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Nowości 2021 – LIPIEC-SIERPIEŃ 

 

 

Literatura piękna 

 
 

 1. Arabska Żydówka / Tanya Valko.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Islam , Kobieta , Rozwód , Sekrety 

rodzinne , Arabia Saudyjska , Izrael , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-07 

 

 

Marysia Salimi, pół Polka, pół Libijka po rozwodzie z saudyjskim milionerem staje przed trudnym wyborem - 

załamać się i żyć w cieniu dawnego luksusu czy wziąć sprawy we własne ręce i zawalczyć o swoją przyszłość.              

W poszukiwaniu odpowiedzi trafia do Polski, gdzie poznaje swą babkę, która odkrywa przed nią nieznany wątek 

rodzinnej historii. Wypełniając jej ostatnią wolę, Marysia trafia do Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Poznaje 

blaski i cienie tej części Bliskiego Wschodu, podąża tropem skrywanych tajemnic, trafia w niebezpieczne miejsca 

i poznaje kontrowersyjne postacie. Nieodmiennie jednak ciąży nad nią przeszłość.  

 

 

 2. Brzydka księżniczka / Eloisa James ; przekład Agnieszka Kowalska.- Wydanie 3.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Małżeństwo , Posag , Szantaż (prawo) , Londyn 

(Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-07 
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Ten ślub zaszokował salony… Teodora Saxby nie słynie z olśniewającej urody, jest więc ostatnią kobietą, w której 

londyńska socjeta widziałaby wybrankę oszałamiającego Jamesa Ryburna, dziedzica książęcego tytułu. Lecz po 

romantycznych oświadczynach w obecności samego następcy tronu nawet trzeźwo myśląca Teodora ufa                     

w szczerość uczuć przyszłego męża... Plotkarska prasa wróży, że małżeństwo nie przetrwa pół roku. Teodora 

wierzy, że będzie trwało całe życie. Kto będzie miał rację? 

 

 

 3. Chechło / Paulina Świst.- Warszawa : Wydawnictwo Akurat, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przestępczość zorganizowana , Tajemnica , Jezioro 

Chechelskie (zbiornik wodny) , Śląsk , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-07 

 

 

 

Piaszczyste plaże, trawy i trzcinowiska przyciągają ludzi spragnionych wypoczynku. Oraz tych, którzy z dala od 

wielkomiejskiego gwaru prowadzą tu swoje ciemne interesy. Na przykład takich jak Luca. Inni, tacy jak Marcin              

i Paulina, woleliby pewnie zjawić się tam z własnej woli i w nieco przyjemniejszych okolicznościach. Chwilowo 

są jednak za bardzo zajęci ratowaniem własnej skóry, żeby o tym myśleć. I choć ciąg dalszy nastąpi, to nie 

wszystkim to wyjdzie na dobre i nie każdy wyjdzie z tego żywy... 

 

 

 4. Cicho, cichutko / Ignacy Karpowicz.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Rodzina , Samotność , Trudne sytuacje 

życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-07 

 

 

 

Saga po Karpowiczowemu przewrotna. Pewnej wigilijnej nocy Michał (Miś) wymyka się śmierci. Ma dwa lata, 

gdy giną jego rodzice i siostrzyczka. Dorasta pod opieką ciotki, w ciszy. Ucieczki szuka w wirze swobodnego, 

wielkomiejskiego życia, w którym często towarzyszy mu najlepszy przyjaciel, Pisarczyk. Annie wymyka się 

miłość. Jej rodzice są przesiedleńcami znad Dniepru. Przeżyli strategiczne zatopienie własnej wsi w czasie wojny. 

„Topieni”, jak mówią we wsi polscy sąsiedzi. A „topieni” nie powinni wydawać się za miejscowych. I dlatego 

Anna chce uciec wraz ze swoim ukochanym Piotrem. Teraz do dzieła przystępuje Pisarczyk. Ze skrawków 

wspomnień, opowieści i tropów rekonstruuje historie Misia i Anny. Śledzi, co połączyło i zagmatwało życie tych 

dwojga. Wreszcie może zostać opowiedziane to, o czym dotąd było cicho, cichutko… Ignacy Karpowicz w fikcji 

nawiązuje luźno do rzeczywistych zdarzeń, łączy minione z teraźniejszym, tragiczne z komicznym, zmienia 

punkty widzenia i narracje, tworząc sagę przewrotną, odważną i porywającą.  
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 5. Czas tajemnic / Marzena Rogalska.- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, 2021. 

(Karla / Marzena Rogalska ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści , Dojrzewanie , Flirt , Wychowanie , Zabawa , 

Zakochanie , Kraków (woj. małopolskie) , Zakopane (woj. małopolskie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-07 

 

 

Pełna tajemnic saga Marzeny Rogalskiej Bywa, że jeden człowiek potrafi odmienić nasze życie. Ukryta pod 

fortepianem w salonie krakowskiego mieszkania dziewczynka z ciekawością podsłuchuje rozmowę ukochanego 

ojca z dystyngowaną panią Doris. Niedługo małą Karolinę i dojrzałą kobietę połączy niezwykła więź. Dorastająca 

Karla ma wszystko, by zawojować salony Krakowa. Młodziutka, śliczna, błyskotliwa dziewczyna z dobrego domu 

potrafi zawrócić w głowie. Gdy wyjeżdża z ojcem do Zakopanego, jej życie nabiera tempa i barw. Zafascynowana 

artystycznym światem, stopniowo odkrywa uroki flirtu, zabawy, a nawet hazardu. Świat dorosłych, w który 

wchodzi, jest jednak bardziej skomplikowany, niż może się wydawać. Ale serce Karli nie potrafi zabić mocniej aż 

do momentu spotkania z Jankiem. Czy przewrotny los pozwoli dwojgu młodym ludziom zbliżyć się do siebie? 

Zwłaszcza, że rodzice mają wobec córki inne plany, a w jej życiu znowu pojawia się pani Doris? Marzena 

Rogalska jak nikt potrafi porywająco opowiadać – o uczuciach, emocjach, relacjach rodzinnych. W pierwszym 

tomie nowej trylogii o losach Karli Linde w mistrzowski sposób opisuje atmosferę Krakowa lat trzydziestych, 

artystyczną bohemę Zakopanego i pozorną beztroskę życia szlacheckiego dworku.  

 

 

 6. Dziedziczka z Moczarowisk / Maria Ulatowska, Jacek Skowroński.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Hotele , Relacja romantyczna , Spadek , Zamki i 

pałace , Wielkopolska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-07 

 

 

Nowa ręka przejmuje Pałac w Moczarowiskach. Nika, która znalazła się tam przez zwykły przypadek - jak się 

okazuje, w najwłaściwszym momencie - zostaje spadkobierczynią moczarowickich włości. Wydziedziczony wnuk 

poprzedniego właściciela, Władysław Moczarowski, nie może się z tym pogodzić i postanawia walczyć o rodzinną 

schedę. Ponieważ niedoszły spadkobierca wygląda jak ucieleśnienie kobiecych marzeń, Nika, ku rozpaczy swoich 

bliskich, poddaje się jego urokowi. Szczególnie boleje nad tym Paweł, wierny przyjaciel, który kocha się w niej od 

dzieciństwa. Niestety, dla dziewczyny jest tylko przyszywanym bratem. Leokadia mobilizuje siły i wzywa na 

pomoc zaufanych znajomych, knując, jak to ona, misterną intrygę. Do Pałacu przybywa tymczasem Elwira, 

przyjaciółka Niki ze studiów, oraz Teofil, tajemniczy nieznajomy, spotkany przypadkiem przez właścicielkę 

Pałacu. Co połączy starych mieszkańców z przybyszami? Czy wnukowi hrabiego uda się przeprowadzić 

makiaweliczny plan? A może Nika zdoła na tyle wpłynąć na Władysława, że ten zmieni swoje zamiary? Nie 

chciała tej miłości, ale skoro sama przyszła…  
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 7. Ja, robot / Isaac Asimov ; przełożył Zbigniew A. Królicki.- Wydanie 1. w nowym 

tłumaczeniu (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

(Roboty / Isaac Asimov ; t.1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Automatyka , Roboty i manipulatory , Sztuczna inteligencja , 

Opowiadania i nowele , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-07 

 

Ponadczasowa kolekcja absolutnie klasycznych opowieści sf napisanych przez mistrza gatunku. W ich centrum 

znajdują się roboty związane Trzema Prawami Robotyki, w myśl których nie mogą wyrządzić krzywdy 

człowiekowi, muszą słuchać wydawanych przez ludzi poleceń i starać się zachować własne istnienie. W dużym 

stopniu to dzięki maszynom ludzkość wciąż istnieje i zaczyna kolonizować Galaktykę. Ale same roboty 

przechodzą ewolucję od zaprogramowanych pomocników przez świadomych towarzyszy ludzi do ich – czy im się 

to podoba czy nie – przywódców. To niezwykłe historie robotów popadających w obłęd, miewających zdolności 

telepatyczne i poczucie humoru, tworzących własnych bogów, i w końcu – świadomych własnej inteligencji i siły 

– prowokujących najważniejsze pytanie: o istotę człowieczeństwa.  

 

 

 8. Jak zaczyna się miłość / Julie Anne Long ; przekład Agnieszka Kowalska, 

Katarzyna Przybyś-Preiskom.- Wydanie 4.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2021. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Francuzi , Książęta i księżne , Skandale , Anglia (Wielka 

Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-07 

 

Książę Philippe Lavay podejmuje się najniebezpieczniejszych tajnych misji, wierząc, że służba dla brytyjskiej 

korony pomoże mu odzyskać rodowy majątek we Francji. I oto jest bliski celu. Lecz zostaje ranny i musi wrócić 

do swojej angielskiej posiadłości… Jedno upojne popołudnie miało dla Elise Fountain katastrofalne skutki. 

Odtrącona przez rodzinę, okryta skandalem, musi przyjąć niezbyt zaszczytną posadę: gospodyni aroganckiego                   

i niepokojąco pociągającego księcia. Posadę, której dłużej niż kilka dni nie utrzymała jeszcze żadna kobieta... 

Teraz mężczyzna, który nigdy nie kochał, i kobieta, która myślała, że już nigdy nie pokocha, będą musieli się 

zmierzyć z namiętnym i niebezpiecznym wyzwaniem... 

 

 

9. Kawaler de Maison-Rouge. T. 1 / Aleksander Dumas.- Warszawa : Lissner Studio, 

2014. 

(Klasyka Światowa ; 19) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maria Antonina (królowa Francji ; 1755-1793) , Spisek , 

Francja , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2021-07 
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"Kawaler de Maison-Rouge" to opowieść o czasach Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Ostatnie miesiące życia 

Marii Antoniny wplecione są, w charakterystyczne dla twórczośći Aleksandra Dumas, intrygi miłosne i polityczne 

spiski.  

 

 

 10. Klara jedzie na pogrzeb / Iza Kuna.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Marzenia , Osoby w wieku średnim , Samotność , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-07 

 

 

 

Klara chciałaby zatrzymać czas, nie starzeć się, mieć ciągle fiu bździu w głowie i tych samych przyjaciół. Ciągle 

wierzy, że szczęście jej nie ominie, a śmierć tak. Że spotka miłość swojego życia i będzie szczęśliwa, a wszystko 

zacznie się jeszcze raz. Jeszcze raz zakocha się w Aleksie, jeszcze raz prześpi się z niewysokim Francuzem,                    

a temu chłopakowi, co ją krzywdził, wymierzy karę. Wierzy, że wszyscy będą o nią walczyć i że wszyscy ją 

kochają. A najbardziej mama. Klara jest nieukochana, bo dla nikogo nie była ważna. Nikogo prócz jej kota. 

Opowieść połamana jak jej bohaterowie. Świat, w którym spotykają się wielkomiejskie troski i małomiasteczkowe 

szajby. A całość obficie podlewana alkoholem i coraz mocniejszymi lekami. To bolesna, czasem zabawna, bardzo 

osobista opowieść o dzieciństwie, samotności i marzeniach. I o bliskich, którzy czasem są dla nas najdalszymi 

ludźmi na świecie.  

 

 

 11. Krwawa zemsta / Joanna Chmielewska.- Warszawa : Wydawnictwo Klin, 

copyright 2012. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Romans w pracy , Zemsta , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-07 

 

 

 

Już pojedyncza zemsta smakuje słodko, ale jeśli nagle dokonuje się ich kilka i to w niezwykle oryginalny sposób... 

Celem okazuje się niezbędny element anatomii kobiecej po żmudnym kursie akrobacji cyrkowej, wykorzystywany 

perfidnie i z wyrachowaniem, szerząc zamęt i mnóstwo zawirowań damsko-męskich. Pewien oprych ze złamanym 

sercem, po latach poszukiwań, odnajduje niewierną. Niczego niepodejrzewająca żona czyta absurdalny pozew 

rozwodowy. Omotany erotycznym szaleństwem mąż żąda separacji od stołu i łoża, acz z mizernym skutkiem... 

Emocje szaleją w biurze projektów i na terenie budowy przyszłego wesołego miasteczka. Heroina romansów opala 

zasadniczą część ciała kawałkami i w ciągłym ruchu. Zewsząd nadlatują krwiożercze kawałki drutów kolczastych, 

butelki z kwasem i przedpotopowe narzędzia tortur... A w środku tego wszystkiego potomek historycznych 

wikingów, o uzębieniu całkiem normalnego koloru, spokojnie wcina hektolitry polskich flaków...  
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 12. Miasto z mgły / Carlos Ruiz Zafón ; przełożyli Katarzyna Okrasko, Carlos 

Marrodán Casas.- Warszawa : Muza Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2021. 

(Cmentarz Zapomnianych Książek / Carlos Ruiz Zafón) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antykwariaty , Księgarnie , Barcelona (Hiszpania) , 

Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2021-07 

 

"Miasto z mgły", ostatnia książka Carlosa Ruiza Zafona, jest poszerzeniem literackiego świata Cmentarza 

Zapomnianych Książek. Ten zbiór jedenastu opowiadań pokazuje wszystkie cechy pisarstwa Zafona, ale subtelnie, 

jakby przez mgłę wszechobecną w jego literackich obrazach. Te opowieści mogłyby stać się elementami większej 

całości, a jednak pisarz puścił je wolno, dając im osobne życie. Może po to, by ukazały w pełni wyjątkowość jego 

prozy tym, którzy nie mieli jeszcze okazji zajrzeć do powieści mistrza. W każdym z opowiadań jest 

charakterystyczna atmosfera jego najbardziej znanych utworów – delikatny smutek, dystans i zaduma, są 

nawiązania wprost do cyklu o Cmentarzu Zapomnianych Książek, jest też ukłon w stronę jednego z mistrzów 

Zafona – Miguela de Cervantesa. Wszystko pełne pisarskiej magii typowej dla autora, który sprawił, że jak nigdy 

wcześniej potrafiliśmy marzyć.  

 

 

 13. Miłosna kapitulacja / Julie Anne Long ; przekład Magdalena Ufland.- Wydanie 

3.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2021. 

(Romans Historyczny) 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Spadek , Uwodzenie , Anglia (Wielka 

Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-07 

 

 

Titania Danforth, osierocona dziedziczka fortuny, przybywa z Ameryki do Anglii, gdzie jej wuj, książę, ma 

znaleźć dla niej kandydata na męża. Titania wkracza na salony i oczarowuje wszystkich kawalerów. Jednak ona 

dostrzega tylko jednego mężczyznę. Niestety, jej wybranek ma nie tylko zniewalający urok, ale i fatalną 

reputację… Ian Eversea ani myśli dać się zakuć w małżeńskie kajdany. Uwodzenie jest tak łatwe i przyjemne. 

Lecz nie przeczuwa, że oto spotkał godną siebie przeciwniczkę. A nieśmiały uśmiech i anielskie oczy Titanii 

mogą rozpalić zmysły i serce z iście diabelską mocą…  

 

 

 14. Miłość niezwyciężona / Julie Anne Long ; przekład Aleksandra Januszewska.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2020. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Konflikt , Rody , Zawód miłosny , Londyn 

(Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-07 
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Ta miłość była tak wielka, że obrosła legendą na londyńskich salonach. Lecz ich rody dzieliła odwieczna waśń… 

Ojciec Lyona wybrał mu na żonę inną. A Olivia bała się przyszłości u boku mężczyzny, który sprzeciwił się woli 

rodziny. Nie uciekła z nim, choć ją błagał. I Lyon wyruszył sam w nieznane… Od tamtej pory wielu kawalerów 

zabiegało o piękną Olivię. Dlatego teraz jej zaręczyny z pewnym hrabią budzą powszechne zdumienie. Londyn 

wstrzymuje oddech, czekając na ślub dekady… i robi zakłady, czy Lyon wróci i porwie się na największe 

ryzyko…  

 

 

 15. Nagie słońce / Isaac Asimov ; przełożył Michał Wroczyński.- Wydanie 2. 

poprawione (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019. 

(Roboty / Isaac Asimov ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elijah Baley (postać fikcyjna) , R. Daneel Olivaw (postać 

fikcyjna) , Automatyka , Roboty i manipulatory , Sztuczna inteligencja , Śledztwo i 

dochodzenie , Zabójstwo , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-07 

 

To miała być po prostu kolejna sprawa Elijaha Baleya. Co prawda embriolog Rikaine Delmarre zginął                          

w niezwykłych okolicznościach i nie odnaleziono narzędzia zbrodni, ale zamordować go mogła tylko jedna osoba 

- jego żona Gladia. Okazuje się jednak, że Delmarre był Przestrzeńcem, że śledztwo trzeba przeprowadzić na 

dalekiej Solarii i że nowojorskiemu detektywowi raz jeszcze towarzyszyć będzie humanoid Daneel Olivaw. 

Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że Baleyowi powierzono tajną misję, która może pogorszyć i tak już napięte 

stosunki Ziemian z Przestrzeńcami. Czy rozwiązanie zagadki morderstwa na odległym Świecie Zaziemskim może 

zaważyć na przyszłości Ziemi?  

 

 

 16. Nasze idealne małżeństwo / Loreth Anne White ; przełożyła Ewa Penksyk-

Kluczkowska.- Kraków : Mando, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uczucia , Małżeństwo , Toksyczne związki , Zdrada , 

Zabójstwo , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2021-07 

 

 

Nic nie jest tym, czym wydaje się pierwszy rzut oka. Ellie jest gotowa zacząć nowy rozdział w swoim życiu. 

Kiedy poznaje Martina, czuje, że w końcu spotyka ją upragnione szczęście. Mężczyzna roztacza przed nią 

cudowną wizję przyszłości i bardzo szybko się oświadcza. Wkrótce spełnia się marzenie o idealnym małżeństwie. 

Jednak pozory mogą mylić… Za zamkniętymi drzwiami nowego domu zaczyna się koszmar pełen precyzyjnie 

utkanych intryg, kłamstw i toksycznych relacji, które kończą się brutalnym zabójstwem. Policjantka Lozza musi 

rozwiązać tajemnicę morderstwa, ale od początku czuje, że jest manipulowana. Czy w tej zawiłej psychologicznej 

grze chodzi wyłącznie o zdradę? Kto naprawdę jest winny?  
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 17. Nie wiesz nic / Marcel Moss.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Samotność , Tajemnica , Tożsamość płciowa , Uczniowie , 

Zabójstwo , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-07 

 

 

"Życie jest za krótkie, by tracić je na nieustanny strach. nie chcę już dłużej się bać." Tragiczna śmierć Alana, 

kapitana drużyny siatkówki z liceum Freuda, wpływa niekorzystnie na morale niektórych zawodników. Nowy 

kapitan, Hubert, wyjeżdża więc z kilkoma kolegami na kilkudniowy obóz w Bieszczady. Chłopak liczy, że w ten 

sposób uda mu się na nowo tchnąć w nich ducha rywalizacji. Nie wie, że to miejsce stanie się areną dramatycznej 

walki o przetrwanie. Komu tak bardzo zależy na ich śmierci? Tymczasem Marta wraz z przyjaciółmi próbuje 

wrócić do normalności po tragicznych wydarzeniach. Ktoś jednak zna ich tajemnicę i grozi, że ujawni prawdę. 

Rozpoczyna się walka z czasem. "To niesprawiedliwe. To mnie powinna spotkać śmierć."  

 

 

 18. Nieobliczalni / Jørn Lier Horst, Thomas Enger ; przekład Milena Skoczko.- Sopot 

: Smak Słowa, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alexander Blix (postać fikcyjna) , Emma Ramm (postać 

fikcyjna) , Dziennikarze , Ojcowie i córki , Policjanci , Uprowadzenie , Oslo 

(Norwegia) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2021-07 

 

Alexander Blix i Emma Ramm siedzą w oddzielnych pokojach przesłuchań i składają zeznania w sprawie tego 

samego zdarzenia. Blix zastrzelił mężczyznę, a jego własna córka, Iselin, walczy o życie. Trzydzieści sześć godzin 

wcześniej ktoś dzwoni do drzwi Sofii Kovic, najbliższej współpracownicy Blixa. Kobieta ginie od jednego strzału 

i wszystko wskazuje na to, że to była egzekucja. A tymczasem chwilę przed mordercą wróciła do domu Iselin, 

która wynajmuje u niej pokój na piętrze… Iselin cudem udaje się uciec. Jak dużo zdążyła zobaczyć? I jak bardzo 

zagraża bezwzględnemu zabójcy? W tych dramatycznych okolicznościach Emma proponuje Blixowi pomoc                 

w opiece nad córką. Niestety jedna błędna decyzja Emmy będzie miała fatalne skutki dla całej trójki.  

 

 

 19. Orkiestra z Auschwitz / Marcin Lwowski.- Warszawa : Wydawnictwo Świat 

Książki, 2021. 

 

 

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

wojna światowa (1939-1945) , Dyrygenci austriaccy , Muzyka , Niemieckie 

nazistowskie obozy koncentracyjne , Orkiestry , Organizacje kobiece , Więźniowie 

obozów , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-07 
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Przez lata nikt o tym nie mówił! Historia kobiecej orkiestry w Auschwitz! W roku 1943 w Auschwitz II - 

Birkenau zarządzeniem komendanta obozu Franza Hösslera, dzięki nadzorczyni podobozu Marii Mandel, 

powołano żeńską orkiestrę. Opowieść o niej to nadzwyczajna historia kobiecej solidarności, walki i siostrzanej 

miłości. Ta niezwykła powieść przedstawia losy kilku kobiet: polskiej nauczycielki muzyki Zofii Czajkowskiej, 

organizatorki i pierwszej dyrygentki orkiestry; Almy Rosé, słynnej wiedeńskiej skrzypaczki; Anity Lasker, 

nastoletniej wiolonczelistki z Breslau; Esther Löwy, niemieckiej Żydówki niepotrafiącej grać na żadnym 

instrumencie, której przynależność do orkiestry uratowała życie oraz skrzypaczki ze Lwowa, Zosi Anicz, której 

dzieje oparte są na wspomnieniach Polki, Heleny Dunicz-Niwińskiej.  

 

 

 20. Pozytonowy detektyw / Isaac Asimov ; przełożył Julian Stawiński.- Wydanie 2. 

poprawione (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

(Roboty / Isaac Asimov ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elijah Baley (postać fikcyjna) , R. Daneel Olivaw (postać 

fikcyjna) , Policja , Robotyzacja , Podróże międzyplanetarne , Kryminał , Powieść , 

Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-07 

 

Od Wielkiego Buntu stosunki między Ziemianami a ich potomkami Przestrzeńcami są napięte. Tymczasem                   

w eksterytorialnym Kosmopolu, zamieszkiwanym przez dumnych obywateli Światów Zaziemskich, zamordowany 

zostaje prominentny naukowiec. Doktor Sarton zajmował się kontrowersyjnym projektem robotyzacji ludzkiego 

społeczeństwa. Śledztwo w tej sprawie prowadzi para niezwykłych detektywów – nowojorski policjant Elijah 

Baley i reprezentujący Przestrzeńców humanoid R. Daneel Olivaw. Jaki wpływ rezultaty ich dochodzenia będą 

miały na przyszłość Ziemi i jej mieszkańców? Czy Ziemianie nie utracą ostatniej szansy na stworzenie Imperium 

Galaktycznego?  

 

 

 21. Póki starczy nam książąt / Tessa Dare ; przekład Katarzyna Przybyś-Preiskom, 

Aleksandra Januszewska.- Wydanie 3.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2021. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książęta i księżne , Pracownicy domowi , Powieść , Romans 

historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-07 

 

Griffin York, książę Halford, nie ma zamiaru się żenić, ale jego podstępna matka zabiera go do Spindle Cove, by 

wybrał sobie żonę spośród mieszkających tam dam. Griff postanawia dać jej nauczkę, która na zawsze położy kres 

dyskusjom o małżeństwie. Wybiera służącą... Pauline Simms ciężko pracuje i nigdy nie śniła o księciu z bajki. Jej 

marzenie to otworzyć księgarnię. A arogancki, nieprzyzwoicie przystojny książę proponuje jej fortunę za tydzień 

pracy. Obowiązki są proste: Pauline ma zostać podopieczną jego matki, by uczyć się książęcych manier…                        

i ponieść sromotną klęskę. Tylko że po przyjeździe do Londynu okazuje się, że o klęsce nie ma mowy. Pauline jest 

inteligentna i czarująca. Budzi pożądanie Griffa i potrafi rozjaśnić mrok jego duszy. Być może londyńska socjeta 

zaakceptuje służącą w roli księżnej. Ale czy księciu uda się przekonać Pauline, by oddała mu serce?  
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 22. Przewóz / Andrzej Stasiuk.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Rzeki , Transport wodny 

śródlądowy , Podlasie , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2021-07 

 

 

 

Gorący czerwiec 1941 roku. Jasne księżycowe noce, niskie bagienne łąki, cienisty sad i zimna żyła rzeki, która 

podzieliła świat na pół. Na jednym brzegu Niemcy, żelazny wąż czołgów, ciężarówek, maszyn. Na drugim 

Rosjanie. Pośrodku wiejski przewoźnik, który z jednego brzegu na drugi wozi nocą każdego, kto zapłaci. 

Żydowskie rodzeństwo, które w drodze do wyśnionej Ziemi Obiecanej, chowa się w stodole tuż obok kałuż 

świńskich wnętrzności. Chłopcy z partyzantki, wierzący jeszcze, że wojna jest przygodą, wykonują wyroki, 

których nie rozumieją. Ich dowódca czeka na rozkazy. Zanim nadejdą, każe liczyć czołgi i nad kolejnym 

butelkami bimbru, wśród roju much przekonuje, że już wkrótce będzie po kolana brodził we krwi wrogów. 

Wszyscy przychodzą do kobiety, przykucniętej, bosej, hardej. Czekają, upał mąci umysły. A pewien mały 

chłopiec widzi, słyszy i zapamiętuje to wszystko: grzmot nadlatujących samolotów, drżenie ziemi. Po latach 

narrator próbuje opowiedzieć historię, której nie opowiedział mu ojciec. 

 

 

 23. Punkt zero / Clive Cussler [oraz] Graham Brown ; przekład Dariusz Ćwiklak.- 

Wydanie 3.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Z archiwów NUMA / Clive Cussler, Graham Brown) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kurt Austin (postać fikcyjna) , Energia , Fale sejsmiczne , 

Naukowe odkrycie , Zemsta , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-07 

 

Kurt Austin i zespół NUMA (Narodowej Agencji Badań Morskich i Podwodnych) w straceńczej misji o ocalenie 

świata przed totalnym zniszczeniem. Australijski miliarder dokonuje w swoich tajnych laboratoriach epokowego 

odkrycia. Jego celem nie jest jednak postęp nauki, lecz… zemsta. Już wkrótce stworzy maszynę siejącą 

niewyobrażalne zniszczenie. Los kontynentów będzie w jego rękach. Ale prawda może być jeszcze bardziej 

przerażająca, bo raz uwolniona energia punktu zero nie da się już okiełznać... Od jałowych równin Australii, przez 

grzmiące fale Pacyfiku, po skutą lodem wulkaniczną wyspę Kurt Austin i zespół NUMA rozpoczynają desperacką 

pogoń. Muszą odnaleźć zabójcze maszyny, nim zostaną aktywowane…  

 

 

 24. Roboty z planety świtu / Isaac Asimov ; przełożył Zbigniew A. Królicki.- 

Wydanie 2. poprawione (dodruk).- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

(Roboty / Isaac Asimov ; 4) 

 

Hasła przedmiotowe:  Elijah Baley (postać fikcyjna) , R. Daneel Olivaw (postać 

fikcyjna) , Androidy , Kolonizacja kosmosu , Prywatni detektywi , Śledztwo i 

dochodzenie , Zabójstwo , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-07 
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Od ostatniej poważnej sprawy Elijaha Baleya upłynęło już kilka lat. Detektyw prowadzi wygodne życie, ciesząc 

się przywilejami, i przygotowuje grupę wybrańców, którzy chcą wyruszyć do gwiazd. Tymczasem na Aurorze, 

określanej mianem "planety świtu", ktoś zgładził człekokształtnego robota, najbardziej rozwiniętą formę sztucznej 

inteligencji, jaką stworzył człowiek. Elijah Baley i jego partner, humanoid R. Daneel Olivaw, muszą udowodnić, 

że nie stoi za tym sprzyjający Ziemianom wpływowy doktor Fastolfe, prekursor psychohistorii. W przeciwnym 

razie ziemska cywilizacja straci szansę na skolonizowanie Galaktyki i zbudowanie Imperium Galaktycznego…  

 

 

 25. Sąsiedzi / Danielle Steel ; tłumaczenie Alicja Laskowska i Krzysztof 

Skonieczny.- Kraków : Między Słowami, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Kobieta , Lekarze , Pisarze , Samotność , 

Sąsiedztwo (socjologia) , Trzęsienie ziemi , San Francisco (Stany Zjednoczone, stan 

Kalifornia) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2021-07 

 

Szczęście zaczyna się wtedy, gdy jesteśmy komuś potrzebni Meredith żyje tylko przeszłością. Niegdyś gwiazda 

Hollywood, uwielbiana przez miliony, mieszka teraz z dwójką opiekunów w kamiennej willi w San Francisco. Jej 

życie naznaczyła osobista tragedia, która przerwała imponującą karierę kobiety i odseparowała ją od rodziny. 

Meredith nie wierzy, że los może szykować dla niej coś dobrego. Pielęgnuje wspomnienia odległych czasów                   

i własną dojmującą samotność. Wtedy przychodzi kolejny cios. Upalne kalifornijskie lato przerywa kataklizm – 

trzęsienie ziemi o niespodziewanej sile. Meredith bez wahania przyjmuje do swojej willi okolicznych 

mieszkańców, którzy stracili cały dobytek. Nareszcie czuje się potrzebna. W posiadłości spotkają się piękna 

dziewczyna, która szuka szczęścia w ramionach nieodpowiednich mężczyzn, lekarz borykający się z problemami 

rodzinnymi i młody pisarz o wielkim sercu. Gdy zaczną opowiadać swoje historie, los zbliży ich do siebie. Wtedy 

to wyjdzie na jaw szokująca prawda o przeszłości Meredith – sekret, którego nie zna nawet ona sama…  

 

 

 26. Sztorm / Clive Cussler, Graham Brown ; przekład Maciej Pintara.- Wydanie 3.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2016. 

(Z archiwów NUMA / Clive Cussler, Graham Brown) 

(Bestsellery do Kieszeni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kurt Austin (postać fikcyjna) , Pracownicy naukowi , Powieść 

przygodowa , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-07 

 

Rok 1943, Ocean Indyjski. Amerykański frachtowiec atakowany przez japońskie myśliwce znika z oczu 

nieprzyjacielskim pilotom w sercu gwałtownego sztormu - a wraz z nim jego tajny ładunek... Rok 1967, Jemen. 

Tajemniczy napastnicy atakują pustynną oazę i mordują rodzinę Beduinów. Ktoś jednak uchodzi z życiem… Rok 

2012, Ocean Indyjski. Troje naukowców z NUMA dokonuje niepokojącego odkrycia. Zaraz potem centrala traci                

z nimi kontakt... Kurt Austin i jego załoga rozpoczynają poszukiwania. Od pływającej wyspy na Malediwach, po 

podziemny kompleks pod piaskami arabskiej pustyni idą tropem niebywałego wynalazku i obłędnego planu, 

którego realizacja może oznaczać zmianę klimatu na Ziemi i śmierć milionów ludzi...  
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 27. Turecka rozkosz / Mira Hafif.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Małżeństwo międzyetniczne , Miłość , Wakacje , 

Zawód miłosny , Turcja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2021-07 

 

 

Historia Polki, której serce wpadło w pułapkę miłości. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Ten wyjazd zmienił jej 

życie. Ta książka ma być przesłaniem. Kiedy Magda, najlepsza przyjaciółka Basi, wyjeżdża na wakacje do Turcji, 

żadna z nich nie przypuszcza, jak bardzo zmieni to losy ich obu… Już w drugim tygodniu urlopu Magda wyznaje 

Basi, że jej serce skradł przystojny Murat. I za nic ma przestrogi o mężczyznach z tamtych stron, którzy bez 

skrupułów wykorzystują kobiety takie jak ona. Zakochana po uszy, planuje wziąć ślub i zacząć nowe życie                     

w Turcji. Barbara nie podziela jej entuzjazmu, ale po jakimś czasie, gdy jej sytuacja zawodowa w Polsce się 

komplikuje, sama pakuje walizki i wsiada w samolot lecący do Stambułu. Ten jeden lot odmieni całe jej życie. 

Czy Polka oprze się podrywom atrakcyjnych i bogatych Turków? Którego wybierze? Do czego zdolny jest 

mężczyzna, by zdobyć swą wybrankę? Czy życie tych kobiet, które uległy czarowi mężczyzn Wschodu, zawsze 

przypomina bajkę?  

 

 

 28. Wyprawa po miłość / Susanne Lord ; przekład Katarzyna Przybyś-Preiskorn.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2018. 

(Romans Historyczny) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Botanicy , Podróżnicy , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , 

Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-07 

 

Cały Londyn aż huczy od opowieści o Willu Reptonie. On jedyny ocalał z masakry w Tybecie. Powrócił do Anglii 

jako bohater, ale nie ma czasu na odpoczynek w blasku chwały. Przed nim kolejna wyprawa. Nic go przed nią nie 

powstrzyma i nikt nie odkryje jego tajemnicy... chyba że spotka na swej drodze kogoś takiego, jak lady Charlotte 

Baker. Charlotte marzy o mężczyźnie, którego odwaga i energia dorównają jej własnym. Od pierwszej chwili 

rozpoznaje w Willu bratnią duszę. Lecz by go zdobyć, musiałaby odrzucić zasady obowiązujące w jej świecie. 

Will również czuje się rozdarty pomiędzy fascynującą kobietą a obowiązkiem. Nie raz ryzykował życiem, lecz 

najbardziej niebezpieczną przygodą może okazać się nie wyprawa za ocean, lecz odkrycie sekretów własnego 

serca...  

 

 

 29. Zaginiona siostra / Lucinda Riley ; z angielskiego przełożyła Anna Esden-

Tempska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2021. 

(Siedem sióstr / Lucinda Riley ; 7) 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Rodzeństwo , Tożsamość osobista , 

Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2021-07 
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Mija rok od śmierci Pa Salta. Siostry D'Aplièse szykują się do rejsu po Morzu Egejskim, by złożyć wieniec                    

w miejscu, gdzie spoczął ich ojciec. I właśnie wtedy prawnik rodziny podaje im imię i adres dziewczyny, która 

najprawdopodobniej jest ich Zaginioną Siostrą. Lecz tylko jej matka, Mary McDougal, ma coś, co może to 

potwierdzić. Maja, Ally, Star, CeCe, Tiggy i Elektra przemierzają pół świata - od Nowej Zelandii, przez Toronto, 

Londyn, Prowansję, aż po Dublin - by zyskać pewność co do siódmej siostry. Mary wciąż się im jednak wymyka. 

Ale bardziej niż przed nimi ucieka przed własną przeszłością... Dopóki nie poznaje historii, która rozpoczęła się 

ponad sto lat wczesniej. Historii o poświęceniu, nienawiści i miłości wbrew wszystkiemu. 

 

 

 30. Zasłona dymna / Jørn Lier Horst, Thomas Enger ; przekład Milena Skoczko.- 

Sopot : Smak Słowa, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alexander Blix (postać fikcyjna) , Emma Ramm (postać 

fikcyjna) , Dziennikarze , Osoby zaginione , Policjanci , Terroryzm , Uprowadzenie , 

Oslo (Norwegia) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-norw. 

Nowości:  2021-07 

 

Noc sylwestrowa. Alexander Blix patroluje ulice Oslo, gdy na Rådhuskaia w środku tłumu wybucha bomba.                 

W chaosie, który powstaje, Blix ratuje z basenu portowego nieprzytomną, mocno poparzoną kobietę. Gdy poznaje 

jej nazwisko, przypomina mu się dawna sprawa zaginięcia dziecka. Patricia została porwana, kiedy miała rok. 

Dziesięć lat później jej ojciec, odbywający karę więzienia za zabójstwo, dostaje pocztą zdjęcie dziewczynki                   

w wieku szkolnym. Jest przekonany, że to zaginiona Patricia. W tym czasie w Oslo z powodu eksplozji zostaje 

wprowadzony wyższy stopień zagrożenia terrorystycznego. Dziennikarka Emma Ramm przeżywa osobistą 

tragedię w związku z zamachem bombowym i próbuje się z nią uporać w jedyny znany sobie sposób: angażując 

się w dziennikarskie śledztwo. Drogi Blixa i Ramm znowu się krzyżują. Blix prowadzi śledztwo, konsekwentnie 

podążając własnymi ścieżkami, a Emma przez cały czas depcze mu po piętach. "Zasłona dymna" to powieść                   

o brzemiennych w skutki wyborach i o tym, do czego może doprowadzić desperacja, kiedy sieć kłamstw zaczyna 

się rwać.  

 

 

 31. Zemsta cesarza / Clive Cussler, Boyd Morrison ; przekład Maciej Pintara.- 

Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2020. 

(Z archiwów "Oregona" / Clive Cussler, Boyd Morrison ; 11) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Juan Cabrillo (postać fikcyjna) , Cyberprzestępczość , 

Hakerzy , Kradzież , Zemsta , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2021-07 

 

Kiedy napad na bank podczas Grand Prix Monako pozbawia Korporację środków na zagranicznym koncie, Juan 

Cabrillo i załoga "Oregona" nieoczekiwanie stają się bezbronni. Pozbawiony pieniędzy, Juan musi zaufać kobiecie 

ze swojej przeszłości i staremu przyjacielowi z pracy w CIA, żeby pomogli zapewnić bezpieczeństwo jego 

zespołowi. Razem stawią czoło tajemniczej hakerce, która dokonuje brutalnej wendety. Dopiero po rozpoczęciu 

obławy wychodzi na jaw potworność jej planu: kradzież w banku jest jedynie pierwszym krokiem w spisku, który 

spowoduje śmierć milionów ludzi i zastój w światowej gospodarce. Przyczyna tego planu? Fascynujący dokument 

skradziony w czasie katastrofalnego najazdu Napoleona na Rosję. Ale dwieście lat później właśnie to może rzucić 

Europę na kolana.  
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 1. Bieszczady : dla tych, którzy lubią chodzić własnymi drogami / Adrian 

Markowski.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Markowski, Adrian (1965- ) , Podróże , Bieszczady (góry) , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-913(438)A/Z-Bieszczady 

Nowości:  2021-07 

 

 

Ta książka to klucz do poznania Bieszczadów. I to wcale nie powierzchownie, ale do głębi. Na podstawie swoich 

długoletnich doświadczeń autor pewnie prowadzi czytelnika po drogach, bezdrożach, meandrach przeszłości                     

i współczesności Bieszczadów. Niczego nie narzuca, lecz jedynie wskazuje szlaki do skarbów, które można tu 

odnaleźć. Bo Bieszczady są magiczne, jednak tej magii mogą doświadczyć tylko ci, którzy wiedzą, gdzie i na co 

należy patrzeć. Mierzą wędrowców własną miarą, ceniąc szczególnie tych, którzy przemierzają swoją drogę                     

z szacunkiem i pokorą. Autor tego na poły przewodnika, na poły reportażu zaprasza na ścieżki bardziej i mniej 

znane, leżące na szlakach, poza nimi, a także w naszych sercach. Bo choć Bieszczady nie są już dalekie i dzikie, 

zawsze były i wciąż pozostają wyzwaniem. Każdy musi tu wydeptać swoją ścieżkę. Ta książka to pierwszy krok.  

 

 

2. Dusze ofiarne : historie dusz, które ratują świat / Saverio Gaeta ; tłumaczenie 

Agnieszka Zielińska.- Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cuda , Duchowość katolicka , Mistycy i mistyczki , 

Objawienia prywatne , Poświęcenie (postawa) , Proroctwo (religia) , Słudzy Boży , 

Święci i błogosławieni , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-272 

Nowości:  2021-07 

 

Kim są dusze ofiarne? Jaką odgrywają rolę w dziejach ludzkości? Czy wypowiedziane przez nie proroctwa 

wypełniają się na naszych oczach? Saverio Gaeta uważnie przygląda się takim postaciom jak Luiza Piccarreta, 

Aleksandrina Maria da Costa, Natuzza Evolo, Marta Robin czy Teresa Neumann i zauważa, że ich wizje oraz 

proroctwa są ściśle ze sobą powiązane. Zebrane razem, tworzą konkretny obraz i ostrzeżenie dla całej ludzkości. 

Mistyczki widziały zapowiedzi trzech dni ciemności, ostrzeżenia i końca świata. Każda z nich otrzymała 

szczególne wezwanie do tego, by stać się duszą ofiarną. Wszystkie  oddały  siebie, by  ratować  grzeszną  ludzkość  
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przed potępieniem. Czy to właśnie dzięki nim, mimo zalewu grzechu i demoralizacji, sąd Boży jeszcze nie 

nastąpił? Warto słuchać tych, przez których Bóg przemawia w sposób wyjątkowy. Czasu mamy coraz mniej…  

 

 

 3. Elżbieta II : portret monarchini / Sally Bedell Smith ; przełożyła z angielskiego 

Urszula Gardner.- Wrocław ; Poznań : Wydawnictwo Dolnośląskie - Publicat, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elżbieta II (królowa Wielkiej Brytanii ; 1926- ) , Monarchia , 

Władcy , Wielka Brytania , Biografia 

Sygnatura:  WG-929-052A/Z-Elżbieta II  

Nowości:  2021-07 

 

Charyzmatyczna monarchini, która z opanowaniem i klasą przeprowadziła Wielką Brytanię oraz Wspólnotę 

Narodów przez zawirowania ostatnich kilkudziesięciu lat, doczekała się niezwykle wnikliwej biografii. Najpierw 

poznajemy dziewczynkę, anastępnie towarzyszymy zakochanej wksięciu Filipie nastolatce. Spotykamy Lilibet 

naprawiającą ciężarówki wojskowe podczas drugiej wojny światowej. Widzimy ją u boku Winstona Churchilla 

wdniu zwycięstwa nad Niemcami. Jesteśmy świadkami, jak młoda królowa stara się pogodzić życie zawodowe 

zwychowywaniem dzieci. Uczestniczymy w trudnych dla monarchii chwilach tuż po tragicznej śmierci księżnej 

Diany. Jesteśmy też świadkami niezwykle cennego procesu wprowadzania królestwa Wielkiej Brytanii w XXI 

wiek. Wciągająca, skrupulatnie przygotowana, oparta na licznych wywiadach inieujawnionych dotąd dokumen-

tach biografia Elżbiety II daje możliwość przyjrzenia się z bliska ostatniej wielkiej monarchini. Sally Bedell Smith 

podkreśla żywą osobowość królowej, jej poczucie humoru inieprzeciętną inteligencję. Wprowadza nas za pała-

cowe drzwi, pozwalając niemal uczestniczyć w życiu Lilibet.  

 

 

 4. Gareth Jones : człowiek, który wiedział za dużo / Mirosław Wlekły.- Kraków : 

Wydawnictwo Znak, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jones, Gareth (1905-1935) , Dziennikarze , Podróżnicy , 

Polityka , Wielki głód na Ukrainie (1932-1933) , Ukraina , Wielka Brytania , ZSRR , 

Reportaż 

Sygnatura:  WG-94(477) 

Nowości:  2021-07 

 

 

Niezwykła historia dziennikarza, który jako pierwszy opowiedział światu prawdę o Wielkim Głodzie na Ukrainie. 

W latach 30. XX wieku młody dziennikarz Gareth Jones odbywa kilka samotnych podróży po komunistycznym 

imperium. Jako jeden z niewielu ludzi z Zachodu odkrywa szokującą prawdę o sytuacji mieszkańców ZSRR. 

Rozmawia z członkami aparatu państwowego, ale też zwykłymi ludźmi: robotnikami, chłopami. Na własne oczy 

widzi sowieckie zbrodnie, na Ukrainie słucha o ludziach umierających z głodu. Wkrótce dowie się też o aktach 

kanibalizmu. Po powrocie na Zachód mówi światu prawdę o "komunistycznym raju". Zostaje zaszczuty przez 

skorumpowanych zachodnich dziennikarzy, wszyscy podważają jego wiarygodność. Po kilku latach ginie                      

w niewyjaśnionych okolicznościach. Czy dlatego, że wyjawił prawdę? Gareth Jones jako jeden z pierwszych 

zrozumiał mechanizmy rządzące światem w latach 30.: narodziny dyktatorskich reżimów czy rozwój propagandy. 

Przewidział atak na Polskę i wojnę Sowietów z nazistami. Sposób, w jaki miał zostać pogrążony, zainspirował 

nawet George’a Orwella podczas pisania "Folwarku zwierzęcego".  
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 5. Głód : pamiętnik (mojego) ciała / Roxane Gay ; przełożyła Anna Dzierzgowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Cyranka, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gay, Roxane (1974- ) , Ciało ludzkie , Kobieta , Obraz 

własnego ciała , Otyłość , Poczucie własnej wartości , Samopostrzeganie , Wstyd , 

Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-616  

Nowości:  2021-07 

 

To nie jest książka o odchudzaniu. Ani poradnik o zdrowym stylu życia. Ani też pocieszająca proza                                  

o „odnalezieniu siebie”. To bezwzględnie szczera historia o zmaganiach z otyłością i napiętnowaniem. Pamiętnik 

o traumie. O prześladowaniu i bolesnym odzyskiwaniu własnego ciała. I o wielkim tryumfie.  

 

 

 6. Historia męskości. T. 2, XIX wiek : tryumf męskości / tom pod redakcją Alaina 

Corbina ; autorzy: Paul Airiau, Stéphane Audoin-Rouzeau, Jean-Paul Bertaud, Alain 

Corbin, François Guillet, Ivan Jablonka, Michel Pigenet, André Rauch, Régis 

Revenin, Christelle Taraud, Sylvain Venayre ; przełożył Tomasz Stróżyński.- 

Gdańsk : Słowo/obraz terytoria, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Męskość , Mężczyzna , Europa , Monografia 

Sygnatura:  WG-3 

Nowości:  2021-07 

 

CZ. I. MĘSKOŚĆ PRZEMYŚLANA NA NOWO PRZEZ PRYZMAT NATURALIZMU, Alain Corbin ; Cz. II. 

KODEKS MĘSKOŚCI - METODY I PROCEDURY JEGO WPAJANIA: 1. Dzieciństwo czyli "podróż w stronę 

męskości", Ivan Jablonka ; 2. Wojsko i świadectwo męskości, Joan-Paul Bertaud ; CZ. III. NAJSPOSOBNIEJSZE 

OKAZJE DO WYKAZYWANIA SIĘ MĘSKOŚCIĄ: 1. Pojedynek i obrona męskiego honoru, François Guillet ; 

2. Przymus demonstrowania energii seksualnej, Alain Corbin ; CZ. IV. SPOŁECZNE MODULACJE FIGUR 

MĘSKOŚCI: 1. Męskość wojskowa, Jean-Paul Bertaud ; 2. Robotnicze formy męskości, Michael Pigenet ; 3. 

Męskość katolickiego księdza - pewna czy problematyczna?, Paul Airiau ; 4. Wyzwanie sportowe a doświadczenie 

męskości, André RauchCZ. V. DALEKIE TEATRY PRAKTYKOWANIA MĘSKOŚCI: 1. Męskie wartości 

podróży, Sylvain Venayre ; 2. Męskość w warunkach kolonialnych, od końca XVIII wieku do Wielkiej Wojny, 

Christelle Tarraud ; CZ. VI. BRZEMIĘ MĘSKOŚCI: 1. Nakaz męskości, źródło niepokoju i lęku, Alain Corbin ; 

2. Homoseksualność i męskość, Régis Revenin ; ZAKOŃCZENIE: WIELKA WOJNA O HISTORIĘ MĘSKO-

ŚCI, Stéphane Audoin-Rouzeau. 

 

 

 7. Hodowla konia huculskiego pod zaborem austriackim i w okresie 

międzywojennym w Małopolsce / Zygmunt Jabłecki.- [Dobieszyn] : nakładem 

autora, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hodowcy koni , Hodowla zwierząt , Koń huculski , Rasy 

zwierząt , Małopolska , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-636/638  

Nowości:  2021-07 
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Pochodzenie ludności huculskiej ; Rasy i typy koni z których powstał koń górski z Huculszczyzny ; Hodowla 

konia górskiego na Huculszczyźnie ; Organizacja hodowli rządowej w Galicji i na Bukowinie ; Powstanie hodowli 

koni górskich w Łuczynie ; Hodowla rządowa na Huculszczyźnie i w Łuczynie przed I wojną światową ; Hodowla 

konika przed I wojną światową w Galicji ; Hodowla konia huculskiego w okresie międzywojennym w Małopolsce 

; Hodowla konika w okresie międzywojennym w Małopolsce ; Typy konia górskiego z Huculszczyzny ; Maści 

koni huculskich ; Konie huculskie na wystawach. 

 

 

 8. Kiedy kończy się życie : rozmowy o konsekwencjach rozwoju medycyny / 

Tomasz P. Terlikowski.- Kraków : Wydawnictwo WAM, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Medycyna paliatywna , Przetrwały stan wegetatywny , 

Śmierć , Życie , Esej 

Sygnatura:  WG-616-083 

Nowości:  2021-07 

 

 

1. Perspektywa neurochirurga - Mózg, śmierć i bezcelowe przedłużanie agonii (rozmowa z neurochirurgiem dr. 

Tomaszem Skajsterem) ; 2. Perspektywa lekarki opieki paliatywnej - Być gotowym do odejścia (rozmowa z dr 

Darią Mikułą-Wesołowską) ; 3. Perspektywa neurobiologa - Czy ktoś jest w domu? (rozmowa z dr. Pawłem 

Boguszewskim) ; 4. Perspektywa rodziców - Gasła jak świeca (rozmowa z Anną i Piotrem Zworskimi) ; 5. 

Perspektywa bioetyka personalisty - W razie wątpliwości - na rzecz życia (rozmowa z księdzem prof. Marianem 

Machinkiem MSF) ; 6. Perspektywa bioetyczki liberalnej - Kluczowa ochrona przed cierpieniem (rozmowa z dr 

Emilią Kaczmarek) ; 7. Perspektywa duszpasterza - Ty tego nie musisz rozumieć, ty masz kochać (rozmowa              

z o. Filipem Buczyńskim, założycielem i szefem lubelskiego hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia) ; 

Zamknięcie. 

 

 9. Kobiety, które czują za bardzo / Katarzyna Kucewicz.- Wydanie 1. (dodruk).- 

Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Higiena psychiczna , Kobieta , Miłość , Osobowość , Uczucia 

, Wrażliwość , Poradnik 

Sygnatura:  WG-159.922  

Nowości:  2021-07 

 

 

Wyjątkowa wrażliwość. Dar czy przekleństwo? Czujesz się przytłoczona własnymi emocjami? Bardzo łatwo cię 

zranić? Fatalnie radzisz sobie w tłumie ludzi? Masz wrażenie, że nie pasujesz do współczesnej rzeczywistości? 

Nadmiernie przejmujesz się krytyką i zdaniem innych? Czasami chciałabyś po prostu schować się przed całym 

światem? Jeśli odpowiedziałaś na choćby jedno z powyższych pytań twierdząco, Kobiety, które czują za bardzo to 

książka dla ciebie. Dowiesz się z niej m.in.: czym jest wysoka wrażliwość, skąd się bierze i jak się przejawia                 

w życiu codziennym dlaczego niektóre kobiety czują za bardzo jak zaakceptować swoją wrażliwą naturę                         

i odetchnąć pełną piersią czy wrażliwość może być twoim sprzymierzeńcem w jaki sposób pokierować swoją 

karierą, będąc kobietą wysoko wrażliwą jak znaleźć miłość, czując za bardzo. Psycholożka i psychoterapeutka 

Katarzyna Kucewicz zagadnienie wysokiej wrażliwości zna od podszewki. Od lat pracuje z osobami czującymi za 

bardzo. W swojej książce doradza wysoko wrażliwym kobietom, jak mogą o siebie zadbać, i uczy, jak czerpać siłę 

z posiadania tej wyjątkowej cechy osobowości. Pokazuje, co zrobić, by odnaleźć się w ekstrawertycznym, pełnym 

bodźców świecie.  
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 10. Magda : autobiografia Magdy Gessler / Magda Gessler, Dominik Linowski.- 

[Warszawa] : 5Why Promotion, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gessler, Magda (1953- ) , Kobieta , Kucharze , Restauratorzy 

(gastronomia) , Polska , Autobiografia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-641.5 

Nowości:  2021-07 

 

 

Fascynująca opowieść o życiu absolutnej królowej polskiej gastronomii i jednej z najbardziej znanych i wpły-

wowych Polek. Szczera i dotychczas nieznana historia, z której dowiadujemy się jak długą i krętą drogę musiała 

przejść bohaterka, aby być tu, gdzie jest obecnie. Autorzy zabierają czytelnika w niezwykle emocjonalną podróż, 

gdzie szczęście miesza się samotnością, zaufanie i wiara z naiwnością, a los bywa równie łaskawy co okrutny. 

Opowieść o niezwykłej sile, wierze we własne możliwości i ciekawości świata, która pozwala sięgać po marzenia!  

 

 

 11. Pokonaj depresję, zanim ona pokona ciebie / Robert L. Leahy ; przekł. 

Aleksandra Haduła.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

copyright 2014. 

(Psychologia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja psychiczna , Leczenie , Poradnik 

Sygnatura:  WG-616.89 

Nowości:  2021-07 

 

Czy dręczą cię negatywne myśli na swój temat, czujesz się przytłoczony samotnością, paraliżuje cię strach przed 

niepowodzeniami? Jeśli tak, to nie jesteś jedyny. Depresja dotyka milionów ludzi na świecie, niezależnie od rasy, 

płci, wieku i klasy społeczno-ekonomicznej. Liczba chorych na depresję stale wzrasta. Niestety mimo ogromnego 

cierpienia, samokrytycznych myśli i poczucia braku nadziei większość z nich nie szuka fachowej pomocy. Nawet 

jeśli problem depresji nie dotyczy cię bezpośrednio, jest bardzo prawdopodobne, że ktoś, kogo znasz, cierpi                 

w ukryciu. Dzięki skutecznemu leczeniu możesz jednak pokonać depresję - a kiedy już to zrobisz, będziesz lepiej 

przygotowany do zapobiegania jej nawrotom. Autor jasno i zrozumiale przedstawia przyczyny, objawy i sposoby 

leczenia depresji, zestawiając prawdziwe historie pacjentów z prostymi wskazówkami, które pomogą ci zrozumieć 

i zwalczyć chorobę.  

 

 

12. Potęga teraźniejszości / Eckhart Tolle ; przełożył Michał Kłobukowski.- Wydanie 

1, dodruk 11.- Łódź : Galaktyka, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość religijna , Samopoznanie , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-159.923 

Nowości:  2021-08 
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Jest to książka nie tyle mówiąca o oświeceniu, co prowadząca do oświecenia; adresowana do tych, którzy nie tylko 

chcą się dowiedzieć czegoś o poszukiwaniu prawdziwego JA, ale do tych, którzy pragną je odnaleźć. Można ją 

polecić każdemu kto wkracza na duchową ścieżkę i potrzebuje przewodnika. o. Jan M. Bereza OSB Opactwo 

Benedyktynów w Lubiniu 

 

 

 13. Rachunkowość i podatki w logistyce : od teorii do praktyki / redakcja naukowa 

Piotr Szczypa.- Warszawa : CeDeWu, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Logistyka gospodarcza , Podatek , Prawo podatkowe , 

Przedsiębiorstwo spedycyjne , Rachunkowość finansowa , Polska , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-657 

Nowości:  2021-07 

 

 

 

Dla wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć rolę rachunkowości oraz podatków w realizacji procesów 

logistycznych (m.in. studenci kierunków związanych z transportem i logistyką, słuchacze studiów 

podyplomowych, szkoleń, kadra menedżerska przedsiębiorstw transportowych i logistycznych). W każdym 

rozdziale prezentowane są treści teoretyczne, często wynikające z przepisów prawa. Uzupełnione są one 

przykładami z praktyki i zadaniami wraz z rozwiązaniami. Wśród umiejętności, które zdobędzie czytelnik, m.in.: 

rozróżnianie i dobieranie form ewidencji do potrzeb rachunkowości i podatków, klasyfikowanie podatków, opłat             

i parapodatków w praktyce przedsiębiorstw transportowych i logistycznych, interpretowanie składników bilansu 

przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem zasobów zaangażowanych w procesach logistycznych, 

wykorzystanie informacji ze sprawozdania finansowego w procesach decyzyjnych, budowanie planu kont                        

z uwzględnieniem procesów logistycznych, dokonywanie pomiaru i wyceny środków trwałych zaangażowanych  

w działalność logistyczną, przeprowadzenie wyceny rozchodu zapasów materiałów, towarów i wyrobów 

gotowych, ustalanie czasu pracy kierowców oraz kosztów krajowej i zagranicznej podróży służbowej, 

dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego, podatku VAT, akcyzy oraz podatków i opłat lokalnych 

(podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, podatki i opłaty za użytkowanie środowiska i inne)            

w działalności logistycznej. 

 

 

 14. Ted Bundy : bestia obok mnie / Ann Rule ; tłumaczenie Bartosz Czartoryski.- 

Kraków : Wydawnictwo SQN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bundy, Ted (1946-1989) , Rule, Ann (1935-2015) , 

Dziennikarze , Manipulacja (psychologia) , Relacje międzyludzkie , Postępowanie 

sądowe , Przestępcy , Przyjaźń , Psychologia kryminalistyczna , Seryjni zabójcy , 

Publicystyka 

Sygnatura:  WG-343  

Nowości:  2021-07 

 

Pierwsze polskie wydanie klasyki true crime! Przerażająca do szpiku kości i zaskakująco intymna legendarna już 

książka Ann Rule to opowieść kobiety, która zdaje sobie sprawę, że chłopak z dyżurki obok, jej przyjaciel, 

wrażliwy pracownik telefonu zaufania, to potwór w ludzkiej skórze. Każdej przewróconej stronie towarzyszy 

zimny dreszcz, bo czy tak naprawdę znamy naszych bliskich? Ted Bundy był jednym z najokrutniejszych 

amerykańskich seryjnych morderców, który przyznał się do zabicia przynajmniej trzydziestu sześciu młodych 

kobiet na terenie całego kraju. Skazano go na śmierć za trzy zabójstwa. Korzystając z prywatnej korespondencji              

z  Bundym,  prowadzonej  aż  do  jego  egzekucji,  Rule  kreśli  fascynującą  opowieść   rozpiętą   między  osobistą  
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perspektywą a zawodowym profesjonalizmem dziennikarki będącej na tropie seryjnego mordercy, 

charyzmatycznego i inteligentnego człowieka, którego miała za przyjaciela. Oto jego historia podwójnego życia, 

magnetycznej mocy, bezwzględnego przymusu i bezbronnych ofiar bestii. Spisana skrupulatnie przez kobietę, 

która myślała, że zna Teda Bundy’ego, dopóki nie zaczęła łączyć wszystkich dowodów i wyłonił się z nich 

przerażający obraz…  

 

 

 15. Warszawa skamandrytów / Lidia Sadkowska-Mokkas.- Warszawa : Bellona, 

copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Skamandryci , Pisarze polscy , Poezja polska , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-821.162.1(091) 

Nowości:  2021-08 

 

 

Debiutowali u progu Drugiej Rzeczypospolitej. Tworzyli najbardziej znaną i reprezentatywną grupę poetycką 

okresu międzywojennego. Kiedy niecałe trzy tygodnie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wtargnęli na 

literacką scenę w kawiarni Pod Pikadorem, byli nie tylko młodzi i zdolni, ale przede wszystkim niecierpliwi, 

ambitni, spragnieni natychmiastowego sukcesu. W "Traktacie poetyckim" Czesław Miłosz nazwał ich piękną 

plejadą. Gombrowicz zazdrościł im sławy i dowodził, że „ci chłopcy” skutecznie „sterroryzowali” warszawską 

ulicę i prasę. Warszawa była nie tylko miastem ich młodości, lecz przede wszystkim przestrzenią spełniania 

twórczych marzeń, miejscem odnoszenia spektakularnych sukcesów oraz budowania życiowej stabilizacji. 

"Warszawa skamandrytów" to pierwsza na rynku wydawniczym obszerna publikacja obrazująca związki „wielkiej 

piątki” (Tuwima, Słonimskiego, Lechonia, Wierzyńskiego, Iwaszkiewicza) z miastem, „gdzie wszystko się 

zaczęło”. Niezwykle barwna galeria postaci ukazanych na tle przedwojennej stolicy, miasta dynamicznie 

przeobrażającego się z zapóźnionego zakątka na styku Wschodu i Zachodu w prawdziwie kosmopolityczną 

europejską metropolię.  
 
 
 
 
 

Film 
 
 
 
 

 1. Billie Holiday / reżyseria Lee Daniels ; sceanariusz Suzan-Lori Parks.- Warszawa 

: Monolith Films, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Holiday, Billie (1915-1959) , Narkomania , Ofiary 

prześladowań , Piosenkarze amerykańscy , Protest song , Rasizm , Sława , Tajni 

współpracownicy służb specjalnych , Stany Zjednoczone (USA) , Film fabularny , 

Film biograficzny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1693/B 

Nowości:  2021-07 
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Jedna z najwspanialszych wokalistek wszech czasów, uwielbiana przez fanów na całym świecie Billie Holiday jest 

u szczytu kariery, kiedy niespodziewanie pada ofiarą systemu. Krucjata antynarkotykowa daje organom ścigania 

pretekst do represjonowania artystki. Federalni wysyłają tajnego agenta, który ma zbliżyć się do Billie i zrobić 

wszystko, aby umożliwić władzom cenzurowanie jej twórczości, ze szczególnym uwzględnieniem słynnego 

utworu „Strange Fruit", który do dziś uznawany jest za jeden z największych społecznych manifestów przeciwko 

rasizmowi. To ponadczasowa i wiecznie aktualna opowieść o niespotykanej odwadze i wierności ideałom. A także 

o uzależnieniu, sławie i burzliwej nieszczęśliwej miłości.  

 

 

 2. Mauretańczyk / reżyseria Kevin Macdonald ; scenariusz M.B. Traven, Rory 

Haines, Sohrab Noshirvani.- Warszawa : Monolith Films, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Slahi, Mohamedou Ould (1970- ). Dziennik z Guantánamo , 

Obóz jeniecki Guantanamo , Oskarżenie , Terroryzm , Więźniowie obozów , 

Guantánamo (Kuba) , Mauretania , Adaptacje filmowa , Film fabularny , Dramat 

filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1694/S 

Nowości:  2021-07 

 

Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) wiedzie spokojne życie w rodzinnej Mauretanii - aż do dnia, gdy 

amerykańskie służby uprowadzają go prosto z rodzinnej uroczystości. Przekonany, że padł ofiarą nieporozu-

mienia, Mohamedou wkrótce trafia do więzienia dla oskarżonych o terroryzm w niesławnej bazie Guantanamo. 

Poddawany fizycznym i psychicznym torturom, zmuszany do przyznania się do udziału w zamachu z 11 września, 

powoli traci nadzieję na sprawiedliwość. Wtedy w jego celi zjawia się Nancy Hollander (Jodie Foster), wybitna 

adwokatka specjalizująca się w obronie więźniów politycznych. Wraz ze swoją młodą współpracownicą Teri 

Duncan (Shailene Woodley) rzuca wyzwanie wojskowemu prokuratorowi Stuartowi Couchowi (Benedict 

Cumberbatch), który dąży do skazania Mohamedou za wszelką cenę.  

 

 

 3. Prawo krwi / reżyseria, sceanriusz Thomas Bezucha.- Wrocław : Filmostrada, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Watson, Larry. Let him go , Rodzina , Śmierć bliskiej osoby , 

Trudne sytuacje życiowe , Montana (Stany Zjednoczone ; stan) , Adaptacja filmowa , 

Film fabularny , Dramat filmowy , Thriller 

Sygnatura:  WG-F/1695/S 

Nowości:  2021-07 

 

 

Po stracie syna emerytowany szeryf George Blackledge (Kevin Costner) i jego żona Margaret (Diane Lane) 

opuszczają ranczo w Montanie, aby uratować swojego młodego wnuka przed niebezpieczną rodziną żyjącą                   

w odosobnieniu. Wkrótce odkrywają, że rodzina Weboyów nie ma zamiaru pozwolić dziecku odejść, zmuszając 

George'a i Margaret do walki o swoją rodzinę.  
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 4. Przyjaciel domu / reżyseria Gabriela Cowperthwaite ; scenariusz Brad Ingelsby.- 

Warszawa : Monolith Films, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy na nowotwory , Miłość , Przyjaźń , Rodzina , Trudne 

sytuacje życiowe , Film fabularny , Dramat filmowy 

Sygnatura:  WG-F/1696/DF 

Nowości:  2021-07 

 

 

 

Nicole (Dakota Johnson) i Matt (Casey Affleck) wiodą cudowne życie, wychowując dwójkę wspaniałych córek, 

gdy nagle na ich barki spada druzgocąca diagnoza - rak. Na wieść o chorobie Nicole, ich najlepszy przyjaciel                 

z czasów studiów Dane (Jason Segel) na czas terapii decyduje się zamieszkać wraz z nimi, by odciążyć Matta              

w codziennych obowiązkach. Pełen empatii i pozytywnej energii "wujek" Dane wnosi w życie rodziny powiew 

optymizmu, niezbędny, by przetrwać trudny okres choroby. Wraz z jej postępem przyjacielski układ, który 

początkowo miał być krótkoterminowym wsparciem, zaczyna się przedłużać, zacierając granice między przyjaźnią 

a rodziną. 
 
 
 


