od naturalnego pragnienia wolności? Jak potoczą się losy kobiet z rodu Salimich – Doroty i jej dwóch 

córek: Marysi i Darii – oraz ich życiowych partnerów? Czy Dorota po życiowej zawierusze będzie mogła 

spokojnie cieszyć się szczęściem swojego stadła? Czy miłość Hamida i Marysi Binladenów okaże się wieczna?                

A może na ich krystalicznym związku pojawi się rysa? A Daria? Czy po latach spędzonych u boku zbrodniarza                  

i terrorysty Jasema Alzaniego potrafi się od niego uwolnić i żyć w cywilizowanym świecie prawa? Do głosu 

dochodzi też młode pokolenie – Nadia Binladen i Adaś Nowicki. Czy wzorem starszych będą mieli skłonność do 

popełniania głupich błędów i wpadania w tarapaty? Jak zmienia się współczesny arabski świat? Co nowego                   

w Arabii Saudyjskiej?  

  

 

3. Auschwitz : szachy ze śmiercią / John Donoghue ; z angielskiego przełożył Bohdan 

Maliborski.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2020. 

 

 

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

Esesmani , Szachy , Więźniowie obozów , Żydzi , Powieść 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

SS Obersturmführer Paul Meissner przybywa do obozu w Auschwitz wprost z frontu wschodniego. Ciężko ranny 

podczas walk, obecnie może pełnić jedynie funkcje administracyjne. Pierwszym i najpilniejszym zadaniem jest 

wzmocnienie podupadającego morale odbywających służbę w obozie oficerów i żołnierzy. Meissner zakłada klub 

szachowy. Pomysł szybko chwyta, stwarzając esesmanom możliwość obstawiania wyników meczów i zawierania 

nielegalnych zakładów. Tymczasem do uszu Obersturmführera trafia informacja, że wśród więźniów są także 

szachiści, z których jeden, francuski Żyd Emil Clément, z zawodu zegarmistrz, cieszy się opinią niepokonanego… 

Głęboko poruszająca powieść o niezwykłej przyjaźni między nazistą i Żydem. „Szachy ze śmiercią” to książka 

wyzwanie, stawiająca pytania o granice przebaczenia i cenę życia przepełnionego goryczą.  

 

 

4. Bezwład / Jessica Barry ; przełożyła Maria Smulewska.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofy lotnicze , Matki i córki , Sztuka przetrwania , 

Tajemnica , Góry Skaliste , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

KIEDY ŻYCIE JEST KŁAMSTWEM, A PRAWDA MOŻE ZABIĆ! Przeżycie katastrofy lotniczej to dopiero 

początek walki o życie. Allison Carpenter przeżywa katastrofę lotniczą w Górach Skalistych, lecz to dopiero 

początek jej walki o życie. Dziewczyna zna straszną tajemnicę, a wpływowi ludzie gotowi są ją zabić, by ukryć 

szokującą prawdę. Jeśli dowiedzą się, że przetrwała, ruszą za nią. Maggie Carpenter, matka Allison wciąż ma 

nadzieję, że jej córka żyje. Nie odnaleziono przecież jej ciała. Maggie także skrywa tajemnicę – w gruncie rzeczy 

nic nie wie o swojej córce. Podczas gdy Allison brnie przez dzikie góry, Maggie rozpaczliwie szuka odpowiedzi 

na kolejne pytania. Zagłębiwszy się w życie Allison, odkrywa, że w świecie pieniędzy i luksusu jej córka zmieniła 

się nie do poznania. Czy zdąży odkryć prawdę, żeby ją uratować?  
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5. Czarne Miasto / Marta Knopik.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Katastrofy górnicze , Legendy miejskie , Oniryzm , Realizm 

magiczny , Rodzina , Śmierć nagła , Tereny poprzemysłowe , Śląsk , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

 

Czarne Miasto jest niczym jeden z bohaterów powieści, którego losy, od narodzin do śmierci, utkane są z legend, 

fragmentów starych kronik i chaosu sprzętów pozostawionych przez kolejne pokolenia. Wanda mieszka samotnie 

w Czarnym Mieście w ogromnym mieszkaniu pełnym mebli i wspomnień. Jej mąż Zdzisiek zginął w kopalni                  

w Roku Zaćmienia, kiedy to zapadały się kolejne podziemne chodniki, a ludzie szukali schronienia w budowanych 

naprędce tunelach. W umierającym mieście, wśród duchów przeszłości, zaczyna się toczyć codzienne życie. 

Wanda nadal nie otrząsnęła się z żałoby, a jej córki, zwane siostrami Bebe, wyemigrowały do Białego Miasta.  

 

 

6. Czas porzucenia / Elena Ferrante ; z języka włoskiego przełożyła Lucyna 

Rodziewicz-Doktór.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cierpienie , Gniew , Kobieta , Zdrada małżeńska , Neapol 

(Włochy) , Powieść obyczajowa , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-wł.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Przed laty Olga zamieniła literackie aspiracje na życie żony i matki. Gdy po piętnastu latach związku dowiaduje 

się, że mąż porzuca ją dla znacznie młodszej dziewczyny, jej życie kompletnie się rozsypuje. Codzienne 

obowiązki stają się niemożliwym wysiłkiem, uroda i wygląd przestają się liczyć, a opieka nad dwojgiem dzieci 

zdecydowanie ją przerasta. W Oldze rosną gniew, zazdrość i obsesja, które przemieniają kobietę w kogoś, kim 

nigdy nie była. Pewnego dnia własne mieszkanie staje się dla niej prawdziwym więzieniem, kobiecie nie pozostaje 

nic innego, jak tylko zmierzyć się z tkwiącymi w niej upiorami.  

 

 

7. Czyjaś córka / David Bell ; przełożył Łukasz Praski.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Małżeństwo , Poszukiwania zaginionych , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Michael Frazier ma wszystko - świetną pracę, piękny dom, kochającą żonę. Do pełni szczęścia brakuje mu tylko 

dziecka. Kiedy pewnego dnia w drzwiach niespodziewanie pojawia się jego ex, może oznaczać to tylko kłopoty.                

I faktycznie - była żona prosi go o pomoc w szukaniu swojej zaginionej córki, Felicity. Twierdzi, że dziewczynka 

została porwana, a jej ojcem jest… Michael. Mężczyzna nie ma pewności, czy to prawda, ale niepokojąc się o los 

dziewczynki, rusza z Ericą na poszukiwanie dziecka, którego zawsze pragnął, a o którego istnieniu nie miał 
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pojęcia. Tymczasem Angela, obecna żona Michaela, odkrywa szokujące fakty z życia Eriki i zaczyna się obawiać 

o bezpieczeństwo męża i zaginionego dziecka…  

 

 

8. Do trzech razy miłość / Magdalena Trubowicz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotele , Kucharze , Organizatorzy imprez ślubnych , Włosi , 

Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Czy szczęśliwe zakończenia są możliwe? Marta jest właścicielką pensjonatu, ale nie lubi zarządzać biznesem. 

Woli za to spędzać czas na wypiekaniu słodkości. Aby unowocześnić pensjonat, jej mąż zatrudnia włoskiego 

kucharza. Jednak zamiast pracować, Enzo czaruje swoimi wdziękami wszystkie kobiety. Kiedy w wyniku pomyłki 

dwa przyjęcia weselne zostaną zaplanowane na ten sam termin, Marta będzie musiała postawić wszystko na jedną 

kartę, aby na czas przygotować obie uroczystości. Zwłaszcza że w pensjonacie jest tylko jedna sala weselna. 

Zaplanowanie idealnego przyjęcia to nie lada wyzwanie. Szczególnie kiedy wymarzona sala jest już zajęta,                 

a w pobliżu kręci się przystojny kucharz. Czy śluby dojdą do skutku? I jak bardzo w pensjonacie namiesza 

obecność Włocha?  

 

 

9. Dom po drugiej stronie jeziora / Anna Bichalska.- Warszawa : Harper Collins 

Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Sekrety rodzinne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

 

Rok 1928. Do willi nad jeziorem w Błękitnych Brzegach przyjeżdża Maria, która ma objąć posadę guwernantki 

dwóch sióstr – Matyldy i starszej Adeli. Ale Maria ma także inny, ukryty cel. Chce rozwikłać pewną zagadkę                   

z przeszłości. Nie wie jednak, że może okazać się to niebezpieczne. Nie tylko dla niej samej. Rok 2017. Stary dom 

Matyldy położony nad brzegiem jeziora w Błękitnych Brzegach ma swoje tajemnice. Sekrety skrywa też 

Małgorzata, która pewnego letniego dnia wraz z kilkumiesięcznym niemowlęciem staje przed jego drzwiami. Ma 

za sobą bagaż trudnych doświadczeń i tylko jedną prośbę… Losy kobiet skrzyżują się na dłużej. Połączy je 

między innymi zagadka śmierci Adeli, starszej siostry Matyldy, która zginęła jako dziecko niemal sto lat 

wcześniej. Zawartość skrytki znalezionej na strychu rzuca na jej śmierć nowe światło.  

 

10. Drugi sen / Robert Harris ; z angielskiego przełożył Andrzej Szulc.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowieństwo , Parafie , Pogrzeb , Rzeczywistość 

postapokaliptyczna , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-05 
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Świat kojarzący się klimatem z "Imieniem róży" i "Opowieścią podręcznej". Sceneria, która mogłaby pochodzić             

z późnego średniowiecza… gdyby nie to, że czasem można znaleźć w ziemi plastikowe przedmioty. Młody ksiądz 

Christopher Fairfax przybywa do położonej na odludziu wioski, by odprawić pogrzeb tamtejszego proboszcza. Nie 

jest witany z otwartymi ramionami i budzą się w nim podejrzenia, że stary proboszcz nie zmarł śmiercią naturalną, 

a jego zgon mógł mieć coś wspólnego z księgą, która zaginęła, i znajdowanymi w pobliżu kośćmi.  

 

 

11. Dylemat / B.A. Paris ; z angielskiego przełożyła Magdalena Słysz.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Tajemnica , Urodziny , Powieść psychologiczna 

, Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Jak daleko się posuniesz, by zapewnić osobie, którą kochasz, kilka dodatkowych godzin szczęścia? Czterdzieste 

urodziny Livii zapowiadają się wyjątkowo hucznie, o wiele bardziej spektakularnie, niż mogłoby wyglądać jej 

wesele, którego zresztą nigdy nie miała… Na przyjęciu zjawią się wszyscy, na których jej zależy, za wyjątkiem 

córki, Marnie, która studiuje zagranicą. I chociaż Livia kocha Marnie, skrycie cieszy się, że jej nie będzie. Gdy 

tylko przyjęcie się skończy, Livia zamierza wyjawić swojemu mężowi, Adamowi, sekret dotyczący Marnie. Na 

razie jednak chce cieszyć się szczęśliwymi chwilami z rodziną. Adam chce, żeby przyjęcie Livii było idealne, 

dlatego w tajemnicy planuje sprowadzić Marnie do domu. To ma być jego wielka urodzinowa niespodzianka.                 

I wtedy dowiaduje się o czymś strasznym… Musi powiedzieć Livii. Ale jak mógłby zepsuć jej ten dzień – jest 

taka szczęśliwa, a goście już zaczęli się schodzić…  

 

 

12. Dzień kobiet / Gabriela Gargaś.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa 

Skarpa Warszawska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Dzień Kobiet (8 marca) , Kobiecość , 

Matki i córki , Miłość , Pamięć autobiograficzna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Trzy kobiety co roku 8 marca spotykają się w kawiarni U Róży, aby  porozmawiać o swojej kobiecości, błędach, 

które popełniły, radościach, które się im przydarzyły. Są od siebie tak różne, a jednak połączone ze sobą nie tylko 

więzami krwi, lecz splotami zdarzeń. Cecylia - seniorka rodu, mama i babcia, była tancerka, snuje opowieści                 

o czasach, kiedy tańczyła na deskach największych teatrów Europy. Agnieszka - rozwiodła się z mężem, kiedy 

lzabella, jej córka, była  małą dziewczynką. Przytłoczona obowiązkami domowymi, postanowiła czerpać z życia 

garściami. Tylko że to, o czym marzyła, wcale nie było takie piękne, jak jej się na początku wydawało. lzabella - 

na pozór szczęśliwa, ale tak naprawdę pogubiona i samotna. Kiedy na jej drodze pojawia się przystojny lekarz, jej 

świat  wywraca się do góry nogami. Ale czy sekret, który skrywa kobieta, nie będzie rzutował na przyszłość 

rodzącej się miłości? Czy błędy przeszłości ulegają przedawnieniu? Czy kobiecość jest taka, jak próbują nam 

wmówić? Czy warto rzucić wszystko i podążać za swoim szczęściem? A może warto zacząć wszystko od nowa?  
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13. Echopraksja / Peter Watts ; przełożył Wojciech M. Próchniewicz ; [ilustracje Irek 

Konior].- Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Mag, 2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biolodzy , Istoty pozaziemskie , Postęp techniczny , Religia , 

Terroryści , Wampir (stworzenie fantastyczne) , Zombi (stworzenia fantastyczne) , 

Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-kanad. 

Nowości:  2020-05 

 

 

Zbliża się XXII wiek. Jest to świat, w którym ci, co odeszli, wysyłają żywym pocztówki z Nieba, wierni 

wprowadzają się w ekstazę religijną, dokonując rewolucji w nauce; w którym genetycznie zrekonstruowane 

wampiry rozwiązują problemy nierozwiązywalne dla zwykłych ludzi, a żołnierze mają w głowie przełącznik trybu 

zombie, odcinający im samoświadomość podczas walki. A wszystko to monitoruje obca inteligencja, która nie 

zamierza się ujawnić. Daniel Brüks jest żywą skamieliną, biologiem terenowym w świecie, gdzie biologia się 

zinformatyzowała; jest marionetką wykorzystaną przez terrorystów do zabicia tysięcy ludzi. Ukrywa się na 

pustyni w Oregonie, odwróciwszy się plecami do ludzkości, rozpadającej się z każdą sekundą na odrębne 

podgatunki. Jednakże którejś nocy budzi się w oku cyklonu, który wywróci cały świat do góry nogami. Uwięziony 

na pokładzie statku lecącego do środka Układu Słonecznego, po lewej stronie ma dręczonego tęsknotą żołnierza, 

którego obsesją są szeptane wiadomości od dawno zmarłego syna. Po prawej - panią pilot, tropiącą człowieka, 

którego przysięgła zabić na miejscu. W cieniach za jego plecami czai się wampirzyca ze świtą zombie-

ochroniarzy. Przed sobą zaś mają garstkę mnichów w szponach religijnego uniesienia, prowadzącą ich na 

spotkanie z czymś, co nazwali „Aniołami z asteroid”. Na tej pielgrzymce Daniel Brüks, ludzka skamieniałość, 

stanie oko w oko z największym przełomem ewolucyjnym od powstania rozumu.  

 

 

14. Ekstradycja / Remigiusz Mróz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa 

Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

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

fikcyjna) , Amnezja , Prawnicy , Ucieczki , Kryminał , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Minęło kilka miesięcy, od kiedy Joanna Chyłka uciekła z kraju. Ślad po niej zaginął i mimo że wystawiono za nią 

Europejski Nakaz Aresztowania, służby nie potrafią odnaleźć żadnego tropu. Przez cały ten czas nie 

skontaktowała się z nikim w Polsce i nawet Kordian nie wierzy już w to, że Chyłka kiedykolwiek znajdzie sposób, 

by nawiązać z nim kontakt. Oryński tymczasem przyjmuje sprawę człowieka, który wybudził się po 

półtorarocznej śpiączce w klinice. Ukrainiec, Witalij Demczenko, jest oskarżony o to, że wtargnął do jednej                   

z restauracji na Powiślu i zastrzelił trzy osoby. Motywu nigdy nie ustalono, nie udało się też odnaleźć narzędzia 

zbrodni ani świadków. W dodatku Witalij nie pamięta niczego, co wydarzyło się przed tym, zanim znalazł się               

w stanie wegetatywnym. Pamięta jedno: że ma dla Oryńskiego wiadomość od Chyłki.  
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15. Filip / Leopold Tyrmand.- [Warszawa] : Wydawnictwo MG, copyright 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigracja , II wojna światowa (1939-1945) , Kelnerzy , 

Młodość , Polacy za granicą , Zakochanie , Frankfurt nad Menem (Niemcy) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Losy młodego Polaka, którego wojenne drogi wiodą do Frankfurtu nad Menem, gdzie pracuje w jednym z hoteli 

jako kelner, w grupie młodzieży pochodzącej z krajów okupowanych przez Niemcy. W tym wrogim świecie 

odnajduje całkiem niespodziewanych sojuszników. Są nimi wszyscy, których dosięgła wspólna wojenna 

mitologia. Także młodzi Niemcy. Jak większość prozy Tyrmanda i ta książka oparta jest na elementach 

biograficznych. Jest to opis losów człowieka nieprzeciętnego, którego młodość została naznaczona przez 

okupację, politykę i emigrację. I jak zawsze jest to proza pisana wbrew ustalonym regułom, przedstawiająca obraz 

wojny nie do przyjęcia przez władze PRL. A czy do przyjęcia dzisiaj?  

 

 

16. Idealne dziecko / Lucinda Berry ; przełożyła Emilia Skowrońska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Lekarze , Pielęgniarki , Przemoc , Tajemnica , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Dlaczego wszechświat pozwala mieć dzieci ludziom, którzy je krzywdzą? Dlaczego nie daje ich ludziom takim jak 

ja, którzy ich pragną? Christopher i Hannah wiodą szczęśliwe i spokojne życie - on jest chirurgiem, ona 

pielęgniarką. Brakuje im tylko dziecka. Kiedy do szpitala trafia Janie, porzucona sześciolatka, Christopher od razu 

nawiązuje z nią kontakt i przekonuje Hannah, żeby wzięli ją do domu jako własną córkę. Ale Janie nie jest 

zwykłym dzieckiem. Marzenie o szczęśliwej rodzinie staje się coraz bardziej odległe. Czy tajemnicza przeszłość 

dziewczynki może doprowadzić wszystkich do niewyobrażalnych czynów, których konsekwencje będą tragiczne 

w skutkach...? Myśleli, że to porzucone dziecko, ale rany na jej ciele opowiedziały o wiele straszniejszą historię.  

 

 

17. Ikar : legenda Mietka Kosza / Maciej Pieprzyca.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kosz, Mieczysław (1944-1973) , Jazz , Kompozytorzy polscy , 

Pianiści polscy , Polska , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Legenda jazzu, buntownik i outsider, niewidomy geniusz fortepianu w pełnej dźwięków i kolorów powieści 

inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami. Ta publikacja to zaproszenie do świata Mietka Kosza z jego bardzo 

osobistej, wręcz intymnej perspektywy. Znakomity muzyk mógłby opowiedzieć nam właśnie taką historię 
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swojego życia, gdyby nie przerwał go brutalnie tragiczny finał, gdy miał zaledwie 29 lat. Przeszedł wyboistą drogę 

pełną emocjonalnych zakrętów, wzlotów i upadków, chwil smutnych i wypełnionych śmiechem, by znaleźć się na 

szczycie kariery muzycznej. Maciej Pieprzyca z charakterystyczną dla niego nostalgią i poczuciem humoru, 

opisuje to, co kryło się za sukcesami Kosza i jego muzycznym geniuszem: samotność, niespełnione i spełnione 

miłości, dzieciństwo naznaczone piętnem choroby, ale przede wszystkim ogromną determinację, by rzucić 

wyzwanie losowi i walczyć o swoje marzenia. Ograniczenia, z którymi Kosz całe życie musiał się zmagać, stały 

się jego siłą.  

 

 

18. Intruz / Marek Stelar.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dariusz Suder (postać fikcyjna) , Policjanci , Rodzeństwo , 

Służby specjalne , Szczecin (woj. zachodniopomorskie) , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Włochy , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

Dwaj bracia po dwóch stronach barykady. Brat przeciw bratu. Zamknięty w sobie cichy urzędnik kontra 

funkcjonariusz ABW, który zdradził. Gdzieś wysoko w strukturach władzy jest „kret”, którego działania mogą 

pozbawić państwo polskie potencjalnej przewagi i światowego prymatu na jednym z niewielu pól, na którym jest 

to jeszcze możliwe – produkcji grafenu, materiału przyszłości. Co wspólnego miała tajemnicza, choć z pozoru 

naturalna śmierć ojca braci ćwierć wieku wcześniej? Dokąd prowadzą pozostawione znaki? A w tle rozgrywka 

polskich służb specjalnych i Guoija Anquan Bu, wywiadu Chińskiej Republiki Ludowej.  

 

 

19. Jeden fałszywy ruch / Harlan Coben ; z angielskiego przełożył Andrzej Grabowski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros : Ringier Axel Springer Polska, 2018. 

(W labiryncie kłamstw / Harlan Coben ; t. 15) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Myron Bolitar (postać fikcyjna) , Groźba karalna , Koszykarze 

(sportowcy) , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-05 

 

 

Kto – i po co – nęka telefonicznymi pogróżkami Brendę Slaughter, ciemnoskórą gwiazdę żeńskiej koszykówki? 

Myron Bolitar oddałby wiele, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Ale znajduje tylko… więcej znaków 

zapytania.  Czy kłopoty Brendy mają związek z tajemniczym zniknięciem jej matki przed dwudziestoma laty oraz 

z niewyjaśnioną śmiercią żony kandydata na gubernatora, milionera Arthura Bradforda? Co stało się z ojcem 

Brendy, który jakby rozpłynął się w powietrzu po wyczyszczeniu konta bankowego? Wspierany przez 

niezawodnego przyjaciela, Wina, Myron musi dotrzeć do sedna mrocznej tajemnicy, za którą jedni są gotowi 

umrzeć, a inni – zabić…  
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20. Jest krew... / Stephen King ; przełożył Tomasz Wilusz.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele akademiccy , Pisarstwo , Policjanci , Śmierć , 

Tajemnica , Telefonia komórkowa , Opowiadania i nowele , Kryminał , Horror 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

King po raz kolejny pokazuje pełnię swojego kunsztu. W tytułowej noweli Holly Gibney, ulubiona bohaterka 

czytelników (znana z trylogii o Billu Hodgesie i z "Outsidera"), musi stawić czoło swoim lękom i być może 

kolejnemu outsiderowi - tym razem w pojedynkę. "Telefon pana Harrigana" opisuje międzypokoleniową przyjaźń, 

która trwa po grób… a nawet dłużej. "Życie Chucka" ilustruje ideę, że każdy z nas posiada wiele osobowości.           

A w "Szczurze" niespełniony pisarz boryka się z ciemną stroną swojej ambicji. Opowieści te nie tylko prezentują                  

w całej okazałości maestrię autora, ale również pokazują, że pewne tematy są nieprzemijające. Jednym                          

z motywów przewodnich utworów Kinga jest zło, które występuje także w "Jest krew…", przedstawione                        

w tytułowej noweli jako "duży, uszargany, lodowatoszary ptak". Stale obecne jest jednak też przeciwieństwo zła, 

w twórczości Kinga przybierające często postać przyjaźni. King przypomina nam, że codzienne przyjemności, 

choć ulotne, właśnie dzięki tej ulotności są piękne - czy jest to niespotykanie piękny, pogodny dzień po długich 

tygodniach szarugi, czy frajda z tańca, w którym idealnie wychodzi każdy krok, czy też nieoczekiwane miłe 

spotkanie. W takich momentach przekonujemy się, że Stephen King potrafi nie tylko przyprawić o dreszcz 

przerażenia, ale i perfekcyjnie opisać radość w jej najczystszym wydaniu.  

 

 

21. Jeszcze będzie przepięknie / Agnieszka Olejnik.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Relacje międzyludzkie , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Życie w Miłosnej wydaje się wracać na dawne tory. W rzeczywistości pod pozorami spokoju i harmonii aż wrze 

od skrywanych namiętności. Ada przysięga sobie, że już nigdy nie będzie płakała przez mężczyznę. Igor usiłuje 

znaleźć równowagę między powinnością a uczuciem. Przyjaźń Dawida i Zuzy zostaje wystawiona na ciężką 

próbę. Na szczęście wszelkie napięcia łagodzi dobry duch tego miejsca - ogrodnik Antoni. Jakie sekrety skrywa 

pamiętnik cioci Bogny? Czy przyjaźń i szczera sympatia wystarczą, by pomóc komuś, kogo dotknęła prawdziwa 

tragedia? Jakie zmiany przyniesie mieszkańcom dworku ich pierwsza wiosna w Miłosnej?   

 

 

22. Kobieta mojego męża / Gill Paul ; przełożyła Anna Gralak.- Kraków : Mando - 

Wydawnictwo WAM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Windsor, Wallis Warfield (księżna ; 1896-1986) , Windsor 

(ród) , Książęta i księżne , Skandale , Paryż (Francja) , Stany Zjednoczone (USA) , 

Wielka Brytania , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-05 
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Najbardziej znienawidzona kobieta w rodzinie królewskiej 1911. Mary i Wallis poznają się na letnim obozie. Ich 

przyjaźń przetrwa wiele trudnych momentów, dopóki nie zostanie rozbita przez jedną niewybaczalną zdradę. 

1997. Alex i Rachel jadą taksówką do restauracji w Paryżu. Zapowiada się romantyczny wieczór zaręczynowy. 

Niespodziewanie samochód zatrzymuje się. Na drodze jest tłum reporterów. Alex powodowany dziennikarską 

ciekawością wybiega zobaczyć, co się stało. Okazuje się, że wypadek miała księżna Diana. Powieść inspirowana 

prawdziwym życiem Wallis Simpson. 

 

 

23. Krok trzeci / Bartosz Szczygielski.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Małżeństwo , Sekrety rodzinne , Trauma , Zdrada 

małżeńska , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Magda ma idealne życie. Przystojnego męża, świetną pracę i piękne mieszkanie, ale za drzwiami sypialni czai się 

mrok. Świat, który tak perfekcyjnie stworzyła, rozmywa się nagle za mgłą, gdy niewypowiedziane słowa                         

i skrywane tajemnice w końcu dają o sobie znać. Jedna kłótnia, jedno uderzenie i jedna noc zmieniają jej życie               

w koszmar. Ta noc obudziła demony, pozostawiając Magdę z kłamstwami, które nie przestają boleć, ranami, które 

nie przestaną krwawić, i pytaniami, na które nie może znaleźć odpowiedzi... I pojawi się ona…  

 

 

24. Króliki z Ravensbrück / Anna Ellory ; przełożył Michał Juszkiewicz.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2020. 

 

 

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

Ravensbrück (niemiecki obóz koncentracyjny) , Eksperymenty medyczne na ludziach , 

Kobieta , Ojcowie i córki , Więźniowie obozów , Berlin (Niemcy) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-05 

 

Nadzieja nie umiera nigdy, nawet w czasach największego mroku. Berlin, rok 1989. W dniach upadku muru 

wzniesionego pomiędzy Wschodem a Zachodem Miriam Winter opiekuje się swoim umierającym ojcem. Ciężko 

chory człowiek powtarza jedno imię: Frieda. To imię oraz obozowy numer, odkryty niespodziewanie na jego 

nadgarstku, pod paskiem zegarka, naprowadzają Miriam na trop strzeżonej od lat tajemnicy. Szukając informacji 

na temat jego przeszłości, Miriam zagląda do szafy w pokoju matki. Wśród rzeczy po niej znajduje kobiecy 

pasiak, a w nim zaszyte dziesiątki listów pisanych przez tajemniczą Friedę do ojca Miriam, Heinricha. Listy te 

opowiadają o "królikach" z Ravensbrück, czyli więźniarkach poddawanych okrutnym eksperymentom 

medycznym, a słowa i zdania rozsiane wśród opisów ich cierpienia i poświęcenia układają się w historię miłości, 

którą Heinrich przez blisko pół wieku skrywał na dnie swojego serca. Zainspirowana niezwykłym losem kobiet                

z hitlerowskiego obozu, Miriam postanawia zburzyć mury, którymi sama się otoczyła. Nadzieja bowiem nie 

umiera nigdy, nawet w czasach największego mroku.  
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25. Kurs na miłość / Roma J. Fiszer.- Warszawa : Edipresse Kolekcje, copyright 2020. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Relacja romantyczna , Rodzina , Żeglarze , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Warto dać sobie jeszcze jedną szansę, zamiast pochopnie zejść z drogi miłości… Wojciech i Joanna, oboje po 

nieudanych związkach, spotykają się przypadkowo w gdyńskiej marinie. Spotkanie kończy się „gęsią skórką”                 

u obojga, co staje się impulsem do umówienia się „za rok”, a wreszcie do odbycia wspólnego, półrocznego rejsu. 

Gdy w dalekich portach i na morzu będą odkrywać swoje pasje i charaktery – ich wzajemna ekscytacja wzrośnie. 

Los jednak sprawi, że podróż jachtem dla Joanny potrwa tylko miesiąc. A kiedy nastąpi rozłąka, żadne z nich nie 

będzie miało wątpliwości, że to, co czują – to po prostu miłość. Zanim to sobie wyznają, ich relacje będą się 

zmieniać jak w kalejdoskopie nieoczekiwanych zdarzeń.  

 

 

26. List / Anna Karpińska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2020. 

(Pamiętaj o mnie / Anna Karpińska ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Listy , Pisarze , Problemy małżeńskie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Ta historia zostanie z Tobą na długo. Emocje skradną Ci serce, jak i bohaterka, którą najlepiej zrozumie jedynie 

druga kobieta. Małgorzata jest szczęśliwą żoną i matką. Od kilku lat jako pisarka święci triumfy. Najbliżsi sądzą, 

że ma wszelkie powody do zadowolenia. Ale pozory mylą. Małżeństwo nie należy do szczęśliwych, a ona nosi             

w sobie brzemię dramatycznej decyzji z przeszłości, która zaważyła na jej całym dotychczasowym życiu. Kiedy 

wydaje się, że nigdy nie wydobędzie się z matni, dostaje od kogoś nieznajomego list, który zmieni wszystko. 

Pozostaje pytanie, kto i w jakim celu do niej napisał… Jak daleko sięgają cienie przeszłości? "List" to pierwszy 

tom nowego cyklu "Pamiętaj o mnie". Drugi tom, "Postscriptum", już w przygotowaniu.  

 

 

27. Łowca tatuaży / Alison Belsham ; przełożyła Dorota Konowrocka-Sawa.- 

Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem , Tatuaż 

, Współdziałanie , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Gdy tatuażystka Marni Mullins znajduje w ulicznym koszu na śmieci obdarte ze skóry ciało, niechętnie podejmuje 

współpracę z policją. Śledztwo prowadzi Francis Sullivan, młody funkcjonariusz właśnie mianowany na 

komisarza wydziału dochodzeniowo-śledczego. W mieście grasuje seryjny morderca i usuwa tatuaże z ciał ofiar, 
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kiedy te jeszcze żyją. Marni ma wszechstronną wiedzę o tatuażach i liczących się w świecie artystach tego fachu, 

ale ma też swoje powody, by nie ufać policji. Czy kiedy trafi na ślad kolejnej ofiary, poinformuje o tym Sulivana, 

czy też sama będzie próbowała schytać łowcę tatuaży?  

 

 

28. Masz wiadomość / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Portal randkowy , Rozstanie , Zaufanie , Zawód miłosny , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Czy można spotkać miłość swojego życia na portalu randkowym? Po siedmiu latach szczęśliwego związku Julia 

zostaje porzucona przez ukochanego tuż przed ślubem. Dziewczyna jest załamana i nie wierzy, że kiedykolwiek 

jeszcze będzie szczęśliwa… Ulega jednak namowom przyjaciółki i zakłada konto na portalu randkowym. Tam 

poznaje Adama - mężczyznę, który już dawno stracił zaufanie do płci przeciwnej oraz nadzieję, że kiedyś pozna tę 

jedyną, wyjątkową kobietę… Gdy pewnego dnia na czacie otrzymuje krótkie, lecz intrygujące pytanie, Adam nie 

podejrzewa nawet, że ta jedna wiadomość zmieni całe jego życie. Czy wirtualne uczucie przetrwa, gdy Julia                    

i Adam spróbują przenieść je do prawdziwego świata? A może ten romans był tylko żartem? Masz wiadomość to 

wzruszająca i wyjątkowa opowieść o tym, że twój przepis na szczęście nie zawsze musi być jedyną słuszną drogą, 

żeby to szczęście osiągnąć… Miłość przychodzi niespodziewanie!  

 

 

29. Miecz i tarcza / Ian Rankin ; z angielskiego przełożyła Dagmara Łata.- Wydanie 

2.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz : Ringier Axel Springer 

Polska, 2016. 

(Biblioteka Newsweeka) 

(Ian Rankin i Peter May : mistrzowie szkockiego kryminału w wyjątkowej kolekcji na 

lato ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  John Rebus (postać fikcyjna) , Edynburg (Wielka Brytania) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-05 

 

Rebus nienawidzi dorocznego festiwalu w Edynburgu, zmory jego życia. Razem z nim do miasta ściągają rzesze 

turystów i miłośników sztuki, ale też kieszonkowcy i włamywacze; uaktywniają się agresywni kibice piłki nożnej. 

Policja ma wówczas pełne ręce roboty. Nie inaczej jest latem 1993 roku. W podziemiach zabytkowej części 

Edynburga troje nastolatków znajduje zmasakrowane zwłoki młodego mężczyzny; zanim zginął, był okrutnie 

torturowany. Sposób zadania śmierci – siedem strzałów, ostatni w głowę – wskazuje na egzekucję. Komu się 

naraził? Bojownikom IRA? Protestanckim unionistom? Handlarzom narkotyków? Czy miastu grozi fala 

terrorystycznej przemocy? Co oznacza tatuaż „SaS” na przedramieniu zabitego? Policji udaje się zidentyfikować 

ofiarę. Okazuje się nią Billy Cunningham, syn odsiadującego wyrok gangstera Dużego Gera Cafferty'ego. 

Cafferty, który do więzienia trafił za sprawą Rebusa, żąda by inspektor pomógł mu pomścić śmierć syna. Od tej 

pory jego zbiry będą deptać Rebusowi po piętach. „SaS” oznacza prawdopodobnie tajemniczą paramilitarną 

organizację Sword & Shield (Miecz i Tarcza). Gdy w poszukiwaniu informacji o jej przywódcach Rebus wyjeżdża 

do Belfastu, w Edynburgu dochodzi do kolejnego morderstwa; tym razem zamordowany zostaje tajny agent 

policji...  
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30. Miłość aż po rozwód / Kinga Gąska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Problemy małżeńskie , Relacje międzyludzkie , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

 

Trzy kobiety, które łączy ten sam mężczyzna. Dla jednej był mężem, dla drugiej jest synem, dla trzeciej bratem. 

Ale nie to jest najważniejsze. Każda z nich przeżywa rozpad swojego związku i staje w obliczu złowieszczego 

słowa na „r”, często podawanego jako główny powód niechęci do zawierania małżeństwa. Młoda, ambitna 

bizneswoman, starsza bibliotekarka, instamama z dyplomem czeladnika fryzjerstwa w szufladzie. Trafiają na 

różnych mężczyzn, ale z żadnym z nich nie da się żyć. Mimo że wszystko skrupulatnie zaplanowały, starannie 

dokonywały wyborów, łańcuszek przyczynowo-skutkowy sam rozwinął się do rozmiarów Jezusa w Świebodzinie. 

I nie było już odwrotu. Prędzej czy później nadejdzie ten dzień. Przyjdzie SMS, zapika komunikator lub ktoś 

życzliwy zapuka do drzwi. Czasami po prostu rzucisz na coś okiem i niestety, nie możesz już tego odzobaczyć. 

Nie da się odsłyszeć, odwidzieć, nie zapamiętać. I świat zawali ci się na głowę. A może przeciwnie? Stanie przed 

tobą otworem?  

 

 

31. Miłość to wszystko, co jest / Tomasz Kieres.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Prawnicy , Polska , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

 

 

Ona, Sonia, jest dwudziestopięcioletnią absolwentką prawa. On, Łukasz, czterdziestoletnim dziennikarzem 

zajmującym się muzyką i filmem. Ona jest córką jego najbliższych znajomych. On razem z żoną mieszkają tuż 

obok jej rodziców. Ona jest młoda, na początku swojej drogi, cały czas niezdecydowana jak jej życie ma 

wyglądać. On dojrzały, dryfujący przez życie, ani nieszczęśliwy, ani specjalnie szczęśliwy, pozbawiony złudzeń, 

nieliczący specjalnie na wiele. Wpadają na siebie przypadkiem na koncercie rockowym. Z czasem poznają się 

lepiej, nawiązuje się między nimi nić porozumienia. To jest przyjaźń, tak to czują, tak chcą to widzieć. Gdy 

uczucie zaczyna wymykać się im spod kontroli i przeradzać się w coś więcej, muszą zdecydować. Czy odejść, 

każde w swoją stronę i nie niszczyć tego, co dotąd udało się im zbudować, czy walczyć o miłość.  

 

 

32. Miłość w kasztanie zaklęta / Monika A. Oleksa.- Wydanie 1. Filia.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kasztanowiec , Nauczyciele szkół średnich , Wybory życiowe , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 
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Wierzę w to, że miłość jest nieśmiertelna. Nie istnieją dla niej czas ani żadne granice. Ona trwa, wbrew nam, 

wbrew zwątpieniu, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew wszystkiemu. Miłość w kasztanie zaklęta to piękna 

powieść o miłości, która musi przetrwać mimo przeciwności losu. O trudnych decyzjach, ludzkich słabościach                  

i umiłowaniu życia. O dostrzeganiu niedostrzegalnego. Marta, samotna trzydziestoparoletnia nauczycielka, ma 

przyjaciół, plany i marzenia, ale nie ma nikogo bliskiego, z kim mogłaby się nimi dzielić. Przedwczesna śmierć 

rodziców, a potem odejście ukochanej babci pozostawiły w niej głęboki ślad oraz poczucie ulotności i kruchości 

ludzkiego życia. Marta wie jednak, że wszystko ma swój czas, i dlatego czeka na księcia z bajki. Niespodziewanie 

w jej życiu pojawia się Piotr. Kim jest jednak tajemnicza kobieta, która zaklęła w kasztanie swą miłość do Piotra    

i do małego Miłosza? Czy ich losy, w zadziwiający sposób wplecione w życie Marty, się połączą? Czy Marta jest 

gotowa na przyjęcie wszystkiego, co przyniesie jej przyszłość?  

 

 

33. Motyl nocy / Katja Kettu ; z fińskiego przełożyła Bożena Kojro.- Warszawa : Świat 

Książki Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Finowie , Kobieta , Łagry (ZSRR) , Mari (Rosja) , Workuta 

(Rosja) , Powieść 

Sygnatura:  WG-fiń. 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Jest rok 1937. Piętnastoletnia Finka Irga Malinen romansuje z radzieckim agitatorem, a kiedy po jego wyjeździe 

okazuje się, że jest w ciąży, postanawia ruszyć za nim przez zieloną granicę do Związku Radzieckiego. Zamiast   

w ramiona ukochanego, trafia jednak do gułagu w Workucie. Tam zaprzyjaźnia się z inną więźniarką. Po 

uwolnieniu jedna z nich przybywa do wsi w Republice Maryjskiej, gdzie dzieją się dziwne rzeczy, których 

przyczyny tkwią w obozowej przeszłości.  

 

 

34. Możliwość przemocy / Dror A. Mishani ; przełożyli Anna Halbersztat i Bartosz 

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

2014. 

(Mroczna Seria) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Awi Awraham (postać fikcyjna) , Ojcowie i synowie , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-hebr. 

Nowości:  2020-05 

 

W każdym śledztwie dochodzi się do takiego momentu, w którym wydaje się, że obraz nigdy nie stanie się 

wyraźny. Zbyt wiele szczegółów, niepasujących i dziwnych, oddalonych od siebie, jak ludzie siedzący nad 

brzegiem morza, wszystko zanurzone jest w mroku lub mgle. Ale po pewnym czasie połączenia się krystalizują,             

a obraz staje się jasny. Nagle w ciemności pojawia się nowy punkt, który oświetla resztę, szczegóły wydają się 

inne, nabierają znaczenia, łączą się. To, co wydawało się dalekie, staje się bliskie. Tym razem mamy małą walizkę 

z ładunkiem wybuchowym i mężczyznę, który utykając, uciekł z miejsca zbrodni. Telefon z pogróżkami 

wypowiedzianymi kobiecym głosem: „Walizka to dopiero początek”. Kobietę, która poleciała na Filipiny, ale nie 

znalazła się na pokładzie samolotu. Ojca dwójki dzieci, który uciekał, mimo że nikt go nie gonił. Oraz inspektora 

policji zdeterminowanego, by ocalić niewinnych i bezbronnych. Możliwość przemocy, druga książka Drora 

Mishaniego z odnoszącej bezprecedensowy sukces na arenie międzynarodowej serii kryminalnej, opowiada                  

o próbie inspektora Awrahama przezwyciężenia traumy spowodowanej pierwszym dochodzeniem. Próbie 

odkupienia poprzez pracę nad sprawą, jeszcze bardziej zwodniczą i ohydną niż poprzednia: sprawą uciekającego 

ojca, desperacko starającego się uratować swoje dzieci przed czymś, czego nawet nie śmie ujawnić.  
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35. Nie patrz / Marcel Moss- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pamięć autobiograficzna , Psychoterapeuci , Szantaż 

(prawo) , Tajemnica , Zabójstwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

„Próbuję powstrzymać się od krzyku. Leżę pod kołdrą i udaję, że rozmowa sprzed chwili nie miała miejsca. To 

moje ostatnie sekundy wolności. Czy ten koszmar kiedyś się skończy?” Ewa na co dzień jest szanowanym 

psychoterapeutą. Skrywa jednak mroczną tajemnicę, którą poza nią zna tylko jedna osoba. Pewnego dnia kobieta 

dostaje na Instagramie wiadomość video od swojej byłej pacjentki, Martyny, która przebywa na leczeniu                       

w szpitalu psychiatrycznym. Gdy odtwarza filmik, widzi sceny, o których wolałaby zapomnieć. Tylko Martyna 

wie, co Ewa zrobiła przed laty. Teraz grozi, że upubliczni nagranie, jeżeli lekarka nie pomoże jej w rozwiązaniu 

sprawy głośnego morderstwa sprzed kilku miesięcy. Ewa wie, że musi się zgodzić. W miarę zgłębiania się                     

w kryminalną sprawę, odkrywa coraz więcej powiązań między śmiercią 40-letniego mężczyzny a swoją mroczną          

i bolesną przeszłością. Nigdy nie uciekniesz od przeszłości...  

 

 

36. Niebieskie motyle / Anna Sakowicz.- Warszawa : Edipresse Polska, copyright 

2020. 

(Książki / Edipresse) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Poszukiwania zaginionych , Rodzeństwo , 

Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

Niewiele wiemy o najbliższych, a pozory często mylą Bohaterkami powieści są trzy siostry: Ania (nauczycielka), 

Gosia (malarka) i Matylda (stewardesa). Pewnego dnia znika średnia z sióstr, zaczynają się więc poszukiwania             

w zaułkach Chełmna. Okazuje się, że Ania i Matylda niewiele wiedzą o życiu Gosi, choć wydawało się, że mają 

ze sobą dobry kontakt. Każdy ślad prowadzi na manowce, odkrywając kolejną tajemnicę Małgorzaty. Czy malarka 

żyje? Czy jej zniknięcie jest artystycznym happeningiem? Dlaczego tak uparcie malowała niebieskie motyle? 

Autorka prowadzi czytelnika w poszukiwaniu Gosi jak przez labirynt, przypominając, że nie wszystko jest tym, 

czym wydaje się na pierwszy rzut oka. Jednak prawidłowa odpowiedź zazwyczaj leży w zasięgu ręki,                    

a o najważniejsze sprawy nie można przestać walczyć. Bo to one nadają życiu prawdziwe barwy.  

 

 

37. Nieostrożna miłość / Peter Robinson ; z języka angielskiego przełożył Mikołaj 

Kluza.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

(Kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alan Banks (postać fikcyjna) , Policjanci , Zabójstwa seryjne , 

Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-05 

 

 



16 
 

W porzuconym samochodzie na wiejskiej drodze zostaje znalezione ciało studentki. Na pierwszy rzut oka sprawa 

wygląda na samobójstwo, ale ofiara nie miała nawet prawa jazdy, a jej ciało prawdopodobnie zostało skądś 

przeniesione. Komu mogło zależeć na tym, by dziewczynę znaleziono akurat tam? Kiedy - i dlaczego - naprawdę 

zmarła? Równocześnie do inspektora Banksa dociera informacja o kolejnym trupie. W parowie na dzikich 

wrzosowiskach leży martwy mężczyzna w drogim garniturze i pozbawiony jakiegokolwiek dowodu tożsamości. 

Czy po prostu potknął się i spadł? Ale co robił sam na wrzosowiskach, daleko od cywilizacji? Wątpliwości się 

mnożą, a obydwie sprawy zdają się nie mieć rozwiązania. Zespół Banksa otrzymuje mrożącą krew w wiadomość. 

Powrócił dawny wróg… 

 

 

38. Niespokojne serca / Agata Sawicka.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 

copyright 2020. 

(Dwór w Zaleszycach / Agata Sawicka ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Młodzi dorośli , Osoby w wieku starszym , 

Przeprowadzka , Relacje międzypokoleniowe , Małopolska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

Julianna wiedzie spokojne, poukładane życie, ale nie jest szczęśliwa. Studiuje kierunek, który wybrali dla niej 

rodzice, i spotyka się z chłopakiem, którego nie kocha. Kiedy zostaje wyrzucona ze studiów, a jej związek się 

kończy, postanawia pójść za głosem serca i zacząć spełniać swoje marzenia. Mając ze sobą jedną walizkę                          

i dwieście złotych w kieszeni, wyrusza w podróż w nieznane. Trafia do małopolskiej wsi, gdzie pod swoje 

skrzydła bierze ją nieznajoma staruszka. Julianna bardzo szybko aklimatyzuje się w nowym miejscu. Nie wie 

jeszcze, że nie przez przypadek trafiła właśnie tutaj. Stary dwór w Zaleszycach przyciąga ją z magnetyczną siłą,     

a znaleziony w zrujnowanym domu zeszyt staje się kluczem do tajemnicy z przeszłości…  

 

 

39. Nigdy nie jest za daleko / Danuta Noszczyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - 

Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobiecość , Ludzie bogaci , Odmienność kulturowa , Pasterze , 

Przedsiębiorcy , Armenia , Polska , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Los często wystawia nas na próby. Jednak warto mu zaufać, by się wreszcie przekonać, że nic nie jest takie, jakim 

się wydaje. Antonina ma wszystko, co wydaje się potrzebne do szczęścia: urodę, pieniądze, niezależność, 

kochających rodziców. Żyje jak w bajce, brakuje jej tylko księcia na białym koniu. A co, jeśli zamiast niego 

pojawi się… pastuszek w pamiętającej czasy Związku Radzieckiego zdezelowanej ładzie? Ile można zrobić dla 

miłości, o której się tak marzyło? Czy w pozornie poukładanym życiu Antoniny jest miejsce na zmiany? I czy ona 

sama jest gotowa na szczęście?  
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40. O jeden diament za daleko / Marta Radomska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kobieta , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Ślub i 

wesele , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Miłość, ślub i diamenty – wszystko pasuje? Nie tym razem! Majka już niedługo zostanie świadkową na ślubie 

swojego brata. Uroczystość zapowiada się nieziemsko! Tylko panna młoda zżerana stresem jest trudna do 

zniesienia, bo chciałaby, żeby wszystko było idealne. Sprzeczki z przyszłą bratową to nie jedyny kłopot Majki. Jej 

konto bankowe świeci pustkami, a portfele przyjaciół wcale nie wyglądają lepiej. W żartach wspólnie planują 

napad na jubilera. Kilka dni później o dokładnie takim włamaniu będą pisały wszystkie gazety… Czy któryś                   

z przyjaciół Majki naprawdę posunął się tak daleko?  

 

 

41. Ocalić życie / Zofia Ossowska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , Ratowanie 

Żydów i pomoc Żydom (1939-1945) , Rodzina , Strach , Tajemnica , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Piękna powieść o odwadze i wielkiej miłości, która pozwala przetrwać w trudnych czasach. Rok 1942. Do drzwi 

domu Rzewnickich puka uciekająca przed Niemcami rodzina polskiego pułkownika, która ukrywała okolicznych 

Żydów. Przerażeni ludzie błagają o schronienie, jednak pomaganie im byłoby dla małżeństwa zbyt niebezpieczne. 

Decydują się więc na ocalenie dwójki najmłodszych dzieci, pozostali muszą uciekać. Po jakimś czasie do domu 

przyjeżdżają Niemcy i zabierają Antoniego Rzewnickiego. Mężczyzna wraca na drugi dzień, ale nie jest już sobą. 

Rok 1989. Maria Wysocka mieszka wraz z mężem i córką w Nieckowie pod Tarnowem. Tu się wychowała, tu jest 

jej miejsce na ziemi. Pewnego dnia otrzymuje jednak list, który wszystko zmienia… Czy kobiecie uda się 

zwyciężyć z demonami przeszłości? Czy prawda wyzwala, czy niszczy?  

 

 

42. Pęknięte królestwo : ostatni Jagiellonowie / Renata Czarnecka.- Poznań ; Wrocław 

: Książnica - Publicat. Oddział, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bona (królowa Polski ; 1494-1557) , Władcy , Polska , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Po śmierci Barbary Radziwiłłówny Bona Sforza ma nadzieję, że wkrótce powróci na Wawel, odzyska wpływ na 

Zygmunta Augusta i skojarzy nowe małżeństwo syna. Królowa matka wciąż uważa Habsburgów za wrogów                   

i pragnie połączyć dynastie Jagiellonów i Walezjuszy. Jednak trzydziestotrzyletni władca wbrew życzeniu matki 
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wybiera na żonę Katarzynę Habsburżankę. Bona, nie widząc dla siebie miejsca w królestwie, postanawia udać się 

do swego dziedzicznego księstwa w Italii. Lecz powrót do Bari nie jest łatwy – wyjazdowi sprzeciwia się król. 

Gian Lorenzo Pappacoda, zaufany sługa królowej, dwoi się i troi, aby dopomóc swej pani w opuszczeniu Polski,             

a zgorzkniała i niedoceniana Bona nie dostrzega mrocznych sideł, jakie zastawia na nią dworzanin.  

 

 

43. Piętno dzieciństwa / Katarzyna Kielecka.- Katowice : Wydawnictwo Szara 

Godzina, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i córki , Przemoc w rodzinie , Rodzina , Trauma , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Jaką cenę w dorosłym życiu płaci człowiek, który doświadczał w dzieciństwie przemocy? Wojtek Rawicki 

pozornie jest szczęśliwy i spełniony zawodowo. Wysokie stanowisko w banku, piękny dom i żona z dziećmi 

tworzą idylliczny obraz. Tymczasem traumy sprzed lat pozostawiły rany w duszy mężczyzny, które wciąż się nie 

zagoiły. Lata koszmaru, dręczące sny i nieustanne trudności z ujawnianiem emocji są dla Wojtka wciąż nie do 

pokonania. Pochopne i złe decyzje dodatkowo skomplikowały jego życie oraz wywołały spiralę niekończących się 

wyrzutów sumienia. Gdy w wigilijny wieczór Rawicki dowiaduje się, że ma córkę, jego świat ulega nagłej 

zmianie. Bohater podporządkowuje wszystkie działania jednemu celowi – aby poznać własne dziecko i stać się dla 

niego tatą. Czy mężczyzna zdoła znaleźć w sobie odwagę i wytrwałość, by zawalczyć o nowe życie? Piętno 

dzieciństwa to drugi tom dylogii o rodzeństwie Rawickich. W pierwszej powieści Sedno życia swoją historię 

przedstawiła Edyta. Teraz nadszedł czas, by dopuścić do głosu jej brata - Wojtka.  

 

 

44. Platforma / Michel Houellebecq ; przełożyła Agnieszka Daniłowicz-Grudzińska.- 

Wydanie 4.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Turystyka seksualna , Francja , Tajlandia , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Michel Renault pracuje w ministerstwie kultury. Wiedzie monotonne życie, a jego zainteresowania nie wykraczają 

poza seks i telewizję. Odziedziczony po ojcu spadek przeznacza na podróż do Tajlandii - raju seksturystów. Tam 

poznaje młodą, piękną Valerie, pracującą w biurze podróży. Po powrocie do Francji zostają kochankami                      

i wspólnie wprowadzają w życie pomysł Michela - zorganizowaną seksturystykę do krajów Trzeciego Świata. 

Tylko tak bowiem, twierdzi bohater, Zachód i Wschód mogą pomóc sobie nawzajem. Houellebecq rozwija 

przenikliwą diagnozę zdegenerowanego Zachodu - zdominowanego przez wszechobecne współzawodnictwo                   

i plagę przemocy - oraz zaślepionego przez materializm Wschodu.  
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45. Płynąc w ciemnościach / Tomasz Jędrowski ; przełożył Robert Sudół.- Warszawa : 

OsnoVa, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Homoseksualizm , Mężczyzna , Polska , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Literatura LGBT 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Lato 1980. Ludwik i Janusz poznają się na studenckim obozie. Przypadkowe spotkanie nad rzeką wkrótce 

przeradza się w burzliwy i namiętny romans. Po zakończeniu obozu obaj wybierają się na kilka tygodni na polską 

prowincję. Odcięci od świata, otoczeni przyrodą czują się w końcu wolni. Zaczytując się w "Moim Giovannim" 

Jamesa Baldwina, zakochują się w sobie bez reszty. Po powrocie do Warszawy Janusz zaczyna robić karierę                  

w kręgach partyjnych. Ludwik tymczasem staje się coraz większym przeciwnikiem komunistycznego reżimu. 

Niebawem okaże się, ile są w stanie poświęcić, aby żyć zgodnie z własnymi pragnieniami.  

 

 

46. Polowanie na skarb / Andrea Camilleri ; przełożył Maciej Brzozowski.- Warszawa 

: Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komisarz Montalbano (postać fikcyjna) , Anonimy , 

Policjanci , Zagadki , Sycylia (Włochy ; wyspa) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Komisariat w Vigacie ogarnęła nuda, wszyscy pogrążają się w marazmie i bezczynności. Montalbano czyta 

kryminał Simenona, Catarella dzielnie walczy z krzyżówkami. Od czasu do czasu komisarz wysłuchuje przez 

telefon skarg i narzekań swej jakże odległej narzeczonej, a mania religijna rodzeństwa Palmisano zaczyna ocierać 

się o szaleństwo. Żeby przezwyciężyć nudę komisarz daje się zwieść niespodziewanemu wyzwaniu. Zaczyna 

otrzymywać anonimowe listy zachęcające go do zabawy w poszukiwanie skarbu. Wskazówki zaciekawiają 

komisarza, jednak z biegiem czasu stają się coraz bardziej niepokojące i zaczyna gnębić go przeczucie, że nie jest 

to zwykła gra, tylko coś bardzo mrocznego i niebezpiecznego. Z pozoru zabawna gra wciąga go stopniowo                     

w przerażające otchłanie umysłu psychopaty i erotomana, godnego Hannibala Lectera.  

 

 

47. Polowanie na zło / Chris Carter ; z języka angielskiego przełożył Mikołaj Kluza.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2020. 

(Thriller) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Robert Hunter (postać fikcyjna) , Seryjni zabójcy , Zemsta , 

Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2020-05 

 

 

Lucien Folter to jeden z najniebezpieczniejszych zabójców, z jakim mieli do czynienia agenci FBI. Ten 

wyrachowany geniusz zbrodni trzy i pół roku temu został skazany i odseparowany od społeczeństwa. Ujęciu 

przestępcy przysłużył się detektyw Robert Hunter, który znał Luciena z czasów studiów, obaj wykazywali się 
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nadprzeciętną inteligencją. Folter podczas odsiadki skrupulatnie opracowywał plan odwetu na Hunterze. 

Kierowany żądzą zemsty ucieka z więzienia… Nadszedł czas, by zrealizować plan.  

 

 

48. Poranki na Miodowej / Joanna Szarańska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

(Na Miodowej / Joanna Szarańska ; 1) 

(Z Książką Jej do Twarzy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Księgarnie , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Tajemnica , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

Małgorzacie udało się zapomnieć o przeszłości. Wiedzie szczęśliwe życie, jest zadowolona z kariery zawodowej             

i związku z Robertem. Do czasu, aż pewnego dnia otrzymuje list w błękitnej kopercie. Kto dziś jeszcze pisze listy? 

Małgorzata zna tylko jedną taką osobę, ale wolałaby wymazać ją z pamięci. Jednak informacja, którą skrywa 

błękitna koperta skłania ją do powrotu na Miodową. Do domu pełnego wspomnień. W starej księgarni, gdzie półki 

uginają się od książek, a kraciasty fotel kusi swą miękkością, Małgorzata wraca myślami do lat dzieciństwa                      

i odkrywa tajemnice swej rodziny. Jak na powrót Małgorzaty zareagują dawni przyjaciele i sąsiedzi? Czy na 

pewno jej związek jest udany? A może na Miodowej czeka na nią ktoś ważny?  

 

 

49. Poranki o zapachu kawy / Malwina Ferenz.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 

2020. 

(Neon Café / Malwina Ferenz ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kawiarnie i cukiernie , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

Tej zimy wszystkie wydeptane w śniegu ścieżki prowadzą do Neon Café. Przygotuj się na wizytę w najbardziej 

tajemniczej kawiarni Wrocławia. W samym sercu otulonego białym puchem miasta skrywa się bezpieczna 

przystań. Rozświetlone blaskiem kominka wnętrze wypełnia aromat świeżo zaparzonej kawy. Czarnooki kelner, 

dobry duch tego miejsca, czeka już na gości. Pora zaczynać. Szanowany naukowiec wspomina dzień, w którym 

czas zatrzymał się dla niego na dobre. Zmęczony szarą codziennością ojciec opowiada o tym, jak jedno powitanie 

może odmienić los. Towarzyszy im policjant, który, chcąc nie chcąc, spełnia się w roli anioła stróża. Do którego              

z nich dołączysz? Każdy z nas nosi w sobie inną historię. Odwiedź Neon Café i wsłuchaj się w ton niespiesznych 

rozmów wypełniających to niezwykłe miejsce.  

 

 

50. Przyjaciel człowieka / A. Pilipiuk ; ilustracje Paweł Zaręba.- Lublin ; Warszawa : 

Fabryka Słów, copyright 2020. 

(Światy Pilipiuka ; 11) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ekspedycja naukowa , Esesmani , Chorzy , Eksperymenty 

medyczne na ludziach , Lekarze , Poszukiwanie skarbów , Rzeczywistość 

postapokaliptyczna , Szpitale psychiatryczne , Wirusy , Opowiadania i nowele , 

Fantastyka 
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    Sygnatura:  WG-pol.  

    Nowości:  2020-05 

 

Oto nadciąga czterech jeźdźców, a każdy ma swoją historię. Wojna zacznie swoją opowieść od niemożliwego - 

oto doktor Skórzewski, uniewinniony decyzją samego Hitlera, dołącza do nazistowskiej ekspedycji naukowej. 

Zaraza szepnie Ci do ucha, jak pozostawiła po sobie tylko zgliszcza starego świata, na których wbrew 

wszystkiemu wyrasta coś nowego. Bo trudniej jest złamać ludzkiego ducha, niż unicestwić ciało. Głód pokaże Ci 

swoje nieoczywiste oblicze. Bo głód wiedzy, tak samo jak głód jedzenia, potrafi zmusić człowieka do szalonych 

kroków. Śmierć przypomni Ci, że żywi nie powinni zbliżać się do świata zmarłych, bo za przekroczenie cienkiej 

granicy przyjdzie im słono zapłacić. W tych opowieściach dzieją się rzeczy niemożliwe, a nastrój narastającego 

zagrożenia otacza czytelnika niczym zamykająca się pułapka. Dodajcie do tego masę historycznych smaczków                 

i ciekawostek, a otrzymacie opowiadania w najlepszym, niepowtarzalnym stylu Andrzeja Pilipiuka.  

 

 

51. Przynęta / Daniel Cole ; z języka angielskiego przełożył Radosław Madejski.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  William Fawkes (postać fikcyjna) , Zabójstwa seryjne , Nowy 

Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Detektyw Emily Baxter wciąż nie może dojść do siebie po poprzednim śledztwie i po zniknięciu swojego 

przyjaciela Williama „Wolfa” Fawkesa. Pomimo oporów przed angażowaniem się w kolejną makabryczną sprawę 

zostaje wysłana do Nowego Jorku, gdzie ma się przyłączyć do nowej grupy operacyjnej, którą tworzą połączone 

siły FBI, CIA i Scotland Yardu. Ogląda zdjęcia z miejsca zbrodni - wiszące nad jezdnią Mostu Brooklińskiego 

wygięte w nienaturalnej pozie ciało mężczyzny, na którego piersi sprawca wyciął słowo „Przynęta”. Gdy presja ze 

strony mediów przybiera na sile, Baxter otrzymuje rozkaz przyłączenia się do śledztwa i udaje się na miejsce 

kolejnej zbrodni, której ofiara ma piersi wycięte słowo „Marionetka”.  

 

 

52. Przypadki chodzą parami / Marta Radomska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kobieta , Koty , Miłość , Rodzeństwo , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Nowa miłość i nowy pupil. A gdzie święty spokój?! Majka postanawia unikać kłopotów, poświęcając się jedynie 

życiu prywatnemu oraz pracy. Jej ukochany chłopak i kot mają się doskonale, ale brat Majki – Michał – nadal nie 

potrafi uporządkować swojego życia uczuciowego. Rodzina jest dla dziewczyny najważniejsza, dlatego bez 

wahania zgadza się zająć nowym pupilem Michała podczas jego wyjazdu na szkolenie. Choć w głowie ma już 

całkiem inny plan na weekend. Plan matrymonialny… Jakie są szanse, że babski wyjazd na obóz sportowy 

zakończy się wizytą na komisariacie? I czy pomysł swatania brata z sympatyczną właścicielką sklepu 

zoologicznego ma szansę powodzenia, kiedy na horyzoncie pojawi się szczupła instruktorka jogi? Zaczytaj się                

w szalonych przygodach Majki, które rozbawią Cię do łez!  
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53. Przysługa / Beata Dmowska.- Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poszukiwanie skarbów , Poszukiwania zaginionych , Szkielet 

, Sekrety rodzinne , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

 

Mija pół roku odkąd Natalia zamieszkała w domu Zofii, swojej nieżyjącej babki.  Zbliża się 30 czerwca – dzień,  

w którym według słów Zofii będzie można wykopać w ogrodzie ukryty skarb. Trzy kobiety przystępują do 

poszukiwań. Zamiast skarbu wydobywają jednak z ziemi ludzki szkielet. Czyje to szczątki i jak długo tam leżą? 

Następnego dnia rano Marta, córka Natalii, wybiera się na konną przejażdżkę. Po drodze ma komuś wyświadczyć 

obiecaną przysługę. Tego dnia nie wraca do domu i ślad po niej ginie. Tymczasem policja ustala tożsamość 

zakopanych zwłok i okazuje się, że to zaginiona przed siedmioma laty Nina Błaszkin, Ukrainka, która pracowała 

w sadzie dziadka Natalii. Dowody wskazują, że została zamordowana. Czy ta zbrodnia ma jakiś związek ze 

zniknięciem Marty? I czy ma związek ze skarbem, który ukryła Zofia?  

 

 

54. Sedno życia / Katarzyna Kielecka.- Katowice : Wydawnictwo Szara Godzina, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na nowotwory , Kobieta , Rodzeństwo , 

Samoakceptacja , Samotne matki , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Co składa się na sedno życia samotnej kobiety? Edyta, zakompleksiona i zdystansowana trzydziestolatka, 

niechętnie przyjmuje od brata propozycję pracy. Nie przypuszcza, że pociągnie to za sobą kolejne zwroty i zburzy 

jej cenny spokój. Niespodziewana diagnoza lekarska i spotkanie przyjaciółki z dzieciństwa wyzwalają                          

w zamkniętym świecie bohaterki lawinę zmian, która zdaje się nie mieć końca. Czy kobieta stawi czoła 

problemom i spełni obietnicę? Niezwykła powieść o szukaniu drogi do akceptacji siebie, o łamaniu wewnętrznych 

barier oraz o tym, jak trudno nauczyć się kochać. W przygotowaniu Piętno dzieciństwa.  

 

 

55. Serce gangstera / Anna Wolf.- Oświęcim : Wydawnictwo NieZwykłe, 2020. 

(Gangsterzy / Anna Wolf ; #1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dług , Miłość , Przestępczość zorganizowana , Las Vegas 

(Stany Zjednoczone, stan Nevada) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Dwudziestodwuletnia Chloe McCoy nigdy się nie spodziewała, że jej brat Nick wpadnie na tak egoistyczny 

pomysł. Pokazał groźnemu gangsterowi pewne zdjęcie, sugerując, że to właśnie ona mogłaby być 

zabezpieczeniem spłaty karcianych długów. I mimo iż Nick próbował później wyprostować niefortunny zbieg 
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okoliczności, twierdząc, że to samochód, a nie ona, miał gwarantować spłatę długu, Aleksiej Tarasow już ułożył 

sobie w głowie plan. Szalony plan. Z mężczyznami takimi jak Tarasow nie można pogrywać. Kiedy gangster jego 

pokroju zobaczy coś, co mu się spodoba, zrobi wszystko, żeby to mieć.  

 

 

56. Siostra słońca / Lucinda Riley ; z angielskiego przełożyła Anna Esden-Tempska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

(Siedem sióstr / Lucinda Riley ; 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Masajowie , Modelki i modele , Tożsamość osobista , 

Kenia , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2020-05 

 

 

Mogłoby się wydawać, że Elektra D'Aplièse ma wszystko, o czym można zamarzyć. Jest olśniewająco piękną top 

modelką. Jest sławna na całym świecie. I bajecznie bogata… Wszystko to jednak tylko pozory, w rzeczywistości 

Elektra stoi na skraju załamania. Niespodziewana śmierć adopcyjnego ojca, Pa Salta, jeszcze pogarsza jej stan. By 

poradzić sobie ze stratą, Elektra sięga po alkohol i narkotyki. I właśnie wtedy dostaje list od nieznajomej, która 

twierdzi, że jest jej… babką. W 1939 roku Cecily Huntley-Washington przybyła z Nowego Jorku do Kenii, by 

leczyć złamane serce. Przebywając w towarzystwie swojej babci – członkini osławionej kompanii z Wesołej 

Doliny – nad brzegami jeziora Naivasha, Cecily poznała Billa Forsytha, zatwardziałego kawalera i hodowcę bydła, 

utrzymującego bliskie relacje z dumnym plemieniem Masajów. W obliczu nadchodzącej katastrofy, gdy wiadomo, 

że wojna jest już nieunikniona, Cecily decyduje się przyjąć oświadczyny Billa. Przenosi się do doliny Wanjohi,             

a gdy Bill wyjeżdża, zostaje całkiem sama. Do czasu, gdy w lesie nieopodal farmy znajduje… porzucone 

niemowlę.  

 

 

57. Skrzydła sfinksa / Andrea Camilleri ; przełożyła Monika Woźniak.- Warszawa : 

Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2013. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komisarz Montalbano (postać fikcyjna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

 

Inspektor Montalbano przeżywa trudny okres. Obawia się nadchodzącej starości, jego związek z Livią znów wisi 

na włosku, a on sam coraz trudniej znosi nieustanną przemoc, z którą ma do czynienia w pracy. Kiedy policja 

znajduje ciało młodej dziewczyny z przestrzeloną twarzą, jedynie tatuaż przedstawiający motyla sfinksa może być 

wskazówką co do jej tożsamości. Okazuje się, że taki sam tatuaż miały jeszcze trzy inne dziewczyny z półświatka, 

ofiary handlu kobietami, ocalone przed mafią przez katolickie zakonnice. Niestety wszystkie trzy zaginęły.                   

W miarę postępów w śledztwie komisarz i jego podwładni zaczynają przeczuwać, że nie wszystkim zależy na 

odkryciu przez nich prawdy.  
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58. Słowiański amulet / Renata Kosin.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Siostry jutrzenki / Renata Kosin ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Śmiałowscy (rodzina fikcyjna) , Amulety , Rodzina , Sekrety 

rodzinne , Szlachta , Podlasie (kraina historyczna) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

W Przytulisku zachodzą wielkie zmiany. Niektórzy członkowie rodziny zostają, inni opuszczają rodzinne gniazdo 

i wyruszają szukać dla siebie nowego miejsca. W Warszawie, Petersburgu, Wilnie... Ścieżki ich życia mimo to 

wciąż się przeplatają. Granice przeszłości i teraźniejszości zacierają się, a to, co wydawało się bez znaczenia, 

nagle staje się istotne. Historia lubi się powtarzać, czasem zaskakuje, skłania do refleksji i podejmowania nowych 

wyzwań. Michalina, praprawnuczka Arachny, z coraz większym zaangażowaniem zgłębia rodzinną przeszłość                  

i podąża śladami przodków. W ten sposób poznaje sekret starego słowiańskiego amuletu. Srebrny wisior                      

w kształcie kołowrotka, należący niegdyś do najbardziej tajemniczej członkini rodu, okazuje się kluczem do 

odkrycia największej rodzinnej tajemnicy. Nie otwiera jednak wszystkich drzwi. By je uchylić, trzeba zrobić                    

i poświęcić więcej.  

 

 

59. Spadek / Beata Dmowska.- Warszawa : HarperCollins Polska, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przeprowadzka , Rozwód , Sekrety rodzinne , Spadek , 

Społeczności lokalne , Zdrada małżeńska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

 

Zdrada małżeńska to banał… o ile przydarza się innym. Kiedy Natalia odkrywa zdradę męża, najpierw próbuje 

uratować związek. Szybko jednak dochodzi do wniosku, że nie warto i podejmuje decyzję o przeprowadzce na 

wieś. W domu odziedziczonym po dziadkach, wśród życzliwych ludzi, pragnie odzyskać wewnętrzną równowagę. 

Na początku rzeczywiście jest miło, ale atmosfera wokół niej gęstnieje. Przebite opony można potraktować tylko 

jako ostrzeżenie, ale kolejne wydarzenia to już jawna groźba. Komuś tak bardzo zależy, by Natalia wróciła do 

miasta, że posunął się nawet do morderstwa. Na jaw wychodzi coraz więcej rodzinnych sekretów. Wydaje się, że 

Natalia oprócz domu dostała w spadku pokaźną listę kłopotów i trudnych spraw do załatwienia, ale też szansę, by 

wreszcie uporać się z przeszłością. 

 

 

60. Stażystka / Alicja Sinicka.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Romans w pracy , Staż zawodowy , Zabójstwa 

seryjne , Zdrada małżeńska , Oława (woj. dolnośląskie) , Powieść psychologiczna , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 
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Praca u Marka Skalskiego wydaje się Klaudii przepustką do nowego życia. Perspektywy są niezwykle 

pociągające: z dala od tego, co było, z wizją celu będącego na wyciągnięcie ręki. Szef, który szarmancko łączy 

talent biznesowy z niepokornym stylem bycia, od razu budzi w niej zainteresowanie. Na tyle, że dziewczyna 

szybko przekracza kolejne granice. Życie Ewy Skalskiej upływa w aurze podziwu. Wzorowa żona, idelana matka. 

Doskonale wie, co fascynuje męża. Układ, który zawarli, także zdaje się być perfekcyjny. Do czasu... Wiadomość 

o znalezieniu ciała jednej z dwóch zaginionych młodych kobiet, które odbywały staż u Skalskiego, wstrząsnęło 

miastem. Klaudia zaczyna obawiać się o własne życie. To, co Ewa miała doskonale zaplanowane, zaczyna 

rozpadać się jak domek z kart. Gra, którą prowadzili z Markiem, robi się coraz bardziej niebezpieczna.  

 

 

61. Taka miłość się zdarza / Agnieszka Jeż.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2020. 

(Dom pod trzema lipami / Agnieszka Jeż ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

 

Życie potrafi zaskakiwać. Można próbować ustać w miejscu lub dać mu się ponieść. A wtedy wszystko może się 

zdarzyć. Także miłość. Nowy związek powinien być szansą na piekną przyszłość - bez problemów, bez 

niespodzianek i tylko we dwoje. Klara ma za sobą długą drogę, znacznie dłuższą niż kilometry dzielące Kraków 

od Warszawy. Odbyła podróż w przeszłość, poznała mroczną tajemnicę swojej rodziny. Została porzucona przed 

ołtarzem, a potem szaleńczo – i z wzajemnością – się zakochała. Teraz czekała na piękny finał – szczęście i święty 

spokój. Tymczasem jej życie wykonało kolejnego fikołka. Ale czy nie takie właśnie ono jest - że jedynym 

pewnikiem są zmiany?  

 

 

62. Totalna magia / Alice Hoffman ; z angielskiego przełożyła Danuta Górska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarownice i czarownicy , Magia , Klątwa , Rodzeństwo , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Kiedy Sally i Gillian straciły rodziców, trafiły do domu przy ulicy Magnolii, pod opiekę ciotek – Franny i Jet. Nie 

były to zwyczajne starsze panie, ale jak wszystkie kobiety z rodu Owensów miały moc – potrafiły rzucać uroki               

i zaklęcia, a specjalizowały się w urokach miłosnych… Z tego też powodu okoliczni mieszkańcy straszliwie się 

ich bali… I przenieśli swój strach na nowo przybyłe siostry. Dziewczęta dorastały we wrogiej atmosferze, 

wyszydzane i dręczone. Nic dziwnego, że marzyły tylko o tym, żeby zniknąć. Gillian pierwsza uciekła z domu                

i korzystała z wolności nie zawsze w rozsądny sposób, przez co napytała sobie sporo kłopotów. Sally, starsza                   

i bardziej odpowiedzialna, też wyjechała, tam gdzie nikt jej nie znał, i próbowała prowadzić normalne życie.  Ale 

klątwa Owensów odnalazła je obie – i los złączył je znowu, za sprawą fatalnego wypadku, tak brzemiennego                  

w skutki, że mogła im pomóc tylko magia...  
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63. Twoja wina / Danuta Awolusi.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo , Miłość , Toksyczne związki , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Marcelina poznaje swojego przyszłego męża w trakcie wieczoru panieńskiego swojej najbliższej przyjaciółki. 

Nigdy dotąd nie spotkała kogoś takiego: Adam jest chodzącym ideałem o urodzie hollywoodzkiego aktora. Nie 

może uwierzyć, że wybrał właśnie ją, bo przecież mógłby mieć każdą! Jednak miłość nie zadaje pytań, więc 

dziewczyna daje się ponieść euforii. Woli nie zauważać, że Adam ma swoje dziwne sprawy, do których jej nie 

dopuszcza. Marcelina z radością przyjmuje oświadczyny i daje się wciągnąć w wir szokujących wydarzeń, które 

odmienią wszystko. Na ile możemy poznać drugiego człowieka? Ile może w naszym życiu zmienić jeden 

człowiek? Każdy z nas zna ten typ mężczyzny. Niesamowicie przystojny, inteligentny i pewny siebie, roztacza 

wokół niezwykły czar, któremu nikt się nie oprze… "Twoja wina" to wciągająca opowieść o toksycznym związku 

i człowieku, który uwielbia niszczyć innych. Dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie udzieli on sam. Czy Adam ma 

jakiekolwiek zasady? Czy potrafi kochać? Czy cokolwiek jest w stanie go powstrzymać? I czy wielka miłość 

pozwoli Marcelinie przejrzeć na oczy?  

 

 

64. Tylko tu i teraz / Nina Majewska-Brown.- Warszawa : Burda Książki - Burda 

Media Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Księgowi , Lekarze , Podróże w czasie , Tęsknota , Wypadki , 

Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Po ekscytujących chwilach, spędzonych w ramionach Konstantego, przewrotny los znowu wrzucił Klarę w XXI 

wiek. Do jej nudnego życia księgowej, najzwyklejszej szarej myszki. Z wiecznie narzekającą matką, 

przyjaciółeczkami, które nie szczędzą złośliwości. I bez ukochanego mężczyzny u boku. Do drzwi puka jej dobra 

znajoma – depresja. Jakby tego było mało, Klara staje się ofiarą samochodowego wypadku. Poturbowana trafia               

o szpitala, gdzie… Okazuje się, że opatrujący ją przystojny lekarz Kosma to skóra zdjęta z jej kochanka, za 

którym szaleńczo tęskniła przez tyle tygodni. Czyżby jednak odnaleźli się nawzajem w innych czasach? Czy 

Klarze będzie jeszcze dane zaznać czułych objęć Konstantego? I czy Kosma przypomina Kostka również                         

z charakteru? A przede wszystkim: czy można żyć i kochać w dwóch epokach jednocześnie?  

 

 

65. Ukaż mi prawdę / Agnieszka Rusin.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na depresję , Małżeństwo , Prowincja , Przeprowadzka 

, Społeczności lokalne , Śmierć dziecka , Tajemnica , Trauma , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 



27 
 

Małżeństwo po stracie nastoletniej córki postanawia opuścić Warszawę. Przenoszą się do domu nad jeziorem. 

Okazuje się, że z domem wiąże się tajemnica. Idylliczne z pozoru miejsce przynosi pogrążonej w depresji Alicji 

niespodzianki - nic nie jest takie, jakie się wydaje. Dramatyczne zwroty akcji nie zapowiadają upragnionego 

spokoju. Co ukrywają mieszkańcy Zalesia? Czy Alicja i Kuba przetrwają kolejny kryzys? Czy uda im się pokonać 

traumę i rozpocząć nowe życie?  

 

 

66. W kolorze wrzosu / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

(Rok na Kwiatowej. Sezon 2 / Karolina Wilczyńska ; [7]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Kancelaria prawna , Kobieta , Konkurencja , 

Przyjaźń , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

Życie nie rozpieszcza Danuty, a z dorastającym synem kobieta powoli traci kontakt. W pracy też nieustannie musi 

udowadniać swoją wartość, tym bardziej że właściciel konkurencyjnej kancelarii nie przebiera w środkach i stara 

się jej zaszkodzić. Na szczęście Danutę postanawia wesprzeć sąsiadka, Liliana. Czy wspólnymi siłami uda im się 

pokonać bezwzględnego prawnika? Danuta nie lubi prosić o pomoc, lecz oparcie w otaczających ją kobietach 

okaże się balsamem dla zlęknionego i samotnego serca. Czy ambitna pani adwokat przestanie wreszcie udawać, że 

jej życie jest idealne, a ona doskonale nad wszystkim panuje? I jaką rolę w tej historii odegrają delikatne kwiaty 

wrzosu, które podobno przynoszą nieszczęście?  

 

 

67. Walcząc z przeszłością / Małgorzata Brodzik.- Warszawa : Wydawnictwo 

WasPos, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm w rodzinie , Dorosłe dzieci alkoholików (DDA) , 

Przemoc w szkole , Trauma , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Dzieciństwo jest najważniejszym okresem w życiu każdego z nas. Pozostawia ono trwały ślad w psychice                        

i wpływa na to, jak później radzimy sobie w dorosłym życiu. Walcząc z przeszłością jest świadectwem tego, że 

często dzieci borykają się z problemami, których mógłby nie udźwignąć nawet dorosły człowiek. To opowieść                

o losach Emmy, młodej kobiety, która nie może poradzić sobie z demonami przeszłości. Wciąż wraca ona 

wspomnieniami do dzieciństwa, które było dla niej pasmem przykrości, upokorzeń, a także krzywdy - zarówno 

psychicznej, jak i fizycznej - której doznała od bliskiej osoby. Czy uda się jej przezwyciężyć wszystkie swoje lęki?  

Wydarzenia, których będziesz świadkiem, sprawią, że zaczniesz doceniać to, co masz…  
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68. Wiek wątpliwości / Andrea Camilleri ; przełożyła Monika Woźniak.- Warszawa : 

Oficyna Literacka Noir Sur Blanc, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komisarz Montalbano (postać fikcyjna) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

 

Noc komisarza Montalbano została urozmaicona w bardzo zaskakujący sposób: przyśnił mu się jego własny 

pogrzeb. No cóż, fakt, że jest coraz starszy, nie przestaje go wyprowadzać z równowagi… Następnego dnia 

komisarz zostaje wezwany do portu. Właśnie przybił tam pewien jacht, który u wejścia do portu udzielił pomocy 

łodzi, która zaczęła tonąć. Tyle tylko, że w tej łodzi był martwy meżczyzna… Co się naprawdę wydarzyło? Kim 

był ten mężczyzna? Kim byli członkowie załogi jachtu? Żeby rozwiązać tę zagadkę komisarz Montalbano musi 

skorzystać z pomocy porucznika kapitanatu, Laury Belladonny. Ale współpraca z tą młodą kobietą, równie 

zachwycającą, co inteligentną jest dość ryzykowna…  

 

 

69. Wszystko nie tak!. 2 / Izabella Frączyk.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci , Kobieta , Hiszpania , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

 

Historia Marzeny, uzdolnionej młodej architekt, znanej w środowisku z bogactwa oraz idealnych rodzinnych 

relacji, pokazuje nam, do jakiego stopnia pozory potrafią wykreować rzeczywistość. Codzienne życie Marzeny tak 

naprawdę dalekie jest od podtrzymywanego przez lata perfekcyjnego wizerunku. Idealna żona, matka, córka, 

szefowa… Atrakcyjna, zamożna, uzdolniona zawodowo… Czyż to nie brzmi zbyt pięknie? Za błędy młodości 

zwykle słono się płaci. Marzena również otrzymała pokutę za swoje grzeszki, ale ta – na szczęście – właśnie 

dobiegła końca… Zapnijcie pasy! Kontynuacja bestsellerowej powieści Wszystko nie tak! dostarczy Wam sporo 

zaskoczeń. A dodatkowo – jako czytelniczy bonus – możecie wybrać sobie zakończenie, gdyż ta historia, nieco 

przewrotnie, kończy się podwójnie. Cóż, nikt nie jest idealny…  

 

 

70. Zabójcze domino / Helene Tursten ; z języka szwedzkiego przełożył Alfred 

Ostrowski.- Katowice ; Chorzów : Videograf II, 2010. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Irene Huss (postać fikcyjna) , Upadłość , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

 

Gdy w luksusowej willi nad morzem zostaje znalezione ciało 50-letniego właściciela hotelu i restauratora, 

podejrzenie pada od razu na jego młodą żonę Sannę. Kobieta mieszka w osobnym domu i zdaje się mieć 
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wystarczająco dużo powodów, by życzyć mężowi wszystkiego co najgorsze. Inspektor Irena Huss bada 

okoliczności tego dziwnego małżeństwa i jeszcze bardziej tajemniczego bankructwa dużej firmy internetowej, 

którą prowadziła ze wspólnikami Sanna. Krótko potem w podobny sposób jak Ceder zostają zamordowani dwaj 

biznesmeni, w tym były wspólnik Sanny. Inspektor Huss trafia na ślad, który prowadzi ją do Paryża. Gdy koło 

Göteborga zostaje znalezione kolejne ciało, wygląda na to, że sprawa ma międzynarodowy kontekst.  

 

 

71. Zamrożona / Natasza Socha.- Warszawa : Edipresse Kolekcje, copyright 2020. 

(Edipresse Książki) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobiecość , Zdrada małżeńska , Seksualność , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Julia ma czterdzieści dwa lata, trójkę dzieci i jest zwyczajną żoną i matką. Jej życie to zlepek rytuałów, 

monotonych i przewidywalnych. Świat Julii staje na głowie, kiedy podsłuchuje rozmowę dwóch kobiet, bez 

skrępowania opowiadających o pozamałżeńskim życiu seksualnym. Julia nie lubi seksu, uważa, że jej ciało dawno 

już uległo wyziębieniu. Trochę wbrew sobie, a trochę z ciekawości nawiązuje wirtualną przyjaźń na jednym                    

z portali randkowych. Kiedy umawia się na pierwsze spotkanie, rusza domino z tysiąca klocków. Tego procesu nie 

można zatrzymać, nawet jeśli tak nakazuje rozsądek. Julia na nowo odkrywa siebie, po raz pierwszy mówi głośno 

o swoich potrzebach, poznaje własne ciało, siłę dotyku i budzi uśpione pragnienia. Przypomina sobie, że jest 

kobietą. Dlaczego kobiety czasem zdradzają? Czego szukają? Czego się wstydzą? Jak wiele z nich jest 

zamrożonych i nieświadomych własnej seksualności? I czy taka historia może zakończyć się happy endem?  

 

 

72. Zatruty ogród / Alex Marwood ; z angielskiego przełożyła Anna Dobrzańska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta ciężarna , Osoby zaginione , Samobójstwo , Sekrety 

rodzinne , Sekty i nowe ruchy religijne , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Zbiorowe samobójstwo stu członków odizolowanej od świata sekty czekającej na apokalipsę wstrząsa opinią 

publiczną. Nieliczni, którzy przetrwali masakrę, muszą nauczyć się żyć od nowa poza zamkniętą społecznością. 

Tam, gdzie dorastała Romy, jeśli ktoś umarł, już nigdy więcej się o nim nie mówiło… Romy, ocalała z masakry, 

wciąż z przestrachem ogląda się za siebie. Wpojono jej, że zewnętrzny świat jest niebezpieczny, przerażający                  

i godny pogardy. Jednak Romy szybko uczy się życia na zewnątrz, „między Martwymi”. Jest w ciąży, musi więc 

być czujna i ostrożna, próbując odszukać swoich krewnych. Delikatni. Niebezpieczni. Zabójczy. Zniknięcie 

siostry, która jako nastolatka opuściła rodzinny dom, by dołączyć do sekty, położyło się cieniem na życiu Sarah. 

Gdy opieka społeczna kontaktuje się z nią, prosząc, by zajęła się dwójką nastolatków – rzekomo dziećmi jej 

nieżyjącej siostry, Sarah przyjmuje dziwne rodzeństwo pod swój dach. Ale czy może zaufać nastoletnim Eden                  

i Ilo? Czy Sarah nie popełnia błędu?  Co naprawdę zdarzyło się na farmie? Jaki los czeka ocalałych członków 

sekty? Co grozi nienarodzonemu dziecku Romy? Czy liderzy sekty przeżyli i z ukrycia śledzą poczynania 

niedawnych wyznawców?  

 

 



30 
 

73. Zawsze możesz na mnie liczyć / Natalia Sońska.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

(Jagodowa miłość / Natalia Sońska ; [4]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kawiarnie i cukiernie , Kobieta , Relacje międzyludzkie , 

Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

Jagoda w końcu jest szczęśliwa z Tomaszem i jest pewna, że już nic nie zmąci ich spokoju. Młoda i ambitna 

kobieta reorganizuje pracę „Słodkiej”, stara się zaprowadzić nowe porządki i przede wszystkim wyprowadzić 

cukiernię na prostą. Angażuje się w pracę jak nigdy dotąd, a ekscytacja towarzyszy jej każdego dnia. Jagoda czuje, 

że to właśnie dzięki Tomaszowi spełniła w końcu swoje największe marzenie. Nie wie jednak, że mężczyzna,               

z którym planuje przyszłość, ukrywa przed nią, że niebawem zostanie ojcem… Czy drogi Jagody i Tomasza 

rozejdą się na zawsze? Kto tym razem pragnie ich rozstania?  

 

 

74. Zmyślenie / Jess Ryder ; z języka angielskiego przełożyła Ewa Kleszcz.- 

Warszawa : Burda Książki - Burda Media Polska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Problemy małżeńskie , Przemoc w rodzinie , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Związki to nie jest prosta sprawa. A miłość wymaga poświęceń. Gdy Stella znajduje wymarzony dom, Jack godzi 

się z tym, że muszą opuścić tętniący życiem Londyn. Kiedy Jack mężnie znosi niekończący się remont i długie 

dojazdy, Stella przymyka oko na jego coraz późniejsze powroty. A kiedy w ich nowym domu pojawia się 

uciekająca przed mężem Lori, Jack zgadza się dać jej schronienie – wie, że to ważne dla Stelli. Ale miłość też ma 

swoje granice. Z każdym kolejnym ustępstwem Jack i Stella brną w coraz większe i większe kłamstewka. 

Wymarzony (albo jak woli Jack: cholerny) dom nie ułatwia sprawy: dziecięce rysunki pod tapetą w jednym                     

z pokoi napawają grozą, znalezione w innym zapiski wprowadzają niepokój, a przeszłość budynku będącego 

kiedyś schroniskiem dla ofiar przemocy domowej nie daje nadziei na szczęśliwe rodzinne gniazdko. Do tego 

wszystkiego Lori, która wie o domu zaskakująco dużo. A nawet – podejrzanie dużo.  

 

 

75. Zrobię dla ciebie wszystko / Agata Przybyłek.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hotelarze , Poczucie winy , Sekrety rodzinne , Podhale , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Ewa jest szczęśliwą matką i żoną, prowadzi z mężem pensjonat na Podhalu i razem wychowują kilkuletnią 

córeczkę. Nieszczęśliwy wypadek sprawia, że dziewczynka trafia do szpitala. Poczucie winy oraz wstyd nie dają 



31 
 

Ewie spokoju. Kobieta uświadamia sobie, że prawda, którą ukrywała przed światem, musi wyjść na jaw… Czy raz 

otwarte drzwi do przeszłości da się jeszcze zamknąć? Ile krzywd i ran można wybaczyć w imię miłości?  

 

 

 

Literatura popularnonaukowa 

 

 
1. Bądź zmianą / Marek Kamiński w rozmowie z Joanną Podsadecką.- Kraków : Mando - 

Wydawnictwo WAM, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kamiński, Marek (1964- ) , Podróżnicy , Estonia , Litwa , 

Łotwa , Polska , Rosja , Mongolia , Japonia , Relacja z podróży , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-913  

Nowości:  2020-05 

 

 

Najpierw bezkresna zielona tajga, martwe konie na dzikich stepach Mongolii i audiencja u japońskiej księżniczki. 

A potem surowe ziemie tajemniczych Ajnów, żydowski „raj” na terytorium Rosji i spotkanie z islamskim 

mistykiem. Czy to w ogóle możliwe podczas jednej wyprawy? Samochodem elektrycznym z Polski do Japonii                

i z powrotem. 30 000 km bez emisji CO2. Takiej wyprawy jeszcze nie było! W tej ekspedycji nie chodziło                      

o dotarcie do kolejnego trudnego do zdobycia miejsca. Celem było wyjście poza schematy, pokazanie innej 

perspektywy myślenia o świecie, ekologii i technologii. Udało się! Zmiana jest możliwa. Marek Kamiński 

pokazał, jak możesz jej dokonać. W 2020 r. Marek Kamiński wyruszy na kolejną ekotechnologiczną wyprawę 

Power4Change, tym razem dookoła świata. Wybitnemu podróżnikowi pomoże humanoidalny robot – Noa. 

Człowiek i robot połączą siły. Będzie to pierwsza tego typu ekspedycja w historii. Ta książka stanowi jej 

fundament.  

 

 

2. Cesarzowa wdowa Cixi : konkubina, która stworzyła współczesne Chiny / Jung 

Chang ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków : Znak Litera Nova - Społeczny Instytut 

Wydawniczy Znak, 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cixi (cesarzowa Chin ; 1835-1908) , Polityka , Władcy , Chiny , 

Biografia 

Sygnatura:  WG-94(5) 

Nowości:  2020-05 

 

 

"Myślę często, że na świecie nie ma chyba kobiety mądrzejszej ode mnie. Choć słyszałam wiele o królowej 
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Wiktorii, to nie sądzę, by jej życie było w połowie tak ciekawe i urozmaicone jak moje. Spójrz na mnie, ode mnie 

zależy los 400 milionów ludzi" – mawiała. W wieku szesnastu lat wygrała ogólnokrajowe wybory cesarskich 

nałożnic i dołączyła do haremu w Zakazanym mieście. Po śmierci cesarza tron przypadł jej kilkuletniemu synowi, 

a Cixi szybko zorganizowała przewrót pałacowy i objęła faktyczną władzę w gigantycznym państwie. Miłosierna, 

Szczęśliwa, Promienna, Spokojna - tak brzmiały jej oficjalne tytuły. Cixi okazała się jednak skuteczną, 

zdeterminowaną władczynią. To za jej rządów w Chinach rozwinął się przemysł, powstała pierwsza kolej, 

zmodernizowano armię, pojawiła się elektryczność, telegramy i fotografia. Zniesiono karę "śmierci od tysiąca ran" 

oraz zwyczaj krępowania stóp dziewczynkom. Choć na jej rozkazy była trzecia część ludności ówczesnego świata, 

jako kobieta nie mogła oficjalnie objąć tronu. Rządziła ukryta za zasłoną, otaczali ją eunuchowie. W jednym                  

z nich zakochała się na zbój - z tragicznym skutkiem.  

 

 

3. Czerwone księżniczki PRL-u : żony, diwy, towarzyszki / Iwona Kienzler.- 

Warszawa : Lira, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Andrycz, Nina (1912-2014) , Gomułkowa, Zofia (1902-1986) , 

Gierek, Stanisława (1918-2007) , Gierek-Łapińska, Ariadna (1938- ) , Dziedzic, Irena 

(1925-2018) , Zimińska-Sygietyńska, Mira (1901-1997) , Wiłkomirska, Wanda (1929-

2018) , Kępińska, Elżbieta (1937- ) , Kobieta , Politycy , PRL , Polska , Biografia , 

Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(438).083  

      Nowości:  2020-05 

 

Która z żon partyjnych dygnitarzy nazywana była towarzyszką królową? Czyja tapirowana fryzura zyskała status 

ludowej legendy? Jak zostawało się gwiazdą szklanego ekranu w PRL-u? Czerwonymi księżniczkami nazywane 

były w czasach PRL-u żony i partnerki partyjnych dygnitarzy oraz kobiety uważane za wpływowe. Jak wyglądało 

ich życie? Czy rzeczywiście było usłane różami? Czy opływały w luksusy i dobra, o jakich zwykła Polka 

udręczona walką o zdobycie najpotrzebniejszych, często niedostępnych dóbr, mogła jedynie pomarzyć? Iwona 

Kienzler w swojej najnowszej książce szuka odpowiedzi na te pytania, przybliżając nam losy m.in. Niny Andrycz, 

Zofii Gomułkowej, Stanisławy i Ariadny Gierek, Ireny Dziedzic. 

 

 

4. Dosięgnąć horyzontu, czyli Motocyklem przez świat / Dariusz Oskroba.- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2011. 

(Człowiek Poznaje Świat) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oskroba, Dariusz (1961- ) , Podróże dookoła świata , 

Turystyka motorowa , Świat , Publikacja bogato ilustrowana , Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913  

Nowości:  2020-05 

 

 

1. Timor Leste ; 2. Waltzing Matilda, czyli Australia ; 3. Indonezja ; 4. Malezja ; 5. Tajlandia, czyli Syjam ; 6. 

Indie, coś bardzo specjalnego... ; 7. Pakistan, kraj czystych ; 8. Iran, kraj ajatollahów? ; 9. Turcja. 
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5. Dzienniczek : Miłosierdzie Boże w duszy mojej / św. s. M. Faustyna Kowalska.- Kraków 

: Wydawnictwo Misericordia, [2016]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Faustyna Kowalska (święta ; 1905-1938) , Siostry Matki 

Bożej Miłosierdzia , Duchowość katolicka , Miłosierdzie Boże , Mistyka , Objawienia 

prywatne , Święci i błogosławieni , Polska , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-272  

Nowości:  2020-05 

 

 

Dzienniczek zawiera osobiste zapiski siostry Faustyny, polskiej zakonnicy zmarłej w 1938 r., wizjonerki                          

i mistyczki, której Jezus zlecił przekazanie światu orędzia o Bożym Miłosierdziu. Niezwykłe dzieło duchowe, 

zachwycające swą prostotą i mądrością. Kieruje ono do każdego z nas osobiste wezwanie do bezgranicznego 

zawierzenia Bogu, który jest „samym Miłosierdziem”.  

 

 

6. Gerard Wilk : tancerz / Zofia Rudnicka.- Warszawa : Wydawnictwo Krytyki 

Politycznej, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wilk, Gerard (1944-1995) , Teatr Wielki - Opera Narodowa , 

Tancerze polscy , Teatr polski , Paryż (Francja) , Polska , Biografia 

Sygnatura:  WG-793  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Był gwiazdą Teatru Wielkiego w Warszawie, ale tańczył też w rozrywkowych programach telewizyjnych. Pojawił 

się w filmach Andrzeja Wajdy i Stanisława Barei, bywał fotomodelem Barbary Hoff. Uwielbiany przez kobiety                

i mężczyzn. U szczytu kariery wyemigrował z Polski, by wejść na taneczny Olimp i znaleźć się w zespole 

Maurice'a Béjarta. Z „Baletem XX wieku” zwiedził cały świat. Gerard Wilk, jeden z najwybitniejszych polskich 

tancerzy, miał wszystko: urodę, talent, uznanie i popularność. Przyjaciółka i partnerka sceniczna Wilka, Zofia 

Rudnicka, przypomina tancerza i otaczający go świat. Odwiedzamy modne miejsca Warszawy lat 60. XX wieku, 

poznajemy ważne osoby, a potem wyruszamy w podróż po Europie. Odwiedzamy gejowskie kluby w Brukseli                 

i zwiedzamy Paryż. Autorka do wspomnień zaprasza rodzinę, znajomych, współpracowników. Rozmawia                       

z miłościami Wilka, odwiedza jego ostatniego partnera, wyszukuje unikatowe zdjęcia.  

 

 

7. Gołda Tencer : jidisze mame / Katarzyna Przybyszewska-Ortonowska.- Warszawa : 

Edipresse Książki - Edipresse Kolekcje, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tencer, Gołda (1949- ) , Tencer (rodzina) , Aktorzy polscy , 

Teatr żydowski , Żydzi , Łódź (woj. łódzkie) , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Autobiografia 

Sygnatura:  WG-792.071A/Z-Tencer G.  

Nowości:  2020-05 

 

 

Historia Gołdy Tencer, aktorki, pieśniarki, dyrektor Teatru Żydowskiego im. Ester Rachel i Idy Kamińskich                   

w Warszawie, prezes Fundacji Shalom, to gotowy materiał na film. Urodzona w powojennej Łodzi, mówiącej                

w jidysz, z pamiętania i ratowania kultury i tradycji żydowskiej stworzyła swoją życiową misję. Jej dzieciństwo to 

żydowska szkoła im. Icchoka Lejba Pereca, nieobecny wzrok ojca, który wywieziony z warszawskiego getta, 
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przeżył Oświęcim i Mauthaussen, wspomnienia matki, która przetrwała wojnę w syberyjskich łagrach, zapach 

żydowskich potraw: wątróbki, cebulki czy czulentu, rozmowy w mameluszyn czyli języku matki – jidysz, kadysz  

i płacz po milionach zamordowanych Żydów. W spokojne pozornie życie Gołdy Tencer, niespodziewanie wkracza 

polityka, a za nią Marzec 1968 roku. Gołda jako jedna z nielicznych zostaje w Polsce, przenosi się do Warszawy, 

zaczyna pracę w Teatrze Żydowskim, gdzie po wyjeździe wielkiej żydowskiej aktorki Idy Kamińskiej i tysięcy 

Żydów polskich aktorzy grają przy pustej widowni. Tu zaczyna się jej aktorska kariera, tu poznaje miłość życia, 

aktora i reżysera, dyrektora Teatru Żydowskiego Szymona Szurmieja, tu w końcu zaczyna walczyć o pamięć                   

i szacunek dla żydowskiej kultury. W życie Gołdy Tencer los wpisuje zwykłych i niezwykłych ludzi, odnalezione 

przedmioty i fotografie, które jak miliony pomordowanych miały zniknąć z powierzchni ziemi, politykę i historię 

wielu pokoleń polskich Żydów, miesza przeszłość z teraźniejszością, sztukę z rzeczywistością.  

 

 

8. Idealny rodzic nie istnieje i wszystkie inne rzeczy, które chciałbym wiedzieć o 

wychowaniu dzieci, zanim zostałem ojcem / [Kamil Nowak BlogOjciec].- 

Wydanie 2.- Bielsko-Biała : [P. H. U. Kamil Nowak], 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Psychologia wychowawcza , Rodzice , Wychowanie w 

rodzinie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-37.018.1 

 Nowości:  2020-05 

 

Wychowanie dzieci jest banalnie proste… dopóki się ich nie ma. To prawda, o której bardzo szybko przekonuje 

się każdy człowiek, gdy tylko zostaje rodzicem i nagle odkrywa, że nikt go na to wcześniej nie przygotował. 

Pojawia się wiele wątpliwości, wiele pytań i nikt do końca nie jest pewny gdzie szukać na nie odpowiedzi. Jak 

sobie poradzić w tej roli? Czy istnieje idealny sposób na wychowanie dziecka? Czy istnieje idealny rodzic? [...]. 

Ta książka odpowiada jednak na jedno, znacznie ważniejsze pytanie: Czy istnieje sposób na wychowanie dziecka, 

w którym zarówno rodzice, jak i dzieci, czują się po prostu ze sobą dobrze? Zdecydowanie tak. „Idealny rodzic nie 

istnieje” to opis mojej drogi jako rodzica, która trwa już ponad dekadę. To opis moich błędów, moich porażek oraz 

wielu wyciągniętych z nich wniosków, wspartych doświadczeniami tysięcy rodziców, z którymi miałem kontakt  

w trakcie prowadzenia bloga. Pisząc tą książkę przyświecała mi jedna idea - stworzyć książkę dla rodziców, 

którzy na co dzień poradników rodzicielskich nie czytają, a mimo to chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej                      

i zrobić krok w stronę przyjemniejszego i spokojniejszego rodzicielstwa. Jeśli spojrzałbym jeszcze głębiej, to tak 

naprawdę moim celem było stworzenie książki, którą przeczytałby młodszy ja, w momencie gdy zostałem 

rodzicem, bo wiem jak wielu błędów mógłbym uniknąć i jak o wiele spokojniejszym i szczęśliwszym rodzicem 

mógłbym być od samego początku. Nie będzie dla mnie chyba większej przyjemności związanej z tą książką niż 

świadomość, że chociaż jednemu rodzicowi pomoże ona właśnie w takim zakresie.  

 

 

9. Jak nie dać sobą manipulować : dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych / 

Christel Petitcollin ; przekład Krystyna Arustowicz.- Łódź : Feeria Wydawnictwo - 

JK Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Higiena psychiczna , Manipulacja (psychologia) , Osobowość 

, Toksyczne związki , Wrażliwość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2020-05 

 

 

Manipulacja przybiera różne formy: od szantażu emocjonalnego w rodzinie czy w pracy po dominację jednej 

osoby w związku czy silny wpływ przyjaciela. Co najgorsze, na każdym etapie życia możemy spotkać ludzi, 

którzy będą chcieli nas wykorzystać, żeby osiągnąć własne cele. Ich techniki - jednocześnie proste i wyrafinowane 

- są niezwykle skuteczne, dlatego wielu z nas żyje w toksycznych relacjach, nawet o tym nie wiedząc. Z tej 
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książki, powstałej na podstawie historii ofiar manipulatorów, dowiesz się, dlaczego właśnie osobom nadwydajnym 

mentalnie trudno jest wychwycić pozorną życzliwość i wskazać źródła manipulacji. Pomoże ci ona także 

rozpoznać toksyczne osoby wokół siebie i uwolnić się od nich. Stosując się do zawartych w niej porad, 

przestaniesz być w końcu seryjną ofiarą manipulacji i odzyskasz upragnioną niezależność psychiczną.  

 

 

10. Jak płacić mniej fiskusowi / [autor Agnieszka Smolarczyk ; redaktor prowadząca 

Anna Wojda].- Warszawa : Gremi Media, [2020]. 

(Poradnik Prenumeratora ; nr 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podatek , Prawo podatkowe , Ulgi podatkowe , Polska , 

Poradnik , Ustawa 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2020-05 

 

 

I. Jakie wydatki mogą być kosztem ; II. Na czym da się zaoszczędzić w firmie ; III. Ulgi dają korzyści ; IV. Na 

nieruchomościach można zyskać ; V. Akty prawne: Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (wyciąg). 

 

 

11. Jak uspokoić swoje myśli : dla wszystkich, którzy martwią się na zapas / Sarah 

Knight ; [przekład Anna Czajkowska].- Warszawa : Muza, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Martwienie się , Radzenie sobie ze stresem , Techniki 

samopomocy , Trudne sytuacje życiowe , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Czy zdarza Wam się martwić rzeczami, które jeszcze nie nastąpiły? Albo takimi, które nie tylko jeszcze się nie 

wydarzyły, ale zapewne nigdy się nie wydarzą? Mózg podsuwa nam milion różnych scenariuszy, z których każdy 

następny jest coraz bardziej niepokojący. Zaczynamy się stresować i coraz trudniej nam zatrzymać gonitwę myśli. 

Autorka bestsellerowej i uznanej serii poradników, „antyguru” Sarah Knight uczy nas rozwiązywać problemy, 

zamiast pogarszać sytuację. Dostarcza wskazówek, sztuczek i technik, które pomogą zapanować nad stresem oraz 

przejść do likwidowania przyczyn, które go wywołały.  

 

 

12. Koronawirus i inne infekcje wirusowe - zbuduj swoją odporność sprawdzonymi 

metodami / [autorki Karolina Wojtaś, Agata Sierota, Dagmara Wirpszo, Zuzanna 

Rzepecka, Marta Chalimoniuk-Nowak].- Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Choroby wirusowe , Koronawirusy , Odporność , Wirusy , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-612 

Nowości:  2020-05 

 

Senior w obliczu koronawirusa i innych infeksji wirusowych. Jak dbać o swoją odporność ; Wpływ wirusów na 

organizm seniora i pacjenta z chorobą przewlekłą ; 5 skutecznych sposobów na podniesienie odporności, o których 
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prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś ; Produkty, którymi uzbroisz swój układ odpornościowy. Pożywienie 

wzmacniające odporność ; Zioła niszczą wirusy ; Na odporność nie tylko suplementy. 

 

 

13. Lekarka więzienna : kiedy przemoc, narkotyki i samobójstwa to twoja 

codzienność / Amanda Brown, Ruth Kelly ; przekład Jarosław Irzykowski.- Łódź : 

Feeria Wydawnictwo - JK Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Brown, Amanda (lekarz) , Lekarze , Lekarze a pacjenci , 

Przestępcy , Więzienna służba zdrowia , Więziennictwo , Więźniowie , Wielka 

Brytania , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-61 

Nowości:  2020-05 

 

Przemoc. Narkotyki. Samobójstwa. Witaj w świecie lekarki więziennej... Czy ludziom, którzy dopuścili się 

niewyobrażalnego okrucieństwa, wciąż należy się pomoc i opieka? Bezapelacyjnie tak! Obowiązkiem lekarza jest 

przeciwdziałanie ludzkiemu cierpieniu. Nawet cierpieniu tych, których skazano za największe zbrodnie w historii. 

Doktor Amanda Brown leczyła m.in. osadzonych w słynnym zakładzie karnym Wormwood Scrubs, a teraz 

pracuje w największym europejskim więzieniu dla kobiet, w Bronzefield. W tej niezwykłej książce przytacza 

intymne, miejscami smutne i przerażające, a miejscami niezwykle radosne historie pacjentów, dzieląc się 

doświadczeniami, które ukształtowały ją jako lekarkę i… jako człowieka. Bo nieważne, czego dopuścił się jej 

pacjent - dopóki będzie tego potrzebował, ona nigdy nie przestanie go leczyć.  

 

 

14. Lekarz z Auschwitz : prawdziwa historia Józefa Bellerta który zorganizował 

szpital dla prawie 6000 osób w największym obozie zagłady świata / Szymon 

Nowak.- Warszawa : Zona Zero, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bellert, Józef (1887-1970) , Auschwitz-Birkenau (niemiecki 

obóz koncentracyjny) , Lekarze wojskowi , Niemieckie nazistowskie obozy 

koncentracyjne , Szpitale , Więźniowie obozów , Biografia 

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

Nowości:  2020-05 

 

Styczeń 1945 r. W Auschwitz-Birkenau pozostaje 4800 więźniów, którzy nie nadawali się nawet do pędzenia na 

zachód w marszach śmierci. Komory gazowe wysadzono w powietrze, a wojska sowieckie wdzierają się w głąb 

obrony hitlerowskiej w takim tempie, że obozowi SS-mani nie zdążyli zabić garstki ocaleńców. 5 lutego Józef 

Bellert wraz z grupą ponad trzydziestu krakowskich lekarzy i pielęgniarek wyjeżdża do Oświęcimia. Przez osiem 

miesięcy prowadzi prawdopodobnie największy szpital polowy w Europie. Mimo braku kanalizacji, wody 

jedzenia i leków niesie pomoc medyczną wyzwolonym więźniom. Jego pacjenci ważą średnio 25-30 kg. Zapadają 

na dur brzuszny i gruźlicę, nękają ich biegunki głodowe, obrzęki i odleżyny. Boją się ludzi w kitlach i strzykawek, 

które kojarzą im się z zastrzykami z fenolu, którymi niemieccy zwyrodnialcy uśmiercali chorych więźniów. 

Trudno w to uwierzyć, ale z 4800 chorych przywrócił do życia i zdrowia 4400 pacjentów. Józef Bellert – cichy 

bohater, którego biografią można obdzielić kilkanaście osób. Konspirator PPS, żołnierz Legionów i sanitariusz 

brygady Piłsudskiego, działacz niepodległościowy i społeczny, żołnierz września 1939 i Powstaniec Warszawski. 

Skromny lekarz powiatowy z Pińczowa. „Odznaczeń wojskowych nie posiadam, gdyż o nie nie dbałem, ani nie 

starałem się”. „Jeszcze pod koniec życia samotnym chorym robił zakupy lub palił w piecu”. Lekarz, który 

ocalonym z piekła przywrócił godność, zdrowie i wiarę w człowieka.  
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15. Matki, które nie potrafią kochać : uzdrawiajacy poradnik dla córek / Susan 

Forward, Donna Frazier-Glynn ; Polish translation by Joanna Józefowicz-Pacuła.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Purana, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Macierzyństwo , Matki i córki , Miłość , Uczucia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

W swojej bestsellerowej książce Susan Forward omawia szkody czynione przez niekochające matki w psychice 

córek i podsuwa tym ostatnim skuteczne sposoby przezwyciężania bolesnego dziedzictwa. Przez 35 lat praktyki 

terapeutycznej autorka pomogła wielu kobietom uporać się z emocjonalnym bagażem pozostałym po wychowaniu 

przez inne kobiety, o pokolenie starsze. Jak tłumaczy Susan Forward, można wygoić „matczyną ranę”, znaleźć 

pomoc i odbudować poczucie własnej wartości. Na stronach tej książki przewijają się różne typy tytułowych 

„matek, które nie potrafią kochać”: narcystyczne, zazdrosne, zaborcze, despotyczne, niewydolne życiowo                       

i wychowawczo, stosujące przemoc wobec córek lub niezdolne do ich ochrony przed przemocą. Każdy z tych 

typów generuje szczególne napięcia w relacji matka–córka, które najpierw trzeba zidentyfikować i zrozumieć, aby 

móc rozpocząć proces uzdrawiania. Napisany z pasją i pasjonujący poradnik doświadczonej terapeutki zapewnia 

rzeszom niekochanych córek wsparcie emocjonalne i odpowiednie narzędzia do uruchomienia tego procesu, tak 

aby destrukcyjny klimat, w jakim dorastały, nie ciążył dłużej ani nad nimi, ani nad ich własnymi dziećmi.  

 

 

16. Moja żona głaszcze jeże : rozmowy małżeńskie / Błażej Strzelczyk.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Małżeństwo , Miłość , Starzenie 

się , Polska , Antologia , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-316  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Czy długi udany związek to wynik wielu kompromisów, czy raczej sporadycznego rzucania talerzami?                        

A zakochanie? Czy zawsze w końcu znika? A może przyzwyczajenie nie musi zająć miejsca namiętności? 

Bohaterowie książki Błażeja Strzelczyka opowiadają o tym, co w małżeństwie najważniejsze - o codziennych 

radościach, kłótniach, wybaczaniu, dzielonych pasjach i budowaniu wspólnego miejsca na ziemi. O tym, jak 

istotny jest dotyk, przytulenie i uśmiech. O miłości z przyjaźni i przyjaźni w miłości. „Moja żona głaszcze jeże” to 

czuła i mądra książka o miłości i wzajemnym zrozumieniu oraz poruszające świadectwo pogodzenia się                            

z upływającym czasem.  

 

 

17. Opowieści jarosławskiego Zasania. Cz. 4 / Jan Kuca.- Rzeszów : Wydawnictwo 

Edytorial, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jarosław (woj. podkarpackie ; okolice) , Opracowanie , 

Pamiętniki i wspomnienia , Praca zbiorowa 

Sygnatura:  WG-94(438)A/Z-Jarosław  

Nowości:  2020-05 
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Historia to także my (Ryszard Urban) ; WSPOMNIENIA JÓZEFA BUSZTY Z KOLONII POLSKIEJ: 1. Od 

gromady do powiatu, 2. Wspomnienia Józefa Buszty, 3. O radościach i smutkach życia w Kolonii Polskiej, 4. 

Tomasza Mikulskiego próby zgłębienia tajemnic rodu, 5. Ksiądz Stanisław Sroka, proboszcz Parafii w Kolonii 

Polskiej (Małgorzata Leja), 6. W Leśnictwie Szegdy, 7. Po śladach "Wołyniaka" ; Z LAT DZIECIŃSTWA                      

I MŁODOŚCI W CZERWONEJ WOLI (Janina Ciurko Maurerova), Prawda i legenda o gajowym z Chodani ; 

WIĄZOWNICKIE WESELE (Zofia Tabin) ; WIELKA WOJNA NAD DOLNĄ LUBACZÓWKĄ (Rafał Gil). 

 

 

18. Partnerstwo bliskości / Amir Levine, Rachel Heller ; przekład: Grażyna 

Chamielec.- Łódź : Feeria Wydawnictwo - JK Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bliskie związki międzyludzkie , Komunikacja interpersonalna 

, Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych , Przywiązanie (psychologia) , Więź 

małżeńska , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-05 

 

 

W swojej przełomowej książce psychiatra i neurolog Amir Levine wraz z psycholożką Rachel Heller wskazują, 

jak znaleźć i pielęgnować romantyczną relację, korzystając z teorii więzi – nauki o relacjach. Teoria ta pokazuje, 

jaki wpływ na dorosłego człowieka miały jego wczesne relacje z rodzicami lub opiekunami (ale nie tylko) oraz że 

ludzka potrzeba bycia w bliskim kontakcie z drugim człowiekiem jest zapisana w naszych genach. Relacja z bliską 

osobą jest nam niezbędna do przetrwania. Dzięki tej książce rozpoznasz swój styl przywiązania i zyskasz szósty 

zmysł, który podpowie ci, jakiego partnera wybrać, a jeśli już jesteś w związku, dowiesz się, jak pozytywnie 

wpłynąć na swoją relację. Zrozumiesz, jakie myśli i uczucia blokują cię przed bliskością bądź do niej skłaniają. 

Nauczysz się budować silne i zdrowe relacje dające satysfakcję i poczucie szczęścia tobie i partnerowi/partnerce,  

a partnerstwo bliskości stanie się twoim atlasem drogowym.  

 

 

19. Plan Marshalla : postawić świat na nogi / Benn Steil ; przełożyli Katarzyna 

Bażyńska-Chojnacka i Piotr Chojnacki.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarka , Plan Marshalla , Polityka międzynarodowa , 

Zimna wojna , Stany Zjednoczone (USA) , Europa , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-94(4) 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Decydująca rozgrywka początku zimnej wojny.  Kulisy powstania planu odbudowy powojennej Europy. W latach 

1948-1952 Stany Zjednoczone przeznaczyły równowartość dzisiejszych 800 miliardów dolarów na odbudowę 

Europy Zachodniej. Plan Marshalla jest powszechnie uważany za największy i najskuteczniejszy program pomocy 

zagranicznej, jednak mniej doceniany za najbardziej udany w historii przykład polityki zagranicznej, zawierającej 

się w haśle: „Najpierw Ameryka”. Pomoc ekonomiczna dla zrujnowanego Starego Kontynentu autorstwa 

sekretarza stanu USA miała bowiem cel również polityczny - przyciągnąć Europę do Ameryki, zanim zrobią to 

Sowieci. Benn Steil w fascynującym stylu prowadzi czytelnika po meandrach historii dyplomacji i ekonomii, 

ukazując powstawanie i realizację planu Marshalla. W tle odmalowuje dramatyczną sytuację Europy po II wojnie 

światowej, pełną beznadziei i bezwzględnej walki o byt.  
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20. Pracowniku, poznaj swoje prawa : praktyczny poradnik.- Warszawa : Ringier 

Axel Springer Polska, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dobra osobiste pracowników , Prawa i obowiązki pracownika 

, Prawo pracy , Polska , Poradnik , Wzory dokumentów 

Sygnatura:  WG-349.2 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

I. Umowa o pracę a inne umowy ; II Wynagrodzenia ; III. Rozwiązanie umowy o pracę ; IV. Czas pracy ; V. 

Urlopy ; VI. Dokumentacja pracownicza ; VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy ; VIII. Rozpatrywanie sporów                  

o roszczenia ze stosunku pracy ; IX. Przedawnienie roszczeń ; X. Mobbing ; XI. Wzory dokumentów. 

 

 

21. Prawo podatkowe / redaktorzy Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz ; autorzy 

Marcin Burzec, Michalina Duda-Hyz, Andrzej Gorgol, Beata Kucia-Guściora, 

Monika Münnich, Piotr Pomorski, Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz.- 4. wydanie.- 

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. 

(Podręczniki Prawnicze) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo podatkowe , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-336 

Nowości:  2020-05 

 

I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego ; II. Standardy polskiego prawa podatkowego ; III. 

Ordynacja podatkowa - część materialna ; IV. Ordynacja podatkowa - część procesowa ; V. Inne rodzaje 

postępowań w sprawach podatkowych ; VI. Pośrednie podatki państwowe ; VII. Bezpośrednie podatki państwowe 

; VIII. Podatki samorządowe ; IX. Międzynarodowe prawo podatkowe ; X. Prawo podatkowe Unii Europejskiej ; 

XI. Parapodatki. 

 

 

22. Prawo podatkowe w Polsce : podręcznik akademicki / redakcja naukowa 

Włodzimierz Nykiel ; [poszczególne rozdziały napisali: Wojciech Chróścielewski, 

Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk, Michał 

Wilk, Ziemowit Kukulski].- Stan prawny na dzień 1 marca 2018 r.- Warszawa : 

Difin, 2018. 

(Prawo Podatkowe) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Prawo podatkowe , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-336 

 Nowości:  2020-05 

 

1. Podatek - zagadnienia ogólne ; 2. Prawo podatkowe ; 3. Zobowiązania podatkowe ; 4. Postępowanie podatkowe 

; 5. Opodatkowanie dochodu ; 6. Opodatkowanie konsumpcji ; 7. Opodatkowanie majątku ; 8. Inne podatki ; 9. 

Międzynarodowe prawo podatkowe ; 10. Prawo podatkowe Unii Europejskiej ; 11. Tendencje rozwojowe prawa 

podatkowego. 
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23. Przeżyć : moja tragedia na Nanga Parbat / Élisabeth Revol ; we współpracy z 

Éliane Patriarcą ; przełożyła Anastazja Dwulit.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mackiewicz, Tomasz (1975-2018) , Revol, Élisabeth (1980- ) , 

Alpiniści , Alpinizm , Wypadki w górach , Francja , Nanga Parbat (góra) , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-796.5 

Nowości:  2020-05 

 

W styczniu 2018 roku Tomasz „Czapkins” Mackiewicz i Élisabeth Revol stanęli na wymarzonym szczycie Nanga 

Parbat. Mieli to zrobić po swojemu i bez żadnego rozgłosu. Jednak w drodze powrotnej Czapkinsa dopadła 

choroba wysokościowa. Revol sprowadziła go do szczeliny w śniegu około 800 m poniżej szczytu, gdzie został na 

zawsze. - Jest mi zimno, chcę odpocząć - miał powiedzieć w ostatnich słowach, które w intymnym wyznaniu na 

łamach tej książki wspomina Francuzka. "Przeżyć. Moja tragedia na Nanga Parbat" jest osobistym, emocjonalnym 

zapisem dramatu Élisabeth Revol, ocalałej dzięki brawurowej akcji ratowniczej prowadzonej przez himalaistów, 

którzy w tym czasie uczestniczyli w Zimowej Narodowej Wyprawie na K2 - Adama Bieleckiego, Jarosława 

Botora, Denisa Urubkę i Piotra Tomalę. Revol po raz pierwszy z takimi szczegółami wspomina przebieg 

tragicznych wydarzeń. Szczera do bólu konfrontuje się z własną traumą i emocjami, by swoimi słowami 

opowiedzieć tę intymną historię, która wydarzyła się na oczach milionów ludzi na całym świecie. 

 

 

24. Python ninja : 70 sekretnych receptur i taktyk programistycznych / Cody Jackson ; 

[tłumaczenie Agnieszka Górczyńska].- Gliwice : Helion, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Python (język programowania) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-004.4 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

 

1. Praca z modułami Pythona ; 2. Zastosowanie interpretera Pythona ; 3. Praca z dekoratorami ; 4. Zastosowanie 

kolekcji w Pythonie ; 5. Generatory, współprogramy i przetwarzanie równoległe ; 6. Praca z modułem math 

Pythona ; 7. Poprawa wydajności działania Pythona za pomocą PyPy ; 8. Dokumenty PEP ; 9. Dokumentowanie 

kodu za pomocą LyX. 

 

 

25. Rozmowy z seryjnymi mordercami / Christopher Berry-Dee ; przełożył Tomasz 

Wyżyński.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pedofilia , Seryjni zabójcy , Zabójstwo , Zgwałcenie , Reportaż 

Sygnatura:  WG-343 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

 

Christopher Berry-Dee to światowej sławy kryminolog śledczy. Przez lata zdobywał zaufanie morderców                         

z różnych kontynentów, odwiedzał ściśle strzeżone więzienia i szczegółowo analizował potworne zbrodnie. Autor 

przetworzył unikatowe i przerażająco prawdziwe wywiady w zdumiewającą książkę, która natychmiast stała się 
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klasyką reportażu kryminalnego. Nie tylko opisał spotkania z najbardziej amoralnymi ludźmi na świecie, ale także 

przytoczył ich własne relacje na temat dokonanych przestępstw. W ten sposób pozwolił czytelnikom zajrzeć                  

w umysły ludzi, którzy popełnili najgorszą możliwą zbrodnię - bezlitośnie pozbawili życia innego człowieka.  

 

 

26. Sprzątaczka : jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze / 

Stephanie Land ; z przedmową Barbary Ehrenreich ; przełożyła Barbara Gadomska.- 

Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Land, Stephanie (1978- ) , Bezdomność , Kobieta , Pomoc 

domowa , Samotne matki , Sprzątaczki i sprzątacze , Trudne sytuacje życiowe , 

Ubóstwo , Stany Zjednoczone (USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-36 

Nowości:  2020-05 

 

Czasami jedna zła decyzja ma wpływ na całe życie. Tak było, kiedy Stephanie związała się z niewłaściwym 

mężczyzną. To miała być tylko wakacyjna przygoda – a jednak kilkanaście miesięcy później Stephanie mieszkała 

z agresywnym Jamiem i ich małą córeczką, nieplanowanym, ale kochanym dzieckiem. Kiedy postanowiła zerwać 

z chłopakiem i zawalczyć o niezależność, przekonała się, że ciężka praca i determinacja czasem nie wystarczą, by 

utrzymać się na powierzchni. "Sprzątaczka" to nie tylko niezwykle ciekawa, chwilami szokująca relacja Stephanie 

z pracy przy sprzątaniu domów, opis warunków zatrudnienia, stosunków z pracodawcami i klientami. To również 

wstrząsająca opowieść o ubóstwie w Stanach Zjednoczonych. To historia ludzi, którzy nie są w stanie zarobić na 

życie, chociaż dają z siebie wszystko. Korzystając ze skomplikowanego systemu rządowych programów 

pomocowych, narażają się na pogardę nieznajomych, którzy nie wahają się wygłaszać swoich ocen publicznie. 

Wpadają też w swoistą pułapkę – nawet niewielki wzrost dochodów może sprawić, że utracą pomoc, od której 

zależy ich przetrwanie, i znów popadną w nędzę… „Żadna praca nie hańbi”, słyszeliśmy od dzieciństwa. Ale 

mówiono nam też, że każdy jest kowalem swojego losu. Czy uwierzyliśmy, że ubóstwo to rodzaj patologii,                       

a biedni sami są sobie winni? Książka Stephanie Land skutecznie pomaga zweryfikować te sądy.  

 

 

27. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii 

narodowej i bibliotek publicznych : Publikacja Konsorcjum UKD nr 102 

autoryzowana przez Konsorcjum UKD na Podstawie licencji PL2019/01 / 

[opracowanie tablic Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska].- Warszawa : Biblioteka 

Narodowa, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna , Polska , Indeksy , 

Tablice i wzory 

Sygnatura:  WG-P-0 

 Nowości:  2020-05 

 

 

 

28. Wschód is good / Paweł Krysa.- [Warszawa] : Wydawnictwo MG, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krysa, Paweł , Podróże , Armenia , Białoruś , Gruzja , Krym 

(Ukraina ; republika autonomiczna) , Rosja , Rumunia , Ukraina , Kraje byłego ZSRR 

, Relacja z podróży 

Sygnatura:  WG-913(47+57) 

Nowości:  2020-05 
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„Zdecydowana większość pozycji książkowych traktujących o Europie Wschodniej koncentruje się na 

podkreślaniu dziwności, nienormalności, a nawet pewnej patologii tego obszaru. Autorzy opisują oczywiście uroki 

oraz piękno zwiedzanych miejsc, ale czytelnik po zakończeniu lektury rzadko kiedy miałby odwagę tam pojechać. 

Natomiast moje odczucia wyniesione z kilkunastu lat podróżowania po Europie Wschodniej są zupełnie inne. Jadę 

tam zawsze z radością. Gdybym chciał opisać mrożącą krew w żyłach historię, to musiałbym ją wymyślić. Swoje 

wrażenia i przemyślenia zawarłem w dwudziestu ośmiu rozdziałach traktujących o: Gruzji, Armenii, Rosji, 

Krymie, Ukrainie, Białorusi i Rumunii. Chciałem nadać tym tekstom charakter opowieści i gawędy. Nie są to więc 

typowe relacje czy dzienniki podróży, pisane na gorąco dzień po dniu. Czytelnik znajdzie natomiast relacje z tego, 

co mnie tam spotkało - w zdecydowanej większości były to przygody pozytywne - bo takie właśnie mi się 

przydarzają. Nic przecież nie poradzę na to, że naprawdę kocham ten Wschód i że dla mnie Wschód is good!” - 

Paweł Krysa 

 

 

29. Zaginione arabskie księżniczki / Marcin Margielewski.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Książęta i księżne , Ludzie bogaci , Przemoc 

emocjonalna , Sponsoring seksualny , Zjednoczone Emiraty Arabskie , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-39  

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Wstrząsająca prawda o życiu arabskich księżniczek. Jak się żyje w złotej klatce? Jaka jest cena wolności?                       

I dlaczego niektóre z nich zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach? Zwykły człowiek nie ma do nich 

dostępu. Otoczone przez ochronę i opiekunów wiodą baśniowe życie. Arabskie księżniczki spełniają wszystkie 

swoje zachcianki - za niewyobrażalnie duże pieniądze. Ale muszą być bezwzględnie oddane i podporządkowane 

mężczyznom. Co jeśli pewnego dnia się zbuntują? Marcin Margielewski poznał człowieka, który przez większą 

część życia pracował na dworach saudyjskich władców. O tym, co widział, opowiedział w pełnym emocji akcie 

oskarżenia. To historia księżniczek, które decyzją swoich ojców, braci i mężów, czyli najbogatszych mężczyzn 

świata, zostały skazane na to, by świat o nich zapomniał. Jak to możliwe, że w XXI wieku kobiety giną bez śladu    

i nikt ich nie szuka? Czy kobieta może powiedzieć "nie"?  

 

 

30. Zapiski dyletanta / Leopold Tyrmand ; przekład Małgorzata Wolanin.- 

[Warszawa] : Wydawnictwo MG, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tyrmand, Leopold (1920-1985) , Demokracja , Emigracja , 

Komunizm , Pisarze amerykańscy , Pisarze polscy , Polacy za granicą , Odmienność 

kulturowa , Społeczeństwo , Życie codzienne , Europa , Izrael , Stany Zjednoczone 

(USA) , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091)A/Z-Tyrmand L. 

Nowości:  2020-05 

 

Tyrmand miał niebywałą zdolność przerabiania swojego życia na literaturę. Dziennik 1954 oraz Życie towarzyskie 

i uczuciowe mistrzowsko opisywały jest losy w PRL, Filip przedstawiał pobyt podczas wojny we Frankfurcie. 

Zapiski dyletanta opowiadają o Ameryce, jaką zobaczył po ucieczce z Polski. Są dowcipne, błyskotliwe, 

erudycyjne i z początku pełne zachwytu nad Ameryką. Wkrótce jednak pisarz zaczął dostrzegać, że Amerykanie, 

szczególnie intelektualiści, niczym rozpieszczone dzieci, nie doceniają dobrodziejstw demokracji, w jakiej żyją. 

Przyzwyczajeni korzystać pełnymi garściami z wolności, nie wierząc, że mogą ją stracić, łatwo ulegają fascynacji 

utopijnymi ideami, nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństw, jakie te kryją. Lektura Zapisków dyletanta 



43 
 

okazuje się niestety dziś równie aktualna jak niegdyś, przy czym niekoniecznie twierdzenia autora należy odnosić 

tylko do Ameryki.  

 

 

31. Zaufana koloratka : konfesjonał krzywd / Kryspin Krystek.- Poznań : 

Wydawnictwo Dygresje - DM Sorus, 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm , Celibat , Duchowieństwo katolickie , Dziecko 

seksualnie wykorzystywane , Seksualność , Polska , Antologia , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2020-05 

 

 

Do rąk Czytelników oddajemy trzecią książkę Kryspina Krystka: Zaufana koloratka - konfesjonał krzywd. 

Powstała ona z przejmujących relacji - świadectw osób, które doznały zła od tych, których Chrystus powołał do 

niesienia miłości. Spośród wielu głosów skrzywdzonych, czujących potrzebę podzielenia się swoim bólem                       

i dramatycznymi doznaniami, autor wybrał cztery historie, podobne do siebie i różne zarazem. Wszystkie one 

mają jednak dwie wspólne cechy: każdy z bohaterów chciał wykrzyczeć swoją krzywdę, aby doznać ukojenia                  

i uwolnienia od koszmaru wspomnień, dotyczących molestowania, "grzesznej miłości", uwiedzenia czy nałogu 

wynikającego z poczucia dojmującej samotności.  

 

 

32. Zbyt inteligentni, żeby żyć szczęśliwie / Jeanne Siaud-Facchin ; przekład Monika 

Szewc-Osiecka.- Łódź : Feeria Wydawnictwo - JK Wydawnictwo, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko zdolne , Inteligencja (psychologia) , Osobowość , 

Samopoznanie , Zdolności , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.9 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Czy inteligentny człowiek może być szczęśliwy? Pytanie wydaje się absurdalne, ale często jest uzasadnione, 

ponieważ osoby inteligentne są nierzadko nadwydajne mentalnie i wysoko wrażliwe, co sprawia, że trudniej im 

doświadczać szczęścia. Widzisz więcej niż inni, bywasz więc krytyczny i zdarza ci się coś ostro skomentować? 

Marzysz o tym, żeby czasem naiwnie spojrzeć na świat i dać się ponieść fali uczuć? Ciągle coś analizujesz, 

dzielisz włos na czworo, zamiast od czasu do czasu poprzestać na uproszczeniach? Działasz według schematu 

wszystko albo nic, choć czujesz, że takie perfekcjonistyczne podejście cię przerasta? Czasem przytłacza cię ogrom 

napływających informacji, a codzienne czynności to dla ciebie zbyt wiele? Chcesz kontrolować rzeczywistość, ona 

jednak wciąż ci się wymyka? Jeśli na część tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, ta książka jest właśnie dla 

ciebie. Z jej pomocą w końcu pojmiesz i na nowo oswoisz własną osobowość, a dzięki temu, że połączysz swoje 

zasoby intelektualne i emocjonalne, zyskasz zrozumienie i akceptację otoczenia. Autorka, uznana psycholożka                 

i terapeutka, da ci konkretne wskazówki, jak zamienić wieczny roller-coaster w zadowolenie z życia i sprawić, by 

szczególna kreatywność i nadwydajność przyniosła tak oczekiwane poczucie spełnienia.  
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Audiobook 

 

 
1. Ciało nie kłamie / Judy Melinek, T. J. Mitchell ; [przekład Agnieszka Kalus].- 

Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl ; Poznań : Wydawnictwo Filia, 

[2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Melinek, Judy (1969- ) , Anatomia patologiczna , Lekarze 

sądowi , Medycyna sądowa , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Pamiętniki i 

wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/1268/34 

Nowości:  2020-05 

 

Poznajcie jeden z najtrudniejszych zawodów, pełen zagadek, niespodziewanych wyzwań, stojący na pograniczu 

świata żywych i umarłych. Szczery zapis wspomnień patolożki, pracującej w nowojorskim biurze naczelnego 

lekarza sądowego na stanowisku specjalisty medycyny sądowej. Dr judy melinek zabiera czytelników za policyjne 

taśmy, opowiada o sekcjach zwłok, dokonywaniu oględzin na miejscu zgonu i wspieraniu pogrążonych w żałobie 

bliskich. Żeby mierzyć się ze śmiercią, trzeba kochać życie. Chodzi o żywych. O was i o mnie. Robię to dla was.  

 

 

2. Głosy z zaświatów / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, 2020. 

 

 

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

Dzieci , Pedofilia , Polska , Powieść , Sensacja , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1269/S  

Nowości:  2020-05 

 

Seweryn Zaorski stara się na nowo ułożyć sobie życie, kiedy do zakładu patomorfologii w Żeromicach zaczynają 

trafiać ciała małych dzieci z okolicy. Nikt nie potrafi rozwiązać zagadki śmierci młodych ofiar, nic bowiem nie 

wskazuje na to, by zostały zamordowane. Seweryn jest jednak przekonany, że może stać się głosem tych, którzy 

mówią już jedynie z zaświatów. Kto i dlaczego zabija niewinne dzieci? I jaki związek ma to z tajemniczymi 

wiadomościami, które Zaorski zaczyna otrzymywać? Tymczasem Kaja Burzyńska musi zmierzyć się nie tylko                  

z komplikującym się życiem rodzinnym, ale także z upiornym wołaniem tych, których ma na sumieniu. I tych, 

którzy domagają się sprawiedliwości… 
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3. Idealna żona / Kimberly Belle ; [przekład Kinga Markiewicz].- Poznań : 

Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. 

Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kradzież tożsamości , Poszukiwania zaginionych , 

Przemoc w rodzinie , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1254/S 

Nowości:  2020-05 

 

Beth Murphy ucieka... Z nowym wyglądem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania. Przemyślała swój plan 

wyjątkowo starannie. Ma świadomość, że wystarczy jedna mała wpadka, by jej skłonny do przemocy mąż trafił na 

jej ślad. Kilkaset kilometrów dalej, Jeffrey wraca do domu po służbowej podróży i odkrywa, że jego żona, Sabine, 

zniknęła. Wszystkie poszlaki wskazują na to, że doszło do popełnienia przestępstwa. Jedno jest pewne, ktoś 

kłamie, a prawda w końcu wyjdzie na jaw. Gdzie jest Sabine? I kim właściwie jest Beth? Co łączy te dwie 

kobiety?  

 

 

4. Kasiarze, doliniarze i zwykłe rzezimieszki : przestępczy półświatek II RP / 

Iwona Kienzler.- [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; [Katowice] : 

w porozumieniu z Wydawnictwem Lira Publishing, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępcy , Dwudziestolecie międzywojenne (1918-1939) 

, Opinia publiczna , Oszuści , Przemytnictwo , Złodzieje , Polska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1264/94(438) 

Nowości:  2020-05 

 

Czym zajmowali się klawiszowcy, doliniarze, lipkarze? Kto był najsłynniejszym kasiarzem II RP? Czy Tata 

Tasiemka to polski Al Capone? Kto stał za kradzieżą klejnotów w krakowskim hotelu Grand? Lata 20., lata 30. 

fascynują nas nie od dziś. To nie tylko blichtr kabaretów, high-life kawiarni Ziemiańska czy gwiazdy pokroju 

Bodo lub Ordonki. Nieodłącznie towarzyszyły im też postaci i obrazy z mrocznego, choć równie fascynującego 

półświatka II RP. Iwona Kienzler, znana pisarka i popularyzatorka historii, w swojej najnowszej książce opisuje 

ciemniejsze oblicze międzywojnia. Kreśli barwny obraz oszustów, przemytników i złodziei. Ciekawie i z humo-

rem przedstawia ich poczynania, ukazując je na tle społecznych problemów owych czasów, przypomina głośne 

niegdyś sprawy, które poruszały opinię publiczną.  

 

 

5. Kobiety ze słynnych obrazów : muzy, modelki, kochanki / Iwona Kienzler.- 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl ; [Warszawa] : w porozumieniu z 

Wydawnictwem Lira, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Malarstwo (sztuka) , Tematy i motywy , 

Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1265/929-052  

Nowości:  2020-05 

 

Kim była najbardziej grzeszna Madonna średniowiecza? Kto malował lubieżne służące? Czyje oczy hipnotyzm-

wały Wiedeń? Kolejna książka z bestsellerowej serii biografii historycznych wydawnictwa Lira zabiera 

czytelników w krainę światowego malarstwa. Dlaczego artysta zdecydował się uwiecznić rysy tej a nie innej 

damy? Czy były to przypadkowe modelki? A może portretowane były żony, córki lub kochanki bogatych 

sponsorów zamawiających owe obrazy? Tożsamość niektórych portretowanych wciąż pozostaje zagadką, ale 

dzięki nim możemy dowiedzieć się, jak kształtował się niegdyś ideał urody, co nosiły i jak czesały się ówczesne 
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elegantki. Iwona Kienzler w swojej książce zdradza tajemnice kobiet, które patrzą na nas od stuleci z płócien 

wielkich mistrzów: Vermeera, Leonarda da Vinci, Rembrandta, Picassa i innych.  

 

 

6. Krzyk zagubionych serc / Joanna Jax.- [Chorzów] : Videograf ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

(Prawda zapisana w popiołach ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt rodzinny , Relacje międzyludzkie , Wybory 

życiowe , Zimna wojna , Lubumbashi (Demokratyczna Republika Konga ; okolice) 

, Monachium (Niemcy) , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Olsztyn (woj. 

warmińsko-mazurskie) , Szczytno (woj. kujawsko-pomorskie) , Tel Awiw-Jafa 

(Izrael) , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/1259/0  

Nowości:  2020-05 

 

Początek lat sześćdziesiątych. Zimna wojna się zaostrza, na świecie wrze, a Polacy próbują odnaleźć się                         

w gomułkowskiej "małej stabilizacji". Dla bohaterów nadszedł jednak czas, gdy życie zaczyna wystawiać 

rachunek za popełnione błędy. Niektórzy, szargani wyrzutami sumienia, starają się naprawić sytuację, innym los 

nie pozostawia wyboru. Jedynie najbliższe sercu osoby rozumieją motywy postępowania, a okoliczności często nie 

wydają się jednoznaczne. Mimo swoich wad i przewinień każdy z nich szuka oparcia w drugim człowieku                       

i akceptacji. Czy uda się im wybrnąć z problemów, czy przyjdzie im za swe występki płacić przez resztę życia?  

 

 

7. Ku doskonałości : 30 dni pracy nad sobą / Iwona Majewska-Opiełka.- Piaseczno 

: Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samorealizacja , Sukces , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1267/159.9 

Nowości:  2020-05 

 

 

Czy ktoś z nas wie od razu, jak żyć? Czy warto szukać odpowiedzi na to pytanie i własnej ścieżki? Być aktywnym 

i świadomym człowiekiem czy płynąć z prądem, dać się ponieść fali życia? Iwona Majewska-Opiełka zaprasza                

w tej książce do pracy nad sobą - nad własnym rozwojem i kształtowaniem nawyków skutecznego działania 

metodą Stephena Coveya. Nie po to, by osiągać coraz wyższe dochody, ale by przeżywać wszystko pełniej                       

i bardziej głęboko, cieszyć się każdą chwilą, być dumnym z siebie, kochać i być kochanym. Ku doskonałości. 30 

dni pracy nad sobą to relacja z takiego właśnie 30-dniowego kształtowania nawyków skutecznego działania. 

Autorka po latach wzbogaca swój dziennik cennym komentarzem, jaki dopisało życie, dzięki czemu możemy 

zweryfikować skuteczność i trwałość proponowanej metody.  

 

 

8. Milczenie aniołów / Joanna Jax.- [Chorzów] : Videograf ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

(Prawda zapisana w popiołach ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt rodzinny , PRL , Trudne sytuacje życiowe , 

Polska , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/1260/O 

Nowości:  2020-05 
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Opowieść o zwykłych ludziach, którzy po wojnie próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Różne przeżycia               

i inne spojrzenie na sytuację w Polsce sprawiają, że nawet przy rodzinnych stołach dochodzi do konfliktów                        

i zadrażnień. Bohaterowie znani z "Zemsty i przebaczenia" oraz "Zanim nadejdzie jutro" tym razem zmagają się              

z szarą egzystencją lat pięćdziesiątych i demonami przeszłości, które nie pozwalają o sobie zapomnieć. Szymek 

Wielopolski, Mateusz Rosiński, a także Nela Domosławska, Nadia Niechowska i Kuba Staśko to tylko niektóre 

postaci, znane z poprzednich sag, które spotkacie na kartach tej powieści.  

 

 

9. Miłość to wszystko, co jest / Tomasz Kieres.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Prawnicy , Relacje międzyludzkie , Wybory 

życiowe , Polska , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-KM/1266/O 

Nowości:  2020-05 

 

Ona, Sonia, jest dwudziestopięcioletnią absolwentką prawa. On, Łukasz, czterdziestoletnim dziennikarzem 

zajmującym się muzyką i filmem. Ona jest córką jego najbliższych znajomych. On razem z żoną mieszkają tuż 

obok jej rodziców. Ona jest młoda, na początku swojej drogi, cały czas niezdecydowana jak jej życie ma 

wyglądać. On dojrzały, dryfujący przez życie, ani nieszczęśliwy, ani specjalnie szczęśliwy, pozbawiony złudzeń, 

nieliczący specjalnie na wiele. Wpadają na siebie przypadkiem na koncercie rockowym. Z czasem poznają się 

lepiej, nawiązuje się między nimi nić porozumienia. To jest przyjaźń, tak to czują, tak chcą to widzieć. Gdy 

uczucie zaczyna wymykać się im spod kontroli i przeradzać w coś więcej, muszą zdecydować. Czy odejść, każde 

w swoją stronę i nie niszczyć tego, co dotąd udało się im zbudować, czy walczyć o miłość.  

 

 

10. Młyn nad Czarnym Potokiem / Anna J. Szepielak.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2020]. 

(Saga małopolska / Anna J. Szepielak ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Problemy małżeńskie , Rodzina 

wielopokoleniowa , Sekrety rodzinne , Małopolska , Powieść obyczajowa , Saga 

rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/1271/O  

Nowości:  2020-05 

 

Marta - żona wiecznie nieobecnego archeologa oraz mama uroczej, ale chorowitej Uli - powoli przestaje sobie 

radzić z szarą codziennością. Samotne życie w zatłoczonej Warszawie oraz brak jakichkolwiek perspektyw 

zawodowych przygnębiają młodą konserwatorkę dzieł sztuki, niemal odbierając jej chęć do życia. Zapowiedź 

niespodziewanej wizyty amerykańskich krewniaczek stawia ją jednak przed koniecznością udzielenia wsparcia 

przebojowej siostrze Grażynie oraz matce, która z niejasnych przyczyn obawia się tych odwiedzin. Przygotowując 

wspólnie z nimi familijne spotkanie, Marta nie tylko zaczyna rozumieć, że powrót do rodzinnego miasteczka był 

najlepszym wyjściem z sytuacji - odkrywa również, że stary młyn pradziadka przechowywał w ukryciu dawno 

zapomniane wojenne tajemnice. Czy właśnie tych sekretów obawiała się jej matka, niespokojnie czekając na 

przylot Amerykanek?  
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11. Na miłość boską! / Malwina Ferenz.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kościoły i kaplice , Kradzież dzieł sztuki , Policjanci , 

Prywatni detektywi , Rzeźby , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1255/K 

Nowości:  2020-05 

 

W starych, wrocławskich kościołach w tajemniczych okolicznościach giną niewielkie, zabytkowe rzeźby. 

Śledztwo policji, prowadzone przez atrakcyjną, ale samotną panią komisarz, toczy się dość niemrawo. Kuria 

zatrudnia prywatnego detektywa, Bożydara Kluzickiego, urodzonego pechowca, specjalistę od śledztw zlecanych 

przez rozwodzących się małżonków, z których większość doprowadza do celu czystym przypadkiem. Całej akcji 

nadają kryptonim: "Karmazynowa pantera". Ale być może wyjaśnienie zagadkowych kradzieży nie leży                        

w niczyim interesie. A sprawa zabytkowych rzeźb sięga dalej, niż ktokolwiek by się spodziewał.  

 

 

12. Ocalić życie / Zofia Ossowska.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Okupacja niemiecka Polski (1939-1945) , 

Ratowanie Żydów i pomoc Żydom (1939-1945) , Rodzina , Strach , Tajemnica , 

Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1270/O 

Nowości:  2020-05 

 

Rok 1942. Do drzwi domu Rzewnickich puka uciekająca przed Niemcami rodzina polskiego pułkownika, która 

ukrywała okolicznych Żydów. Przerażeni ludzie błagają o schronienie, jednak pomaganie im byłoby dla 

małżeństwa zbyt niebezpieczne. Decydują się więc na ocalenie dwójki najmłodszych dzieci, pozostali muszą 

uciekać. Po jakimś czasie do domu przyjeżdżają Niemcy i zabierają Antoniego Rzewnickiego. Mężczyzna wraca 

na drugi dzień, ale nie jest już sobą. Rok 1989. Maria Wysocka mieszka wraz z mężem i córką w Nieckowie pod 

Tarnowem. Tu się wychowała, tu jest jej miejsce na ziemi. Pewnego dnia otrzymuje jednak list, który wszystko 

zmienia... Czy kobiecie uda się zwyciężyć z demonami przeszłości? Czy prawda wyzwala, czy niszczy?  

 

 

13. Pośród żółtych płatków róż / Gabriela Gargaś.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2020] 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Wybory życiowe , Zdrada 

małżeńska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1257/O 

Nowości:  2020-05 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 



49 
 

14. Przekroczyć rzekę / Anna J. Szepielak.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, 2019. 

(Dziedzictwo Rodu / Anna J. Szepielak ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zarzewscy (rodzina fikcyjna) , Rodzina , Zamki i pałace , 

Tajemnica , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/1272/O 

Nowości:  2020-05 

 

Gdzieś tam wśród drzew jest mój dom, moje dzieciństwo, moje wspomnienia. A ja mam coraz mniej odwagi… 

Osierocona Julia Zarzewska niewiele pamięta ze swego dzieciństwa. W głębi ducha wciąż nie może się pogodzić  

z tym, że po ucieczce z rodowej posiadłości, ojciec porzucił ją, zostawiając pod opieką dalekiej krewnej - Barbary. 

Gdy z powodu plotek o mrocznej przeszłości swojej rodziny dziewczyna traci posadę guwernantki, postanawia 

stawić wreszcie czoła dręczącym ją koszmarom i dowiedzieć się prawdy o rodzicach. Niespodziewana oferta 

pracy w galicyjskim dworze wydaje się być pomocną dłonią od losu. Jednak powrót w rodzinne strony niesie ze 

sobą niebezpieczeństwo, o którym Julia nie ma pojęcia. Tajemnice pałacu po drugiej stronie rzeki mogą zagrozić 

nie tylko jej, lecz również przyjacielowi z dzieciństwa - młodemu doktorowi Natejce.  

 

 

15. Serce z szuflady / Agnieszka Jeż.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, 2019. 

(Dom pod trzema lipami / Agnieszka Jeż ; t. 1) 

 

 

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

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1261/O 

Nowości:  2020-05 

 

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? 

 

 

16. Taka miłość się zdarza / Agnieszka Jeż.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Poznań] : Wydawnictwo Filia, [2020]. 

(Dom pod trzema lipami / Agnieszka Jeż ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Kobieta , Powroty , Rodzina , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1262/O 

Nowości:  2020-05 

 

Życie potrafi zaskakiwać. Można próbować ustać w miejscu lub dać mu się ponieść. A wtedy wszystko może się 

zdarzyć. Także miłość. Nowy związek powinien być szansą na piękną przyszłość - bez problemów, bez 
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niespodzianek i tylko we dwoje. Klara ma za sobą długą drogę, znacznie dłuższą niż kilometry dzielące Kraków 

od Warszawy. Odbyła podróż w przeszłość, poznała mroczną tajemnicę swojej rodziny. Została porzucona przed 

ołtarzem, a potem szaleńczo - i z wzajemnością - się zakochała. Teraz czekała na piękny finał - szczęście i święty 

spokój. Tymczasem jej życie wykonało kolejnego fikołka. Ale czy nie takie właśnie ono jest - że jedynym 

pewnikiem są zmiany?  

 

 

17. Testamenty / Margaret Atwood ; [tłumaczenie Paweł Lipszyc].- Warszawa : 

Wielka Litera, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fanatyzm , Fundamentalizm , Kobieta , Mężczyzna , 

Mizoginia , Opór (postawa) , Przemoc wobec kobiet , Seksizm , Teokracja , 

Powieść , Dystopia 

Sygnatura:  WG-KM/1253/F 

Nowości:  2020-05 

 

Od wydarzeń przedstawionych w "Opowieści Podręcznej" minęło piętnaście lat. Sytuacja Republiki jest 

dramatyczna. Brakuje jedzenia, na świat przychodzą zdeformowane, słabe dzieci, umierają też Podręczne, czyli 

niewolnice, których zadaniem jest rodzić. W tym kraju przemocy żyją obok siebie Ciotka Lidia, surowa i okrutna 

funkcjonariuszka Gileadu oraz młodziutka Agnes, przygotowywana do roli Podręcznej. Ich losy obserwuje z jak 

dotąd bezpiecznego dystansu Daisy, nastolatka mieszkająca w Kanadzie. Jaki los spotka mieszkańców Gileadu?  

A raczej jaki los czeka świat, w którym powstał Gilead?  

 

 

18. Wspomnienia w kolorze sepii / Anna J. Szepielak.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2020]. 

(Saga małopolska / Anna J. Szepielak ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Relacje międzyludzkie , Rodzina 

wielopokoleniowa , Sekrety rodzinne , Lwów (Ukraina, obw. lwowski) , 

Małopolska , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/1273/O  

Nowości:  2020-05 

 

Mimo wielu życiowych kłopotów oraz tragicznej śmierci ojca, Joanna stara się nie poddawać smutkowi. Każdego 

dnia na nowo musi szukać w sobie siły, by wspierać siostrę oraz matkę i radzić sobie z codziennością małego 

miasteczka nad Czarnym Potokiem. Żeby zapomnieć o złamanym sercu, coraz więcej czasu poświęca nowemu 

hobby - genealogii. Szukając informacji o urodzonej we Lwowie babci Danusi, Joanna zaczyna odkrywać, że losy 

jej rodziny były trudne i równie pogmatwane jak jej własne. Szukając śladów z przeszłości, Joanna nie podejrzewa 

jednak, że czeka ją kolejna ciężka próba - gdy na jej drodze staną nagle dwaj mężczyźni: były narzeczony oraz 

tajemniczy Filip. Jak skończy się walka z duchami przeszłości? Czy Joanna stawi czoła swym lękom i na nowo 

uwierzy w szczęście? 

 

 

19. Wszystko nie tak! / Izabella Frączyk.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci , Kobieta , Uprowadzenie , Hiszpania , Polska , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-KM/1256/O 

Nowości:  2020-05 
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Czasem warto wrzucić na luz, popłynąć z prądem i cieszyć się chwilą, którą zafundował nam los. Historia Ewy, 

zdolnej architekt, to niezbity dowód na to, że czasem seria nieporozumień, błędów i zwykłych ludzkich pomyłek 

potrafi wywrócić nasze życie do góry nogami. Ewa rozpaczliwie pragnie miłości i stabilizacji, ale żyje spokojnie, 

robi swoje i nawet nie przypuszcza, że pewnej nocy padnie ofiarą przestępstwa. A to w zupełności wystarczy, by 

uruchomić machinę zdarzeń i całkowicie przemeblować jej życie. Bezlitosna konsekwencja wypadków mogących 

jawić się jako niemożliwe, seria pomyłek i syndrom sztokholmski z przymrużeniem oka, ale czy tylko? A może 

potwierdzenie, że na pewne sprawy czasem po prostu nie mamy wpływu? Przecież nigdy nie mamy pewności, co 

czeka na nas za rogiem...  

 

 

20. Wybór Julianny / Anna J. Szepielak.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl, 2020. 

(Dziedzictwo Rodu / Anna J. Szepielak ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Zarzewscy (rodzina fikcyjna) , Sekrety rodzinne , Zamki i 

pałace , Wielkie Księstwo Litewskie , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-KM/1274/O 

Nowości:  2020-05 

 

Julianna przez wiele lat starała się z godnością i oddaniem wypełniać obowiązki pani domu. Nie umiała jednak 

nazwać domem zimnej rezydencji w odległym Wielkim Księstwie Litewskim. Choć jej małżeństwo nie należało 

do udanych, nie skarżyła się, znajdując pociechę w roześmianych oczach ukochanej córki Felicji. Gdy pewnego 

dnia zrozumiała, że dla jej porywczego męża szczęście jedynaczki nie ma żadnego znaczenia, postawiła wszystko 

na jedną kartę…Po przeszło stu trzydziestu latach, dzięki skrzyni pełnej starych dokumentów, potomkini Julianny, 

Barbara Laskowic odkrywa, że przeszłość rodu Zarzewskich kryje znacznie więcej dramatów niż się jej 

wydawało. Czy uda się jej dokończyć opowieść o przodkach? Kogo mogłaby poprosić o pomoc w odkrywaniu 

rodowych sekretów? Pochłoniętą pracą i macierzyństwem Julię, zakochaną i bujającą w obłokach Aurelię, czy 

ciekawską i niepokorną Krysię Natejko, która po swoich przodkach odziedziczyła skłonność do łamania zasad…  

 

 

21. Za siódmą górą / Agnieszka Jeż.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Poznań] : Wydawnictwo Filia, 2019. 

(Dom pod trzema lipami / Agnieszka Jeż ; t. 2) 

 

 

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

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1263/O 

Nowości:  2020-05 

 

Co decyduje o naszym losie: przypadek czy przeznaczenie? Wszystko zaczyna się pięknie układać. Klara 

Majewska ma szansę wreszcie odczarować fatum, wiszące od wielu lat nad kobietami z jej rodziny. Przekonuje 

się, że swoją historię pisze się samemu, a z losem można się godzić lub walczyć. Być może jednak ostatnia kropka 

z odnalezionego pamiętnika wcale nie kończy rodzinnej historii… Jakie jeszcze tajemnice kryje Dom Pod Trzema 

Lipami? Klara musi się przekonać, co znajduje się za siódmą górą - piękna baśń czy mroczna historia?  
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22. Zmuszona, by zabić / Rachel Abbott ; [przekład Adrian Napieralski].- Poznań : 

Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. 

Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Stephanie King (postać fikcyjna) , Procesy sądowe , 

Wdowieństwo , Zabójstwo , Zemsta , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1252/S 

Nowości:  2020-05 

 

Tak to się musi skończyć... Któreś z nas musi umrzeć. Mark i Evie mają romans. Evie przywróciła wiarę w życie 

Marka po śmierci jego żony. Kiedy Evie odnosi różnego rodzaju obrażenia, jej przyjaciele zaczynają podejrzewać 

o to Marka. Czyżby namiętny romans przerodził się w piekło? Wezwana w środku nocy do ich rezydencji sierżant 

Stephanie King, znajduje w łóżku dwa brutalnie zamordowane ciała, które trudno zidentyfikować. Gdzie zaczyna 

się morderstwo? W chwili, kiedy następuje pierwsze pchnięcie nożem? Czy w momencie pierwszej myśli                      

o popełnieniu zbrodni? Zmuszona, by zabić to mroczny thriller psychologiczny z charakterystycznym dla Abbott 

stawieniem czytelnika przed koniecznością trudnego wyboru moralnego i mistrzowską charakterystyką postaci.  

 

 

23. Życie za wszelką cenę / Lisa Genova ; [przekład Joanna Dziubińska].- Poznań : 

Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. 

Storybox.pl, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy ze stwardnieniem zanikowym bocznym , 

Małżeństwo , Pianiści , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1258/0 

Nowości:  2020-05 

 

"Kto choruje na ALS? Z tego, czego był świadkiem w klinice, odpowiedź brzmi: każdy. (…) ALS nie ma żadnych 

uprzedzeń, alergii ani fetyszów. To zabójca, który nie dyskryminuje. Dlaczego czterdziestopięcioletni pianista 

koncertowy zapada na ALS? A dlaczego nie?" Richard to wybitny pianista. Jego błyskotliwa kariera i świetny 

wygląd sprawiły, że stał się egocentrykiem. Każdy jego koncert na całym świecie kończą długie owacje na 

stojąco. Tak było jeszcze osiem miesięcy temu. Teraz Richard zmaga się z ALS (stwardnienie zanikowe boczne). 

Jego prawe ramię jest sparaliżowane, a palce pozbawione możliwości gry. Utrata ręki jest dla pianisty jak śmierć. 

A wie, że za chwilę to samo stanie się z lewą ręką. I na tym się nie skończy. Choroba Richarda postępuje i nie jest 

on już w stanie samodzielnie żyć. Nieoczekiwanie jego opiekunką staje się była żona, Karina. Gdy mięśnie, głos               

i oddech Richarda zanikają, oboje stają przed najtrudniejszą z prób. "ŻYCIE ZA WSZELKĄ CENĘ" to 

mistrzowska historia o wolności i odnalezieniu sensu wobec śmiertelnego zagrożenia. Lisa Genova jak zwykle 

stawia ostateczne pytania i nie pozostawia ich bez odpowiedzi.  
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Film 

 
 

 

1. 1800 gramów / reżyseria Marcin Głowacki ; scenariusz Piotr Jasek, Jan Holubek.- 

Warszawa : Kino Świat, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adopcja , Dzieci , Matki i córki , Relacje międzyludzkie , 

Wybory życiowe , Kraków (woj. małopolskie) , Film fabularny , Film obyczajowy , 

Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1571/O 

Nowości:  2020-05 

 

 

Kraków przygotowuje się na nadejście świąt. Ewa (Magdalena Różczka), kobieta dla której nie ma rzeczy 

niemożliwych, szuka nowych opiekunów dla dzieci pozbawionych rodzin. Jest wulkanem energii, potrafi 

wyważyć każde drzwi i nagiąć każdy przepis, aby im pomóc. Tuż przed Bożym Narodzeniem w jej życiu pojawia 

się niezwykła dziewczynka - Nutka, niemowlę pozostawione przez matkę. Dla jej dobra Ewa gotowa jest zrobić 

wszystko, nawet poświęcić siebie, swoją karierę i szansę na miłość… Nie spodziewa się, że wkrótce przez jej 

życie przetoczy się prawdziwa lawina emocji, na którą nie przygotowało jej nic, czego do tej pory doświadczyła. 

Czy bezinteresownie ratując jeden mały świat można uratować również siebie?  

 

 

2. 1917 / reżyseria Sam Mendes ; scenariusz Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns.- 

Warszawa : Monolith Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  I wojna światowa (1914-1918) , Żołnierze , Film fabularny , 

Film wojenny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1570/W 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Dwaj brytyjscy szeregowcy Schofield i Blake, u schyłku Pierwszej Wojny Światowej otrzymują ogromnie 

ryzykowną misję, od której powodzenia zależy życie ich towarzyszy. Muszą przedrzeć się za linię wroga                           

i przekazać rozkaz odwołujący atak, który w świetle nowych informacji nie ma najmniejszych szans powodzenia. 

Jeśli nie uda się wypełnić misji, niechybna śmierć czeka ponad 1600 żołnierzy, a wśród nich brata Blake'a.  
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3. Czarne święta / reżyseria Sophia Takal ; scenariusz Sophia Takal, April Wolfe.- 

Wrocław : Filmostrada, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjęcia okolicznościowe , Seryjni zabójcy , Studenci , Film 

fabularny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1546/G 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Producent „Uciekaj!” i „Halloween” spojrzał po nowemu na klasyczny motyw kultowych horrorów, kiedy seryjny 

morderca pojawia się na studenckim kampusie. Hawthorne College pustoszeje na czas ferii, ale Riley Stone i inne 

członkinie bractwa Mu Kappa Epsilon postanowiły jeszcze uczcić Święta szeregiem szalonych imprez. Wtedy              

w kampusie pojawia się ukryty za czarną maską prześladowca, by mordować je jedna po drugiej. Gdy liczba ofiar 

rośnie, dziewczyny zadają sobie pytanie, czy mogą komukolwiek ufać. Wkrótce morderca - kimkolwiek by był - 

przekona się, że dzisiejsze młode kobiety nie zamierzają być niczyimi ofiarami.  

 

 

4. Doktor Sen / reżyseria, scenariusz Mike Flanagan.- Warszawa : Galapagos, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  King, Stephen (1947- ). Doktor Sen , Tajne organizacje , 

Telepatia , Zjawiska paranormalne , New Hampshire (Stany Zjednoczone ; stan) , 

Adaptacja filmowa , Film fabularny , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1547/G 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Minęły lata od wydarzeń, które rozegrały się w Lśnieniu. Dan Torrance, który nadal nie otrząsnął się z traumy 

przeżytej za młodu w hotelu Overlook, musi znów stanąć twarzą w twarz z demonami przeszłości. Na swojej 

drodze spotyka Abrę, odważną nastolatkę, która rozpaczliwie potrzebuje jego pomocy, ponieważ podobnie jak on, 

ma nadnaturalną moc zwaną "lśnieniem".  

 

 

5. I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże! / reżyseria Philippe de Chauveron ; scenariusz 

Guy Laurent, Philippe de Chauveron.- Warszawa : Gutek Film, [2019]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt rodzinny , Mniejszości narodowe , Relacje 

międzyludzkie , Rodzina , Francja , Film fabularny , Komedia 

Sygnatura:  WG-F/1548/KF 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Błogosławieni cierpliwi, którzy czekali na powrót niecodziennej rodziny znad Sekwany. Christian Clavier i spółka 

znów rozbawią nas do łez w kontynuacji hitu "Za jakie grzechy, dobry Boże?" Twórcy jednej z najbardziej 

kasowych francuskich komedii ostatnich lat nie wzięli sobie do serca mocnego postanowienia poprawy. Dla 

widowni to bardzo dobra nowina. Tym razem nie ma mowy o małżeństwach i rozwodach. Gorzej - pary młode               

z poprzedniej części będą chciały opuścić Francję. Jak daleko posuną się teściowie, by zatrzymać ich w kraju? 

Religia, tożsamość i narodowe stereotypy znów trafią na ołtarz krytyki, a państwo Verneuil i inni zostaną 

wyspowiadani na ekranie z małych i dużych grzechów. Więcej kłopotów, więcej kontrowersji, więcej… zabawy!  
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6. Kłamstwo doskonałe / reżyseria Bill Condon ; scenariusz Jeffrey Hatcher.- 

Warszawa : Galapagos, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Searle, Nicholas. Dobry kłamca , Ludzie bogaci , Miłość , 

Osoby w wieku starszym , Oszuści , Wdowieństwo , Adaptacja filmowa , Film 

fabularny , Dramat filmowy , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1549/K  

Nowości:  2020-05 

 

 

Zawodowy oszust Roy Courtnay (McKellen) nie może uwierzyć własnemu szczęściu, kiedy poznaje w internecie 

dobrze sytuowaną wdowę Betty McLeish (Mirren). W miarę jak Betty otwiera przed nim swój dom i wpuszcza go 

do swojego życia, Roy z zaskoczeniem odkrywa, że mu na niej zależy. Uczucie sprawia, że musi umiejętnie 

balansować na granicy prawdy i kłamstwa, a rutynowy szwindel okazuje się najtrudniejszym w jego życiu.  

 

 

7. Kod Dedala / reżyseria Régis Roinsard ; scenariusz Romain Compingt, Régis 

Roinsard.- Warszawa : Best Film, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bezprawna izolacja , Książki , Spisek , Tajemnica , Tłumacze 

, Film fabularny , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1563/S 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Dziewięciu tłumaczy zostaje zamkniętych w luksusowym bunkrze. Mają wspólnie pracować nad przekładem 

książki, na którą czekają miliony fanów. Praca marzeń okazuje się jednak więzieniem. Brak kontaktu ze światem             

i rygorystyczne zasady budzą frustracje. Kiedy fragment książki, wraz z żądaniem okupu, pojawia się                             

w Internecie, rozpoczyna się polowanie na winnego i wyścig z czasem. Nikt nikomu nie ufa, każdy jest 

podejrzany, a bezwzględny wydawca nie cofnie się przed niczym, by zdemaskować i ukarać ją lub... jego. 

Trzymające w napięciu kino z zaskakującym finałem. 

 

 

8. Kult. Film / reżyseria Olga Bieniek ; scenariusz Olga Bieniek, Leszek Gnoiński.- 

Warszawa : Agora, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Staszewski, Kazik (1963- ) , Kult (zespół rockowy) , Muzycy 

polscy , Muzyka rozrywkowa , Rock , Zespoły muzyczne , Polska , Film 

dokumentalny , Film biograficzny , Rejestracja filmowa 

Sygnatura:  WG-F/1564/B 

Nowości:  2020-05 

 

 

Film dokumentalny zawierający wyjątkowe i nigdzie niepublikowane materiały zakulisowe z życia legendarnego 

zespołu Kult oraz samego Kazika Staszewskiego. Prawdziwy, emocjonujący i wyczekiwany film o ludziach, bez 

których polska scena muzyczna nie mogłaby istnieć. Kamera towarzyszyła muzykom podczas trasy koncertowej 

oraz w życiu codziennym, pokazując fenomen i grupy i jej zupełnie niespotykanej nigdzie indziej więzi z fanami.  
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9. Kwiaty miłości / reżyseria David Stubbs ; scenariusz Rochelle Bright.- Warszawa : 

Kondrat Media, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Piosenkarze , Relacje międzyludzkie , Rodzina , 

Nowa Zelandia , Film fabularny , Film muzyczny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1550/M 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Rose (gwiazda "iZombie" - Rose McIver) przypomina każdą z nas - jest nieprzewidywalna, humorzasta                           

i chorobliwie zazdrosna. Kiedy na jej drodze pojawi się przystojny Eric (George Mason), odnajdzie kogoś, kto da 

jej zrozumienie i schronienie. Miłość doda im skrzydeł, ale codzienność będzie próbowała ściągnąć ich na ziemię. 

Co zrobią, kiedy w ich życiu pojawią się powszednie troski: rachunki, praca i dzieci.  

 

 

10. Last Christmas / reżyseria Paul Feig ; scenariusz Emma Thompson, Bryony 

Kimmings.- Wrocław : Filmostrada, copyright 2020. 

 

 

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

Rodzina , Londyn (Wielka Brytania) , Film fabularny , Komedia romantyczna 

Sygnatura:  WG-F/1551/KF 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Reżyser Paul Feig ("Druhny') i wyróżniona Oscarem scenarzystka Emma Thompson ("Bridget Jones 3") 

zapraszają na chwytającą za serce komedię romantyczną inspirowaną niezapomnianą muzyką George’a Michaela. 

Emilia Clarke ("Gra o Tron") gra Kate, która pracuje jako elf w całorocznym świątecznym sklepie. Dziewczynę 

prześladuje pech i skłonność do podejmowania złych decyzji do chwili, kiedy spotyka Toma (Henry Golding, 

"Bajecznie bogaci Azjaci") - serdecznego faceta z tajemniczą przeszłością, który postanawia zakwestionować jej 

cyniczne podejście do świata. Jak się zdaje, ta źle dobrana para nie zdoła wytrzymać ze sobą, ale czasami warto 

posłuchać serca i… mieć nadzieję.  

 

 

11. Midsommar. W biały dzień / reżyseria, scenariusz Ari Aster.- Wersja 

reżyserska.- Warszawa : Gutek Film, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kult , Obrzędy , Poganie , Relacje międzyludzkie , Szwecja , 

Film fabularny , Dramat filmowy , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1565/G 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Dani i Christian to młodzi Amerykanie, którym nie układa się w związku i ostatkami sił próbują ratować swoją 

relację. Rodzinna tragedia sprawia, że pogrążona w żałobie Dani postanawia dołączyć do Christiana i jego 

przyjaciół w wakacyjnej wyprawie na północ Szwecji. Tam, w odciętej od świata wiosce, raz na 90 lat 

obchodzone jest prastare święto związane z letnim przesileniem. Romantyczny wyjazd szybko przybiera okrutne                

i niepokojące oblicze. Sielskie krajobrazy staną się dla Dani i Christiana polem nierównej walki o ich związek                

i próbą pokonania własnych słabości. „Midsommar. W biały dzień” to nowy film Ariego Astera, wizjonera 
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współczesnego kina i jednego z najciekawszych młodych twórców. Reżyser światowego przeboju „Dziedzictwo. 

Hereditary” stworzył mroczną baśń, rozgrywającą się w biały dzień. W rolach głównych wystąpiły wschodzące 

gwiazdy młodego pokolenia: Florence Pugh ("Lady M.", "Pasażer"), Will Poulter ("Czarne lustro: Bandersnatch", 

"Więzień labiryntu") oraz Jack Reynor ("Transformers: Wiek zagłady", "Makbet"). W wersji reżyserskiej filmu 

(rozszerzonej o około 30 minut dodatkowego materiału), Aster skupia się na analizie rozpadającego się związku 

Dani i Christiana oraz rytuałach odbywających się w sielskiej, szwedzkiej osadzie.  

 

 

12. Midway / reżyseria Roland Emmerich ; scenariusz Wes Tooke.- Warszawa : 

Monolith Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Bitwa o Midway (1942) , 

Bohaterstwo , Lotnictwo wojskowe , Marynarka wojenna , Japonia , Stany 

Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Film akcji , Film wojenny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1552/W 

Nowości:  2020-05 

 

 

Wojna na Pacyfiku, której początek dał atak Cesarskich Sił Powietrznych na bazę Pearl Harbour, od początku 

układała się po myśli japońskiego dowództwa. Duża część amerykańskiej floty wojennej uległa zniszczeniu,                  

a dowództwo, szczególnie polityczne, nie potrafiło odnaleźć się w nowej sytuacji. W takich okolicznościach 

amerykańska baza na Midway pełniła rolę ostatniego szańca obrony, przerwanie którego pozwoliłoby Japonii 

zapanować niepodzielnie na Pacyfiku i tym samym przesądzić o losach wojny. Śledzimy dzieje bitwy oczami 

zwykłych marynarzy, pilotów, a także generałów i polityków, których decyzje miały wpływ na życie tysięcy ludzi.  

 

 

13. Mroczne wody / reżyseria Todd Haynes ; scenariusz Matthew Carnahan, Mario 

Correa.- Warszawa : Monolith Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bilott, Robert (1965- ) , Adwokaci , Grupy nacisku , 

Postępowanie grupowe , Procesy sądowe , Przedsiębiorstwo , Zanieczyszczenia 

chemiczne środowiska , Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Film 

biograficzny , Dramat filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1553/S 

Nowości:  2020-05 

 

Mecenas Robert Bilott (Mark Ruffalo) pracuje w kancelarii obsługującej wiodące amerykańskie korporacje. Kiedy 

odwiedza swoje rodzinne strony, lokalni farmerzy zwracają się do niego z prośbą o pomoc w uzyskaniu 

odszkodowania za pomór krów. Badając ich sprawę Bilott odkrywa mroczny sekret, który łączy rosnącą liczbę 

niewyjaśnionych zgonów z jednym z największych koncernów chemicznych na świecie. W procesie, który 

zamierza wytoczyć, stawia na szali swoją karierę, rodzinę, a nawet życie - byle tylko ujawnić przerażającą prawdę.  

 

 

14. Na noże / reżyseria i scenariusz Rian Johnson.- Warszawa : Monolith Films, 

[2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie bogaci , Prywatni detektywi , Rodzina , Relacje 

międzypokoleniowe , Śledztwo i dochodzenie , Film fabularny , Komediodramat , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1554/K  

Nowości:  2020-05 
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Słynny autor powieści kryminalnych Harlan Thrombey zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po 

85-tych urodzinach. Śledztwo prowadzi równie elegancki, co dociekliwy detektyw Benoit Blanc. Dzień przed 

fatalnym zejściem Thrombeya w jego posiadłości odbyła się huczna uroczystość z udziałem jego dość szczególnej 

rodziny. Detektyw Blanc podejrzewa wszystkich, łącznie z najbardziej oddaną służącą denata. Z determinacją                

i wprawą przedziera się przez sieć rodzinnych zależności, zawiści, wzajemnych oskarżeń i finansowych 

oczekiwań. Motyw ma tu każdy, jak to w rodzinie. Okazji podczas urodzin seniora rodu również nie brakowało 

nikomu, ale sprawca może być tylko jeden. Zamknięci w luksusowej posiadłości, poddani nieszablonowym 

metodom śledczym Blanca, "bliscy" Thrombeya zmuszeni są do podjęcia morderczej gry, której wynik do 

ostatniej chwili pozostanie zagadką.  

 

 

15. Nadzwyczajni / reżyseria, scenariusz Olivier Nakache, Éric Toledano.- Warszawa 

: Kino Świat, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Metody wychowawcze , Młodzież trudna , Osoby z 

autyzmem , Ośrodki przystosowania społecznego , Pomaganie , Przyjaźń , Pedagodzy 

resocjalizacyjni , Francja , Film fabularny , Film obyczajowy , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1555/O  

Nowości:  2020-05 

 

 

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o wychowawcach młodzieży, dla których nie ma rzeczy 

niemożliwych. Bruno (Vincent Cassel) i Malik (Reda Kateb) są najlepszymi kumplami. Od lat czynnie działają na 

rzecz autystycznych dzieci i młodzieży. W prowadzonych przez siebie ośrodkach szkolą młodych ludzi z trudnych 

dzielnic, aby ci fachowo zajmowali się przypadkami zakwalifikowanymi przez medycynę jako trudne i złożone. 

Nie wszystkim jednak metody Bruno i Malika są w smak. Kiedy Inspektorat Opieki Społecznej grozi 

zamknięciem ośrodków, przyjaciele rozpoczynają nierówną walkę z systemem. Wszystko dla dobra i zdrowia 

swoich niezwykłych podopiecznych.  

 

 

16. Osierocony Brooklyn / reżyseria, scenariusz Edward Norton.- Warszawa : 

Galapagos, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lethem, Jonathan (1964- ). Osierocony Brooklyn , Prywatni 

detektywi , Zespół Tourette'a , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Adaptacja filmowa , 

Film fabularny , Dramat filmowy , Kryminał 

Sygnatura:  WG-F/1556/K  

Nowości:  2020-05 

 

 

Nowy Jork, lata 50-te. Prywatny detektyw Lionel Essrog cierpi na zespół Tourette'a. Gdy jego mentor i jedyny 

przyjaciel, Frank Minna, zostaje zamordowany, Essrog postanawia sam rozwiązać zagadkę śmierci Franka. 

Dysponując jedynie kilkoma wskazówkami i własnym obsesyjnym umysłem, Lionel odkrywa pilnie strzeżone 

sekrety, od których zależy los całego miasta.  
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17. Ostatnia góra / reżyseria Dariusz Załuski ; scenariusz Dariusz Załuski, Anna Maria 

Filipow.- [Warszawa] : Mayfly, [2020]. 

(360° Człowiek na Krawędzi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bielecki, Adam (1983- ) , Mackiewicz, Tomasz (1975-2018) , 

Revol, Élisabeth (1980- ) , Urubko, Denis (1973- ) , Wielicki, Krzysztof (1950- ) , 

Alpiniści , Alpinizm , Wypadki w górach , Himalaje (góry) , Nanga Parbat (góra) , 

K2 (góra) , Film biograficzny 2DBN , Film dokumentalny 

Sygnatura:  WG-F/1566/B 

Nowości:  2020-05 

 

Akcja filmu rozgrywa się podczas zimowej wyprawy na K2 - drugiego najwyższego szczytu Ziemi, który 

dotychczas nie został zdobyty zimą. Grupa kilkunastu wspinaczy, pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego, 

próbuje dokonać historycznego wejścia. Mozolnie, w skrajnie trudnych warunkach kolejne zespoły przygotowują 

drogę, rozwieszając liny i docierają do kolejnych obozów. Tę wyprawową rutynę przerywa tragedia rozgrywająca 

się na niedalekiej Nanga Parbat. W wyniku brawurowej akcji Adamowi Bieleckiemu i Denisowi Urubko udaje się 

uratować Elisabeth Revol. Jej partner Tomasz Mackiewicz zostaje pod szczytem Nanga Parbat na zawsze. 

Ratownicy wracają pod K2 i wznawiają wspinaczkę. Upływający czas oraz piętrzące się trudności uwidaczniają 

różnice charakterów w obrębie odizolowanej fizycznie od świata grupy. Dodatkowe napięcie wprowadza ogólna 

dostępność Internetu oraz niezwykła medialność wyprawy.  

 

 

18. Pan T. / reżyseria Marcin Krzyształowicz ; scenariusz Marcin Krzyształowicz, 

Andrzej Gołda.- Warszawa : Kino Świat, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pisarze polscy , Postawy , PRL , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Film fabularny , Film obyczajowy , Komediodramat 

Sygnatura:  WG-F/1567/O 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Powstająca z ruin Warszawa roku 1953 to miejsce, w którym wszystko jest możliwe. Niepewność, donosy                      

i kontrola oswajane są wódką i dobrym towarzystwem, w podziemiach kościoła słychać jazz, a przypadkowe 

spotkanie z I sekretarzem Bolesławem Bierutem może zakończyć się niespodziewaną nietrzeźwością. W takich 

realiach żyje Pan T. - pisarz, którego łączy romans z piękną maturzystką, a do mieszkania obok wprowadza się 

chłopak z prowincji, który marzy o karierze dziennikarza. Oto zaczyna sie zupełnie nieprawdopodobna historia,             

w którą nikt by nie uwierzył, gdyby nie fakt, że bohater zobaczył wszystko na własne oczy. W tej rzeczywistości 

pełnej absurdów trudno będzie zachować powagę.  

 

 

19. Proceder / reżyseria Michał Węgrzyn ; scenariusz Maciej Chwedo, Aleksandra 

Górecka, Michał Kalicki, Krzysztof Tyszowiecki.- Warszawa : Galapagos, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chada (1978-2018) , Blokersi , Hip-hop , Raperzy polscy , 

Śmierć , Polska , Film fabularny , Film biograficzny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1557/B 

Nowości:  2020-05 
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"Proceder" to poruszająca historia rapera Tomasza Chady - chłopaka z blokowisk, z duszą poety i darem do 

wpadania w poważne kłopoty. Prawdziwy i szczery do bólu w swoich tekstach, Chada ginie w niewyjaśnionych 

okolicznościach zostawiając zszokowanych fanów i dziewczynę, którą kochał. Muzyka była całym jego życiem - 

pasją i światem, w który uciekał, gdy rzeczywistość nie miała mu zbyt wiele do zaoferowania. Wydanie zawiera 

wyjątkowe materiały specjalne, w tym ostatnie, niepublikowane rozmowy Chady ze scenarzystami filmu Proceder, 

przeprowadzone podczas pobytu w zakładzie karnym.  

 

 

20. Psy 3. W imię zasad / reżyseria, scenariusz Władysław Pasikowski.- Warszawa : 

Kino Świat, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Franz Maurer (postać fikcyjna) , Jednostki antyterrorystyczne 

, Policjanci , Polska , Film fabularny , Film sensacyjny , Sequel 

Sygnatura:  WG-F/1568/S 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Po latach odsiadki Franz Maurer wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie, jak 

zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku… nie robił nic? Jak odnajdzie się                

w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Tego dowiemy się, gdy los ponownie 

połączy Franza i "Nowego". Ich spotkanie zmieni wszystko.  

 

 

21. Rambo - ostatnia krew / reżyseria Adrian Grunberg ; scenariusz Matthew 

Cirulnick, Sylvester Stallone.- Warszawa : Monolith Films, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rambo (postać fikcyjna) , Uprowadzenie , Zemsta krwawa , 

Film fabularny , Film akcji , Thriller , Sequel 

Sygnatura:  WG-F/1569/S 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Legenda kina akcji, niezniszczalny Sylvester Stallone powraca jako John Rambo, bohater, który uczynił go 

nieśmiertelnym. Kino akcji dla prawdziwych twardzieli.  John Rambo częściej niż po broń sięga dziś po butelkę. 

Szuka w niej ucieczki przed powracającymi wspomnieniami dawnych walk i utraconych bliskich. Gdy jednak 

uprowadzona zostaje córka jego przyjaciółki, John po raz ostatni będzie musiał stanąć do walki. Wkrótce okaże 

się, że porywacze nieprzypadkowo wybrali ofiarę. Ich prawdziwym celem jest on, John Rambo, z którym mają do 

wyrównania dawne rachunki. Nie rozumieją, że najtrudniejszym przeciwnikiem jest ten, który nie ma nic do 

stracenia. Oni pierwsi przelali krew. On zrobi to ostatni.  

 

 

22. Skorumpowany / reżyseria Ron Scalpello ; scenariusz Nick Moorcroft.- 

Warszawa Monolith Films, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Korupcja , Deweloperzy , Rodzina , Londyn (Wielka 

Brytania) , Film fabularny , Dramat filmowy , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1558/S 

Nowości:  2020-05 

 



61 
 

Liam McDonagh (Sam Claflin) po odbyciu wyroku za napad z bronią w ręku pragnie na nowo ułożyć sobie życie 

u boku żony i syna. Okazuje się jednak, że jego brat Sean (Joe Claflin) stracił wszystko, co miał, oszukany przez 

miejscowego "króla deweloperów” Clifforda Cullena (Timothy Spall). Chcąc mu pomóc, Liam odkrywa sekrety 

przeżartego korupcją świata na styku władzy i wielkich pieniędzy. Naprzeciw siebie ma ludzi o nieograniczonych 

wpływach i środkach. I jedną szansę na milion, że uda mu się ich pokonać.  

 

 

23. Solid Gold / reżyseria, scenariusz Jacek Bromski.- Warszawa : Kino Świat, 

[2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Korupcja , Piramidy finansowe , Policjanci , Przestępczość 

zorganizowana , Śledztwo i dochodzenie , Polska , Film fabularny , Film polityczny , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1559/S  

Nowości:  2020-05 

 

 

Inspirowany kulisami afery Amber Gold thriller sensacyjny w reżyserii Jacka Bromskiego ("Zabij mnie glino"). 

Młoda i ambitna policjantka, Kaja Miller, zostaje porwana przez gangsterów. Udaje jej się uciec, ale od razu 

rezygnuje z pracy. Osiem lat później ściąga ją do akcji jej były szef - Nowicki (Gajos), który tropi przestępców 

zajmujących się budowaniem piramidy finansowej. Śledztwo prowadzi do Kaweckiego (Seweryn) - nieuczciwego 

biznesmena nadużywającego politycznych znajomości. Światy biznesu, służb i przestępczości okazują się być 

bardzo blisko powiązane.  

 

 

24. Stowarzyszenie umarłych poetów / reżyseria Peter Weir ; scenariusz Tom 

Schulman.- Warszawa : Galapagos, [2017]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Literatura , Nauczyciele , Szkolnictwo niepubliczne 

, Uczniowie , Nowa Anglia (Stany Zjednoczone) , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1560/DF 

Nowości:  2020-05 

 

 

 

Charyzmatyczny anglista John Keating (Robin Williams) rozpoczyna pracę w ekskluzywnej szkole dla chłopców. 

Jego niekonwencjonalne metody nauczania wnoszą powiew świeżości do konserwatywnego programu uczelni. 

Niezwykły profesor rozbudza w swoich podopiecznych ciekawość świata, umiejętność samodzielnego myślenia             

i chęć rozwijania indywidualnych pasji, tym samym odmieniając ich życie. „Stowarzyszenie umarłych poetów” to 

ponadczasowy klasyk, który od wielu lat wzrusza i inspiruje widzów na całym świecie. Wybitna gra aktorska oraz 

nagrodzony Oscarem scenariusz sprawią, że będziesz wracać do tego filmu wielokrotnie!  

 

 

25. Szczygieł / reżyseria John Crowley ; scenariusz Peter Straughan.- Warszawa : 

Galapagos, [2020]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tartt, Donna (1963- ). Szczygieł , Chłopcy , Dojrzewanie , 

Malarstwo holenderskie , Poczucie straty , Trauma , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Adaptacja filmowa , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1561/DF 

Nowości:  2020-05 
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Theodore "Theo" Decker miał 13 lat, kiedy jego matka zginęła w zamachu bombowym w Metropolitan Museum 

of Art. Tragedia zmienia jego życie w porywającą podróż przepełnioną smutkiem i poczuciem winy, podczas 

której odkrywa siebie na nowo, szuka odkupienia, a nawet odnajduje miłość. Przez cały ten czas nie rozstaje się              

z jedyną pamiątką, która przypomina mu tamten straszliwy dzień... obrazem przedstawiającym niewielkiego ptaka 

przykutego łańcuchem do podajnika, na którym siedzi... Szczygła.  

 

 

26. Świat w ogniu / reżyseria, scenariusz Rick Roman Waugh ; scenariusz Creighton 

Rothenberger, Katrin Benedikt, Matt Cook.- Warszawa : Monolith Films, copyright 

2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mike Banning (postać fikcyjna) , Agenci FBI , 

Bezpieczeństwo publiczne , Ojcowie i synowie , Prezydenci , Terroryzm , Zamach 

stanu , Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny , Film akcji , Sequel , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1562/S 

Nowości:  2020-05 

 

Gwiazdorska obsada w zrealizowanej z rozmachem trzeciej odsłonie klasyka kina akcji. Gerard Butler powraca 

jako agent Mike Banning, który tym razem musi stawić czoła FBI i innym tajnym służbom  w walce o swoje 

dobre imię i życie prezydenta.  Po tragicznym ataku terrorystycznym w Londynie zakrojona na szeroką skalę 

walka z terroryzmem wydaje się przynosić efekty. Agent Mike Banning wierzy, że najgorsze już za nim. Nie wie, 

że w najbliższym otoczeniu prezydenta USA są ludzie, którzy chcieliby zmienić porządek panujący na świecie. 

Wkrótce prezydent znów staje się celem ataku dokonanego przy użyciu najnowocześniejszych technik 

wojskowych. Giną dziesiątki agentów, a życie głowy państwa wisi na włosku. O zaplanowanie zamachu 

oskarżony zostaje sam Banning. Ścigany przez wszystkie służby, musi udowodnić swoją niewinność i udaremnić 

kolejny atak.  

 

 

27. Zabawa w pochowanego / reżyseria Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett ; 

scenariusz Guy Busick, Ryan Murphy.- Warszawa : Imperial CinePix, copyright 

2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Sztuka przetrwania , Ślub i wesele , Teściowie , 

Film fabularny , Czarna komedia , Horror 

Sygnatura:  WG-F/1572/G 

Nowości:  2020-05 

 

 

Kiedy panna młoda (Samara Weaving) za sprawą swojego męża, staje się częścią jego bogatej i ekscentrycznej 

rodziny, nie zdaje sobie sprawy, że jej noc poślubna będzie jaj najgorszym koszmarem. Zgodnie z rodzinną 

tradycją, zmuszona jest zagrać w zabójczą grę i walczyć o przetrwanie. "Zabawa w pochowanego" z udziałem 

Adama Brody'ego, Marka O'Briena, Henry'ego Czerny i Andy MacDowell to film będący połączeniem komedii               

i thrillera, w którym słowa "nie opuszczę Cię aż do śmierci" od razu nabierają znaczenia!  

 

 
 


