
Nr 
Inw. 

Autor Tytuł 

Ilość 

kaset/ 

płyt 

Opis Uwagi 

1 Mauriac Francois Kłębowisko żmij 8 k. 

W pierwszej części bohater pisze list do żony, ponieważ chce 

ukazać jej swe prawdziwe oblicze. Analizuje ich związek, który 

szybko przestał być idyllą z powodu jej dawnej miłości, która, 

według niego, wprowadziła dystans między nimi. Widzimy, jak 

stary człowiek postrzegany przez najbliższych przez całe życie 

jako skąpiec twardo trzymający kiesę i bezduszny potwór nie 

potrafiący wyrażać uczuć, okazuje się nieszczęśliwym 

człowiekiem, ateistą, w którym drzemie często więcej dobra niż w 

jego rodzini... 

 

2 Macken Walter 
W poszukiwaniu 

ziemi sprawiedliwej 
14 k. 

Powieść o Irlandczykach walczących z Anglikami w XVII wieku. 

Powieść czyta się jak współczesną, pasjonującą, pełną przygód  

3 Macken Walter Milczący lud 16 k. 
Druga część trylogii. Pokazuje Irlandję pierwszej połowy XIX 

wieku podbitą z czasów wielkiego głodu i wielkiej emigracji.  

4 Macken Walter Palący wiatr 14 k.  Trzecia część powieści o Irlandczykacz.  

7 Verne Juliusz 
Dzieci kapitana 

Granta 
24 k. 

Pierwsza część tzw. dużej trylogii vernowskiej (Dzieci kapitana 

Granta, Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi, Tajemnicza 

wyspa). 

W czasie próbnego rejsu jachtu Duncan, należącego do lorda 

Glenarvana, złowiony został rekin. W jego wnętrznościach załoga 

jachtu znalazła tajemniczą butelkę z ukrytymi w środku 

dokumentami. Okazało się, że są to mocno zniszczone, napisane w 

trzech językach listy. Ich autor kapitan Grant informował o 

rozbiciu się przed dwoma laty jego statku i prosił o pomoc. Lord 

Glenarvan natychmiast rozpoczął poszukiwania. 

 

8 Heriat Philippe Rodzina Boussardelów 20 k. Brak opisu  

11 Christie Agata Pięć małych świnek 8 k. 

Do Herculesa Poirot zgłasza się energiczna młoda dziewczyna, 

Karla Lemarchant. Przedstawia mu ona historię swojej matki, 

Caroline Crale, która przed szesnastu laty została skazana za 

otrucie swojego męża, słynnego artysty. Karla jest głęboko 

przekonana o niewinności matki i prosi, by Poirot pomógł 

pośmiertnie oczyścić ją z zarzutów. 

 

12 Graham Greene Moc i chwała 10 k. 

„Moc i chwała”, jedna z najlepszych powieści Greene’a, powstała 

w 1940 roku. Jej akcja rozgrywa się w Meksyku w latach 

trzydziestych naszego wieku, podczas prześladowań religijnych. 

Bohaterem jest ksiądz, zmagający się ze swoją słabością i strachem 

podczas szalejącego terroru rządu Calles’a.  

Powieść znakomicie oddaje duszną atmosferę terroru i osaczenia, 

pościg za człowiekiem słabym, ogarniętym nałogiem, łamiącym 

przykazania Boskie i ludzkie, ale wiernym Bogu i swemu 

powołaniu [...]. 

 

13 Heriat  Philippe Wybrańcy losu 10 k. Brak opisu  

14 Heriat  Philippe Złote kraty 12 k. 
Dalsze losy bohaterki z powieści „Wybrańcy losu” ukazane w 

latach 1941 - 1950  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Herkules_Poirot


15 Stone Iring Pasja życia  22 k. 
Po raz kolejny Stone zajmuje się sztuką. Tym razem jego książka 

opowiada o van Goghu i pasji jego życia, czyli malarstwie.  

16 Boulle Pierre Planeta małp 6 k. 

W książce „Planeta małp”, która stała się głośna dzięki filmowi 

pod tym samym tytułem, przedstawia Boulle ciekawą koncepcję 

zamiany ról między małpą a człowiekiem w ciągu wielu wieków 

rozwoju cywilizacji różnych planet, gdzie oba te gatunki żyły obok 

siebie. 

 

17 Lowry Malcolm Pod wulkanem 19 k. 

„Pod wulkanem” to mistrzowska opowieść o ostatnim dniu życia 

Geoffreya Firmina, brytyjskiego konsula w Cuernavace (tu pod 

indiańską nazwą Quauhnahuac) w Meksyku. Tego dnia w zaduszki 

1938 roku konsul dochodzi do kresu drogi znaczonej pogrążaniem 

się w alkoholizm i poszukiwaniem absolutu. Niezwykła sceneria, 

gęsta atmosfera, splątane uczucia, nagromadzenie wizji, 

halucynacji wszystko to przenika czytającego do głębi. Powieść 

odczytywana jest jako nieporównywalna ewokacja skrajnego 

alkoholizmu, jako mistrzowska synteza mitów meksykańskich, 

chrześcijańskich i żydowskich, ale też jako alegoria upadku świata. 

 

18 Show Irwing 
Pogoda dla bogaczy 

cz. III 
19 k. 

Ambicje Aksela Jordacha zaspokoiło dorobienie się piekarni, lecz 

jego dzieci pragną czegoś więcej. Aby swe cele zrealizować, 

muszą się wyrwać z domu. Rodzina się rozprasza, każdy z 

Jordachów po swojemu szuka miejsca w życiu : Rudolf w 

interesach i polityce, Gretchen w świecie teatru i filmu, Tom, 

niespokojny duch, popada wciąż w kłopoty. Musi dorosnąć 

następne pokolenie, by rodzina zwarła szeregi i wspólnie stawiła 

czoło przeciwnościom losu. 

 

19 Kipling Rudyar Księga Dżungli  15 k. 

Zbiór opowiadań opartych na motywach indyjskich. Najważniejsza 

z nowel opowiada dzieje Mowgliego, chłopca, który zagubiony w 

dżungli, zostaje przygarnięty i wychowany przez wilczycę.The 

Jungle Book. 

 

20 Kluba Elgiusz  
Z dawnych 

zwierzeń indyjskich 
6 k. Brak opisu  

21 Joyce James Ulisses 35 k.  

Gdy "Ulisses" mimo przeszkód wreszcie ukazał się drukiem w 

1922 r., okrzyknięto go dziełem nieudanym, nieprzyzwoitym, 

niemoralnym itd. Uchodził za powieść, której porządny człowiek 

nie powinien nawet brać do ręki. Dziś, kilkadziesiąt lat później, 

jest powszechnie uznawany za arcydzieło, którego nie wypada nie 

znać. 

O czym jest "Ulisses"? Można odpowiedzieć na dwa sposoby: o 

zwyczajnym dniu Stefana Dedalusa i Leopolda Blooma w Dublinie 

na początku XX wieku albo o wszystkim. Okazuje się bowiem, że 

zwykły dzień zwykłego człowieka - który chodzi, je, rozmawia, 

załatwia różne sprawy, ale też myśli, czuje, wspomina i marzy - to 

miniatura całego ludzkiego doświadczenia. 

 

22 Balzak Honoriusz Stracone złudzenia 31 k. 

Kolejna po Ojcu Goriot powieść wielkiego francuskiego pisarza 

Honoré de Balzaca. Bohater, prowincjonalny poeta Lucjan 

Chardon, rozkochuje w sobie swoją protektorkę, dużo od siebie 

starszą, zamężną Anais de Bargeton. Razem wyjeżdżają do Paryża. 

Czy jednak konfrontacja z wielkim światem nie zmieni uczuć 

młodzieńca, a jego poezja, niezrozumiała dla wiejskiej 

arystokracji, zdobędzie uznanie w mieście? 

 



23 Szulc Maria 
Spotkania z 

podświadomością 
5 k. 

Maria Szulc biochemik z wykształcenia, w książce opisuje historię 

swych kontaktów z hipnozą i hipnologami z całego świata. 

Przedstawia też dwie metody psychoterapii: hipnozę werbalną i 

opracowaną przez siebie biostymulację. Na konkretnych 

przykładach tłumaczy na czym polegają te metody i w jakich 

przypadkach mogą być stosowane. 

 

24 Twain Mark Królewicz i Żebrak 9 k. 
Jest t powieść o przygodach dwóch chłopców - żebraka Tomka i 

angielskiego królewicza, którzy w skutek ogromnego 

podobieństwa i zbiegu okoliczności zamieniają się rolami. 
 

25 Kesey Ken 
Lot nad kukułczym 

gniazdem 
12 k. 

McMurphy, szuler, dziwkarz i zabijaka, udaje wariata, żeby się 

wykpić od odsiadywania wyroku. Pobyt w szpitalu 

psychiatrycznym jawi mu się jako dobry żart do chwili, kiedy się 

dowiaduje, że nie odzyska wolności, dopóki nie uznają go za 

"wyleczonego". Decyzja należy do Wielkiej Oddziałowej, z pozoru 

uosobienia słodyczy i dobroci, w rzeczywistości sadystki 

znęcającej się nad pacjentami. McMurphy, który dotąd buntował 

przeciwko niej chorych, nagle zaczyna rozumieć, że musi ukorzyć 

się przed nią, jeśli chce opuścić szpital. Ale czy gotów jest dać się 

pokonać bezdusznemu Kombinatowi, który złamał tyle istnień 

ludzkich? 

 

26 Soucek Ludvik 
Tajemnica ślepych 

ptaków 
9 k. 

W pierwszym tomie słynnej czeskiej trylogii SF wybuch nuklearny 

na Syberii spowodował olbrzymie szkody, ale nie pozostawił po 

sobie krateru. 
 

27 Soucek Ludvik Znak jeźdźca 7 k. 

"Znak Jeźdźca" to druga część "Tajemnicy ślepych ptaków". Akcja 

rozgrywa się na przemian w puszczy brazylijskiej i w grotach 

islandzkich, gdzie bohaterowie natrafiają na ślady pobytu gości z 

kosmosu. 

 

28 Soucek Ludvik Jezioro słoneczne 10 k. 
W nowej powieści pt "Jezior słoneczne", stanowiącej trzecią, 

samodzielną część trylogii "Tajemnica ślepych ptaków", autor 

prowadzi swoich bohaterów na Marsa... 
 

29 Moody A. Raymond Życie po życiu 5 k. 

Co to jest śmierć? Czego możemy oczekiwać po śmierci? 

Raymond A. Moody zbadał ponad sto przypadków osób, które 

doświadczyły śmierci klinicznej i potem zostały przywrócone do 

życia. Przytacza niezwykłe relacje tych, którzy byli po tamtej 

stronie i wrócili stamtąd. Wszystkie są świadectwem istnienia 

życia po śmierci fizycznej. Owe opowieści są zadziwiająco 

podobne w szczegółach, przepojone spokojem i miłością. Książka 

Moody'ego jest ponadczasowa. Wiąże nas z naszą duchowością i 

pomaga w zrozumieniu życia. 

 

30  
Poczet królów i 

książąt polskich 
23 k. brak opisu  

31 Knight Eric Lassie wróć 7 k. 
Najpiękniejsza historia o przyjaźni chłopca z psem, jaką 

kiedykolwiek napisano....  

32 Drucka Nadzieja  
Stanisław 

Moniuszko 
9 k. 

Kiedy Moniuszko zmarł, jego trumnę - jak pisze pani Kalergis do 

córki - odprowadziło na Powązki 70 000 osób w Warszawie, która 

liczyła wtedy około 350 000 mieszkańców. Na wielkiej czerwonej 

płycie nagrobnej kompozytora, tuż na tyłach kościoła Karola 

Boromeusza, wyryto tylko jedno słowo "Moniuszko", bez dat 

urodzenia i śmierci, bez podanego zawodu. To piękny symbol! 

Całą resztę powinien znać każdy Polak i wiedzieć o muzyku, 

którego dzieło weszło w krew narodu. 

 



33 Segal Erich Love story 4 k. 

Bezpretensjonalna, można nawet śmiało powiedzieć, banalna 

historia miłości dwojga młodych zawdzięcza powodzenie nie tylko 

znajomości amerykańskiego środowiska, o którym Segal pisze, ale 

także umiejętności myślenia kategoriami młodzieży w ogóle i 

dostrzegania problemów przez autora, jak również świeżości 

podejścia do "wstydliwego" dziś niejako tematu czystego, 

autentycznego uczucia. 

 

34 Fitzgerald Scott F. Wielki Gatsby 7 k. 

Romantyczna miłość, przyjaźń, amerykański sen o szczęściu i 

sukcesie dostępnym dla każdego to stereotypy, które przynoszą 

głównemu bohaterowi tej powieści , tytułowemu Gatsby'emu, 

tragiczne rozczarowanie. Miłość zniszczył kult pieniądza, przyjaźń 

okazała się pustym słowem, a sukces finansowy nie wprowadził go 

tak naprawdę do "lepszej" sfery 

 

35 Leblanc Maurice Arsene Lupin 7 k. 

Emocjonujące przygody popularnego Arsena Lupin, człowieka o 

tysiącu twarzy, ściganego przez najlepszych detektywów, który 

prześcigując swoich tropicieli inteligencją i pomysłowością z 

każdej opresji wychodzi zwycięsko. 

 

36 Leśniodorski Bogusław 
Rozmowy z 

przeszłością 
16 k. 

Próba ogólnego spojrzenia na dzieje Polski i nasze problemy 

narodowe. Autor wskazuje na ciągłość pewnych wątków w 

historii; prezentuje w jaki sposób kształtowało się nasze 

dziedzictwo kulturowe i stara się wskazać miejsce Polski na mapie 

świata. 

 

37 Jones James Stąd do wieczności 30 k. 

Powieść wielokrotnie nagradzana, ciągle wydawana na całym 

świecie, jest książką o wojsku - wojsku jako machinie; która 

odczłowiecza każdego, kto się dostanie w jej tryby; jest książką o 

ludziach, którzy nie poddają się przemocy, nie ulegają 

bezmyślności i okrucieństwu przełożonych; jest także książką o 

wielkiej miłości.  

To zarazem wstrząsające oskarżenie drylu panującego w wojsku i 

dowód na to, że człowiek z charakterem w żadnych 

okolicznościach nie traci godności. 

 

38 Duncan Isadora Moje życie 16 k. 

Sensacyjne pamiętniki znakomitej i sławnej amerykańskiej 

tancerki (1878-1927), twórczyni i żywej propagatorki nowej, 

rewolucyjnej w owych latach teorii tańca. Jednocześnie 

wzruszająca - choć nie pozbawiona egzaltacji - spowiedź kobiety 

ukazującej niezwykłe koleje swojego życia. 

 

42 Grass Gunter Blaszany bębenek 26 k.  

Blaszany bębenek, otoczony niegdyś atmosferą skandalu, będący 

obiektem nienawistnych napaści, a jednocześnie wydawany w 

milionowych nakładach na całym świecie, nagradzany, 

wszechstronnie analizowany i komentowany - jest powieścią 

uznaną za najważniejsze dzieło powojennej literatury niemieckiej. 

 

43 Kuschel L. David Trójkąt Bermudzki 9 k. 

Są to fragmenty oryginalnych raportów marynarki i lotnictwa. 

Książka omawia legendy Trójkąta i szczegółowo opisuje każdy 

przypadek. Solidna, rzetelna i atrakcyjna praca popularno-

naukowa, będąca frapującym dokumentem tworzenia się mitu. 

 

44 Sienkiewicz Henryk Pan Wołodyjowski 25 k. 

Na tym kończy się ten szereg książek pisanych w ciągu kilku lat i 

w niemałym trudzie dla pokrzepienia serc. ostatni tom 

sienkiewiczowskiej trylogii. Któż nie pamięta przemowy nad 

trumną małego rycerza..? Dla Boga, panie Wołodyjowski! Larum 

grają!.. Znakomita lektura dla czytelników w każdym wieku. 

 



45 Kraszewski Józef Ignacy Macocha 19 k. 

Czasy panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 

odludnym, starym zamczysku położonym w odciętym od świata 

rejonie Wołynia mieszka zamożny pan Salomon Dobek. O nim i 

jego przodkach miejscowi opowiadają tajemnicze i przerażające 

legendy. Szczególnie straszne tajemnice mają kryć lochy 

zamczyska. Na dynamicznie prowadzonej działalności handlowej 

dorobił się olbrzymiego majątku. Najukochańszą osobą jest dlań 

córka, Laura (Lorka) Dobkówna, która także niezmiernie kocha 

rodziciela. Lecz sytuacja jej ulegnie zmianie, gdy w dom pana 

Salomona wkroczy mieszkająca po sąsiedzku pani Sabina 

Noskowa. To kobieta zła, mściwa i przewrotna. Gdy zostaje żoną 

pana Salomona, dla Laury oznacza to czas szykan i 

niemiłosiernych prześladowań. Nie mogąc znieść życia pełnego 

upokorzeń, Laura - ku rozpaczy ojca - opuszcza dom rodzinny. Po 

wielu dramatycznych przygodach dociera do Warszawy. Trafia na 

pana Wojciecha Bogusławskiego, który w stolicy tworzy scenę 

narodową. Tymczasem przewrotna macocha knuje podstępne 

intrygi, których celem jest przejęcie majątku Dobków. 

 

46 Sienkiewicz Henryk Bez dogmatu 19 k. 

Powieść wzbudzająca żywe zainteresowanie wśród współczesnych 

pisarzowi, dziś nieco zapomniana, ustępująca miejsca bardziej 

popularnym utworom. Powstała ona w realistycznej konwencji 

XIX wieku i wbrew oczekiwaniom autora, zamiast przestrogą, 

stała się dziełem modelowym polskich dekadentów. 

 

47 Gąsiorowski Wacław  Czarny generał 15 k. 

Władysław Jabłonowski (1769-1802) jest postacią historyczną. Był 

on generałem, uczestnikiem powstania kościuszkowskiego, 

jednym z dowódców w legionach Dąbrowskiego. W powieści 

natomiast autor w dość swobodny sposób przedstawił dzieje tej 

postaci. 

 

48 Bratny Roman 
Kolumbowie 

rocznik 20 
30 k. 

"Kolumbowie" to pierwsza powojenna książka opowiadająca o 

młodych akowcach i ich codziennym życiu, ale także o tym, jak 

szli na śmierć podczas Powstania Warszawskiego. O 

dwudziestolatkach zmuszonych do podejmowania trudnych, 

nierzadko tragicznych decyzji. I angażujących się w walkę z 

Niemcami – początkowo spontanicznie, później w sposób 

zorganizowany. Kultowa powieść, która dała nazwę całemu 

pokoleniu Polaków urodzonych około roku 1920. Do 

"Kolumbów"należeli m.in. Zbigniew Herbert, Krzysztof Kamil 

Baczyński, Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz. 

Bratny nie ograniczył się tylko do ukazania bohaterów w pracy 

konspiracyjnej. W niezwykle sugestywny sposób opisał osobiste 

dramaty Jerzego, Kolumba, Zygmunta, Basi i Niteczki, 

opowiedział o ich miłościach skażonych cieniem wszechobecnej 

śmierci, o zwątpieniu i poświęceniu, o drobnych i większych 

radościach – jakby na przekór okrutnej wojennej rzeczywistości. 

Kolumbowie kochali życie – pod tym względem nie różnili się od 

współczesnej młodzieży. Choćby to przesądza o ponadczasowości 

tej prozy 

 



49 Auderska Halina Ptasi gościniec 12 k. 

Opowieść o życiu Polaka, urodzonego na Polesiu, przesiedlonego 

za Ural, który wraz z Pierwszą Armią Ludowego Wojska 

Polskiego przeszedł jej cały szlak bojowy (od Lenino do Berlina). 

Po zdemobilizowaniu, osiadł na Ziemiach Odzyskanych, gdzie 

próbował stworzyć sobie nowy świat. 

 

50 London Jack Zew krwi 4 k. 

Dla Bucka beztroskie lata szczenięce mijają z chwilą, gdy zostaje 

porwany i sprzedany poszukiwaczowi złota. Będzie musiał stawić 

czoła licznym niebezpieczeństwom, stwarzanym przez dziką 

przyrodę, ale i złych ludzi. To książka o niesamowitych 

przeżyciach dzielnego psa. 

 

51 Archer Jeffrey 
Czy powiemy 

prezydentowi 
11 k. 

Powieść wywołała protesty rodziny Kennedych. Przedstawia 

wyścig między policjantem a zamachowcami, wyścig, którego 

stawką jest życie przyszłego prezydenta USA- Edwarda 

Kennedy`ego. 

 

52 Kraszewski Józef Ignacy Stara baśń 19 k. 
Powieść, najsłynniejsza Kraszewskiego, przenosi nas w czasy 

dawnej Słowiańszczyzny. Historia miłosna jest ukazana na tle 

walk plemiennych. Popiel, jego zła żona, myszy... 
 

53 Kraszewski Józef Ignacy Strzemieńczyk 13 k. 

Utwór jest pomnikiem Grzegorza z Sanoka, jednej z 

najciekawszych osobistości XV wieku. Na drugim planie, jednak 

wystarczająco widocznie, występuje Władysław Warneńczyk, 

tragiczna postać polskiego króla, uwikłanego w niepolskie 

interesy. Wokół nich grupują się inne, znane z historii osoby, 

zmyślonych jest niewiele, w każdym razie nie odgrywają większej 

roli (z wyjątkiem rodziny Balcerów). Tło polityczne, obyczajowe i 

kulturalne jest podmalowane wystarczająco, szczególnie wdraża 

się w pamięć krakowskie środowisko uniwersyteckie, atmosfera 

przełomu umysłowego, pierwszych lat Renesansu 

 

54 Mularczyk Andrzej 
Czyim ja żyłam 

życiem 
12 k. 

10 reportaży opisujących kilkanaście sylwetek, dramatów i postaw. 

Tematami są np. dzieje dwojga ludzi, którzy poznali się w 

więzieniu, tragedia człowieka, który wydał swojego ojca, miłość, 

która przetrwała 40 lat rozłąki. 

 

55 Bedier Joseph 
Dzieje Tristana i 

Izoldy 
5 k. 

Tristan i Izolda – bohaterowie legendy celtyckiej, związanej z 

opowieściami z cyklu arturiańskiego. Jej najstarsze pisemne wersje 

pochodzą z XII wieku, a sama legenda stała się inspiracją dla wielu 

średniowiecznych utworów literatur europejskich. W najpełniejszej 

postaci została zrekonstruowana w 1900 roku przez Josepha 

Bédiera (Dzieje Tristana i Izoldy).  

Tristan z Lonii, siostrzeniec króla Kornwalii Marka, uwalnia kraj 

od irlandzkiego potwora Marhołta. W tej walce mężnego rycerza 

rani jednak zatrute ostrze miecza. Dzięki opiece Izoldy 

Jasnowłosej dochodzi do zdrowia i wraca do swojej ojczyzny. 

Wkrótce przybywa ponownie do kraju Marhołta, tym razem po 

Izoldę, przyszłą żonę króla Marka. Na statku przez pomyłkę oboje 

młodzi wypijają wino z ziołami, które matka Izoldy przygotowała, 

żeby scementować miłością związek dziewczyny ze starym 

królem. I tak Tristan i Izolda pokochali się na śmierć i życie. 

Niestety, wszystko sprzysięgło się przeciwko nim i ich uczuciu. 

Kochankowie próbują wprawdzie żyć bez siebie, ale jest to 

niemożliwe. Namiętność, która ich spala i zabija, będzie trwała 

wiecznie. 

 



56 Kownacka Maria 
Kukuryku na 

ręczniku 
1 k. 

Jest to zbiór 14 opowiadań, w których poruszane są w zabawny 

sposób tak ważne rzeczy jak: higiena osobista, szanowanie 

podręczników, posłuszeństwo czy radzenie sobie z codziennymi 

problemami. Z nich młody czytelnik dowie się dlaczego Kubuś 

zdecydował się myć ząbki, co stało się z brudkiem Grzesia i 

dlaczego pewnego dnia Petronelka strasznie wstydziła się przed 

całą klasą. Będzie też o tym... jak matematyka po klasie fika, o 

piłce psotnicy i o tym, jak dziada z babą brakowało, i co się potem 

stało! Takich ciekawostek nie można przegapić! 

 

57 Hesse Herman Wilk stepowy 10 k. 

Najsławniejsza powieść Hermanna Hessego wyrasta z atmosfery 

lat dwudziestych, z kryzysu wartości, jaki dotknął Europę między 

dwiema wojnami, a także z ówczesnej fascynacji psychoanalizą i 

jazzem. Do dziś jednak "Wilk stepowy" nie stracił na aktualności. 

Czytelniczy renesans tej książki rozpoczął się w latach 

sześćdziesiątych, kiedy to w Stanach Zjednoczonych 

zafascynowała pokolenie późniejszych hippisów i stała się wielkim 

bestsellerem. Zapis przeżyć osamotnionego artysty, Harry ego 

Hallera, frapuje obrazem natury ludzkiej, wizją obecnych w 

każdym z nas skrajności i sprzeczności a także narracją, która 

balansuje na granicy rzeczywistości i narkotycznej wizji. I właśnie 

wielość persektyw i wieloznaczna konstrukcja stanowi o jakości 

literackiej "Wilka stepowego", którego Tomasz Mann porównywał 

z "Fałszerzami" Gide'a i "Ulissesem" Joyce'a. 

 

58 Kraszewski Józef Ignacy Kordecki 19 k. 

Historia klasztoru oo paulinów na Jasnej Górze obfituje w 

dramatyczne wydarzenia, a jednym z nich jest oblężenie go przez 

Szwedów i bohaterska obrona. Kraszewski w sposób nowatorski 

na ówczesne czasy - łączy fikcję literacką z dokumentem 

historycznym - przedstawia postać przeora zakonu paulinów, ks. 

Augustyna Kordeckiego, bohatera obrony klasztoru, a jego 

fascynacja osobowością wielkiego przeora udziela się także 

Czytelnikowi. 

 

59 Capote Truman Miriam 3 k. 

Proza Trumana Capote jest niezwykle oryginalna. Opowiadania 

zawarte w tym tomie to historie dziejące się przeważnie w świecie 

na wpół tylko rzeczywistym, owiane mgiełką niezwykłości, 

niesamowitości. Ulubionymi bohaterami pisarza są dzieci, dzieci 

bardzo dziwne - jak panna Bobbit w noweli "Dzieci w dniu 

urodzin" - lub dorośli ekscentrycy, nieszczęśliwi, wykolejeni, 

mający w sobie również wiele z dziecka. W opowiadaniu 

tytułowym "Miriam", niezwykle nastrojowym, gdzie splatają się 

elementy realistyczne i fantastyczne, postać małej dziewczynki ma 

cechy wręcz demoniczne. Opowiadanie to odznaczone zostało 

nagrodą O'Henry'ego. 

 

60 Korczak Janusz 
Król Maciuś 

Pierwszy 
10 k. 

Historia małego władcy, który pragnąc uszczęśliwić wszystkie 

dzieci w swoim państwie, oddaje rządy w ich ręce. Jednak 

nowatorskie reformy nie podobają się dorosłym. Również królowie 

sąsiednich państw patrzą niechętnie na wprowadzone przez 

Maciusia zmiany. Czy młody władca zdoła obronić swój kraj przed 

najeźdźcami... 

 

61 Auderska Halina  Babie lato 14 k. 
Dalsze losy bohatera "Ptasiego gościńca", który osiadł nad Odrą, 

na polskich Ziemiach Odzyskanych.  



62 Oppman Artur 
Legendy 

warszawskie 
2 k. 

Syrena, Bazyliszek, zbójcy, złota kaczka, Kościół Panny Marii - 

oto niektóre z opowieści zawartych w książce.  

63 Brzechwa Jan 
Akademia Pana 

Kleksa 
4 k. 

Jest to pierwsza część baśniowej trylogii Jana Brzechwy, 

arcydzieło, do przeczytania którego nikogo nie trzeba zachęcać. 

Tytułową Akademię, położoną w ogromnym parku pełnym jarów i 

wąwozów, otacza wysoki mur, w którym jedna obok drugiej 

mieszczą się żelazne furtki, zamknięte na srebrne kłódeczki, a 

każda z nich to drzwi do innej bajki... Wraz z Panem Kleksem - 

niezwykłym nauczycielem i wynalazcą - bohaterowie opowieści 

odwiedzają baśniowe królestwa i przeżywają niewiarygodne 

przygody, a z każdej wyprawy wracają mądrzejsi. 

 

64 Grabowski Jan Puch, kot nad koty 4 k. 
Ciepła, zabawna opowieść o kotach (i innych zwierzakach), z 

których każdy ma inny charakter: i Puszek, i Czarnuszek, i ich 

matka - dzika kotka i jej dzieci ... 
 

67 Dostojewski Fiodor Zbrodnia i kara 22 k. 

Głównym bohaterem jest Rodion Raskolnikow, 23-letni były 

student prawa, chłopak zbuntowany przeciw porządkowi świata, 

postrzeganego przezeń jako niezgodny z rozumem. Logika 

doprowadza młodego człowieka do zbrodni - według Rodii normy 

moralne sprzeczne są z elementarnym rachunkiem i nie dotyczą w 

równym stopniu wszystkich. Sam stawa się ponad nimi - jednak 

dokonane przez niego brutalne morderstwo podważa jego wiarę we 

własne siły i predyspozycje. Wyczerpany psychicznie, nękany 

przez gorączkę i majaki, przestaje panować nad swoimi czynami. 

Nade wszystko zaś przekonuje się, że nie jest człowiekiem 

niezwykłym. Tymczasem krąg podejrzeń coraz bardziej zawęża się 

wokół niego... 

 

68 Pawlak Władysław Z księgi zamachów 15 k. 

W chronologicznym układzie książka przedstawia kulisy 

zamachów na wybitne osobistości. Rozpoczyna od sprawy 

zabójstwa pierwszego prezydenta Narutowicza w 1922 r. , a 

kończy zbrodnią Czerwonych Brygad na Aldo Moro w 1976 r. 

 

69 Taylor John 
Czarne dziury: 

koniec 
8 k. 

Co się dzieje z gwiazdą, która nie osiąga spokojnej starości jako 

gwiazda neutronowa lub karzeł? Odpowiedź, którą otrzymujemy, 

jest rzeczywiście bardzo niepokojąca: po prostu znika! Staje się 

tym, co obecnie nazywamy czarną dziurą. Podobnie jednak jak 

niewidzialny człowiek ma ona wpływ na otoczenie. Istnienie 

choćby pojedynczej czarnej dziury we wszechświecie zagraża 

naszym pojęciom czasu, przestrzeni, nieśmiertelności i wielu 

innym pojęciom składającym się na nasz obraz świata. Czarna 

dziura sprawia, że wszystkie te pojęcia wydają się całkowicie 

przestarzałe. Świat pełen pułapek czyhających na nieostrożnego 

podróżnika, gdzie dowolnie można zmieniać czas, zakrzywiać 

czasoprzestrzeń, jest z pewnością obcy i groźny dla naszych 

ziemskich umysłów. Musimy być przygotowani na stawienie czoła 

tym zmianom. 

Moc, której czarna dziura dostarczyła obcym cywilizacjom, 

pozwala wytłumaczyć wiele dziwnych świadectw historycznych - 

bogów, ich stosunków z ludźmi, rozwoju dawnych cywilizacji, 

nieśmiertelności, natury Szatana i Zła czy wyróżnionej pozycji 

Saturna w panteonie wczesnych mitologii. 

 



70 Orzeszkowa Eliza Cham 8 k. 

"Cham" (1888) to powieść obyczajowo-psychologiczna, której 

akcja rozgrywa się w XIX-wiecznej nadniemeńskiej wsi. 

Głównym bohaterem jest tytułowy "cham" - czterdziestoletni 

prosty i biedny rybak, Paweł Kobycki, obdarzony jednak dobrym 

sercem i zasadami moralnymi. Poznaje on Frankę, dziewczynę z 

dobrego i dostatniego domu, która, pierwszy raz służąc u państwa, 

została uwiedziona przez pana domu, co sprawiło, że całą swoją 

złość wylewała na otoczenie, przez co nieustannie była zwalniana 

z kolejnych miejsc pracy, oraz na ciągle nowych i porzucanych 

kochanków. Paweł postanawia ożenić się z dziewczyną, mając 

nadzieję, że w ten sposób uratuje kobietę od upadku moralnego... 

 

71 Mickiewicz Adam Pan Tadeusz 12 k. 

Jest to historia szlachecka z roku 1811 i 1812. Jeden z najbardziej 

znanych utworów Adama Mickiewicza.W Soplicowie na Litwie 

Sędzia właśnie gości szlachtę, która przyjechała do niego w 

związku z procesem o zamek między Soplicami i Horeszkami. Po 

zakończeniu szkoły w Wilnie wraca też jego bratanek, młody 

Tadeusz. Czy perypetie miłosne beztroskiego młodzieńca 

zakończą się szczęśliwym małżeństwem? Czy uda się wzniecić 

powstanie na Litwie? Jak zakończy się spór między Soplicami i 

zaściankiem dobrzyńskim? 

 

72 Uhnak Dorothy Policjanci 22 k. 

W "Policjantach" autorka opisuje barwnie i żywo rodzinę 

nowojorskich stróżów prawa pochodzenia irlandzkiego, 

O'Malleyów, dzieje jej trzech pokoleń, odrębność, dumę, i 

wierność własnym ideałom (...). Czytelnik znajdzie tu też 

interesujący i dość egzotyczny dla nas obraz życia w Nowym 

Jorku w latach trzydziestych, czterdziestych i na początku lat 

siedemdziesiątych. 

 

74 Gogol Mikołaj Martwe dusze 12 k. 

Najbardziej znana powieść autorstwa Mikołaja Gogola. 

Do miasta N., gdzieś hen na rosyjskiej prowincji, przyjeżdża Paweł 

I. Cziczikow. Cel jego wizyty jest zgoła niecodzienny - zamierza 

kupić... zmarłych niedawno chłopów pańszczyźnianych, którzy 

jeszcze figurują w księgach ostatniego spisu powszechnego. 

 

75 Prus Bolesław  Anielka 8 k. Klasyczna opowieść z czasów pozytywizmu.  

76 Forsyth Frederick Dzień szakala 15 k. 

Początek lat 60. Po kolejnym nieudanym zamachu na prezydenta 

Francji Charlesa de Gaulle'a organizacja terrorystyczna OAS 

wynajmuje zawodowego zabójcę. Tajemniczy Anglik posługujący 

się pseudonimem "Szakal", układa misterny plan zamachu. O 

zamiarach OAS dowiadują się służby specjalne. Ale jak ścigać 

mordercę, skoro nikt nie wie, jak wygląda, jakim nazwiskiem się 

posługuje, gdzie przebywa? Rozpoczyna się dramatyczny 

pojedynek pomiędzy bezwzględnym i nieprzeciętnie inteligentnym 

zabójcą a skrępowanym przez biurokrację komisarzem Claude'em 

Lebelem. Szakal z łatwością wymyka się z kolejnych pułapek... 

 

77 Jurgielewiczowa Irena 
O chłopcu, który 

szukał domu 
6 k. 

Literatura dziecięca. Opowieść o chłopcu, który wyrusza w 

niezwykłą podróż. Osierocony w czasie wojny, wyrusza na 

poszukiwanie dzieci wdowy, u której znalazł schronienie. Niewiele 

pamiętam, ale to jedno z cudniejszych wspomnień z dzieciństwa. 

 



78 Vonnegut Kurt Pianola 15 k. 

Pianola, debiutancka powieść Kurta Vonneguta, to znakomicie 

napisana antyutopia w kostiumie science fiction i - mimo upływu 

półwiecza od jej publikacji - nadzwyczaj aktualna satyra na 

społeczeństwo zafascynowane komputerami i automatami, a 

lekceważące wartości humanistyczne. Ameryka po "drugiej 

rewolucji przemysłowej". Maszyny zastępują człowieka w coraz to 

nowych dziedzinach - od pracy fizycznej do pracy umysłowej z 

planowaniem na skalę państwa włącznie. Decydowanie o jednostce 

i przyszłości społeczeństwa to także ich zadanie. Paul Proteus 

wywodzi się z kasty doktorów - ludzi jak dotąd nie zastąpionych 

maszynami. Przed nim obiecująca przyszłość, jednak porzuca to 

życie, a co więcej przyłącza się do buntu tych, którzy chcą 

powrotu dawnego stanu rzeczy. Pod wpływem kolegi, również 

członka najwyższej kasty w tym technotronicznym społeczeństwie, 

Proteus w końcu podejmuje akty terrorystyczne skierowane 

przeciwko temu bezdusznemu i w gruncie rzeczy nieludzkiemu 

ładowi. 

 

79 Forsyth Frederick Psy wojny 16 k. 

Złoża platyny odkryte w biednej afrykańskiej republice Zangaro 

przyciągają groźnych rywali. Bezwzględny i cyniczny prezes 

wielkiego koncernu górniczego z Londynu zleca najemnikom 

zorganizowanie przewrotu politycznego w Zangaro. Do walki o 

eksploatację cennego metalu stają również Rosjanie. Dowódca 

najemników Cat Shannon postanawia jednak sam rozstrzygnąć 

niebezpieczną grę. 

 

80 Bronte Emily Wichrowe wzgórza 11 k. 

Jak tu nie dziwić się wiktoriańskim krytykom, którzy uważali 

wspaniałą powieść Emily Brontë za ekscentryczną, a nawet 

brutalną. Nigdy jeszcze (i chyba nigdy później) taka opowieść o 

wszechpotężnym, niszczącym uczuciu i zgubnej namiętności nie 

wyszła spod pióra żadnej kobiety. To dzieło wyobraźni czerpiącej 

z mitycznego świata posępnych i wietrznych wrzosowisk 

Yorkshire; to również dzieło niewinności - bowiem autorka 

przedstawia w nim zło w czystej postaci, jakie nie zdarza się w 

świecie ludzi. wartość artystyczna Wichrowych Wzgórz stawia tę 

powieść w rzędzie arcydzieł literatury. 

 

81 Świrko Stanisław 
O Popielu, którego 

myszy zjadły... 
2 k. 

Niniejszy tomik jest pierwszym z cyklu małych zbiorów podań, 

legen i baśni związanych w Wielkopolską. W obecnym oraz w 

kolejnych tomikach zaprezentowane zostaną najciekawsze, 

najbardziej znane i typowe utwory z ludowej twórczości ziemi 

wielkopolskiej. Mówią one o jej dawnych dziejach - baśniowych i 

historycznych, o władcach, książętach, rycerzach i ludziaj tej 

ziemi, o niezwykłych wydarzeniach i dziwnych zjawiskach, o 

zatopionych dzwonach i osiedlach, zaklętych skarbach, o diabłach 

i rusałkach oraz o tych wszystkich dawnych historiach, które 

zachowały się w pamięci pokoleń i były przekazywane ustnie a 

następnie zostały spisane w księgach. 

 

82 Kulmowa Joanna 
Serce jak złoty 

gołąb 
3 k. 

Pięć baśni nawiązujących do tradycji ludowej o wspólnej 

wymowie - sprzeciw wobec spustoszenia jakie niesie z sobą  

wielka nienawiść. 
 



83 Kipling Rudyard Takie sobie bajeczki 4 k. 

Zbiór zabawnych opowiadań, w których autor tłumaczy dzieciom 

(napisał je dla swojej córki), dlaczego świat wygląda i działa tak a 

nie inaczej. Chyba najbardziej znane to Słoniątko, o tym jak 

powstała trąba słonia, Kot, który zawsze chadzał własnymi 

drogami, o tym, jak w dawnych, dawnych czasach kot chytrze 

zapewnił sobie miejsce przy ognisku w jaskini pierwszych ludzi. 

 

84 Puszkin Aleksander  Poezje wybrane 1 k. brak opisu  

85 Pertasca Francesco  Wybór sonetów 1 k. brak opisu  

86 Parandowski Jan  
Przygody 

Odyseusza 
2 k. 

Przygody Odyseusza i zawarta w tym tomie Wojna trojańska - 

utwory napisane specjalnie dla młodzieży na podstawie Iliady i 

Odysei Homera - stanowią przykład doskonałej popularyzacji 

arcydzieł literatury klasycznej. 

 

87 Rodziewiczówna Maria  Wrzos 9 k. 

Banalna, zdawałoby się, historia małżeńska: egoistyczny i 

bezwzględny mąż, szlachetna i skromna żona, z woli ojca 

wyrwana z wiejskiego dworu i wrzucona pomiędzy warszawskie 

wyższe sfery przełomu wieków. W tle galeria wielkoświatowych 

birbantów, kobiet fatalnych, panien na wydaniu, poczciwych 

plotkarek i cynicznych oszczerców. On powoli dojrzewający do 

miłości i małżeństwa, ona pełna poświęcenia, ale ze 

wspomnieniem młodzieńczej miłości w sercu. I nieoczekiwany, 

gorzki finał, nie pozostawiający nawet cienia nadziei na 

zadośćuczynienie krzywdom i ukaranie obojętności i pychy. 

 

88 Orzeszkowa Eliza  Nad Niemnem 22 k. 

XIX-wieczna powieść polska. Dzieje miłości Jana i Justyny 

ukazane na tle panoramicznego obrazu życia ziemiaństwa 

polskiego w dolinie nadniemieńskiej, zagrożonego przez 

popowstaniową politykę caratu, jednak mocno trzymającego się 

ziemi. Trudom codziennego życia bohaterów patronuje przyroda 

 

89 Witkiewicz Stanisław Ignacy Pożegnanie jesieni 19 k. 

W tej szyderczej tragikomedii miłosnej Witkacy poddaje 

mistrzowskiej analizie zmienne stany umysłu i sprzeczne odruchy 

wynikające z perwersyjnej psychopatologii, będącej podłożem 

działań wszystkich jego postaci. Ich reakcje fizjologiczne i 

emocjonalne są wzajemnie splecione z wyznawanymi teoriami 

narządy płciowe, serce czy głowa różne ośrodki władzy często 

zdobywają przewagę w niespodziewanych i nieodpowiednich 

chwilach, niwecząc ludzką godność i prawość i doprowadzając do 

najbardziej groteskowych skutków (Daniel C. Gerould) 

 

90 Żeromski Stefan Przedwiośnie 13 k. 

Przedwiośnie+ ostatnia powieść Żeromskiego prezentuje 

panoramiczny obraz państwa polskiego odradzającego się po 

latach niewoli. Głównym bohaterem swego utworu o młodej 

ojczyźnie pisarz uczynił człowieka równie młodego 

 



91 D'arcy Paula Listy do Sary 3 k. 

Pamiętniki autentycznego dziennika, który autorka zaczęła pisać 

oczekując dziecka. Zawarła w nich prawie całe życie, radość, 

szczęście spełnionych nadziei, pustkę i rozpacz, pogodzenie się z 

rzeczywistością i zmartwychwstaniem nadziei. 

 

92 Konopnicka Maria  
U źródeł i inne 

nowele 
10 k. 

Wybór nowel, w którym znajduje się m. in. opowiadania będące 

lekturą szkolną.  

93 Molier Świętoszek 2 k. 

Autor "Świętoszka", najwybitniejszy komediopisarz francuski, a 

zarazem aktor i dyrektor teatru, pięć lat walczył o wystawienie 

swojej sztuki na scenie - pokazał ją królowi w 1664 roku, 

natomiast publiczności dopiero w roku 1669. Tak bardzo utwór ten 

bulwersował współczesnych ostrym, krytycznym obrazem 

obyczajowości XVII-wiecznej Francji.  

W tym znakomitym studium obłudy obok postaci głównego 

bohatera przedstawił też Molier barwną galerię typów 

uosabiających wieczne ludzkie wady oraz zbudował misterną, 

nasyconą komizmem intrygę. Jego teatr miał uczyć - bawiąc. I do 

dziś skutecznie odgrywa tę rolę. 

 

94 Benoit Pierre Atlantyda 8 k. brak opisu  

95 Wojtyszko Maciej 
Saga rodu 

Klaptunów 
3 k.  brak opisu  

96 Bruner - Tlant Emma  
Pięć wielkich religii 

świata 
6 k. 

Hinduizm, buddyzm, islam, judaizm, chrześcijaństwo - pięć haseł, 

które łączy religijny mianownik, a które tak bardzo różnią się co 

do treści swych doktryn religijnych, swoich kultur, swoich historii. 

Ich dotychczasowa przeszłość to przeważnie dzieje sporów, waśni, 

nietolerancji, prześladowań, otwartych wojen. Tak było. Ale czy 

tak być musiało i czy tak być musi? Czy wyznawcy tych wielkich 

religii nie mogą - zamiast rywalizować ze sobą- uczyć się 

wzajemnie od siebie, wspólnie szukać różnych dróg, które 

prowadzą przecież do jednego Boga wszystkich ludzi i całego 

stworzenia? I właśnie na to pytanie starają się odpowiedzieć 

autorzy prezentowanych tu wypowiedzi. Chociaż w takim 

zakresie, jaki jest dostępny w niniejszej publikacji, nie jest i nie 

może to być odpowiedź wszechstronna i wyczerpująca, książka 

dostarcza ogólnej orientacji, ukazuje już obecnie możliwości i 

nadal istniejące przeszkody, czy utrudnienia na tej ekumenicznej 

drodze, która coraz wyraźniej staje się znakiem naszych obecnych 

czasów. 

 



97 Lindgren Astrid Fizia Pończoszanka 4 k. 

Pippi nie chodzi do szkoły, jest wielką kłamczuchą i stanowczo 

lepiej sobie radzi ze złodziejami niż na proszonym podwieczorku – 

ale za to ma bardzo dobre serce! "Przygody Pippi" to elegancko 

wydany zbiór znanych i lubianych opowieści Astrid Lindgren o 

najsilniejszej i najbardziej niesfornej dziewczynce świata. Zawarte 

w nim trzy tomy przygód rudowłosej siłaczki, czyli "Pippi 

Pończoszanka", "Pippi wchodzi na pokład" oraz "Pippi na 

Południowym Pacyfiku", to klasyka w najlepszym wydaniu. Ta 

piękna edycja z oryginalnymi ilustracjami Ingrid Vang-Nyman 

może być idealnym prezentem na każdą okazję! 

 

98 Lindgren Astrid 
Fizia Pończoszanka 

wchodzi... 
4 k. III część przygód Fizi Pończoszanki  

100 Shaw Irwin 
Pogoda dla bogaczy 

cz. I i II 
37 k. 

Ambicje Aksela Jordacha zaspokoiło dorobienie się piekarni, lecz 

jego dzieci pragną czegoś więcej. Aby swe cele zrealizować, 

muszą się wyrwać z domu. Rodzina się rozprasza, każdy z 

Jordachów po swojemu szuka miejsca w życiu : Rudolf w 

interesach i polityce, Gretchen w świecie teatru i filmu, Tom, 

niespokojny duch, popada wciąż w kłopoty. Musi dorosnąć 

następne pokolenie, by rodzina zwarła szeregi i wspólnie stawiła 

czoło przeciwnościom losu. 

 

101 Sienkiewicz Henryk Qvo vadis 25 k. 

Głównym wątkiem powieści jest miłość Winicjusza i Ligii. Należą 

oni do dwóch odrębnych światów: Winicjusz jest patrycjuszem 

rzymskim, Ligia zakładniczką pochodzącą z barbarzyńskiego 

plemienia Ligów, a także chrześcijanką. Wątek miłosny, będący w 

pełni fikcyjnym, posiada liczne zwroty akcji: ucieczkę Ligii, jej 

poszukiwania przez Winicjusza, próbę porwania, przemianę 

Winicjusza i przyjęcie przez niego chrztu, wreszcie uwięzienie i 

cudowne ocalenie na arenie. Kolejny wątek powieści, historyczny, 

skupia się na osobie rzymskiego cezara Nerona, a także 

prześladowaniach i szerzeniu się wiary chrześcijańskiej. Istotną dla 

utworu postacią jest także Petroniusz. Patrycjusz rzymski, bliski 

doradca Nerona, wyrocznia smaku i elegancji stanowi symbol 

odchodzącej kultury antycznej. Balansujący na krawędzi życia i 

śmierci, krytykuje pomysł Cezara i przegrywa. Tak jak zaczął, 

kończy akcję umierając samobójczo w ramionach ukochanej 

Eunice. Najbardziej tragiczną i jednocześnie komiczną postacią 

jest Chilon Chilonides. Nie ma zasad moralnych i jest gotów 

sprzedać niewinnego. Jednak i w nim zachodzi poważna zmiana, 

na końcu umiera na krzyżu w obronie tych, których wydał 

chrześcijan. Punkt kulminacyjny stanowi walka Ursusa z bykiem. 

Pokonanie zwierza oznacza szczęśliwe zakończenie. Odtąd Ligia, 

Winicjusz i Ursus są pod opieką ludu rzymskiego. Ten moment 

symbolizuje także odwrót sympatii Rzymian od Nerona i 

zwrócenie się ku chrześcijanom. 

 



102 Pawlikowska - Jasnorzewska M. Powrót mamy 1 k. brak opisu  

103 Lorfing Hugh 
Cyrk doktora 

Dolittle 
9 k. 

Początkowo doktor Dolittle pragnął tylko tak długo wystawiać na 

pokaz dwugłowe zwierzę, aby zapłacić marynarzowi za wynajęty 

statek, który rozbił się u wybrzeży Afryki. Jednak dzięki temu, że 

potrafił rozmawiać ze zwierzętami, kochał je i rozumiał, został 

dyrektorem cyrku, który zyskał ogromną sławę. Zanim jednak do 

tego doszło, doktor, wspomagany przez swoich czworonożnych 

przyjaciół, pomógł foce Zofii uciec z cyrku pana Blossoma, a także 

założył schronisko dla emerytowanych koni. Trupa doktora 

Dolittle odniosła spektakularny sukces dzięki "Pantomimie 

zwierząt z Puddleby", wystawionej tylko z udziałem zwierząt, bez 

tresowania ich, lecz dzięki wykorzystaniu ich wrodzonych 

zdolności. 

 

104 Perria Antonio Okrutni Sforzowie 11 k. 
Oparta na dokumentach i opowieściach kronikarzy historia rodu 

sfarzów z XVI wieku jest próbą historycznej rekonstrukcji faktów 

na użytek szerokiego kręgu czytelników. 
 

105 Rowecka Mielczarska Irena 

Ojciec - 

Wspomnienia córki 

... 

17 k. 

Biografia gen. Stefana Grota-Roweckiego widzianego oczami jego 

córki. Książka ukazuje postać komendanta AK nie tylko jako 

wzorowego żołnierza i dowódcę, ale także jako troskliwego ojca, 

człowieka mocno związanego ze swoją rodziną. 

 

106 Lindgren Astrid 

Fizia na 

południowym 

Pacyfiku 

3 k. Dalsze losy dziewczynki  

107 Guin K. Le Urszula  
Zewsząd bardzo 

daleko 
3 k. 

Powieściopisarka amerykańska. Córka znanego antropologa 

Alfreda L. Kroebera (śladem panieńskiego nazwiska jest litera K 

po imieniu) i wywodzącej się z polskiej rodziny Krakowów 

badaczki indiańskiego folkloru i pisarki Theodore Kroeber. 

 

108 Greene Graham 
Pożycz nam męża, 

Poopy 
5 k. 

Pożycz nam męża, Poopy to zbiór 12 opowiadań, opublikowany po 

raz pierwszy w Wielkiej Brytanii w 1967 roku. Każda z tych 

pikantnych historyjek bawi, a zarazem zmusza do refleksji. 

Kolejny raz Greene okazuje się mistrzem w tworzeniu barwnej 

galerii postaci, jakby wzietych prosto z życia. 

 

109 Jerszow Piotr P. Konik Garbusek 3 k. 

Przepiękna i pouczająca bajka. Wesoła opowieść o przygodach 

czarodziejskiego konika Garbuska, jego przyjaciela Wani oraz 

niezbyt mądrego Cara. Bohaterowie przeżywają niezwykłą podróż, 

pełną niebezpieczeństw, ale dzięki odwadze i pomocy czarów 

wszystko kończy się szczęśliwie. 

 



110 Fowles John Mag 31 k. 

Bohater książki, młody Anglik Nicholas Urfe, przyjmuje 

stanowisko nauczyciela na pewnej greckiej wyspie, gdzie 

zaprzyjaźnia się z właścicielem najwspanialszej posiadłości. 

Przyjaźń z milionerem wprowadzi młodzieńca w świat 

prawdziwego koszmaru. z każdym dniem rzeczywistośc i fantazje 

coraz bardziej się mieszają, a Urfe staje się nieświadomym 

aktorem prywatnego teatru bogacza. 

 

111 Clavell James Król szczurów 15 k. 

Życie w obozie jenieckim Changi na Singapurze polegało na 

ciągłej walce o przetrwanie. Każde jajko, które stanowiło 

największe źródło witamin, było dla więźniów na wagę złota. Na 

samym ryżu, którego i tak było jak na lekarstwo, nie dało się 

pociągnąć nawet tygodnia. Szerzące się czerwonka i malaria 

powodowały, że pękający w szwach obozowy szpital był 

najczęściej odwiedzanym miejscem każdego żołnierza. Był jednak 

Król. Król potrafił dopasować się do tej sytuacji. Jako jedyny w 

obozie miał własną kurę i ważył trzydzieści kilogramów więcej od 

reszty niedobitków. Umiał robić interesy. Był pośrednikiem w 

transakcjach pomiędzy więźniami a strażnikami. Zarobione 

pieniądze stawiały go na tronie wśród dwóch tysięcy jeńców, a 

jednocześnie potęgowały ich najszczerszą nienawiść do Króla. 

 

112 Szklarski Alfred 
Tomek na tropach 

Yeti 
13 k. 

W książce opisane są losy Tomka Wilmowskiego, który 

uczestniczy w niesamowitych wyprawach, często stając twarzą w 

twarz z wieloma niebezpieczeństwami. W te niezwykłe przygody 

wplecione jest historia odkryć dokonywanych przez polskich 

podróżników. Dzięki wspaniałemu stylowi pisarskiemu Alfreda 

Szklarskiego książka jest bardzo atrakcyjną i łatwą lekturą dla 

młodych Czytelników już od wielu lat, zyskując wciąż 

zainteresowanie nowych pokoleń. 

 

113 Kakuzo Okakura Księga herbaty 3 k. 
Esej traktujący o japońskim, a raczej wschodnim sposobie 

myślenia, filozofii, escetyce i sztuce.  

114 Słowacki Juliusz 
Lilla Weneda. 

Fantazy 
3 k. 

Tragedia podbitego narodu Wenedów przedstawiona jest w 

utworze w stylistyce bliskiej mitologii celtyckiej, osjanizmowi i 

mitologii nordyckiej. W celu zdemaskowania postaw upadłych 

moralnie bohaterów utworu, instytucji i grup społecznych, poeta 

posłużył się elementami groteski (pomimo wierności zasadom 

budowania tragedii). Słowacki w tym dziele nawiązał do 

propagowanej wtedy przez historyków teorii podboju, która 

wyjaśniała źródła struktury narodu polskiego i dwoistość jego 

istoty. Powstał po upadku powstania 1830, z tej perspektywy poeta 

nadaje dodatkowe znaczenie ówczesnej sytuacji Polaków i ukazuje 

sens dziejów narodowych. Klęski dopatruje się w braku 

bohaterstwa, fatalizmie dziejowym, dwoistości ideowej narodu i 

jego oczekiwaniu na niezwykłe przemiany. Nadzieję poeta widzi 

jedynie w heroicznej ofierze. 

 



115 Nesbit Edith 
Poszukiwacze 

skarbów 
3 k. 

Pełne humoru przygody sześciorga rodzeństwa, które postanawiają 

znaleźć skarb, aby odbudować dawną świetność rodziny.  

116 Chotomska Wanda 
Muzyka Pana 

Moniuszki 
1 k. 

Książka jest opowieścią o życiu i twórczości Stanisława 

Moniuszki, uzupełnioną wierszami poetki.  

117 MacLean Alistair H.M.M. Ulisses 12 k. 

Okręt widmo, prawie legenda. "Ulisses" był nowym okrętem, lecz 

się postarzał w rosyjskich konwojach i na arktycznych patrolach. 

Był tam od pierwszej chwili. Nie znał innego życia. Początkowo 

działał w pojedynkę, eskortując statki lub grupy złożone z dwóch, 

trzech frachtowców. Później współdziałał z korwetami i fregatami, 

a obecnie nie ruszał się bez swojej eskadry 14 Grupy 

Lotniskowców Osłonowych. 

Lecz naprawdę "Ulisses" nigdy nie żeglował samotnie. Śmierć - 

nieodstępna jego towarzyszka - była przy nim. Kładła swój palec 

na zbiornikowcu i wyzwalała piekło wybuchu wysokooktanowej 

benzyny; dotykała frachtowca łamiąc mu kręgosłup niemiecką 

torpedą i posyłała na dno wraz z ładunkiem wojennego sprzętu; 

przechodziła nad niszczycielem i ten na pełnych obrotach maszyn 

wrzynał się w szaroczarne głębiny Morza Barentsa; sięgała po 

niemiecką łódź podwodną, wyrzucała ją na powierzchnię pod 

niszczący ogień lub spychała powoli pod wodę... 

Gdziekolwiek płynął "Ulisses", tam szła śmierć. Lecz jego nie 

imała się. Miał szczęście. Szczęśliwy okręt, okręt widmo, którego 

domem był Ocean Lodowaty. 

 

118 Nałkowska Zofia  Medaliony 2 k. 

Medaliony to zbiór opowiadań. Są one oparte na faktach. Książka 

jest wstrząsająca, dla ludzi o mocnych nerwach. 

Tytuły opowiadań: 

* Profesor Spanner 

* Dno 

* Kobieta Cmentarna 

* Przy torze kolejowym 

* Dwojra Zielona 

* Wiza 

* Człowiek jest mocny 

* Dorośli i dzieci w Oświęcimiu 

 

119 Kamieńska Anna Wybór poezji 2 k. brak opisu  



120 Wyspiański Stanisław Wesele 3 k.  

"Wesele" zostało zainspirowane prawdziwym wydarzeniem: 

ślubem poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną. 

Wyspiański deprecjonuje i obala mity narodowe, krytycznym 

okiem patrzy na możliwość sojuszu poszczególnych warstw 

społecznych, wyjaskrawia antagonizmy klasowe, narodowościowe, 

religijne. 

 

121 Dąbrowska Maria Na wsi wesele 4 k. 

Tytułowe opowiadanie było w latach pięćdziesiątych śmiałą próbą 

podjęcia w literaturze tematów przemilczanych. Kreśli w nim 

autorka obraz powojennej wsi polskiej, otwarcie poruszając 

problemy jej mieszkańców, ich niepokój i nieufność wobec 

przemian społeczno-politycznych. 

 

122 Chandler Raymond Wysokie okno 8 k. 

Z prywatnej kolekcji ginie rzadka moneta, tzw. Dublon Brashera. 

Właścicielka kolekcji oskarża o kradzież swoją synową, której nie 

cierpi, a która zniknęła mniej więcej w tym samym czasie co 

dublon. Zatrudnia Marlowe'a, ponieważ nie chce, by sprawa 

nabrała rozgłosu. Okazuje się, że wokół tej sprawy jest wiele 

wątków pobocznych... 

 

123 Berkeley Anthony Zatrute czekoladki 7 k. Brak opisu  

124 Tolkien J. R. R.  
Hobbit czyli tam i z 

powrotem 
11 k. 

Piękna poetycka baśń o Hobbitach, istotach niesamowitych. Autor 

na tle staroangielskich ballad stworzył fascynujący świat 

wyobrażeń. Stała się bestsellerem światowym z gatunku fantastyki. 
SF 

126  
Język niemiecki w 

radiu cz. II 
10 k. Brak opisu  

127  
Język niemiecki w 

radiu cz.III 
9 k. Brak opisu  

128 Cheering S. Lot 1-2-1 6 k. 

Lot do Paryża. Do porwania dochodzi już na lotnisku. 

Starannie opracowane procedury nie przynoszą żadnego efektu. 

Wydarzenia przybierają nieoczekiwany, nadzwyczaj dramatyczny 

przebieg ... "Niemal wszystkie wydarzenia i osoby w tej książce są 

autentyczne. Prawdziwa jest także większość dialogów i 

poszczególnych sytuacji. Georgowi - jeśli w ogóle tak właśnie on 

się nazywa - jestem winien szczególne podziękowania za 

odsłonięcie tajników jego pracy." 

 

129 Lofting Hugh 
Ogród zoologiczny 

doktora Dolittle 
6 k.  

Kolejna powieść z cyklu o przygodach doktora Dolittle i jego 

zwierzyńca, z którym doktor porozumiewa się językami zwierząt.  

130 Lofting Hugh 
Poczta Doktora 

Dolittle 
8 k. 

Znany z poprzedniego tomu cyklu, Podróży doktora Dolittle’a, 

dwugłowiec, niezwykle rzadko spotykany gatunek zwierzęcia, po 

długim pobycie w Anglii zaczynał tęsknić za Afryką. Choć bardzo 

lubił doktora i nie myślał go opuszczać, to jednak pewnego 

zimowego dnia, a było wtedy mroźno i nieprzyjemnie, spytał, czy 

doktor nie wybrałby się do Afryki na tydzień bądź dwa. 

 



131 Lofting Hugh 
Podróże  Doktora 

Dolittle 
9 k. 

Doktor Dolittle wyrusza na wyprawę do odległych krain, podczas 

której czekają go zdumiewające przygody. Towarzyszy mu jako 

asystent Tomek Stubbins i to właśnie on snuje opowieść o tej 

ekscytującej podróży. 

 

132 Górska Halina 
Chłopcy z ulic 

miasta 
3 k. 

Lwów w latach trzydziestych. Działalność świetlicy, do której 

uczęszczali chłopcy gazeciarze i inne dzieci z nizin społecznych. 

Wielka wartość przyjaźni. 
 

133 Jaworczakowa Maria 
Jacek, Wacek i 

Pankracek 
2 k. 

Jacek, Wacek i Pankracek właśnie zaczęli pierwszą klasę. A w 

szkole tyle się dzieje ! Chłopcy poznają nowych kolegów, 

doświadczą trudów, ale i przyjemności nauki i dowiedzą się, jak 

ważne jest, by sobie nawzajem pomagać. 

 

134 Kopczyński Edward Miłość i medycyna 21 k. 
Analiza problemów rozpadającego się małżeństwa widziane 

oczyma mężczyzny na tle współczesnych zagadnień.  

135 Papuzińska Joanna  
Nasza mama 

czarodziejka 
1 k. 

Nasza mama wygląda całkiem zwyczajnie. Lubi się z nami bawić i 

zawsze nam pomaga, kiedy coś jest nie tak. Wczoraj w nocy 

ulepiła z ciasta kawałeczek rożka, który obłamał się księżycowi. 

Wielkoludowi z naszego podwórka też pomogła a znów bawi się z 

nami na podwórku. Bo to był po prostu mój nadęty kolega! A 

kiedy potwór zajrzał do naszego okna podczas kolacji a 

poczęstowała go sałatą. 

 

136 Sing Miao 
Wyznania chińskiej 

kurtyzany 
9 k. 

"Tak więc siedziałyśmy z mordercami naszych przyjaciół pijąc na 

komendę ohydny zbożowy alkohol, pozwalając się pieścić i 

przyciskać, wdychając ich zionące wódczanym odorem oddechy. 

Zastraszone, mdlejące z obrzydzenia, nie mówiłyśmy nic, nie 

opierałyśmy się, jak gdyby czarodziej przeobraził nas w lalki." 

 

137 Wells h. George Wehikuł czasu 5 k. 

Młody naukowiec ma jedną pasję: podróże w czasie. I pewnego 

dnia udaje mu się skonstruować wehikuł, którym można 

przemierzać Krainę Czasu. Wyrusza w podróż i przenosi się w rok 

802 701... 

 

138 Błok Aleksander Wybór poezji 1 k. Brak opisu  

139 Brandys Kazimierz Matka Królów 6 k. 

Matka Królów to mikro-saga o warszawskiej rodzinie robotniczej. 

Autorowi udało się dotrzeć do „jądra ciemności” rodzącego się 

wówczas nowego systemu społecznego, który – jak w antycznej 

tragedii – najpierw doprowadza do upadku, a potem unicestwienia 

własne dzieci. W skondensowanej narracji śledzimy przedwojenne, 

wojenne oraz tuż powojenne dzieje Łucji Król oraz jej czterech 

synów, których los zetknął z prostolinijnym komunistą Wiktorem 

Lewenem. Opowieść doskonale oddaje aurę polityczną późnych lat 

50. XX wieku – czasu zawiedzionych, lecz nie przekreślonych 

jeszcze nadziei. 

 

140 Janson Tove Zima Muminków 4 k. 

Seria ciesząca się w wielu krajach nieustającą popularnością. Świat 

Muminków to dolina, w krórej różne tajemnicze postacie - 

Paszczaki, Ryjek, Włóczykij, Mała Mi - wiodą życie dziwnie 

podobne do zwykłego, a jednak wypełnione baśnią. 

Najważniejszym miejscem jest dom Mamusi i Tatusia Muminka: 

tu każdy może liczyć na pomoc i przyjażń. 

 



141  Zagórski Leonard Inkarnacja 20 k. 

"Inkarnacja" Leonarda mówi o dylemacie człowieka 

przymuszonego do popełnienia zbrodni i wbrew swej woli 

wcielonego w swoją ofiarę. Finał tego dramatu wyreżyserować 

mogły tylko złośliwość rzeczy martwych oraz nieprzewidziany, ale 

zawsze możliwy zbieg okoliczności. Akcja tej fascynującej 

powieści toczy się na wodach Oceanu Spokojnego, w Australii, 

Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech - rozległe 

są geografia i środowiska, w jakich się rozgrywa. Wbrew opinii 

niektórych krytyków, nie jest to powieść sensacyjna w potocznym 

tego słowa rozumieniu. 

 

142 Hoffman E.T.A. 
Dziadek do 

orzechów 
3 k. 

Niezwykła to baśń i tak dziwna, że mała Klara, która jej słucha, 

sama już nie wie, co jest prawdą, a co bajką. Czy orzech Krakatuka 

naprawdę przywróci urodę księżniczce Pirlipacie, zaczarowanej 

przez mściwą Mysibabę? I czy Król Czekoladowy, władca 

cudownej krainy z Jeziorem Róż, Gajem Konfiturowym i 

Pomarańczowym Potokiem, nie jest tylko snem? 

 

143 Nałęcz Tomasz, Nałęcz Daria 
Józef Piłsudski - 

legendy i fakty 
11k. 

Autorzy przedstawiają legendę, jaka otaczała marszałka i ukazują 

fakty,  obrazujące prawdziwie jego postać. ` 

144 Nienacki Zbigniew 
Raz w roku w 

Skiroławkach 
30 k. 

Powieść o wsi na Mazurach, w której przeplatają się wątki 

obyczajowe, kryminalne, psychologiczne, autobiograficzne i z 

obszaru integracji po II wojnie światowej. Nawiązuje też do 

mazurskich legend (kłobuk - demon opiekujący się domowym 

ogniskiem, przyjmujący postać zmokłej kury, można go 

"wyhodować" zakopując pod progiem domu martwy płód). Nie 

brakuje też dosłownych opisów seksualnych. 

 

145 Słowacki Juliusz Kordian 3 k. 

"Kordian. Spisek koronacyjny" jest pierwszą częścią planowanej 

przez Słowackiego trylogii, której kolejne części nie są znane. 

Dramat ten był jednym z ważniejszych głosów w toczącej się żywo 

w latach trzydziestych XIX w. dyskusji na temat przyczyn upadku 

powstania listopadowego. Poprzedzające akcję utworu 

Przygotowanie pokazuje, że niebagatelny wpływ na dzieje 

narodów miały czynniki nadprzyrodzone: czarownice skupione 

wokół kotła w noc przełomu stuleci przygotowują w nim tych, od 

których zależeć będą losy narodu polskiego, a powracający w akcji 

dramatu w różnych kształtach szatan dowodzi, że historia stała się 

jego domeną. 

 

146 Valery Paul Wybór poezji 1 k. brak opisu  

147 Verlaine Paul Wybór poezji 1 k. brak opisu  



148 Gyurko Leszlo W cieniu śmierci 3 k. 

Jowan Kiss nie urodził się mordercą. A jednak stał się 

człowiekiem zabijającym bez wahania i bez wyrzutów sumienia. 

Zdawał sobie przy tym sprawę że sam też zostanie kiedyś zabity. 

Książka o młodym człowieku, z którego wojna zrobiła ryzykanta i 

perfekcyjnego mordercę. Wyszkolony komandos zasmakował w 

życiu pełnym niebezpieczeństw. Po zakończeniu wojny nie umie 

sobie znaleźć zajęcia. Nie daje mu również zadowolenia praca w 

policji. Staje się przestępcą. Inteligentny i pomysłowy - 

opracowuje plan włamania do muzeum i realizuje go z 

bezwzględną konsekwencją, usuwając ze swej drogi świadków. 

Książka cały czas trzyma czytelnika w napięciu, a zakończenie jest 

co najmniej zaskakujące. 

 

149 Mickiewicz Adam Dziady 4 k. 

Trwa proces studentów - filomatów. Wileńskie więzienie jest pełne 

młodych ludzi, którzy otwarcie przyznają się do tego, że są 

Polakami. Jeden z nich, Konrad, staje się wcieleniem 

niepodległości własnej ojczyzny. Nadchodzą niespodziewane 

wydarzenia, w których ważną rolę odegrają siły pozaziemskie, a na 

ziemi po raz kolejny zetrą się szatan i Bóg. 

 

150 Kruczkowski L. Śmierć Gubernatora 2 k. Słuchowisko radiowe  

151 Kruczkowski L. Niemcy 2 k. 
Rozpisany na role trzyaktowy dramat Leona Kruczkowskiego, 

pierwotnie noszący tytuł "Niemcy są ludźmi".  

152 Kruczkowski L. 
Pierwszy dzień 

wolności 
2 k. 

Lekarz niemiecki, doktor Rhode, pozostał wraz z dwiema córkami, 

Ingą i Luzzi, w rodzinnym miasteczku. Zjawia się tu grupa 

polskich oficerów, wyzwolonych z niemieckiego oflagu. Inga 

została zgwałcona przez mężczyzn wracających z przymusowych 

robót w Niemczech. Jan, jeden z oficerów, staje w jej obronie 

przed tymi, którzy chcą korzystać z "prawa zwycięzców". W 

miasteczku zjawia się także Otto, narzeczony Ingi, wraz z 

oddziałem SS. 

 

153 Niemcewicz Julian Ursyn Powrót Posła 2 k. 

Powrót posła to najbardziej znany utwór z bogatego dorobku 

literackiego Niemcewicza. Jest pierwszą polską komedią 

polityczną, a powstał w wyniku wydarzeń rozgrywających się 

podczas obrad Sejmu Wielkiego. Posłem na ten sejm jest Walery, 

który właśnie w trakcie zawieszenia obrad wraca do domu 

rodzinnego. Stara się on o rękę córki Starosty Gadulskiego, Teresy. 

Na przeszkodzie ich związkowi stają jednak zaloty drugiego 

amanta kawalera modnego Szarmanckiego. Nie perypetie miłosne 

głównych bohaterów są jednak istotą sztuki. Postaci dramatu 

Niemcewicz uczynił bowiem nośnikami różnych postaw: z jednej 

strony patriotycznych, obywatelskich, a z drugiej zupełnie 

wyzbytych troski o ojczyznę. I te właśnie zostały zupełnie 

skompromitowane. 

 



154 Rittner Tadeusz Głupi Jakub 2 k. 

Bohaterowie sztuk Rittnera uparcie dążą do zaistnienia w świecie 

w sposób jednoznaczny. Tytułowy „Głupi Jakub” jest 

zdeterminowany moralnym nakazem wierności prawdzie. Ta 

zasada jego postępowania ostatecznie pozwala mu zachować 

godność, ale i odbiera szanse na miłość. W „Wilkach w nocy” 

(1916) jeden z bohaterów Mrowicz dwukrotnie popełnia 

szaleństwo prawdy, ale za każdym razem inni sprowadzają 

dramatyczny wybuch do groteskowego kaprysu. 

 

155 Kochanowski Jan 
Odprawa Posłów 

Greckich 
1 k. 

Książka zawiera: starannie przygotowany i opatrzony przypisami 

tekst utworu, krótko i przystępnie zaprezentowane wiadomości 

wstępne, komentarze do tekstu na marginesach, oznaczone 

symbolami graficznymi, szerokie marginesy, na których można 

robić notatki, wyróżnione znane cytaty, życiorys autora, 

streszczenie utworu. 

 

156 Dąbrowska Maria  Noce i dnie 63 k. 

Saga rodziny Niechciców, której akcja obejmuje trzydziestolecie 

1884–1914. Pisarka przedstawia dzieje niedobranego małżeństwa 

Bogumiła i Barbary — on, były powstaniec styczniowy, 

utraciwszy majątek utrzymuje się zarządzając cudzymi majątkami; 

ona — zubożała szlachcianka, marząca o lepszym życiu w 

luksusie, „poświęca się” dla dobrego człowieka, rezygnując z 

panieńskiej fascynacji urodziwym dziedzicem Toliboskim. 

 

157 Siesicka Krystyna Zapałka na zakręcie 6 k. 

Główna bohaterka, Mada, poznaje chłopaka innego od wszystkich 

dotychczas jej znanych Marcin jest nieufny, samotny, tajemniczy, 

niechętnie opowiada o sobie, szczególnie o przeszłości... Zapałka 

na zakręcie to książka o sprawach ważnych i niełatwych ... 

 

158 Lewis C. S. 
Siostrzeniec 

czarodzieja 
6 k. 

W tomie szóstym zatytułowanym SIOSTRZENIEC 

CZARODZIEJA Pola i Digory, wciągnięci w eksperymenty 

parającego się czarami wuja Andrzeja, trafiają do Innego Świata, 

gdzie stają się świadkami stworzenia Narnii wraz z jej mówiącymi 

zwierzętami i innymi niezwykłościami. Digory zwycięsko 

wychodzi z próby dostarczenia Aslanowi owocu Zaczarowanej 

Jabłoni, dzięki czemu koniec tej historii da początek wszystkim 

innym, które rozegrały się w Narnii. 

 

159 Blomberg Rolf Złoto i anakondy 7 k. 

Wyprawy po skarby indiańskie w dorzecze Amazonki. 

Dżungle Ekwadoru i rzeki Kolumbii znalazły w Rolfie Blombergu, 

Szwedzie, którego drugą ojczyzną stał się Ekwador, pisarza 

umiejącego czytelnikowi przekazać obraz życia pełnego 

dramatycznych sytuacji w czasie wypraw po skarby Inków, 

podczas łowów na największego z wężów świata - anakondę. 

Atmosfera uroków i grozy, którymi hojnie szafują obszary 

tropikalnej zieleni i wodnych rozlewisk, nasyciła te książkę tak, że 

już pierwsze jej strony porywają czytelnika, niosą go z sobą w sam 

środek zapierającej oddech przygody. 

 

160 Haggard Rider 
Kopalnie króla 

Salomona 
8 k. 

Afrykański łowca przygód i myśliwy, Quatermain, wraz z dwójką 

angielskich dżentelmenów trafiają do krainy obfitości, pełnej 

zwierzyny i naturalnego piękna. Przedewszystkim jednak jest to 

kraj bogaty w diamenty. Ale ich zdobycie nie jest łatwe. Dostępu 

do drogocennych kamieni broni... , ale cicho, sza, nie będziemy 

zdradzać treści.Jeden z oryginalniejszych pomysłów Haggarda, 

dzięki którym Kopalnie weszły do klasyki literatury światowej. 

 



161 William Shakespeare Krół Lear 2 k. 

Król Lear ma trzy córki, Gonerylę, Reganę i Kordelię. Postanawia 

obdzielić je swym majątkiem wg stopnia ich miłości do ojca. Dwie 

starsze budują kwieciste wypowiedzi na ten temat, a najmłodsza - 

Kordelia twierdzi, że nie jest w stanie wypowiedzieć ogromu 

swego uczucia. Lear, kierując się pozorami, największe części 

swego królestwa - oraz najlepsze partie małżeńskie - daje starszym 

córkom, a Kordelię wyrzuca poza granice swego królestwa... 

 

162 Rudnicka Halina 
Chłopcy ze 

Starówki 
8 k. 

Książka ładnie napisana, miejscami wzruszająco (kiedyś była 

szkolną lekturą), ponieważ dzieje dwunastu młodych ludzi 

współgrają z klimatem podnoszącej się z ruin Warszawy; i na tym 

tle zwyczajne zmagania z życiem: zdobywanie pożywienia, nauka, 

pierwsza miłość zakrawają na bohaterstwo. 

 

163 Deotyma Panienka z okienka 9 k. 

W pierwszej połowie XVII wieku Gdańsk był jednym z 

ważniejszych portów bałtyckich. W tym czasie do miasta przybył 

porucznik Marynarki Jego Królewskiej Mości Władysława IV, 

Kazimierz Korycki. Tu, w oknie jednej z kamieniczek, dostrzega 

piękną Hedwigę... Tak zaczyna się niezwykła opowieść o 

przyjaźni, miłości, odwadze i waleczności. 

 

164 William Shakespeare Makbet 3 k. 

Makbet należy do najwybitniejszych sztuk Shakespeare a. Mimo 

historycznego bohatera nie jest to kolejny dramat królewski, ale 

tragedia psychologiczna w pełnym tego słowa znaczeniu. 

Przedstawia ona dzieje szlachetnego człowieka, który wstąpił na 

drogę zła. 

 

165 Siesicka Krystyna Beethoven i dżinsy 4 k. 

Cieszy mnie, że ta książka jest nadal chętnie czytana, bo widocznie 

znalazły się w niej sprawy, którym czas nie ujął ważności. Sprawy 

przerzucone nad tym czasem jak mosty, po których można przejść 

w dwóch kierunkach. 

 

166 Baum F.L. 
Dorota u króla 

Gnomów 
5 k. 

Opowieść o Dorotce ze stanu Kansas i jej przyjaciołach: piesku - 

Toto, Strachu na Wróble, Tchórzliwym Lwie, Żelaznym Drwalu i 

innych, którzy wędrują po różnych, zaczarowanych krainach w 

poszukiwaniu czarnoksiężnika Oza, który może im pomóc w 

różnych ich kłopotach. 

Dorota ze stanu Kansas, wędrując po różnych, zaczarowanych 

krainach, poznaje nowych, niezwykłych przyjaciół. 

 

167 Fiedler Arkady Wyspa Robinsona 9 k. 

Ulubioną książką Johna Bobera był Robinson Kruzoe. Czytał ją 

wiele razy, ucząc się całych ustępów na pamięć. Któregoś dnia los 

sprawia, że sam ma okazję skosztować życia na bezludnej wyspie. 

Rychło okazuje się, że nie jest on na niej jedynym rozbitkiem, a 

pobliska wyspa jest zamieszkana. 

 

168 Bahdaj Adam 
Podróż za jeden 

uśmiech 
8 k. 

Któż nie marzy o wspaniałych wakacjach, pełnych przygód i 

nieprawdopodobnych wydarzeń, o których później będzie można 

opowiadać w szkole? Przypadek zrządził, że prymus Duduś i jego 

kuzyn Poldek (całkiem nie-prymus) przeżyli właśnie takie wakacje 

wędrując autostopem.. 

 

169 Gorbaczow Michaił 
Przebudowa i nowe 

myślenie ... 
11 k. 

Przebudowa znajduje sie w centrum życia duchowego naszego 

społeczeństwa. Jest to w pełni naturalne - wszak chodzi o losy 

kraju. Zmiany, które niesie za sobą, dotyczy wszystkich ludzi 

radzieckich, obejmują najbardziej palące kwestie. Wszyscy 

interesują się odpowiedzią na pytanie: w jakim społeczeństwie 

będziemy żyć, i to nie tylko my, ale także nasze dzieci i wnuki?  

 



170 Nienacki Zbigniew Niesamowity dwór 8 k. 

Dyrektor Jan Marczak, zwierzchnik pana Tomasza, zleca mu 

wyjazd do Janówki, aby zinwentaryzował zbiory antykwariusza 

Joachima Czerskiego, które po jego śmierci przeszły wraz z 

tamtejszym dziewiętnastowiecznym dworkiem na własność 

państwa, a także zorganizował tam muzeum i objął w nim 

stanowisko kustosza. Usiłując zgłębić tajemnicę dworku pan 

Tomasz musi zmierzyć się z Waldemarem Baturą, dawnym kolegą 

ze studiów, handlarzem antyków. Odkrycie, że dwór w Janówce 

był siedzibą loży masońskiej, której wyposażenie zachowało się w 

tajnej komnacie pod salą balową, jest dobrym otwarciem 

działalności muzeum we wspomnianym dworku. 

 

171 Fiedler Arkady Orinoko 15 k. 
Książka przygodowa autorstwa Arkadego Fiedlera, której akcja 

dzieje się nad rzeką Orinoko, w dzisiejszej Wenezueli.  

172 Le Guin Ursula 
Lewa ręka 

ciemności 
13 k. 

Akcja 'Lewej ręki ciemności' rozgrywa się na egzotycznej planecie 

o swojskiej nazwie Zima; jej mieszkańcy okazują się na wskroś 

ludzcy, lecz różni ich od Ziemian jeden drobny szczegół: są... 

hermafrodytami. Poza tym wszystko wygląda tak, jak na Ziemi: są 

dwa potężne, wrogie sobie państwa, które nie ryzykują jednak 

otwartego konfliktu zbrojnego, są dwa systemy polityczne, jeden 

archaiczny, drugi nowoczesny, lecz oba niedoskonałe. Są, 

wreszcie, ułomności i wady znane od tysiącleci. Na tej planecie, 

znacznie zapóźnionej w rozwoju techniki, postawiono na 

wykorzystanie ukrytych zdolności psychicznych człowieka, które 

pozwalają mu maksymalnie skupić własne siły duchowe i 

fizyczne. 

 

173 Borowski Tadeusz Pożegnanie z Marią 15 k. 

Tom "Pożegnanie z Marią" to zestawiony przez autora w 1948 r. 

cykl opowiadań okupacyjno-obozowych drukowanych wcześniej 

w czasopismach literackich. Utwory te, opublikowane po raz 

pierwszy, wywołały szok i gwałtowne spory. Borowski ukazał w 

nich bowiem nie tyle sam system niszczenia ludzi, ile jego skutki 

dla psychiki i wartości etycznych człowieka: wytwarzanie się w 

człowieku mechanizmów przystosowawczych, swoistej filozofii 

przetrwania, zacierającej granice między katem a ofiarą. Dzięki 

głębi i przenikliwości spojrzenia oraz znakomitej formie literackiej 

opowiadania Borowskiego ciągle pozostają jednym z 

najcenniejszych literackich świadectw "epoki pieców". 

 

174 Kuncewiczowa Maria Listy do Jerzego 5 k. 
CYKL 23 LISTÓW TCHNĄCYCH GAMĄ WCIĄŻ ŻYWYCH 

UCZUĆ DO ZMARŁEGO JUŻ MĘŻA.  

175 Lewin Ira Dziecko Rosemary 9 k. 
Słynny horror Iry Levina. Młode małżeństwo wprowadza się do 

nowego mieszkania. Pragną mieć dziecko... Sąsiedzi są dziwni i 

bardzo wścibscy... 
 

176 Porazińska Joanna 
Pamiętnik Czarnego 

Noska 
3 k. 

Opowieści o przygodach sympatycznego "zgubionego" misia 

Czarnego Noska.  

177 Witkiewicz Stanisław Ignacy W małym dworku 1 k. 
Przykład Teorii Czystej Formy. Teatr absurdu wg Witkacego. Jego 

odpowiedź na tzw. "dramat rodzinny".  

178 Wilkerson David Krzyż i sztylet 9 k. 

Historia, w której wydarzenia pełne grozy sąsiadują z tchnącymi 

optymizmem opisami „nowego początku" w życiu zagubionych, 

samotnych, żyjących na ulicy nastolatków. Historia pełnej 

poświęcenia i determinacji drogi człowieka, który zechciał pomóc 

innym. 

 



179 Zaleska Maria Julia 
Mieszkaniec 

puszczy 
11 k. 

Adaptacja pięcioksięgu Sokolego Oka. Porywająca powieść dla 

młodzieży, jak i starszych.  

180 Berwińska K Con Amore 6 k. 

To powieść o miłości, przyjaźni, ambicji, zazdrości, rywalizacji o 

trudnych wyborach, przed którymi stają młodzi ludzie. Jej tłem są 

niezwykłe wydarzenia, z jakimi zmagają się bohaterowie w czasie 

przygotowań do Konkursu Chopinowskiego. 

 

181 Centkiewicz Cz. 
Anaruk chlopiec z 

... 
2 k. 

Anaruk, chłopiec z Grenlandii” to książka opisująca życie 

Eskimosów i podróż samego autora. W tej książce można 

przeczytać, jak żyje się na dalekiej Północy. 

 

 

 

182 Dąbrowska M. 
Przyjaźń Marcin 

Kozera 
4 k. 

Bohaterem opowiadania jest syn polskiego emigranta w Londynie, 

tytułowy Marcin Kozera. Mając dwanaście lat zaczyna uczyć się 

języka polskiego w Domu Polskim. Pod wpływem koleżanek i 

kolegów, a przede wszystkim nauczycielki - budzi się w Marcinie 

świadomość narodowa, duma z tego, że jest Polakiem. Ma 

nadzieję, że Polska odzyska niepodległość, a on kiedyś pojedzie do 

rodzinnej wsi ojca. 

 

183 Kotzwinkle W. 
E.T Przygody istoty 

pozaziemskiej 
6 k. 

To znakomita, ujmująca historia chłopca, który zaprzyjaźnia się z 

zagubionym na Ziemi kosmitą, nieustannie wzrusza i pobudza 

wyobraźnię. 
 

184 Łochocka H.  
O wróbelku 

elemelku 
2 k. 

Zbiór krótkich, pisanych rymowaną prozą opowiadań, których 

bohaterem jest sympatyczny, życzliwy wszelkim stworzeniom 

wróbelek. Chcąc poznać świat, popada często w śmieszne tarapaty. 
 

185 Marczyński A. 
Kłopoty ze 

spadkiem 
7 k. 

Akcja powieści rozgrywa się w Komorowie pod Warszawą. 

śledztwo w sprawie kilku morderstw, dokonywanych w willi 

profesora Bożęckiego, związanych z tajemniczym spadkiem... 
 

186 MacLean Alistair Noc bez brzasku 9 k. 

Świetny thriller. Rzecz dzieje się w stacji arktycznej. Bohaterowie 

muszą zmierzyć się ze świetnie zorganizowanymi i 

bezwzględnymi złoczyńcami. Równie niebezpieczna jest kraina 

wiecznych lodów, która ich otacza. Kapitalne dialogi, galopująca 

akcja. MacLean w najlepszym wydaniu 

 

187 Ożogowska H. 

Dziewczyna i 

chłopak czyli... 

 

7 k. 

Tosia i Tomek to rodzeństwo, jednak każde z nich jest zupełnie 

inne. Tosia to spokojna, grzeczna dziewczynka, Tomek - 

zwariowany chłopak pełen szalonych pomysłów. Na wakacyjny 

wypoczynek wybierają się w różne miejsca. Los sprawia, że tuż 

przed wyjazdem muszą w tajemnicy zamienić się rolami. 

 

188 Porazińska J. 
Kichuś majstra 

Lepigliny 
4 k. 

Fantastyczna opowieść, nawiązująca do powieści Carlo 

Collodiego, o chłopcu ulepionym z gliny przez samotnego, majstra 

Lepiglinę. Kichuś - polska odmiana Pinokia - jest symbolem 

dobroci, miłości i sprawiedliwości. 

 

189 Thackeray W. M. Pierścień i róża 5 k. 

Dwa magiczne przedmioty, których posiadanie zapewnia ich 

właścicielom powszechny podziw, uznanie i miłość. Dary te 

otrzymują od Czarnej Wróżki jej kolejni chrześniacy królewskie 

dzieci. Ale czy ci, którzy noszą na palcu czarodziejski pierścień i 

we włosach czarodziejską różę są naprawdę szczęśliwi? 

 

190 Chotomska W. Remanent 2 k. Znakomity zbiór wierszy Wandy Chotomskiej  



191 Janezarski Cz. 
Gdzie mieszka 

bajeczka 
1 k. Książeczka dla dzieci  

192 Kownacka M. Wesołe przedszkole 2 k. 
Kilkadziesiąt opowieści o dzieciach, lalkach, misiach i Plastusiu w 

przedszkolu w Rabce, o ich przygodach, poznawaniu życia i 

zabawie. 
 

193 Szekspir W. Sonety 1 k. 

Co sprawia, że po czterystu latach nadal zachwycają i inspirują? 

Dlaczego Sting, Stanisław Soyka, Rufus Wainwright, artyści 

Piwnicy pod Baranami, reżyserzy filmowi i teatralni, twórcy 

bardziej i mniej znani garściami czerpali i nadal czerpią z 

genialnych wersów Shakespeara? 

 

194 Śliwiak T. Wybór poezji 1 k.   

195 Smith Steven P. 
Amerykańscy 

chłopcy 
17 k. 

"Amerykańscy chłopcy" to opowieść o wojennych losach czwórki 

przyjaciół, dwudziestolatków z różnych środowisk i regionów 

USA. 
 

196 Szelburg-Zarębina E. 
Idzie niebo ciemna 

nocą 
1 k. 

Książeczka ta przekazuje dziecku wiele cennych wskazówek, 

ucząc je, jak ma postępować i jak złożony jest świat, świat, który 

dla dziecka jest wielką zagadką. Dzieci na zbiór wierszy Ewy 

Szelburg-Zarembiny reagują bardzo spontanicznie, często uczą się 

tych wierszyków na pamięć, bo są one tak proste, że wpadają 

natychmiast w ucho. 

 

197  My deportowani 13 k. Wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR  

198 Bugajski Ryszard Przesłuchanie 6 k. 

Bohaterka, Tonia Dziwisz, śpiewaczka kabaretowa, "przez 

pomyłkę" zostaje aresztowana przez UB. Jej pięcioletni pobyt w 

więzieniu na Rakowieckiej to odkrywanie samej siebie, walka o 

własną godność i zwycięstwo niezależności duchowej. 

 

199 Łojek Jerzy 
Dzieje sprawy 

Katynia 
4 k. 

Pierwsza książka, która przedstawiała prawdę historyczną o 

zbrodni katyńskiej. Prawdę nie łagodzoną i zakłamywaną ze 

względu na polsko-radziecką przyjaźń. 
 

200 Mniszkowna H. 
Ordynat 

Michorowski 
8 k. 

Od śmierci Stefanii Rudeckiej minęło kilka lat. Waldemar 

Michorowski nadal kocha zmarłą narzeczoną i nie myśli o 

małżeństwie z inną kobietą 
 

201 Rodziewiczówna M. Błękitni 9 k. 

Bajkowa opowieść splatająca losy polskiej arystokracji i szlachty 

ziemiańskiej. Głównym bohaterem jest młody książę Leon, zwany 

również Lwem, który otrzymuje tytuł i majątek w wyniku 

tragicznej śmierci starszego brata. Bajkowa opowieść splatająca 

losy polskiej arystokracji i szlachty ziemiańskiej. 

 

202 Watowa Ola 
Wszystko co 

najwazniejsze 
9 k. 

"Wszystko co najważniejsze w moim życiu wiąże się z 

Aleksandrem". Tym zdaniem rozpoczyna się opowieść Oli 

Watowej, to zdanie otwiera i zamyka (w sensie: wyczerpuje) 

wielkie wyznanie. 

 

203 Courths – Mahler J. Hańba 8 k. 
Wiadomość o ślubie Lotara wytrąciła nieszczęśliwą Jonny z 

równowagi. Straszliwy ból przeszył jej znękane serce. Doznała 

uczucia, jakby ktoś nagle zdarł zasłonę z jej oczu... 
 

204 Curwill E. Ferma wymarłych 7 k. 
Powieść awanturniczo-westernowa, oto Mac Key, który odbywał 

karę za napad i rabunek, zostaje zostaje przed terminem 

wypuszczony na wolnoiść. 
 



205 Gardner C.S. Batman 6 k. 
Powieść sensacyjna, oto miasto bezprawia w którym rządzi 

syndykat zbrodni. Tylko jeden człowiek może stawić czoło 

zbrodni i korupcji. Jest nim Batman. 
 

206 Korczakowska J. 
Spotkanie nad 

morzem 
4 k. 

Historia niezwykłej przyjaźni między dwoma dziewczynkami - 

Danusią i Elzą.  

207 Kownacka M. Kajtkowe przygody 2 k. 

Zbiór opowiadań autorstwa Marii Kownackiej traktujący o 

przygodach bociana Kajtka, który ze względu na złamane skrzydło 

nie mógł odlecieć do ciepłych krajów i został przygarnięty przez 

państwo Orczyków, na których domu znajdowało się jego rodzinne 

bocianie gniazdo. 

 

208 Rodziewiczówna M. Nieoswojone ptaki 6 k. 

Przystojny Jan Stankar ma duszę artysty i głowę pełną marzeń o 

wielkiej miłości. Gdy poznaje piękną Tolę, natychmiast się w niej 

zakochuje. Zasypuje namiętnymi listami, czci jak boginię i pewne 

jest, że nie odpuści, nim nie pojmie jej za żonę. Opętana miłością 

dziewczyna nie zważa na swobodę, z jaką Jan zaciąga kolejne 

długi. 

 

209 Simenon G. Chińskie cienie 4 k. 
Klasyczny kryminał, komisarz Maigret usiłuje tym razem 

rozwiązać tajemnicę morderstwa popełnionego na właścicielu 

labolatorium. 
 

210 Stanuch St. 
Modlitwa o 

szczęśliwą... 
7 k. 

Powieść społeczno- polityczna, histia sanacyjnego oficera po 

wojnie aresztowanego i więzionego z wyrokiem śmierci, który 

opuszcza więzienie dopiero po śmierci Stalina. 
 

211 Szmaglewska S. Czarne stopy 9 k. 

"Czarne Stopy", bo tak nazywa się harcerski zastęp, przeżywają 

niezliczone wakacyjne przygody. W sierpniu, pod koniec wakacji, 

zastęp opuszcza Góry Świętokrzyskie i harcerze powracają do 

rodzinnego miasta. Interesujące zajęcia i zaskakujące przygody 

wypełniają resztę wakacyjnych dni. 

 

212 Woroszylski W. Cyryl, gdzie jesteś? 4 k. 

Gdzie jest Cyryl? Kim jest Cyryl? Co tu robi Pani w Czarnej 

Sukni? I wąż morski w słuchawce od telefonu? O, to tajemnicza 

sprawa! Ale wszystko się wyjaśni, gdy zapoznacie się z 

przygodami Ludki i Lutka, w które wprowadzi was sam Autor - 

było nie było sprawca całego zamieszania. 

 

213 Courths – Mahler J. Tajemnica Marleny 8 k. 

Już sam tytuł wskazuje na tok akcji, w której bohaterka przeżywa 

intrygujące przygody, w efekcie których z biednego skromnego 

Kopciuszka przeistacza się w szlachetną arystokratkę .I tu skupi 

uwagę nasz czytelnik na wątku sensacyjno- romansowym, który 

szczególnie sugestywnie rozwija się w scenerii zamków, pałaców , 

wspaniałych hoteli 

 

214 Mickiewicz A. Konrad Wallenrod 3 k. 

Powieść poetycka uważana za jeden z najbardziej znanych 

poematów polskiego romantyzmu. 

Głównym bohaterem powieści jest Litwin, który jako dziecko 

został porwany w czasie najazdu Krzyżaków. Został wychowany 

przez Mistrza krzyżackiego, który nadał mu nazwisko Walter Alf. 

Konrad jednak nigdy nie zatracił świadomości narodowej, dzięki 

litewskiemu wajdelocie poznawał historię i mowę przodków 

 



215 Reymont W. St. Chłopi 46 k. 

Chłopi to dzieło, które przyniosło Reymontowi międzynarodową 

sławę. Pierwodruk powieści ukazywał się w latach 1902-1908 na 

łamach „Tygodnika Ilustrowanego”. Skądinąd wiadomo, że 

pomysł napisania powieści zrodził się w umyśle pisarza wiele lat 

wcześniej, a pierwsza wersja książki została spalona przez autora. 

Choć trzeba pamiętać, że nie we wszystko trzeba Reymontowi 

wierzyć, bo jak wiadomo pisarz miał skłonności do fantazjowania 

na swój temat i ta historia może być tego wynikiem. 

 

216 Zapolska G. 
Moralność pani 

dulskiej 
2 k. 

Tragifarsa mieszczańska. Rodzina Dulskich w chwili kryzysu. 

Kołtuneria pani Anieli przeszła do legendy. Romans Zbyszka ze 

służącą wprowadza zamieszanie w "spokojne" życie rodziny. 
 

217 Greene Graham Kapitan i wróg 6 k. 

„Kapitan i wróg” to nie tylko sensacyjna opowieść o desperackich 

czynach Kapitana, wplątanego w bezwzględne działania służb 

wywiadowczych, wymierzone przeciwko narodom i pojedynczemu 

człowiekowi. „Kapitan i wróg” to przede wszystkim subtelna 

książka o miłości, potrzebie romantyzmu i marzeniach. 

 

218 Mniszek H. Panicz 13 k. 
Powieść obyczajowa, jej bohater to młody szlachcic, który traci 

uzyskany drogą spadku majątek. Jedynym celem jego dalszego 

życia staje się dążenie do odzyskania ziemi. 
 

219 Roek P. Brudny Harry 5 k. 

„Do władz miasta San Francisco. 

Z przyjemnością będę zabijał codziennie jedną osobę, dopóki nie 

zapłacicie mi stu tysięcy dolarów. Jeżeli się zgadzacie, 

potwierdźcie to w ciągu czterdziestu ośmiu godzin w rubryce 

ogłoszeń osobistych ”San Francisco Chronicle” a wyznaczę 

spotkanie. Jeżeli się nie odezwiecie, następnym razem z rozkoszą 

zabiję katolickiego księdza albo czarnucha”. 

 

220 Rodziewiczówna M. Barcikowscy 9 k. 

Niezwykła opowieść o walce o zachowanie polskości i wiary na 

polskich terenach pod butem Moskwy. 

Bohaterami tej przepięknej opowieści jest rodzina Barcikowskich. 

Walka o polską duszę rozegra się między dwoma braćmi. Jednym, 

wysłanym przez matkę i babkę, na nauki do gimnazjum w 

Petersburgu, pod skrzydłami zruszczonego kuzyna. Drugi 

chłopiec, nie tak zdolny, może też i nie tak bardzo kochany, zostaje 

na gospodarstwie. Ale to on nie skala nazwiska, nie zaprzepaści 

wiary. 

 

221 Hamsun Knut Pan Wiktoria 5 k. 

Wzruszająca opowieść liryczna o wielkiej miłości między biednym 

chłopcem, a dziewczyną z wyższych sfer, której stanęły na 

przeszkodzie nie tylko przesądy klasowe, ale także wydarzenia 

losowe oraz dumne charaktery kochanków. 

 

222 Nesbit E. 
Przygoda 

przyjeżdża... 
8 k. Klasyczna powieść dla dzieci, pełna optymizmu i miłości do ludzi.  

223 Shagan Stare Słupy ognia 12 k. 

Rok 1992. Wyścig na śmierć i życie – USA, niemiecki kartel 

przemysłowy, fanatyczni muzułmanie. Izrael w obliczu zagłady 

nuklearnej. Były hitlerowski naukowiec opracowuje projekt 

rakiety dla libijskiego dyktatora. Dzień i godzina startu są 

wyznaczone. W głębi libijskiej pustyni otwiera się podziemna 

wyrzutnia.. 

 

224 Szczepański N. Tajemnica bankowa 1 k. 

Zbiór opowiadan. Tematem opowiadan sa afery bankowe i udane 

przestepstwa i oszustwa ekonomiczne. Duza doza humoru. Sa tu 

opowiadania: "Tajemnica bankowa", "Radosc tworzenia", 

"Rodzinny lot", "Okazja". 

 



225 Łopianowski N. Rozmowy z NKWD 3 k. 
Przyczynek do naszej historii, książka zawiera relacje z rozmów 

Berii i Berlinga z polskimi oficerami więzionymi na Łubiance na 

temat utworzenia w ZSRR polskiej jednostki wojskowej. 
 

226 Wilson F.P. Twierdza 14 k. 

Wcisnął głowę i ramiona w wąski, kamienny korytach opadający 

lekko w dół. I wtedy zdał sobie sprawę, że nie jest już sam. Coś 

mrocznego i zimnego jak komora, w której się znalazł, czaiło się 

obok, rozbudzone i głodne. Nie mógł opanować drżenia. Groza 

przeorała mu wnętrzności. Próbował się cofnąć, przecisnąć z 

powrotem, lecz utknął. Ściany korytarza trzymały go mocno w 

ciemności tak absolutnej, że nie rozróżniał nawet góry i dołu. 

Ogarnęły go mrok i lęk – połączenie, grożące szaleństwem. 

Wtargnął w niego chłód, kiedy w agonii przerażenia podniósł głos 

do krzyku, pełnego rozpaczy i grozy. Nagle dźwięk zamarł w 

przerażającym bulgocie. Nadeszła groza.. 

 

227 Bahdaj Adam Pilot i ja 3 k. 

To sympatyczne opowiadanie o chłopcu, który wciąż marzył o 

lataniu, samolotach i podniebnych przygodach. Pewnego dnia 

narysował samolot, a że sam nie potrafił latać, namalował też 

pilota i wtedy wydarzyło się coś, co wszyscy mówią, że możliwe 

jest tylko w snach i bajkach. Nasz bohater wyruszył w podróż do 

cioci, do Olsztyna, ale czym! Samolotem! Po drodze spotkało Go 

mnóstwo ciekawych przygód i niecodziennych sytuacji, o tym 

będziemy wam w tej książeczce opowiadać. 

 

228 Pisarski R. 
O psie, który 

jeździł... 
2 k. 

Lampo to kundelek, kudłaty, o wesołym spojrzeniu, z jednym 

uchem opadającym w dół, a drugim sterczącym do góry. Ale nie 

jest to zwykły pies, o nie, przyjechał pociągiem do Marittima, tam 

wysiadł i zaprzyjaźnił się z zawiadowcą, który bardzo go polubił. 

 

229 Shute Neril  
Miasteczko jak 

Alice Sprince 
15 k. 

Po wojnie para bohaterów odnajduje się w Australii, gdzie, po 

licznych perypetiach, rozpoczyna pionierskie życie w interiorze.  

Według tej powieści zrealizowano serial telewizyjny . 
Brak 

230 Tuwim Julian A to pan zna?  1 k. Wybór znakomitych dowcipów Żydowskich  

231 Beck J. 
Kiedy byłam 

ekscelencją 
4 k. 

Bardzo inteligentna, błyskotliwa i niesłychanie obyta, do tego 

jedna z najlepiej ubranych kobiet Europy. Władająca biegle trzema 

obcymi językami, Jadwiga Beck, żona ministra Józefa Becka, 

zasłynęła jako pierwsza dama korpusu dyplomatycznego świata. 

 

232 Konopnicka M. O krasnoludkach i... 7 k. 
Klasyczna opowieść o Marysi i jej małych przyjaciołach 

przepięknie wydana z klasycznymi ilustracjami.  

233 Sołżenicyn A. Zagroda Matriony 8 k. 

Zbiór opowiadań:Zagroda Matriony; Okruchy; Oddech; Kaczątko; 

Prochy poety; Kloc wiązowy; Odbicie w wodzie; Burza w górach; 

Miasto nad Newą; Kulka; Sposób poruszania się; Stare wiadro; W 

stronach Jesienina; Kołchozowy plecak; Ognisko i mrówki; A my 

nie umrzemy; Zaczynając dzień; Wędrując wzdłuż Oki; Jezioro 

Segden; Prawa dłoń; Zdarzenie na stacji Koczetowka; Dla dobra 

sprawy; Jaka szkoda; Zachar Kaleta; Procesja wielkanocna 

 

234 Kraśko J. Tunel 7 k. 

Bohater - pracownik systemu zabezpieczeń - zostaje zmuszony do 

pomocy w kradzieży posągu Szmaragdowego Buddy, a także w 

"akcji dywersyjnej" mającą na celu zniszczenie Eurotunelu (tunelu 

łączącego Wielką Brytanię i Francję). 

 



235 Brown C. 
Trumna 

wyściełana... 
5 k.   

236 MacLean A. 
Air force one 

zaginął 
9 k. 

"Air Force One zaginął" powstał na podstawie drugiej noweli 

filmowej z cyklu, który napisałem w 1977 roku. Pierwszą nowelę 

przeniesioną na ekran, "Wieżę zakładników", spisał John Denis, co 

bardzo mi odpowiadało, ponieważ kończyłem właśnie 

"Athabaskę" i nie mogłem wywiązać się z terminu narzuconego 

przez wydawcę. Widząc, jak znakomicie sobie poradził, uznałem, 

że powienien spisać również "Air Force One zaginął". Nie zmienia 

się przecież zwycięskiej ekipy... 

Alistair MacLean 

 

237 Dekobra M. Ucieczka Lorda... 8 k. 

Wspaniałe przyjęcie w pałacu lorda Seymoura kończy się sensacją 

- gospodarz znika bez śladu... Odważny i sprytny dziennikarz 

francuski Maks Dregor postanawia rozwikłać tę zagadkę. Pomaga 

mu w tym piękna córka lorda... 

 

238 Montgomery L. M. 
Ania z zielonego 

wzgórza 
5 k. 

„Ania z Zielonego Wzgórza” autorstwa Lucy Maud Montgomery 

to interesująca opowieść o rudowłosej dziewczynie, Annie Shirley, 

wychowanej na Wyspie Księcia Edwarda, na Zielonym Wzgórzu. 

Tylko przypadek sprawił, że trafiła z sierocińca do miejsca, gdzie 

ofiarowano jej miłość i szczęście. Cała książka byłaby jedynie 

nudną powieścią obyczajową, gdyby nie to, że bohaterka miała 

nadzwyczaj bujną wyobraźnię i skłonności do pakowania siebie i 

innych w kłopoty. 

 

239 Montgomery L. M. 
Ania z zielonego 

wzgórza 
5 k.   

240 Rodziewiczówna M. Barbara Tryźnianka 9 k. 

Ciekawa i godna polecenia książka. Porusza zasadniczy problem 

dotyczący istoty człowieczeństwa.  

 

Bohater książki staje przed niezwykłym wyzwaniem. Dostanie 

spadek po swoim wuju, jeśli w przeciągu 10. lat stanie się 

prawdziwym człowiekiem. Tytułowa Barbara Tryźnianka to 

kobieta, która ma ocenić, czy główny bohater książki zasługuje na 

miano prawdziwego człowieka... 

 

241 West Sarah Przytul mnie 3 k. 
Historia atrakcyjnej młodej kobiety, która po ośmiu latach 

przypadkowo trafia na ślad córki, oddanej zaraz po urodzeniu do 

adopcji. 
 

242 Bruce Leo Taka jest śmierć 6 k.   

243 Christe Agatha Entliczek Pentliczek 8 k. 

Co mają wspólnego tak różne przedmioty jak wieczorowy 

pantofelek, stetoskop, stare flanelowe spodnie, plecak, kwas borny, 

sól do kąpieli i książka kucharska? I co łączy je z trzema 

niewyjaśnionymi morderstwami, popełnionymi w bardzo 

przyzwoitym pensjonacie dla studentów w Londynie? Rozwiązanie 

tej zagadki wskaże zabójcę. Tylko Herkules Poirot mógłby je 

znaleźć, ale mały detektyw idzie błędnym tropem 

 



244 Courths – Mahler J. Córka szulera 9 k. 

Smutne i nieszczęśliwe miała Daniela von Winterfeld dzieciństwo 

i młodość. Nie znała domowego ciepła, które zniknęło wraz ze 

śmiercią matki. Ojciec, który stracił majątek w okresie szalejącej 

inflacji, aby utrzymać córkę na pensji stał się zawodowym 

szulerem, bywalcem znanych domów gry, niewolnikiem hazardu. 

 

245 Hunter Julia 
Najpiękniejsza róża 

lata 
5 k. 

Mloda Amerykanka przyjezdza do niemieckiego miasteczka, gdzie 

otrzymuje posade nauczycielki jezyka angielskiego dla dzieci, u 

miejscowego biznesmena. Miedzy nia, a jej pracodawca nawiazuje 

sie uczucie. Powiesc z happy-endem. 

 

246 Kipling Rudyard Królewski klejnot 8 k. 

Rzecz dzieje się w Indiach, na dworze jednego z maharadżów, 

pełnym tajemnic i intryg. Mroczne ruiny miast i zamków zatopione 

w dżungli, świątynie pełne magii to tło, na którym rozgrywa się 

akcja. Młody Amerykanin walczy o zdobycie klejnotów 

koronacyjnych, którymi chce zawładnąć. Spotykamy tam 

oczywiście także piękne kobiety i wartką akcję, słowem, 

wymarzony scenariusz dla Spielberga. 

 

247 MacDonald J. 
Ciemniejsze niż 

bursztyn 
8 k. 

Powieść kryminalno-sensacyjna Johna D. MacDonalda, w której 

po raz kolejny śledzimy losy samozwańczego detektywa Trevis’a 

McGee. Uważana jest za jedną z najmroczniejszych książek 

pisarza, przesycona tajemnicą i intrygami. Akcja powieści 

rozpoczyna się w momencie, gdy McGee wraz ze swoim 

wspólnikiem Meyer’em zmuszeni są przerwać nocne wędkowanie, 

żeby zapobiec próbie morderstwa. 

 

248 Phillipson Sondra 
Pojedź ze mna do 

Kaliforni 
5 k. 

Młoda, ładna dziennikarka poznaje przystojnego kierowcę 

ciężarówki. Nawiązuje się między nimi nić sympatii, a może 

uczucia? Okazuje się, że mężczyzna nie jest wcale kierowcą, lecz 

bogatym właścicielem firmy transportowej, przywykłym do tego, 

że żadna kobieta mu się nie oprze. Tym razem jednak... 

 

249 Kotarbiński T. Życie zacne 5 k.   

250 Mather Anne Ukryte motywy 5 k. 

Isabel jest piękną młodą dziewczyną, która z powodzeniem 

próbuje sił w zawodzie modelki. Alex pochodzi ze znanej i bogatej 

rodziny. Ich losy przedziwnie się ze sobą splatają, a miłość zostaje 

poddana niejednej próbie. Nieoczekiwanym sprzymierzeńcem 

okazuje się babcia Alexa i jej testament. 

 

251 Phillipson Sandra Lato z Ariane 4 k. 
Urocza opowieść o rodzącej się miłości między młodą 

Amerykanką i bogatym Francuzem, w pięknej scenerii 

krajobrazów i zamków na Loarą. 
 

252 Weyman Stanley J. W cieniu kardynała 8 k. 
Powieść historyczna utrzymana w konwencji płaszcza i szpady. 

Akcja dzieje się w XVII wieku we Francji.  

253 Truman Margaret 
Morderstwo w 

sądzie 
9 k. 

„Morderstwo w Sądzie Najwyższym” jest drugą, po „Morderstwie 

w CIA”, wydaną w Polsce powieścią Margaret Truman – pierwszej 

damy amerykańskiego kryminału 
 



254 Cartland Barbara Tajemnica Anuszki 5 k. 

Matka przełożona popatrzyła na niego oczyma pełnymi wielkiej 

miłości i współczucia, gdy powiedział:  

- Myślałem, że może pomiędzy odbywającymi nowicjat znajdzie 

się dziewczyna nieskażona bywaniem w świecie i przez świat. 

Chcę, żebyś znalazła mi żonę, dziewczynę czystą i niewinną.  

Gorycz, z jaką wyrzekł to zdanie, powiedziała matce przełożonej 

więcej o piekle, przez jakie musiał przejść jej ukochany brat, niż 

najdłuższa rozmowa... 

 

255 Christie Agata 
Morderstwo w 

Orient... 
8 k. 

Herkules Poirot po rozwiązaniu sprawy kryminalnej w Azji wraca 

do Europy. Pociąg Orient Express, którym podróżuje, grzęźnie w 

zaspie śnieżnej. W nocy w niewyjaśnionych okolicznościach ginie 

jeden z pasażerów. Detektyw Poirot rozpoczyna dochodzenie, a 

jego podróż zamienia się w śledztwo. Fakty wskazują, że zabójca 

zajmuje przedział w tym samym wagonie… Czy Poirot zdoła 

rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa? Sprawa nie należy 

do łatwych - każdy pasażer jest podejrzany… 

Brak 

256 Christie Agata 
Spotkanie w 

Bagdadzie 
9 k. 

Victoria nudzi się na swojej posadzie niewykwalifikowanej 

maszynistki, marząc tylko o podróżach i przygodach. Jednak kiedy 

los nieoczekiwanie rozdziela ją z niezwykle przystojnym 

Edwardem, a zdumiewający talent do parodiowania żony szefa 

pozbawia ją źródła zarobków, dziewczyna podąża za ukochanym 

do Bagdadu. Nie spodziewa się, że ? ryzykując życiem ? wraz z 

nim odegra główną rolę w likwidacji międzynarodowej organizacji 

przestępczej. 

 

257 Domagalik Janusz 
Pięć przygód 

dedektywa... 
6 k. 

Detektyw wszech czasów Pankracy Konopka, zwany 

pieszczotliwie Pikusiem, to postać znana na całym świecie. Jest 

niepozorny, ale niebywale skuteczny w tropieniu przestępców. 

Jego przygody są parodią najpopularniejszych gatunków 

literackich i filmowych: kryminału, powieści kowbojskiej o 

Dzikim Zachodzie, powieści sensacyjnej. Nieustanne pościgi i 

pułapki, te, które Konopka zastawia, i te, które inni na niego 

zastawiają, częste zwroty akcji, yeti, Indianie oraz duchy rodzime i 

obce, sprawiają, że książka tętni życiem. 

 

258 Fleszarowa – Muskat St. Piękna pokora 9 k. 

Powieść, której bohaterem jest uzdolniony student Akademii Sztuk 

Pięknych. Jego świetnie zapowiadającą się przyszłość artystyczną 

oddala przymusowa służba w Marynarce Wojennej. Twarda 

rzeczywistość w wojsku i kończący się niepowodzeniem romans z 

piękną cudzoziemką hartują bohatera, uczą go pokory wobec 

rzeczywistości, wywierają w efekcie pozytywny wpływ na rozwój 

młodego artysty. 

 

259 Nienacki Zbigniew Księga strachów 9 k. 

Tym razem Pan Samochodzik poszukuje pamiętnika niemieckiego 

oficera z czasów wojny. Już na samym początku musi się zmierzyć 

z pozbawionymi skrupułów rywalami. Komu jeszcze zależy na 

odnalezieniu kompromitujących wyznań zbrodniarza wojennego? 

Kto pierwszy odnajdzie kryjówkę sprzed lat? Przygody Pana 

Samochodzika to od kilkudziesięciu lat obowiązkowa lektura 

młodych wielbicieli sensacji. 

 



260 Niziurski Edmund 
Sposób na 

Alcybiadesa 
8 k. 

Pełna humoru opowieść o paczce przyjaciół, którzy cenią sobie 

dobre stopnie, ale nie na tyle, by się uczyć. Szukają więc sposobu, 

który pozwoliłby im przeżyć rok szkolny bez przemęczania się, i 

święcie wierzą, że taki sposób na nauczycieli, a szczególnie 

nauczyciela zwanego "Alcybiadesem", można znaleźć. Efekty tych 

poszukiwań są absolutnie zaskakujące 

 

261 Ożogowska Hanna 
Za minutę pierwsza 

miłość 
7 k. 

Popularna powieść opowiadająca o przygodach grupy uczniów 

siódmej klasy warszawskiej szkoły i rodzących się wśród nich 

pierwszych nieśmiałych uczuciach. 
 

262 Courths – Mahlerowa J. 
Tajemnica 

rubinowego... 
8 k. 

Odnalazła natychmiast w ramie delfina, na którym nakreśliła znak. 

Nacisnęła go, a drzwi szafy ściennej otworzyły się. Gryzelda 

weszła do kryjówki. Chciała jeszcze otworzyć dno szafki ściennej. 

Poświeciła sobie latarką, ażeby odnaleźć zameczek. Zamierzała 

potem przynieść krzesło, wstawić je do kryjówki i przekonać się, 

czy przez otwór w szafce ściennej można było przesunąć rękę do 

sypialni hrabiny Alicji. Gdy klapa odpadła, dziewczyna chciała 

wyjść ze schowka do pokoju, aby stamtąd przynieść krzesło. W tej 

samej chwili jednak ujrzała biegnącą przez pokój hrabiankę Beatę. 

 

263 MacLean Alistair Wielka tama 10 k. 

Ogromne masy wody zalewające amsterdamskie lotnisko to dzieło 

FFF - Fighters for Freedom, irlandzkiej grupy terrorystycznej, 

pragnącej wymusić wycofanie się Anglików z Irlandii Północnej. 

Holender, detektyw porucznik van Effen - znakomity pirotechnik 

usiłuje udaremnić plan FFF. Jeżeli van Effen zawiedzie i FFF 

przejmie kontrolę nad najważniejszą tamą, to Holandia zostanie 

zatopiona przez morze, a Wielka Brytania spłynie krwią. 

 

264 Mickiewicz Adam Pan Tadeusz 12 k. 

Jest to historia szlachecka z roku 1811 i 1812. Jeden z najbardziej 

znanych utworów Adama Mickiewicza.W Soplicowie na Litwie 

Sędzia właśnie gości szlachtę, która przyjechała do niego w 

związku z procesem o zamek między Soplicami i Horeszkami. Po 

zakończeniu szkoły w Wilnie wraca też jego bratanek, młody 

Tadeusz. Czy perypetie miłosne beztroskiego młodzieńca 

zakończą się szczęśliwym małżeństwem? Czy uda się wzniecić 

powstanie na Litwie? Jak zakończy się spór między Soplicami i 

zaściankiem dobrzyńskim? 

 

265 Mickiewicz Adam Pan Tadeusz 12 k.   

266 Christe Agata Pora przypływu 7 k. 

W tej sprawie nic nie idzie jak należy. Dlaczego pozbawiony 

skrupułów łotrzyk pozwala się szantażować? Dlaczego morderca 

zabija osobę, która mogłaby uczynić go bogatym? Dlaczego 

prawdomówny, metodyczny i obowiązkowy major popełnia 

samobójstwo? I wreszcie, dlaczego Herkules Poirot daje się 

nabrać? 

 

267 Durbridge Francis Portret Alison 5 k. 

Greg Forrester, wzięty portrecista, znajduje w swojej sypialni 

zwłoki pięknej modelki. Ale nie tylko to zwraca na niego uwagę 

policji. Osaczony ze wszystkich stron, musi przejąć śledztwo w 

swoje ręce. 

 

268 Higgins Jack Noc Lisa 10 k. 
Niemcy w latach II wojny światowej rzeczywiście okupowali 

brytyjskie wyspy na kanale La Manche – Channel Islands, czyli 

Wyspy Normandzkie. 
 



269 Ruszczyc Marek Krwawa Joanna... 5 k.   

270 Fleischer Leonore The Fisher King 8 k. 

Parry jest bezdomnym profesorem historii, który żyje w świecie 

fantazji pełnym zamków, Czerwonych Rycerzy i dam w opałach. 

Jack jest aroganckim nowojorskim discjockeyem, który swym 

nieodpowiedzialnym zachowaniem bezwiednie doprowadza do 

tragedii. 

 

271 Goldman William Maratończyk 11 k. 

Tom Levy, zwany Babe, ma kilka obsesji. Chce zostać wybitnym 

myślicielem i najlepszym maratończykiem w dziejach. Chce także 

uwolnić się od prześladującego go widma wywołanej skandalem, 

samobójczej śmierci swojego sławnego ojca. Jednak 

nieoczekiwana wizyta starszego brata zapoczątkowuje ciąg 

wydarzeń, który wciągnie Babe'a w wir przemocy, zdrady i 

morderstwa, i zmusić go do walki o rzecz podstawową - 

pozostanie przy życiu. 

 

272 Grass Gunter Wróżby Kumaka 9 k. 

Opowieść o miłości, swoiste love story po pięćdziesiątce. On - 

Niemiec, profesor uniwersytetu - urodzony w Gdańsku. Ona - 

Polka, konserwatorka zabytków - urodzona na Litwie. Poznają się 

przypadkowo w Gdańsku w 1989 roku. Chcą się przyczynić do 

pojednania skłóconych w przeszłości swoich narodów. Zakładają 

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Cmentarne. Chcą dać prawo 

zmarłym do powrotu na swoje rodzinne ziemie. Będą grzebać 

zmarłych w ich krainie dzieciństwa. 

 

273 Hyde Anthony Rudy Lis 16 k. 

Robert Thorne, amerykański dziennikarz, prowadzi prywatne 

śledztwo w sprawie zniknięcia milionera Harry'ego Brightmana. 

Trop wiedzie do wstrząsanej walką o władzę Rosji i okazuje się, że 

ma związek ze zgładzeniem rodziny carskiej, z wielką czystką 

Stalina, dramatem zafascynowanego komunizmem pokolenia 

Philbych, współczesnym szowinizmem wielkorosyjskim, a na 

koniec, ku zaskoczeniu Thorne'a, zaczyna wiązać się z nim 

samym... 

 

274 Ludlum Robert 
Weekend z 

Ostermanem 
12 k. 

Tajemnicza organizacja zamierza wtrącić Amerykę w otchłań 

finansowego chaosu, przy którym Wielki Kryzys wyda się 

niewinnym żartem. Odliczanie już się rozpoczęło. Dziennikarz 

telewizyjny John Tanner dowiaduje się, że do spisku należy troje 

jego najlepszych przyjaciół. Wraz z agentem CIA, a potem wbrew 

niemu, usiłuje zapobiec katastrofie.. 

 

275 Mniszek H. 
Tajemnica 

Baronessy 
7 k. 

Książka opowiada dalsze losy Stefci Rudeckiej z "Trędowatej". 

Zaskoczeniem dla czytelnika jest sam fakt, że ona nadal żyje, i 

dlatego nie jest już tak pasjonująca jak tom I. Może wydawać się 

trochę naciągana. Odczułam pewne rozczarowanie, że moje łzy 

 

276 Starr Raymond 
Błękitny dom albo 

Fatum 
10 k. 

Książka oparta na faktach. Powraca do sprawy popełnionego przed 

trzydziestu laty w Anglii bestialskiego mordu. Kryminałem jest 

jednak tylko pozornie. W rzeczywistości autor skupia się na 

analizie psychologicznej pewnej nieszczęśliwej rodziny. 

 

277 Christie Agata 
Boże Narodzenie 

Herkulesa... 
7 k. 

Zbliża się Boże Narodzenie. Senior rodu Simeon Lee do swej 

rezydencji zaprasza rodzinę. Spotkanie jest nietypowe, gdyż Lee 

niemal nie utrzymywał z dziećmi kontaktów. Mało przyjemnej 

atmosfery nie poprawia pojawienie się uchodzącego za czarną 

owcę syna, a tym bardziej wnuczki, którą rodzina widzi po raz 

pierwszy. 

 



278 Fleszarowa – Muskat St. Łza 8 k. 

Ostatnia powieść bardzo popularnej i lubianej autorki, zmarłej w 

1989 roku. Tak jak wszystkie poprzednie powieści, cieszące się 

dużym uznaniem czytelników (a zwłaszcza czytelniczek), książka 

ta jest opowieścią o miłości - miłości w różnych odcieniach: 

młodzieńczej i dojrzałej, spełnionej i tragicznej, przeżywanej w 

latach okupacji. 

 

279 Gale Joanna Szczęśliwa wyspa 5 k. 

Judyta skończy niebawem trzydzieści lat, jest piękna i niezależna, 

ale jej uczucia wystygły. Znalazła się na życiowym zakręcie. By 

przemyśleć z dystansu swoją sytuację życiową wybiera się na 

krótkie wakacje na Kretę - Szczęśliwą Wyspę. 

 

280 Porter Eleanor H. Panna Billy 7 k. 

Młoda dziewczyna, Billy Neilson, po śmierci swoich rodziców 

przyjeżdża do nieznanego jej wcześniej przyjaciela ojca, Williama 

Henshawa, po którym odziedziczyła nietypowe dla dziewczyny 

imię. Jakież jest zdziwienie jej nowego opiekuna, oczekującego na 

nią na dworcu, gdy z pociągu wsiada, zamiast chłopca, 

dziewczynka z małym kociakiem. 

 

281 Rodziewiczówna M. Farsa panny Heni 8 k. 

Przezabawna opowieść o uroczej siedemnastolatce marzącej o 

karierze na wielkich scenach operowych Europy. Młoda 

śpiewaczka musi jednak, by rozpocząć wymarzoną karierę, 

wyrwać się spod kurateli stryja . Wolność Heni Dobrzyńskiej może 

zapewnić tylko mąż, ale taki, który małżeństwo potraktuje równie 

fikcyjnie, jak i ona. Fortel się udaje i dziewczyna rusza w pogoni 

za sławą. 

 

282 Rodziewiczówna M. Jazon Bobrawski 5 k.   

283 Stewart L. Przygoda w Rzymie 4 k. 

Młoda Amerykanka Susan przyjeżdża do Rzymu, by podjąć pracę 

w bogatej, arystokratycznej rodzinie. Szybko aklimatyzuje się na 

nowym miejscu, poznaje interesujących ludzi. Zwłaszcza dwaj 

przystojni mężczyźni - hrabia Rocci i Amerykanin Eryk Stone - nie 

są obojętni jej sercu. 

 

284 Gombrowicz W. Transatlantyk 6 k. 

Jedyny w swoim rodzaju utwór-wyzwanie, utwór-prowokacja, 

kapitalna rozprawa Gombrowicza z polskością, z 

podtrzymywanymi przez tradycję stereotypami narodowymi. 

Genialny humor i cudowny język, zadziwiające wykorzystanie 

przez pisarza form gawędy szlacheckiej, nie milknące pytania, 

które w każdym pokoleniu powinniśmy sobie zadawać 

 

285 Fleischer L. Rain Man 9 k. 

Gdy Charlie porywa Raymonda i próbuje go ukryć, aby przejąć 

pieniądze, nie zdaje sobie sprawy, że w ten sposób rozpoocznie 

podróż przez całą Amerykę - podróż, która przeniesie ich obu w 

przeszłość i spowoduje niespodziewany przypływ uczuć między 

braćmi. 

 

286 Durbridge F. 
Tajemnica Betty 

Tyler 
6 k. 

Paul Temple jest słynnym pisarzem, z wielką pasją rozwiązywania 

zagadek kryminalnych. Wielokrotnie pomógł Scotland Yardowi i 

policji w ustaleniu sprawców starannie zaplanowanych zbrodni. 
 

287 Górska H. Druga brama 7 k.   



288 Zarzycka I. Córka wichru 9 k. 

"Córka wichru" to połączenie naiwno - kobiecych marzeń z 

okruchami beztroskiej młodości lat dwudziestych. warszawa, 

Paryż, Nicea, Madryt, ale nade wszystko ..."wciśnięta między trzy 

potężne zwały skalne zaciszna grota" , DO KTÓREJ MOŻNA SIĘ 

SKRYĆ PRZED OBŁUDĄ ŚWIAT 

 

289 Deveraux J. Księżna 13 k. 

Klara otrzyma milionowy spadek pod warunkiem, że poślubi 

kandydata, którego zaakceptują jej rodzice-utracjusze. Harry jest 

olśniewająco przystojnym diukiem MacArran - rodu, którego 

świetność odchodzi w przeszłość. Poznali się na balu i przypadli 

sobie do gustu. 

 

290 Heaven C. Piętno Rovensley 14 k. 

Akcja książki osadzona jest w realiach Anglii końca XIX wieku. 

Wspólnie z bohaterką cztelnicy będą uczestniczyć w Wojnie 

Krymskiej, a poprzez karty powieści przewinie się wiele postaci 

historycznych. 

 

291  
Lektury 

obowiązkowe kl V 
4 k.   

292 May K. 
Błękitno – 

purpurowy... 
12 k. 

Akcja tej powieści toczy się na nietypowym dla Karola Maya 

terenie, w Chinach. Można wszakże powiedzieć, iż przez to 

atrakcyjność fabuły tylko zyskuje. 
 

293 Newerly I. 
Chłopiec z 

Salskich... 
6 k. 

Powieść opisuje wspomnienia z czasów obozowych Włodzimierza 

Iljicza Diegtiarewa spisane po wielu latach przez Igora Newerlego 

w 1948 r. Książka ma mieć charakter biograficzny, gdyż opisuje 

dzieje głównej postaci. Treść biograficzna została przedstawiona 

autorowi podczas pobytu w jednym z obozów. 

 

294 Baxter G.O. Pokusa 6 k. 

Wszechobecny spokój działał mu na nerwy. To nie jest normalne, 

powiedział do siebie Dillon Reed, przemierzając hol liceum 

Brookwod, którego był dyrektorem. Nigdzie nie było słychać 

śmiechu uczniów, głośnych rozmów ani trzaskania drzwiczek 

szafek w szatni. 

 

295 Carre J.L. 
Perfekcyjne 

morderstwo 
7 k. 

Carne, szkoła chlubiąca się wieloletnią tradycja, to miejsce 

niecodziennego śledztwa George a Smileya. Tajny agent 

przyjeżdża tu rozwikłać zagadkę morderstwa. Popija sherry, zadaje 

pytania, słucha i obserwuje. Odsłaniając warstwa po warstwie 

prawdę o szacownej instytucji, nie podejrzewa, że obudzi również 

uśpione demony własnej przeszłości... 

 

296 Chmielewska J. 
Florencja córka 

diabła 
10 k. 

Wszystkie konie kolejno przeszły przez przejście, otwarte za 

pomocą odsunięcia jednej żerdki. W pląsach, bo w pląsach, 

niektóre bokiem, jak normalne dwulatki, ale jednak przeszły. 

Florencja nie. Spokojnie skręciła i bez rozbiegu, z miejsca, ze 

stępa, jednym lekkim odbiciem przeszła nad żerdzią w przęśle 

obok. 

 

297  Cook R. Coma 12 k. 

„Coma” opowiada historię młodej studentki medycyny Susan 

Wheeler, która rozpoczyna swój staż w szpitalu Memorial. 

Podczas pierwszego dnia praktyki trafia na oddział intensywnej 

opieki gdzie poznaje Nancy Grenly, młodą kobietę, która zapadła 

w śpiączkę po niby prostym zabiegu. 

 



298 Curwood J.O. 
Dziewczyna spoza 

szlaku 
7 k. 

Jedna, kierowana głównie do młodzieży, opisuje przygody 

zwierząt i ze zwierzętami, rozgrywające się (jak zresztą we 

wszystkich jego powieściach) na Dalekiej Północy. Do grupy tej 

zaliczają się przed wszystkim: „Szara wilczyca”, „Bari, syn Szarej 

wilczycy”, "Włóczęgi Północy” i „Władca skalnej doliny”. Druga 

grupa powieści, którą ja nazywam na własny uż ytek „Prz ygoda i 

miłość”, jest przeznaczona dla starszej młodzieży i dorosłych. Kla 

sycznymi prz edstawi cielami tej dru giej grupy są „Najdzi ksze 

serca” i „Dolina Ludzi Milczących”. Dzie wczyna spoza szlaku” to 

kolejna z powieści należących do tej drugiej grupy. 

 

299 Grass G. Szczurzyca 12 k. 

"Szczurzyca" jest książką unikatową, bowiem równie dobrze 

można byłoby stworzyć z niej kilka stojących na wysokim 

poziomie, równorzędnych powieści. Ta wielonarracyjność dzieła 

to zabieg, który nie jest zbyt często spotykany w literaturze, 

zwłaszcza współczesnej. 

 

300 Mosley W. 
Śmierć w 

błekitnej... 
6 k. 

Pierwsza z cyklu powieści opowiadających o prywatnym 

detektywie Ezekielu "Easy" Porterhouse Rawlinsie autorstwa 

Waltera Mosleya. 
 

301 Shaw J. Dosięgnąć szczytu 15 k. 

Michael wyniósł z dzieciństwa potrzebę udowadniania, że nie jest 

gorszy od innych. I chociaż w życiu dorosłym otoczenie wysoko 

go ceni, nie potrafi przezwyciężyć narosłych kompleksów. Tłumi 

je, uprawiając niebezpieczne sporty: spadochroniarstwo, 

lotniarstwo, surfing. 

 

302 Stewart H. Nie drażnij kota 12 k. 
Bryony miała dar. Dar Ashleyów - zdolność przekazywania myśli. 

Od lat odbierała przekazy. Słyszała zawsze ten sam głos, ukochany 

głos; głos mężczyzny. 
 

303 Hill S. Pani de Winter 12 k. 

Susan Hill, popularna brytyjska pisarka, zafascynowana Rebeką 

Daphne du Maurier, zdecydowała się opisać dalsze losy bohaterów 

tej magicznej książki - Maxima de Wintera i jego młodej żony, 

którą poślubił po tajemniczej śmierci Rebeki. Po wielu latach 

spędzonych za granicą, de Winterowie wracają do Anglii. 

 

304 Junichiro T. 
Dziennik Szalonego 

Starca 
6 k. 

Zygmunt Kałużyński napisał w jednej ze swoich książek, że w 

każdym filmie i każdym dziele literackim jest choć jedna myśl, dla 

której warto zacisnąć zęby i cierpliwie przebrnąć przez całą treść. 
 

305 Mann K. Ucieczka na północ 11 k. 

Główna bohaterka - Joanna, zmuszona przez hitlerowców do 

emigracji z ojczystych Niemiec, znajduje schronienie w  

majątku swej przyjaciółki, Karin, w dalekim "północnym kraju". 

Joanna do szaleństwa zakochuje się w przystojnym,  

pełnym mglistych ideałów Ragnarze, bracie Karin. 

 

306 Sasson J.P. Księżniczka 8 k. 

Prawdziwa historia życia księżniczki Sułtany z królewskiego rodu 

Sa'udów - władców współczesnej Arabii Saudyjskiej. Książka, 

której wydanie w 1992 roku wywołało międzynarodowy skandal 

dyplomatyczny, zakazana w większości krajów arabskich. 

 

307 Pernoud R. Alienor z Akwitanii 10 k. 

Régine Pernoud, znana francuska mediewistka, zafascynowana 

znaczącą rolą kobiet w historii świata, z upodobaniem i w bardzo 

plastyczny sposób rysuje portrety przedstawicielek płci pięknej 

silnych i charyzmatycznych, mających dzięki swej wytrwałości, 

mądrości i zaangażowaniu wiele do powiedzenia w czasach 

średniowiecza 

 



308 Leblanc M. 
Arsun Lupin-

Dżentelemn... 
7 k. 

Maurice Leblanc w 1905 roku opublikował pierwszą historię 

opowiadającą o przygodach Arsene’a Lupina. Trafił w dziesiątkę. 

Arsene bardzo szybko stał się jednym z najpopularniejszych 

fikcyjnych bohaterów literackich. Ten dżentelmen włamywacz o 

zdolnościach detektywistycznych mistrzowsko kradnie i 

mistrzowsko uwodzi. Nie ma kobiety, która potrafiłaby mu się 

oprzeć. 

 

309 Sieradzki S. 
Bogowie, Zloto, 

Karabiny 
5 k. 

Aura egzotyki, powab orientalnej, baśniowej tajemniczości, 

element grozy — to przyczyny długowieczności legendy o skarbie 

barona Ungerna, demonicznego dowódcy Azjatyckiej Dywizji 

Konnej szalejqcej na terenie Mongolii w początkach lat 

dwudziestych naszego wieku. 

 

310 Kapuściński R. Cesarz 7 k. 

Jeden z największych bestsellerów światowych. Przedmiotem 

reportażu-powieści są ludzie dworu cesarza Etiopii Hajle Sellasje 

zmarłego w 1975 roku. Ukazując ich służalczość, lizusostwo, 

strach, pazerność, uległość oraz walkę o względy władcy, 

Kapuściński w mistrzowski sposób przedstawia ponure kulisy jego 

panowania. 

 

311 Goranin A.J. Cytadela 15 k.   

312 Stevenson R.L. Czarna Strzała 9 k. 

Kiedy Dick Shelton dowiaduje się, że śmierć jego ojca nie była 

przypadkowa, zaczyna podejrzewać o udział w zbrodni swojego 

opiekuna, Daniela Brackleya. 

Jego przypuszczenia potwierdza przywódca stowarzyszenia 

Czarnej Strzały, Ellis Duckworth, walczący z niesprawiedliwością 

i uciskiem szlachty, oraz spotkany w lesie, tajemniczy Janek 

Matcham. 

 

313 Simonow K. Dnie i noce 9 k.   

314 Doyle A.C. Dolina Trwogi 8 k. 

Sherlock Holmes i doktor Watson prowadzą śledztwo dotyczące 

zagadkowego morderstwa. Ginie John Douglas, bogacz o 

tajemniczej, nieznanej nikomu przeszłości. Podejrzenia o 

dokonanie zabójstwa padają m.in. na przyjaciela domu, małżonkę 

ofiary, tajemniczego mściciela... 

 

315 Pasternak Dr. Żiwago 23 k. 

Książka jest epickim a zarazem poetyckim freskiem, ukazującym 

rewolucję przez pryzmat losów pojedynczego człowieka, 

protestem przeciw niszczeniu wszystkiego, co w nim 

indywidualne, wolne i twórcze. Realistyczny opis łączy się z 

impresyjną wizją rewolucji jako żywiołu, który Pasternaka 

jednocześnie fascynuje i przeraża. 

 

316 Bandrowski J.K. Generał Barcz 19 k. 

Powieść polityczna Juliusza Kadena-Bandrowskiego 

opublikowana w 1923 roku. Opowiada o tworzeniu się i 

umacnianiu władzy w pierwszych miesiącach niepodległego 

państwa. 

 



317 Legar J.A. Godzina Tygrysa 23 k. 

Abel Young niespodziewanie otrzymuje w spadku po ojcu, którego 

nie znał, doskonale prosperujące pismo. Zarządzanie gazetą 

pozostawia przyrodniemu bratu, a sam postanawia wyjechać do 

Wietnamu, jako jej korespondent. Nie przychodzi mu do głowy, że 

ma wrogów, którzy skwapliwie wykorzystają okazję - w 

Wietnamie Abel znika w niejasnych okolicznościach... 

 

318 Keller H. 
Historia mojego 

życia 
9 k. 

Jest to historia życia kobiety, która urodziła się jako normalne, 

zdrowe dziecko, ale w wieku 19 miesięcy, w wyniku choroby, 

straciła wzrok i słuch. Od tej chwili jej życie zmieniło się w życie 

dzikiego, choć rozpieszczanego zwierzątka. Nikt nie mógł się z nią 

porozumieć, nikt więc niczego jej nie uczył, nikt jej nie 

wychowywał. 

 

319 Wójcik Z. Jan Sobieski 25 k. Klasyczna biografia króla Jana III Sobieskiego  

320 Rendell R. Kamienny wyrok 8 k. 
Psychologiczno - obyczajowa powieść o wątku sensacyjno - 

kryminalnym. Motywem zbrodni, której ofiarą pada cała rodzina, 

nie są ani pieniądze, ani kosztowności... 
 

321 Ploidy J. 
Katarzyna 

Aragońska 
26 k. 

Fascynujące osobowości i wydarzenia związane z życiem 

Katarzyny Aragońskiej w Anglii stały się tematem niniejszej 

powieści. Powieść historyczna jest przede wszystkim wydarzeniem 

literackim. Historia stanowi motyw, narzuca bieg wydarzeń, klimat 

epoki. 

 

322 Ziółkowski J. 
Kawaler Złotej 

Ostrogi 
25 k. 

Powieść historyczna - czasy panowania Zygmunta III Wazy 

(polska szlachecka - XVI wiek). 

Główny bohater, Marek Jakimowski, dostaje się do niewoli 

tureckiej. Czy wróci do kraju? 

 

323 Bazin H. Kogo śmiem kochać 10 k. 

Berta nic nie widziała: na domiar złego ma krótki wzrok.Stała o 

metr od brzegu, na ostrożnie ustawionych nogach,z rękami na 

brzuchu i pocierając jedną dłonią o drugą, kręciła głową, mrużyła 

oczy wszelkimi sposobami wysilała się by okazać 

zainteresowanie... 

 

324 Bratny R. 
Kolumbowie 

rocznik 20 
30 k. 

Książka opowiada o małej grupce przyjaciół. O zawirowaniach 

uczuciowych między nimi, ale głównie o walce z Niemcami, o 

życiu codziennym podczas "okupacyjnej nocy". Pokazuje nie tylko 

walkę, heroizm młodzieży, ale i zwątpienie, poświęcenie, walkę o 

przetrwanie, o jedzenie i pieniądze, problem kolaboracji z 

Niemcami, rozwoju ideologicznego młodzieży. 

 

325 Gide A. Lochy Watykanu 9 k. 

"Lochy Watykanu" to powieść przedstawiająca ludzi, których 

łączy pewne pokrewieństwo. Między innymi przedstawia 

fragmenty życia trzech małżeństw: Antyma i Weroniki Armand-

Dubois, Juliusa i Małgorzaty de Baraglioul oraz państwa 

Fleurissoire. Wszystkich łączy przede wszystkim Julius oraz splot 

przypadkowych spotkań. Każde z nich przybywa do Włoch w 

celach osobistych. Antym uważa się za naukowca. 

 



326 Gogol M. Martwe dusze 12 k. 

Akcja powieści rozgrywa się w dziewiętnastowiecznej Rosji. Do 

miasta N. przyjeżdża tajemniczy gość. Okazuje się, że jego 

zamiarem jest kupno jak największej ilości "martwych dusz", czyli 

chłopów, którzy zmarli, a figurują na listach i właściciele muszą 

płacić za nich podatki. Cziczikow (tak nazywa się ów przybysz) 

zachęca poszczególne osoby do sprzedawania mu zmarłych 

chłopów - wszystko ma się odbywać zgodnie z prawem. 

 

327 Stabińska J. 
Matka Elżbieta 

Róza Czacka 
12 k.   

328 Lepicki M. 
Maurycy August 

Beniowski 
6 k.   

329 Boule P. Most na rzece Kwai 5 k. 

Historia angielskich jeńców wojennych i budowanego przez nich 

w 1943 roku mostu w środku birmańskiej dżungli. Japoński 

pułkownik Saito, nadzorujący pracę jeńców musi szybko 

wybudować most. Gardzi żołnierzami, którzy wbrew zasadom 

kodeksu honorowego samurajów po klęsce oddali się do niewoli, 

zamiast popełnić samobójstwo. 

 

330 Maliński M. 
Najchętniej grał na 

bramce 
6 k. 

"Najchętniej gra na bramce. To sformułowanie chyba dobrze 

określa naszego Papieża. Gra na bramce: broni istotnych wartości 

chrześcijaństwa i katolicyzmu. Aby przez zbyt nieroztropnych, 

lekkomyślnych chrześcijan nie zostały wyrzucone, zniszczone, 

zaprzepaszczone. A takich nie brak w naszych czasach, w których 

słowo "postęp", "nowość" wciąż jeszcze ma najwięcej 

zwolenników. 

 

331 Forsyth F. Negocjator 19 k. 

Przebywający w Wielkiej Brytanii młody Amerykanin zostaje 

uprowadzony. Kiedy do negocjacji z porywaczami zostaje 

zaangażowany najlepszy fachowiec w branży, wychodzi na jaw, 

kim jest porwany i jakie są żądania w zamian za jego uwolnienie. 

 

332 Fossard A. 
„Nie lękajcie sie” 

rozmowy... 
13 k. 

Niezwykła książka, oparta na pierwszym w historii wywiadzie z 

papieżem. Francuski dziennikarz i pisarz André Frossard zadał 

Janowi Pawłowi II na progu pontyfikatu około 70 pytań 

dotyczących osobistego życia Papieża, jego powołania, wiary, 

moralności, Kościoła i jego roli w świecie, ekumenizmu i 

współczesności. Wynikiem tych rozmów jest książka bardzo 

głęboka i osobista, ukazująca Jana Pawła II nie tylko jako sternika 

Kościoła, ale także jako niezwykłego człowieka. 

 

333 Danios P. 
Notatnik Majora 

Tompsona 
5 k.   

334 Kaczkowski Z. 
Olbrachtowi 

Rycerze 
35 k. 

Wspaniała dwutomowa panorama dziejów Polski końca XV 

wieku, czasów panowania króla Olbrachta, królewskich prób 

ograniczenia siły możnowładztwa, przygotowań do wyprawy 

wołoskiej i jej tragicznego finału ("Za króla Olbrachta wyginęła 

szlachta"). Tę zapomnianą już nieco historię naszej ojczyzny 

poznajemy poprzez losy postaci reprezentujących wszystkie 

ówczesne warstwy społeczne: magnatów, dworzan, rycerzy i 

knechtów, mieszczan i prostych ludzi. 

 



335 Wińcza A. 
Opowieść z 

Sawanny i Buszu 
11 k. 

Afryka Wschodnia, gdzie autorka wyemigrowała po II wojnie 

światowej, była dla Ady Wińczy drugą ojczyzną. Tutaj zajęła się 

między innymi polowaniami na dziką zwierzynę i organizacją 

safari. Jest to główny temat „Opowieści z sawanny i buszu”. 

Książka podzielona jest na dwie części. Pierwszą na pewno 

powinni przeczytać myśliwi, wegetarianom radzę jednak już w 

tym miejscu odłożyć ją na półkę. Część ta zawiera trafne, ciekawe 

opisy afrykańskiej zwierzyny okraszone opisami jej zabijania. 

Powstały w ten sposób kontrast nie wszystkim przypadnie do 

gustu. 

 

336 Gąsowski W. Pani Walewska 28 k.   

337 Farago L. Panna Margeryta 7 k.   

338 Hłasko M. 
Piękni 

Dwudziestoletni 
8 k. 

Marek Hłasko pozostawił po sobie nie tylko spuściznę literacką, 

obejmującą opowiadania i powieści, ale również barwną legendę, 

intrygującą zarówno starszych czytelników, jak i młodsze 

pokolenie, dla których polska rzeczywistość lat pięćdziesiątych, 

stanowiąca osnowę jego utworów, jest już tylko odległą historią. 

 

339 Borucki M. Po Radziwiłłowsku 11 k. 
Życie i działalność polityczna wojewody wileńskiego - księcia 

Karola Radziwiłła  

340 Markiewicz M.  
Poradnik dobrych 

obyczajów 
11 k.   

341 Borchard K.O. Szaman Morski 11 k. 

Książka ukazuje w anegdotycznych opowiadaniach postać 

Eustazego Borkowskiego, dowódcy polskich transatlantyków w 

dwudziestoleciu międzywojennym, zwłaszcza podczas jego służby 

na stanowisku kapitana SS "Kościuszko". 

 

342 Cooper J.F. Szpieg 16 k. 

Jest rok 1776. Amerykańskie kolonie walczą z Brytyjczykami o 

niepodległość. Harvey Birch, domniemany lojalista, zgadza się na 

propozycję Georga Washingtona, by informować go o działaniach 

jego przeciwników. Robi to nie dla pieniędzy, ale z myślą o 

zwycięstwie Amerykanów, jednak by móc zbierać informacje bez 

przeszkód, musi udawać szpiega rojalistów. 

 

343 Gąsiorowski W. 
Szwoleżerowie 

Gwardii 
13 k. 

Szwoleżerowie gwardii to jedna z cyklu powieści historycznych 

Wacława Gąsiorowskiego obfitujących w wiele barwnych 

przygód, w których nie brak opisów scen batalistycznych. 
 

344 Johansen O. 
Światło w 

ciemności 
9 k. 

Erling Stordahl (ur. 1923), Norweg, ostatecznie stracił wzrok, 

mając 12 lat, nigdy jednak nie podchodził biernie do swojego 

kalectwa; po ukończeniu gimnazjum i zdobyciu zawodu organisty 

przez 20 lat występuje wraz z przyjacielem - również niewidomym 

- grając na akordeonie. Gdy w wieku 40 lat dochodzi do wniosku, 

że istnieją na świecie cele ważniejsze niż dostarczanie bliźnim 

rozrywki, zaczyna rozwijać wszechstronną działalność nie tylko na 

rzecz ociemniałych, ale też osób kalekich i młodzieży 

nieprzystosowanej społecznie. 

 



345 Chandler R. Tajemnica jeziora 9 k. 

Kiedy żona Derace a Kingsleya ucieka od niego, ten wynajmuje 

Philipa Marlowe a. l pokazuje mu pożegnalny telegram Crystal 

nadany z El Paso. Jednak szybko okazuje się, że ostatni kochanek 

Crystal, Chris Lavery, wcale nie wie, gdzie i z kim wybrała ona 

wolność. 

 

346 Duron A. Trucizna królewska 7 k. 

Do Francji przybywa neapolitańska narzeczona młodego króla 

Ludwika Kłótliwego. Klemencja jest piękna i cnotliwa. Czy 

pobożna królowa zdejmie przekleństwo rzucone przez wielkiego 

mistrza templariuszy? Czy położy kres nieszczęściom, które 

lawinowo spadają na ród Kapetyngów? Czy Ludwik ma szansę na 

długie i spokojne panowanie? 

 

347 Harte B. 
Trzech włóczęgów 

z... 
13 k.   

348 Greenge G. W Brighton 12 k. 
Książka opowiadająca o życiu przy braku perspektyw i prawie 

całkowitym zaniku ludzkich uczuć.  

349  Fleszarowa-Muskat St. Wizyta 12 k. 

"Wizyta" jest trzecią częścią - po "Pozwólcie nam krzyczeć" i 

"Przerwie na życie" - cyklu powieściowego. Jego bohaterowie, 

Magdalena i Gaston, podczas okupacji wywiezieni na przymusowe 

roboty do Niemiec, po wojnie odwiedzają miasteczko Edelheim - 

miejsce dawnych dramatycznych przeżyć. 

 

350 Kastner E. Zaginiona miniatura 6 k. 
Kryminał przedstawiający perypetie berlińskiego rzeźnika który 

przebywając na urlopie w Kopenchadze zostaje wciągniety w 

intryge kradzieży małej porcelanowej miniaturki. 
 

351 Sieroszewski W. Zamorski Diabeł 7 k. 

Powieść realizuje częsty u Sieroszewskiego schemat sytuacyjny 

przybysza w obcym otoczeniu. Kojarzy cechy powieści 

przygodowej i społ.-obycz.: wprowadza wartką i sensacyjną akcję, 

a w jej przebiegu uwydatnia rozterkę bohatera, wahającego się 

między współczuciem dla uciemiężonych, którzy i jego uważają za 

„zamorskiego diabła", a solidarnością wobec ludzi z własnego 

kręgu cywilizacyjnego. 

 

352 Blomberg R. Złoto i Anakondy 7 k. 

Wyprawy po skarby indiańskie w dorzecze Amazonki. 

Dżungle Ekwadoru i rzeki Kolumbii znalazły w Rolfie Blombergu, 

Szwedzie, którego drugą ojczyzną stał się Ekwador, pisarza 

umiejącego czytelnikowi przekazać obraz życia pełnego 

dramatycznych sytuacji w czasie wypraw po skarby Inków, 

podczas łowów na największego z wężów świata - anakondę. 

 

353 Hutchin K.Ch. Żona też człowiek 8 k. 

Żona też człowiek- napisana przez dr med..Kenetha C. Hutchina to 

przesycona czułością książka zawierająca rady lekarza, odnośnie 

dbania o zdrowie i szczęście żony. Można pozazdrościć żonie 

autora jeśli rady serwowane dla czytelników wprowadził w swoim 

małżeństwie. Autor nazywa żonę złotonośna kurą, jest to z jego 

strony żartobliwe określenie podkreślające wartość kobiety i jej 

zasługi dla rodziny i domu. 

 

354 Stefanowska Z. 
Życiorysy 

historyczne 
15 k.   
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355 Caroll Lewis 
Alicja w krainie 

czarów 
3 k. 

Opowieść o perypetiach małej dziewczynki, która – kierowana 

ciekawością – wpada do króliczej nory i tym samym rozpoczyna 

serię fantastycznych przygód, znana jest chyba czytelnikom na 

całym świecie. „Alicja w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla to 

jednak nie tylko bajka czytana dzieciom przed snem. 

 

356 Kafka Franz Proces 9 k. 

Proces jest książką niezmiernie ważną, a zarazem niesamowitą i 

proroczą. Napisana została na początku lat dwudziestych naszego 

wieku, znakomicie oddaje bezsilność i moralną degradację 

człowieka w totalnej biurokracji komunizmu i faszyzmu. 

 

357 Christie Agatha Czarna Kawa 5 k. 

Sir Claud Amory, światowej sławy naukowiec, opracowuje wzór 

na nowy, śmiercionośny materiał wybuchowy. Przekonany, że ktoś 

z domowników próbuje wykraść ten wzór, wzywa na pomoc 

Herkulesa Poirota. Niestety, słynny detektyw przybywa za późno: 

koperta ze wzorem ginie, a sir Claud zostaje otruty... 

 

358 Oberto Varinia Lato z duchami 4 k.   

359 Camus Albert Dżuma 10 k. 

Metaforyczny obraz świata walczącego ze złem, którego 

symbolem jest tytułowa dżuma, pustosząca Oran w 194... roku. 

Wybuch epidemii wywołuje różne reakcje u mieszkańców, jednak 

stopniowo uznają słuszność postępowania doktora Rieux, który od 

początku aktywnie walczy z zarazą, uznając to za swój obowiązek 

jako człowieka i lekarza. 

 

360 Segal Erich Ostatni akord 7 k. 

Dawni kochankowie spotykają się ponownie. Przed osiemnastu 

laty jako młodzi lekarze wyjechali razem do Etiopii w ramach 

akcji pomocy Médecine Internationale. Ich namiętny romans 

zakończył się tragicznie. Kiedy postrzelony przez partyzantów 

Matthew, długo nie odzyskując przytomności, przebywał w 

szpitalu, Silvia zniknęła bez jakichkolwiek wyjaśnień wkrótce 

potem dowiedział się, że poślubiła włoskiego przemysłowca. 

 

361 Brooks White Elwyn Stuart Malutki 2 k. 

Kiedy w pewnym nowojorskim domu, w rodzinie państwa 

Malutkich, przyszedł na świat drugi syn, okazało się, że pod 

każdym względem przypomina mysz. Nazwano go Stuartem. 

Rodzice i brat bardzo go kochali i starali się stworzyć mu jak 

najlepsze warunki. Stuart był bardzo miłym, dzielnym 

stworzeniem i uwielbiał przygody. Największe przeżycia czekały 

go, gdy wyruszył miniaturowym samochodem na poszukiwanie 

zaginionego ptaszka, z którym się bardzo zaprzyjaźnił. 

 

362 Messner Reinhold 
Yeti. Legenda i 

rzeczywistosc 
6 k. 

Autor przedstawia historię tajemniczej istoty - Yeti, opowiada jak 

narodziła się legenda Yeti oraz jak żyła w opowiadaniach 

wspinaczy, na których drodze "stanęła". 
 

363 Michaels Anne Płomyki pamięci 10 k. 

Podczas II wojny światowej grecki naukowiec i humanista Athos 

Roussos ratuje z błota w Biskupinie małego chłopca Jacoba Beera i 

zabiera go na swoja rodzinną wyspę, gdzie obaj spędzają ostatnie 

lata wojny, pogrążeni w świecie poezji, kartografii, botaniki i 

sztuki. Wkrótce potem Jacob przybywa ze swoim opiekunem do 

Toronto. 

 



364 Gordimer Nadine Broń domowa 11 k. 

Przemoc nie zawsze da się pozostawić za bramą strzeżonej 

dzielnicy. Przekonują się o tym zamożni i wykształceni rodzice 

młodego architekta, gdy ten z pistoletu przeznaczonego do obrony 

przed włamywaczami zabija przyjaciela. Dlaczego to zrobił? Jaki 

udział miało w tej zbrodni ogólne skażenie przemocą w 

Południowej Afryce po upadku apartheidu, jaki zaś bezgraniczne 

uczucie do neurotycznej kobiety? 

 

365 Mc Kinnon K.C. 
Świece na Bay 

Street 
6 k. 

"Świece na Bay Street" wzruszają do łez jak Segalowska "Love 

Story", dostarczają niezapomnianych przeżyć i skłaniają do 

głębokiej refleksji nad problemami przyjaźni, miłości i 

przemijania. 

 

366 Conan Doyle Artur Pies Baskerville’ów 7 k. 

Jedna z najsłynniejszych powieści kryminalnych z Sherlockiem 

Holmesem w roli głównej. Akcja książki rozgrywa się na ponurych 

bagnach hrabstwa Devon. W tajemniczych okolicznościach giną 

kolejni spadkobiercy majątku Baskerville ów. 

 

367 Kołaczkowska Ewa Skarb pradziadka 7 k. 

Akcja rozgrywa się na wsi, w Zaraszowie. Troje rodzeństwa: 

dwunastoletnia dziewczynka i dwóch starszych od niej braci 

przyjeżdża na wakacje z Warszawy do cioci Julisi i dziadka Filipa 

Roszkowskiego, miejscowego organisty. Podczas swego pobytu u 

rodziny dowiadują się od ukochanej cioci, że pewnego dnia, kiedy 

była małą dziewczynką, wuj Hieronim podarował jej wspaniały 

pierścień. 

 

368 Fenton Edward 

Widmo z 

Głogowego 

Wzgórza 

7 k. 

Z humorem napisana powieść "kryminalna" dla młodzieży. 

Bohaterem i narratorem jest chłopiec, który wraz z dwójką swoich 

kuzynów odkrywa tajemnicę starego domu. Jest "widmo" 

ukazujące się w oknie, jest dziwny zdziczały pies i jest ukryty w 

oryginalnym miejscu testament samotnej starszej pani, poprzedniej 

właścicielki tytułowego Głogowego Wzgórza. 

 

369 Steel Danielle Światło moich oczu 12 k. 
Jedyna autobiograficzna książka Danielle Steel, swoisty hołd, 

który pisarka składa swemu tak młodo zmarłemu synowi, 

utalentowanemu poecie, kompozytorowi i piosenkarzowi. 
 

370 Divie W. , Miller C. Kwiat pustyni 9 k. 

Niesamowita historia, oparta na faktach, która poruszy nawet tych 

bez serca. Opowiada, jak potoczyło się życie somalijskiej 

dziewczyny. Waris, bo tak na imię ma bohaterka bestselerowej 

powieści, oznacza w języku nomadów pustynny kwiat. Kwitnie 

niezwykle rzadko. 

 

371 Higgins Clark Sen o nożu 10 k. 

Laurie Kenyon w wieku 4 lat została porwana. Była dręczona i 

wykorzystywana seksualnie przez 2 lata. Kiedy sytuacja stała się 

gorąca, porywacze zwrócili małą jej rodzicom. Dziewczynka nie 

pamiętała co się z nią działo przez te ostatnie lata. 

 

372 Urbańczyk Andrzej Błękitna groza 6 k. 

Ocean – żywioł nieposkromiony, pełen widm i duchów, a 

naprzeciw tej potęgi człowiek – zmagający się z jego siłą, 

związany pracą marynarz i rybak, pragnieniem przygody samotnik 

czy przypadkowy widz na przymorzu, przed którymi otchłań 

roztacza swój demoniczny spektakl – to bohaterowie 10 

niesamowitych opowiadań, słuszniej powiedzieć - thrillerów 

marynistycznych. 

 



373 Abramow – Newerly Jarosław Nawiało nam burzę 1 CD 
17 września 1939 r. do Hadyńkowiec nawiało burzę". Posłuchaj 

pełnej autentyzmu opowieści o dramatach polsko - ukraińskiej 

rodziny, którą nawłanica rozrzuciła po całym świecie. 

 

374 Angeli – Jlovan D.Z. Żniwo gniewu 1 CD 

Od kresowych miasteczek i okupacji sowieckiej, przez wsie i 

napotkanych w lasach partyzantów, po przymusową pracę na 

folwarku niemieckiego arystokraty i osadnictwo na Ziemiach 

Odzyskanych – oto historia tułaczki dwóch sióstr, Kaszmiry i 

Maruszki. 

 

375 Arct Bohdan Niebo w ogniu 1 CD 

W audiobooku znajdziemy historię pilota myśliwca na froncie 

zachodnim i afrykańskim. Jego dokładny i precyzyjny opis zmagań 

i walk nad pustynną ziemią, czy lądowanie ze spadochronem nad 

okupowaną Holandią zainteresują każdego czytelnika. 

 

376 Arct Bohdan Pamiętnik pilota 1 CD 

"Pamiętnik pilota" to niepublikowane dotąd wspomnienia Bohdana 

Arcta z lat 1939 - 1943. Ten audiobook to niezwykle interesujące 

źródło wiedzy o bohaterstwie polskich lotników. Autor zawarł w 

nim zapierające dech w piersiach opisy podniebnych lotów m.in. w 

bitwie o Anglię. 

 

377 Baranowski Krzysztof 
Drugi raz dookoła 

świata 
1 CD 

"Planując kolejny rejs zapomniałem o tym strachu, zwierzęcym i 

wszechogarniającym, przylepiającym koszulę do spoconych 

pleców, wysuszającym usta, zaciskającym gardło w bezgłośnym 

krzyku." 

 



378 Blake Sarah Niedoręczony list 1 CD 

Jest rok 1940. Na Londyn spadają bomby. We Franklin, 

nadmorskim miasteczku w Massachusetts, Iris James słucha 

wiadomości z Wielkiej Brytanii i czuje, że wkrótce wojna i dla niej 

stanie się brutalną codziennością. Jako sumienna naczelniczka 

poczty sprawuje pieczę nad ludzkimi sekretami. Relacje o 

dramacie wojny docierają również do pewnego młodego 

małżeństwa. Will jest lekarzem – załamany tragedią, w której 

uczestniczył, odpowiada na apele o pomoc i wyrusza do Londynu. 

Emma, zdruzgotana decyzją męża, czeka na listy od niego…  

379 Bundrick Sheramy Słoneczniki 1 CD 

Niepokojąca i intensywna historia o twórczości, pożądaniu, 

namiętności, szaleństwie, sztuce i miłości. Młoda prostytutka 

Rachel szuka w pięknym parku w Arles chwilowej ucieczki przed 

rzeczywistością domu publicznego. Tu szkicuje ją rudowłosy 

mężczyzna w słomkowym kapeluszu. Nie jest to zwykły malarz... 

 

380 Christiane F. 
My, dzieci z dworca 

ZOO 
1 CD 

W 1978 roku w Berlinie Zachodnim dwoje dziennikarzy, Kai 

Hermann i Horst Rieck, przeprowadziło wywiad z nastoletnią 

narkomanką Christiane F. (właśc. Christiane Vera Felscherinow), 

która wówczas występowała jako świadek w pewnym procesie. 

Początkowo ów wywiad miał być tylko uzupełnieniem badań 

tygodnika "Stern" nad sytuacją młodzieży. 

 

381 Coben Harlan Bez pożegnania 1 CD 

`Trzy dni przed śmiercią matka wyznała - to były niemal jej 

ostatnie słowa - że mój brat wciąż żyje`.  

To szokujące wyznanie wprowadza niepokój i chaos w życie Willa 

Kleina. Przed jedenastu laty rodzony brat Willa, Ken, zamordował 

jego byłą sympatię Julię. Ścigany międzynarodowymi listami 

gończymi, dosłownie zapadł się pod ziemię. Z czasem rodzina 

uznała go za zmarłego. Przeglądając dokumenty rodziców, Will 

natrafia na świeżo zrobione zdjęcie Kena. 

 

382 Coben Harlan Jedyna szansa 1 CD 

Chirurg plastyczny Marc Seidman - człowiek, który nie miał 

wrogów - zostaje postrzelony we własnym domu i zapada w 

śpiączkę. Po kilkunastu dniach budzi się w szpitalu i dowiaduje 

się, że jego żona nie żyje, a sześciomiesięczna córka Tara zniknęła 

bez śladu. Policja podejrzewa go o udział w zbrodni. Otrzymawszy 

pocztą żądanie zapłaty okupu w wysokości dwóch milionów 

dolarów, Marc reaguje jak praworządny obywatel - informuje FBI. 

 



383 Coben Harlan Niewinny 1 CD 

Dziewięć lat po wyjściu z więzienia Matt Hunter nadal wraca 

myślami do owego strasznego wieczoru, kiedy w przypadkowej, 

niesprowokowanej przez siebie bójce zabił człowieka. Wydarzenie 

to kładzie się cieniem na jego życiu i relacjach rodzinnych... ale w 

końcu wszystko ponownie zmierza ku szczęśliwej, ustabilizowanej 

przyszłości. 

 

384 Coben Harlan 
Tylko jedno 

spojrzenie 
1 CD 

Ustabilizowane życie Grace Lawson rozpada się w chwili, gdy na 

jednej z odbitek odebranych od miejscowego fotografa rozpoznaje 

swojego męża. Twarz stojącej obok niej dziewczyny jest 

przekreślona. Fotografia wygląda na zrobioną przed laty. Jakim 

cudem znalazła się wśród zdjęć rodzinnych? Jack zaprzecza, by 

miał z nią coś wspólnego. Krótko potem wychodzi z domu i znika. 

Razem z nim znika także tajemnicza odbitka... 

 

385 Coben Harlan W głębi lasu 1 CD 

Dwadzieścia lat temu czworo nastolatków wymknęło się do lasu z 

letniego obozu. Dwoje odnaleziono później z poderżniętymi 

gardłami. Pozostała dwójka jakby zapadła się pod ziemię, nie 

pozostawiając po sobie nawet najdrobniejszego śladu. Była wśród 

nich siostra Paula Copelanda, obecnie prokuratora i owdowiałego 

ojca sześcioletniej Cary. Paul ma ambicje polityczne, ale jego 

plany mogą lec w gruzach, gdy w zastrzelonym na Manhattanie 

mężczyźnie rozpoznaje ofiarę tamtej tragedii. Nie ma wyjścia, 

musi postawić sobie pytanie - czy jego siostra żyje? Jaką tajemnicę 

skrywa milczący las?  

386 Darda Stefan Słoneczna dolina 1 CD 

Nowa powieść Stefana Dardy – nawiązuje klimatem do dzieł 

Stephana Kinga. Bohaterem książki jest Witold Uchman, 

doświadczony dziennikarz, który od jakiegoś czasu zajmuje się w 

ogólnopolskim czasopiśmie opisywaniem zjawisk 

paranormalnych. Pewnego dnia, po awanturze z szefem 

postanawia złożyć wypowiedzenie. Swoją decyzję o rezygnacji z 

pracy wycofuje w chwili, gdy na firmowej skrzynce mailowej 

pojawia się nowa wiadomość.  

387 Dąbała Jacek Złodziej twarzy 1 CD 

"Złodziej twarzy" to sensacyjna historia chirurga plastycznego i 

jego pięknej żony. Nieoczekiwanie małżeństwo wiąże się ze 

światem przestępczym. "Złodziej twarzy" to dynamiczna powieść, 

napisana w filmowym stylu, trzyma w napięciu do ostatniej chwili. 

 



388 Defoe Daniel 
Przypadki 

Robinsona Cruzoe 
1 CD 

Przypadki Robinsona Cruzoe - to pierwsza część powieści 

podróżniczo-przygodowej Daniela Defoe. Do końca XIX wieku 

była najczęściej wydawaną książką na świecie. 

 

389 Diffenbaugh V. 
Sekretny język 

kwiatów 
1 CD 

Osiemnastoletnia Victoria zaczyna teraz dorosłe życie. Chce być 

florystką i dostaje pracę w kwiaciarni, gdzie przygotowuje bukiety 

o specjalnym znaczeniu, pomagające klientom w wyrażaniu wielu 

dobrych uczuć. Sama jednak nie chce o nich słyszeć, nie wierzy w 

nie, nie rozumie. Gdy spotyka Granta, który również zna język 

kwiatów w dziewczynie rozkwitają wcześniej nieznane uczucia. 

 

390 Dołęga – Mostowicz T. 
Kariera Nikodema 

Dyzmy 
1 CD 

Głupota społeczeństwa sprawia, że nieudacznik Nikodem Dyzma 

staje się jedną z najważniejszych postaci w naszym kraju. Slogan 

"od zera do milionera" nabiera nowego znaczenia pod piórem 

Tadeusza Dołęgi - Mostowicza. 

 

391 Fiedler Arkady Dywizjon 303 1 CD 

Spośród wszystkich moich książek Dywizjon 303 jest chyba 

utworem pisanym najbardziej na gorąco, pod bezpośrednim 

wrażeniem rozgrywających się w 1940 roku wypadków: pierwsze 

stronice powstały już podczas ostatniej fazy owego osobliwego 

dramatu, nazwanego Bitwą o Brytanię, a ostatnie stronice 

kończyłem kilkanaście tygodni później, kiedy wciąż jeszcze, niby 

echo owej bitwy, warczały nocą nad Londynem motory Luftwaffe 

i padały bomby na miasto." 

 

392 Fiedler Arkady Orinoko 1 CD 
Najbardziej znane powieści Fiedlera to "Dywizjon 303" oraz seria 

o Białym Jaguarze w której w skład wchodzi "Orinoko". Powieść 

kontynuuje losy Jana Bobera - bohatera "Wyspy Robinsona". 

 



393 Fiedler Arkady 
Rio de Oro Ryby 

śpiewają w... 
2 CD 

Tym razem Arkady Fielder zabiera nas w podróż do najbujniejszej 

puszczy tropikalnej Ameryki Południowej a dokładnej nad rzekę 

Ukajalę i do dzikiej Brazylii. 

 

394 Fiedler Arkady Wyspa Robinsona 1 CD 

Rozpalająca wyobraźnię "Wyspa Robinsona" jest powieścią 

podróżniczo-przygodową i pierwszą częścią fascynujących losów 

Johna Bobera. Powstanie kolonistów, ucieczka na pokładzie okrętu 

wypływającego na Morze Karaibskie, sztorm... bezludna wyspa, 

zmagania z dziką przyrodą, walki między Hiszpanami i ich 

niewolnikami. 

 

395 Fielding Helen 
Dziennik Bridget 

Jones 
1 CD 

Każda z nas pamięta wciągające losy zabawnej Bridget Jones. Ta 

trzydziestoletnia, samotna kobieta przelewa na strony dziennika 

całą swoja frustrację związaną z nadwagą i wizją spędzenia reszty 

życia w samotności. 

 

396 Forsyth Frederick Afgańczyk 1 CD 

Zagrożenie ze strony wschodnich organizacji terrorystycznych 

narasta, szykuje się akt niewyobrażalnego terroru. Kiedy nastąpi 

atak? Kto lub, co będzie celem? Jedynie wtyczka w szeregach Al-

Kaidy mogłaby udzielić takiej odpowiedzi... Plan jest z pozoru 

szalony. Czy można podmienić osławionego przywódcę talibów, 

od pięciu lat więzionego w bazie Guantanamo na Kubie, na 

urodzonego w Iraku pułkownika Mike`a Martina, wojennego 

weterana, agenta zachodnich służb wywiadowczych? 
 

397 Forsyth Frederick Mściciel 1 CD 

Młody amerykański pracownik agencji humanitarnej, Billy 

Colenso, zostaje brutalnie zamordowany na terenie dawnej 

Jugosławii. Jego dziadek, kanadyjski miliarder Steve Edmond, 

pragnie zemsty. Poszukując zabójców Billy`ego, nawiązuje 

kontakt z byłym żołnierzem tajnej jednostki armii USA, 

prawnikiem Calem Dexterem, znanym w pewnych kręgach jako 

"Mściciel", który podejmuje się zadania schwytania zabójcy i 

dostarczenia go wymiarowi sprawiedliwości. 
 



398 Gerritsen Tess Autopsja 1 CD 

Lekarz sądowy, Maura Isles, sądziła, że w pracy nic jej już nie 

zaskoczy. Martwi nigdy nie sprawiają kłopotów. Gdy zapakowana 

w plastikowy worek bezimienna piękna kobieta niespodziewanie 

otwiera oczy, problemy spiętrzają się w lawinę. Przewieziona do 

szpitala ofiara z zimną precyzją zabija ochroniarza i bierze 

zakładników. 
 

399 Ishiguro Kazuo Nie opuszczaj mnie 1 CD 

Kathy, Ruth i Tommy uczą się w elitarnej szkole z internatem - 

idyllicznym miejscu w sercu angielskiej prowincji. Nauczyciele 

kładą tu wielki nacisk na twórczość artystyczną i wszelkiego 

rodzaju kreatywność. Tym, co odróżnia tę szkołę od innych jest 

fakt, że żaden z uczniów nie wyjeżdża na ferie do rodziny. Życie w 

Halisham toczy się pozornie normalnym trybem: nawiązują się 

młodzieńcze przyjaźnie, pierwsze miłości, dochodzi do konfliktów 

między uczniami a nauczycielami. Stopniowo w wyniku 

przypadkowych napomknień i aluzji, wychodzi na jaw ponura, 

zarazem przerażająca tajemnica...  

400 James Jones 
Cienka Czerwona 

Linia 
2 CD 

"Cienka czerwona linia", uznawana za jeden z najsłynniejszych 

książek wojennych XX wieku. Autor, w niezwykle sugestywny, 

realistyczny sposób, przedstawia wojnę, i nic dziwnego, sam w 

kocu brał udział w opisywanej przez siebie batalii, na wyspie 

Guadalcanal, w listopadzie 1942 roku. 

 

401 Jones Sherry Klejnot Medyny 1 CD 

Zaręczyła się, gdy miała sześć lat. Kiedy miała dziewięć lat, 

wyszła za mąż. Gdy skończyła dziewiętnaście, została wdową... 

Aisza a ukochana żona proroka Mahometa. W świecie, w którym 

kobiety uważano za własność mężczyzn, stała się wpływowym 

doradcą politycznym, wojowniczką i autorytetem religijnym. 

 

402 King Stephen  Komórka 1 CD 

Do autora komiksów Claya Riddella wreszcie uśmiechnęło się 

szczęście - udało mu się podpisać w Bostonie lukratywny kontrakt 

wydawniczy. Wracając ze spotkania, jest świadkiem dziwnego 

zdarzenia. Kupująca lody kobieta i dwie nastolatki wpadają w 

krwiożerczy szał. Szybko okazuje się, że nie tylko one. Ulice 

zapełniają się bełkoczącymi ludźmi, przechodnie bez powodu 

rzucają się na siebie, z nieba spadają samoloty. Clay z 

przerażeniem obserwuje, że szaleństwo ogarnia tych, którzy 

używali telefonów komórkowych. 
 



403 Kinsella Sophie Miłość w stylu retro 1 CD 

„Wyznania zakupoholiczki”. Historia Lary – sympatycznej młodej 

kobiety, którą właśnie opuścił ukochany Josh i która ma kłopoty ze 

swą firmą. Znerwicowaną bohaterkę nawiedza... duch właśnie 

zmarłej ciotki w postaci szalonej dziewczyny z epoki „retro”! 

 

404 Kipliny Rudyard 
Druga księga 

Dżungli 
1 CD 

Druga część „Księgi Dżungli” uznanej za najlepszą KSIĄŻKĘ 

AUDIO ROKU w kategorii „dla dzieci i młodzieży”. Piękny tekst 

noblisty Rudyarda Kiplinga w połączeniu z doskonałą interpretacją 

Adama Hutyry i piosenkami w aranżacji Marcina Nowakowskiego 

sprawia, że słuchanie tej książki daje wiele przyjemności. 

 

405 Kipliny Rudyard Księga Dżungli 1 CD 

Przygody ukochanych bohaterów w najbardziej przyjaznej 

dzieciakom formie: książce do słuchania, czytania i oglądania. 

Mistrzowska interpretacja wprowadzi małego czytelnika w 

cudowny świat baśni. 

 

406 Kraszewski J.I. Milion Posagu 1 CD 
Życie pięknej, ale ubogiej Marii zmienia się zupełnie na wieść o 

odziedziczonym milionowym spadku. Nagle o względy Marii 

zaczyna starać się wielu konkurentów. 

 

407 Lackberg Camilla Księżniczka z lodu 1 CD 

W niewielkiej miejscowości na zachodnim wybrzeżu Szwecji, 

wśród małej, zamkniętej społeczności, gdzie wszyscy się znają i 

wszystko o sobie wiedzą. W jednym z domów odkryto zwłoki 

młodej kobiety. Początkowo wszystko wskazuje na samobójstwo, 

okazuje się jednak, że Alex została zamordowana. Prywatne 

śledztwo rozpoczyna Erika Falck – pisarka i przyjaciółka Alex z 

dzieciństwa, do której dołącza miejscowy policjant Patrik 

Hedström. 

 



408 Ligocka Roma 
Dziewczynka w 

czerwonym... 
1 CD 

Roma Ligocka napisała swą autobiografię po obejrzeniu filmu 

"Lista Schindlera", kiedy to w postaci dziewczynki w czerwonym 

płaszczyku odkryła samą siebie. Postanowiła powrócić do 

przeszłości i ponownie przeżyć to wszystko, o czym tak bardzo 

starała się zapomnieć: dzieciństwo spędzone w getcie, strach, 

upokorzenie, śmierć bliskich. 

 

409 Link Charlotte 
Przerwane 

Milczenie 
1 CD 

Jessica, od paru miesięcy żona znanego, dużo starszego od niej 

profesora, wybiera się na wielkanocny urlop z piątką jego 

przyjaciół do Stanbury, starej angielskiej posiadłości. Szybko 

dochodzi do wniosku, że idylliczna atmosfera starego domu jest 

złudzeniem, a wszyscy, łącznie z jej ukochanym mężem jakoś 

dziwnie się zachowują. Zupełnie, jakby coś ukrywali 

 

410 Makuszyński Kornel 
Szatan z siódmej 

klasy 
1 CD 

Który z chłopców nie pragnął poczuć się przez moment 

Sherlockiem Holmesem? Niezwykle inteligentny i szlachetny 

siedemnastoletni Adam Cisowski udowadnia, że każdy może nim 

zostać. 

 

411 Mandanna Sarita Tygrysie wzgórza 1 CD 

Pozwól się oczarować historii zakazanej miłości, która naznacza 

całe życie. 

Sarita Mandanna urodziła się i dorastała w Indiach. W dzieciństwie 

fascynowały ją historie opowiadane przez dziadka. Jej rodzina 

pochodzi z regionu Kodagu, gdzie toczy się akcja powieści. 

Tygrysie Wzgórza to międzynarodowy bestseller, prawa do książki 

zostały sprzedane do 18 krajów. 

  

412 May Karol 
Old Surehand T.1, 

T.2, T.3 
3 CD 

Szlachetny wódz Apaczów, Winnetou i jego biały przyjaciel, Old 

Shatterhand postanawia przeszkodzić podstępnym Komanczom, 

chcącym napaść na oazę zamieszkiwaną przez ich przyjaciela, 

Bloody'ego Foxa. Przy okazji poznają innego słynnego myśliwego, 

Old Surehanda, który skrywa jakąś bolesną tajemnicę. Pomagając 

swojemu nowemu przyjacielowi, wędrują po bezkresnych preriach, 

groźnych pustyniach i niedostępnych górach, odbywają nocne 

podchody, walczą z bandytami i polują na niedźwiedzie grizzly w 

Górach Skalistych. 

 



413 May Karol 
Skarb w srebrnym 

jeziorze 
2 CD 

Druga połowa XIX wieku i Dziki Zachód – tam właśnie rozegra 

się akcja jednej z najbardziej znanych powieści Karola Maya. Dla 

wiernych czytelników tego autora prawdziwą gratką będzie 

powieść w której spotkamy bohaterów dobrze znanych z 

poprzednich książek. 

 

414 May Karol 
Winnetou T.1, T.2, 

T.3 
3 CD 

Akcja książki rozgrywa się na Dzikim Zachodzie w drugiej 

połowie XIX wieku. W czasie, gdy walki pomiędzy osadnikami 

amerykańskimi a Indianami znalazły się już w końcowej fazie. 

Ukazuje zmierzch dzikiego, ale urokliwego świata rządzącego się 

swoistymi prawami, które stłumił biały człowiek. 

Historia stanowi tutaj tylko tło dla przyjaźni - niezwykłej, bo 

pomiędzy białym i Indianinem. Przyjaźni zdolnej pokonać różnice 

kulturowe i religijne, przyjaźni dojrzałej i niemalże doskonałej. 

 

415 Michalak Katarzyna Poczekajka 1 CD 

"Poczekajka" to powieść wysnuta z marzeń i snów, spleciona z 

miłości i nienawiści, okraszona garścią humoru i doprawiona 

szczyptą magii. Znajdziesz w niej zarówno radość życia, jak 

odrobinę łez, które nadają mu smak. Jej lektura da Ci wiarę, że nie 

wolno tracić nadziei. Ani marzeń. Przenigdy. "Poczekajka" to 

książka dla samotnych, dla szczęśliwie i nieszczęśliwie 

zakochanych. Dla każdej z nas! 

 

416 Michniewicz Tomek 
Samsara. Na 

drogach, których... 
1 CD 

Książka podróżnicza, jakiej jeszcze nie było!Przedziera się przez 

dżunglę, łapie jadowite węże, zakrada się do obozu partyzantów, 

tropi przemytników dzieł sztuki i... świętych mężów, którzy 

potrafią cofnąć czas. Nie omija też utartych szlaków – zwiedza 

azjatyckie metropolie i ruiny dawnych królestw albo wyleguje się 

pod palmami, popijając sok z kokosa. 

 

417 Pałkiewicz Jacek Pasja życia 1 CD 

"Pasja życia" to "zbiór opowieści o mocnych, męskich 

przygodach". Jacek Pałkiewicz napisał nadzwyczajną książkę o 

nieodpartej ciekawości świata i ludzi, chęci konfrontacji z 

niewiadomym i poznawania nowych ziem. 

 



418 Pałkiewicz Jacek 
Terra incognito. 

Wyprawa... 
1 CD 

Niezwykły reportaż z wyprawy badawczej, kierowanej przez 

Pałkiewicza, która ostatecznie ustaliła położenie źródeł Amazonki. 

Autor za "Terra incognita" otrzymał nagrodę "Bursztynowego 

Motyla" za najlepszą książkę podróżniczą roku 1998. 

Audioksiążka w znakomitej interpretacji Rocha 

Siemianowskiego.ukryj. 

 

419 Patterson James Droga przy plaży 1 CD 

Tom Dunleavy prowadzi jednoosobową firmę adwokacką w 

bajecznie bogatym kurorcie East Hampton, zamieszkałym przez 

milionerów i gwiazdy filmowe. Głównym zajęciem byłego 

koszykarza jest rzucanie papierowymi kulami do kosza na śmieci. 

Do czasu. Na terenie jednej z posiadłości policja odnajduje zwłoki 

trzech białych surferów, zabitych strzałami w głowę. Podejrzanym 

jest czarnoskóra gwiazda NBA, Dante Halleyville.  

420 Pawlikowska Beata 
Blondynka, jaguar i 

tajemnica... 
1 CD 

Samotna wyprawa przez Gwatemalę. Miesiąc spędzony w podróży 

po najdalszych zakątkach Imperium Majów. Autorka w jednym z 

najbardziej niebezpiecznych krajów świata podąża tropem 

tajemnicy Majów, odkrywając prawdę na temat legendarnych 

Kryształowych Czaszek, Atlantydy, kalendarza Majów oraz końca 

świata, który miał nastąpić w grudniu 2012 roku. 

 

421 Persson Leif G.W. 
W innym czasie. W 

innym życiu 
2 CD 

W innym czasie, w innym życiu” to zakrojona na szeroką skalę 

powieść, która zaczyna się od faktu historycznego: okupacji przez 

terrorystów zachodnioniemieckiej ambasady w Sztokholmie w 

1975r. Historia przeskakuje szybko do 1989r. i nierozwiązanego 

zasztyletowania urzędnika cywilnego, a następnie do 1999r., kiedy 

to szwedzki wywiad sprawdza nowo powołanego ministra obrony i 

znajduje nieoczekiwane związki z dawnymi zbrodniami. 

 



422 Plebanek Grażyna Nielegalne związki 1 CD 

Miłość i zdrada z punktu widzenia mężczyzny. Opowieść o 

uczuciu, które nie ma prawa istnieć, a zarazem analiza struktur 

społecznych ograniczających wolność człowieka, wikłających go 

w role, których nie jest w stanie wypełnić. Bruksela. Miasto 

władzy, wielkiej polityki i układów, miasto gdzie krzyżują się 

drogi wszystkich narodów kontynentu. Ona - Megi. Polska 

prawniczka, robiąca karierę w Komisji Europejskiej. Piękna, 

inteligentna kobieta, za którą mężczyźni oglądają się na ulicy, 

matka dwójki wspaniałych dzieci. On - Jonathan. Mąż, pisarz. 

 

423 Półtawska Wanda I boję się snów 1 CD 

Przejmujące wspomnienia Wandy Półtawskiej z obozu 

koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie autorka była więziona w 

latach 1941-1945. Opis poniżenia i cierpienia oraz nieludzkich 

eksperymentów medycznych, jakim wśród wielu kobiet była 

poddawana autorka, ma na pewno wartość dokumentalną, jako 

prawda o ciemnej stronie człowieczeństwa. Niezwykle istotną 

cechą tych wspomnień jest jednak pokazanie wielkiej godności 

kobiety, która w świecie nieludzkiego upodlenia potrafi poświęcić 

się za innych, zachować zasady oraz szukać drogi przebaczenia.  

424 Prus Bolesław Faraon 2 CD 

Pisarz, poruszający w swoich utworach przede wszystkim aktualne 

tematy społeczne, w Faraonie sięgnął do modelu powieści 

historycznej, próbując zinterpretować sens przemian dziejowych. 

Tytułowa postać utworu, faraon Ramzes XIII, młody, ambitny i 

wrażliwy na ludzką krzywdę, pragnie zreformować państwo, m.in. 

przez ograniczenie władzy kapłanów egipskich. 

 

425  Santo Subito 1 CD 

"Santo Subito - Świadectwo" to kalendarium życia Ojca Świętego 

Jana Pawła II ilustrowane unikalnymi fotografiami, opatrzone 

osobistymi komentarzami i poruszjącymi wspomnieniami 

Kardynała Stanisława Dziwisza. 

 

426 Stowe Beecher H. Chata wuja Toma 1 CD 

Wzruszająca opowieść o ludziach, którzy pozbawieni swych praw 

i zmuszeni do niewolniczej pracy, próbują zachować godność. Nie 

jest im łatwo pozostać wiernym sobie i wyznawanym ideałom. 

Tom jednak głęboko wierzy, że pozostanie wolny, dopóki będzie 

miał możliwość dokonywania wyboru między dobrem a złem. 

 



427 Twein Mark 
Przygody Tomka 

Sawyera 
1 CD 

„Przygody Tomka Sawyera”, autorstwa Marka Twaina, to powieść 

skierowana przede wszystkim do najmłodszych czytelników, lecz 

równie chętnie sięgnie po nią zarówno młodzież, jak i dorośli. 

 

428 Sienkiewicz Henryk Krzyżacy 2 CD 

„Krzyżacy” to jedna z najsłynniejszych powieści Henryka 

Sienkiewicza, w której noblista zabiera nas w emocjonującą 

podróż do średniowiecznej krainy zbrojnego oręża. Cofając się w 

czasie do najznamienitszej epoki rycerstwa Europy stajemy się 

jednocześnie towarzyszami głównych bohaterów powieści oraz ich 

barwnych i pełnych dramatyzmu losów. Wśród mozaiki uczuć nie 

brakuje tu obrazów prawdziwej miłości, cierpienia, tęsknoty, bólu i 

radości. 

 

429 Sienkiewicz Henryk Ogniem i mieczem 2 CD 

 
 

Pierwsza część wspaniałej trylogii Henryka Sienkiewicza. Wielka 

miłość rycerza bez skazy, Jana Skrzetuskiego i uroczej, niewinnej 

szlachcianki Heleny Kurcewiczówny. A w tle dzieje Polski w 

dobie powstania Chmielnickiego (1648-1654). 

 

430 Sienkiewicz Henryk Potop 2 CD 

"Potop" jest drugą częścią "Trylogii" Henryka Sienkiewicza. Jest 

to najdłuższa część, a oprócz niego w skład "Trylogii" wchodzą 

"Ogniem i Mieczem" oraz "Pan Wołodyjowski". Tak jak pozostałe 

części opisuje pewien okres w historii. W tym przypadku jest to 

najazd Szwedów na ziemie polskie w latach 1655-1660. 

 



431 Sienkiewicz Henryk Quo Vadis 1 CD 

Głównym wątkiem powieści jest miłość Winicjusza i Ligii. Należą 

oni do dwóch odrębnych światów: Winicjusz jest patrycjuszem 

rzymskim, Ligia zakładniczką pochodzącą z barbarzyńskiego 

plemienia Ligów, a także chrześcijanką. Wątek miłosny, będący w 

pełni fikcyjnym, posiada liczne zwroty akcji: ucieczkę Ligii, jej 

poszukiwania przez Winicjusza, próbę porwania, przemianę 

Winicjusza i przyjęcie przez niego chrztu, wreszcie uwięzienie i 

cudowne ocalenie na arenie. 

 

432 Sienkiewicz Henryk 
W pustyni i w 

puszczy 
1 CD 

Klasyka polskiej powieści przygodowej, książka dzieciństwa 

chyba wszystkich Polaków. zbudowana według najlepszych reguł 

gatunku opowieść awanturnicza z porwaniami, pościgami i 

nagłymi zwrotami akcji przykuwa uwagę wciąż nowych pokoleń. 

 

433 Verdon John Wyliczanka 1 CD 

Wszystko zaczyna się od niepokojącego listu. Potem ginie 

człowiek. Na miejscu wyrafinowanego mordu na detektywów 

czekają kolejne zagadki. Czy to możliwe, że ktoś potrafi czytać w 

myślach? Policja grzęźnie w domysłach, bo fakty przeczą logice. I 

wtedy zabójca uderza znowu. 

 

434 Weatherly L.A. Anioł 1 CD 

Fantastyczno-przygodowa powieść o miłości, przeznaczeniu i 

ofierze. Siedemnastoletnia Willow, w szkole uważana za 

dziwaczkę, jest... jasnowidzem! Potrafi zajrzeć w przyszłość 

innych, zna ich marzenia i słabe punkty - wystarczy, że ich 

dotknie. Willow nie wie, że jest aniołem i że to bardzo 

niebezpieczne dla ludzi, bo anioły wcale nie są dobre ani łaskawe. 

Tymczasem rok starszy Aleks, członek elitarnej grupy Zabójców 

Aniołów, dostaje specjalne zadanie: ma zlikwidować Willow. 

Nieoczekiwanie oboje zaczynają się sobie podobać, co ściąga na 

nich wielkie kłopoty... 

 



435 Wołoszański B. 
Sieć. Ostatni bastion 

SS 
1 CD 

Drogi Czytelniku! Tamten czas, ostatnie dni drugiej wojny 

światowej, pozostawił niewyobrażalnie wiele tajemnic. Ocieramy 

się o nie, patrzymy i nęka nas ciekawość. Czemu miały służyć 

betonowe tunele pod zamkiem Książ? Po co tysiące więźniów 

drążyło podziemne korytarze w rejonie Walimia? 

 

436 Wołoszański B. Twierdza Szyfrów 1 CD 

Wciągająca powieść , która doczekała się ekranizacji w postaci 

serialu pt. "Tajemnica Twierdzy Szyfrów" . Akcja toczy się w 

styczniu 1945 roku. Z ośrodka kryptologicznego, jaki Niemcy 

założyli w Jeleniej Górze, przenosząc tam tajny oddział Pers "Z" z 

bombardowanego Berlina, młody naukowiec Hugo Jorg zostaje 

oddelegowany do zamku Czocha, miejsca osłoniętego największą 

tajemnicą w Rzeszy.Niemcy umieścili w zamku zespół 

naukowców i urządzenie, które potrafi odczytywać radzieckie 

szyfry jednorazowe. Stało się to możliwe w wyniku nie 

przestrzegania przez radzieckich szyfrantów podstawowej zasady 

jednorazowego użycia tych szyfrów. Czy Niemcy uzyskają dostęp 

do największych tajemnic..?  

437 Żeromski Stefan Ludzie bezdomni 1 CD 

Powieść autorstwa Stefana Żeromskiego, napisana w 1899 roku w 

Zakopanem. 

Opisuje życie i działalność społeczną młodego lekarza Tomasza 

Judyma oraz dzieje jego miłości do Joanny Podborskiej. Powieść 

osadzona jest w realiach końca XIX wieku i pokazuje idee pracy 

dla ludu oraz osobistego poświęcenia. 

 

438 Żeromski Stefan Syzyfowe prace 1 CD 

Czy ktokolwiek z nas zastanawia się dziś, co tak naprawdę 

oznaczała rosyjska szkoła w Królestwie Polskim lat 

osiemdziesiątych XIX wieku? Jak i do czego dojrzewało się pod 

władzą nauczycieli, którzy w majestacie praw i regulaminów 

mogli stosować kary cielesne, rewidować bagaże przyjezdnych 

uczniów, kontrolować ich prywatne lektury ze spisem dzieł 

zakazanych w ręku, podsłuchiwać każdą rozmowę, nie mówiąc już 

o upokarzających karach za rozmowy po polsku? Do czego 

dorastali chłopcy przymierający głodem na ohydnych stancjach, 

pozbawieni pomocy i wsparcia rodziców pokolenia zmiażdzonego 

klęską powstania styczniowego? Kto do podłości? Kto do 

niepodległości?  

439 Paukszta Eugeniusz Wiatrołomy 1 CD 

Jest tu cały Karasek, ze swoim charakterystycznym stylem 

polegającym na kompulsywnym zgęszczaniu obrazów, ze swoimi 

tropami śledzenia istnienia z rozmachem i osobiście, jakby się 

trochę nie dowierzało innym świadkom - i jest w tym zbiorze coś, 

co wystaje ponad Karaska, coś transpersonalnie (ponadosobowo, 

nadcżłowieczo?) nawiązującego kontakt z innymi formami bytu. 
 



Wyższymi? (fragment recenzji Jarosława Markiewicza). 

440 Paukszta Eugeniusz Wiatrołomy 1 CD - II - 

 

441 Abramow – Newerly J. Granica Sokoła 1 CD 
Barwny i niesamowity obraz życia mieszkańców małej wioski na 

Kresach Wschodnich, na których losy wpływ ma wojna. W jaki 

sposób ta sytuacja miała wpływ na ich losy oraz nich samych?  

 

442 Alex Joe 
Powiem wam jak 

zginął 
1 CD 

Joe Alex odwiedza na wsi swojego dawnego przyjaciela Iana 

Drummonda, słynnego chemika. Na prośbę Bena Parkera ma tam 

nie tylko spędzać przyjemne chwile, lecz także uważnie 

obserwować dom i okolice. Powodem jest anonim, w którym 

"życzliwy" zawiadamia Scotland Yard o zagrożeniu wiszącym nad 

Sunshine Manor i jego mieszkańcami. Czujność detektywa nie na 

wiele się zdaje – pewnej nocy jego przyjaciel zostaje 

zasztyletowany. Joe musi wśród niewielkiej grupki osób wskazać 

mordercę, w czym pomaga mu Ben Parker oraz… fragment sztuki 

Ajschylosa.  

443 Alex Joe 
Śmierć mówi w 

moim imieniu 
1 CD 

Czego można spodziewać się, idąc do teatru na sztukę Ionesco? Na 

pewno nie tego, że po opuszczeniu kurtyny aktor grający główną 

rolę zostanie znaleziony martwy w swojej garderobie. Nie 

najlepsza reputacja ofiary budzi wiele podejrzeń, a zeznania 

świadków wskazują, że nikt z obecnych w teatrze nie mógł 

popełnić tego morderstwa. Śledztwo utyka w martwym punkcie... 

Czy Joe Alex zdoła odkryć, kto odegrał główną rolę w tym 

spektaklu zbrodni? 
 

444 Alex Joe 
Cichym ścigałem go 

lotem 
1 CD 

Joe Alex to doskonałe, detektywistyczne wcielenie znanego autora 

Macieja Słomczyńskiego (1922-1998). 

Alex, pisarz i detektyw, z pasją rozwiązuje zagadki kryminalne 

stając się postrachem przestępców i sprzymierzeńcem Scotland 

Yardu. 

Prawdziwe wyzwanie dla Czytelnika! 

Nakłady kryminałów Słomczńskiego osiągnęły kilka milionów 

egzemplarzy i wciąż cieszą się wielkim powodzeniem wśród 

miłośników kryminalnych zagadek. 
 



445 Alex Joe Jesteś tylko diabłem 1 CD 

Wywodząca się ze starego angielskiego rodu Patrycja Lynch 

umiera w dziwnych okolicznościach. Policja stwierdza 

samobójstwo, a rodzina z bólem przyjmuje ten fakt do 

wiadomości. Jedynie narzeczony sprzed lat, Alexander Gilburn, 

nie wierzy, że jego dawna miłość mogłaby targnąć się na swoje 

życie. 

Czy śmierć kobiety jest spełnieniem kilkusetletniej klątwy, 

ciążącej na dziedzicach Norford Manor? Czy jest to zbrodnia 

absolutna, za którą stoi sam Diabeł? 

W rozwikłaniu zagadki pomóc ma znany autor powieści 

kryminalnych i detektyw amator. Czy Joe Alex zdoła odkryć, kto 

uknuł tę diabelską intrygę, nim spełni się przepowiednia o śmierci 

kolejnej osoby? 
 

446 Bułhakow Michał Mistrz i Małgorzata 1 CD 

"Mistrz i Małgorzata" - jak wiele genialnych utworów - wymyka 

się jednoznacznemu opisowi, prowokując mnogość interpretacji. 

Ta powieść szkatułkowa, bogata w odniesienia do literatury 

światowej, wciąż zadziwia bogactwem tematyki. Znaleźć w niej 

można rozważania na temat kondycji sztuki, echa nieustannego 

konfliktu twórcy z otoczeniem, klasyczny filozoficzny motyw 

walki dobra ze złem, ale także ciętą satyrę oraz ironiczne 

odniesienia do ocierającej się wielokrotnie o absurd radzieckiej 

rzeczywistości lat trzydziestych. A także - rzecz jasna - cudowny 

wątek miłosny tytułowych Mistrza i Małgorzaty, który dla wielu 

czytelników jest jedną z największych zalet tej książki. 

 

447 Carmen Mouese Maria 
Amore, amore ! 

Miłość po włosku 
1 CD 

Powieść pełna smaków, zapachów i uczuć. Valeria, pół Włoszka, 

pół Niemka, wraca po latach do Neapolu, by kontynuować pracę 

dziennikarską. Czy czarowne krajobrazy wybrzeża Amalfi, 

architektura, wyśmienita kuchnia i poznani ludzie pomogą jej 

odzyskać szczęście po rozstaniu z ukochanym? Czy któraś z 

nowych miłosnych przygód Valerii okaże się ważniejsza niż 

przelotny romans? Serdeczna i malownicza jak lazur otaczającego 

morza opowieść o odzyskiwaniu radości życia, w którym Włosi są 

prawdziwymi mistrzami. 

 

448 Czubaj Mariusz 
Kołysanka dla 

mordercy 
1 CD 

Wiosna 2009 roku. W kanałach ciepłowniczych w Warszawie 

znaleziono kolejną ofiarę seryjnego zabójcy. Sprawca – nazwany 

przez policję Doktorem Śmierć – zabija bezdomnych zastrzykiem 

w serce, a następnie odcina denatom dłonie. Profiler Rudolf Heinz 

zostaje wysłany do stolicy, by pomóc w śledztwie. Okazuje się, że 

sprawa, nad która przyjdzie mu pracować, łączy się z tajemniczym 

zgonem znanego przedsiębiorcy. Wszystko wskazuje na to, że ta 

śmierć ma związek z wydarzeniami sprzed wielu lat, gdy 

biznesmen prowadził fabrykę zatrudniającą nielegalne imigrantki 

ze Wschodu.  



449 Darda Stefan Dom na wyrębach 1 CD 

Niejeden z nas marzy o wyprowadzce do własnego domu na wsi. 

Niektórzy realizują swoje plany. zrealizował je także bohater 

powieści Dom na wyrębach. Chata z bali, ogień pod kuchenną 

płytą, cisza za oknami. Idyllaa Prawie. Nieznana siła przestawia 

rzeczy w zamkniętym domu. Mieszkający obok sąsiad okazuje się 

człowiekiem któremu nie udowodniono. Wokół naiwnego 

mieszczucha zaczyna zaciskać się pętla... Wartka, trzymająca w 

napięciu akcja i lekkie pióro Autora sprawiają, że książkę trudno 

odłożyć przed poznaniem jej zakończenia. 

 

450 Dąbała Jacek Ryzykowny pomysł 1 CD 

Pomyłkowy telefon staje się dla Artura Brandta, znanego 

scenarzysty i reportera telewizyjnego, początkiem 

dziennikarskiego śledztwa. "Ryzykowny pomysł" to współczesny 

kryminał, w którym porywają czytelników labirynty zdarzeń oraz 

nieoczekiwane zwroty akcji. 

 

451 Dołęga – Mostowicz Tadeusz Wysokie progi 1 CD 

Podczas podróży statkiem do Londynu Magda zaprzyjaźnia się z 

Ksawerym Runickim – maminsynkiem i próżniakiem – którego 

majątek ziemski w okolicy Grójca, Wysokie Progi, zostanie 

wkrótce zlicytowany. Po powrocie z podróży mężczyzna prosi 

Magdę o rękę, wyznając jej prawdę o swojej sytuacji finansowej. 

Magda popełnia ten – jasny od początku – mezalians i zgadza się 

wyjść za Ksawerego... 

  

452 Dołęga – Mostowicz Tadeusz Znachor 1 CD 

Świetnie zbudowane postacie. Wyborny portret międzywojennej 

Polski. Wartka fabuła. 

Na podstawie powieści zostały stworzone dwa  filmy fabularne, 

pierwszy w 1937 r., drugi wyreżyserowany przez Jerzego 

Hoffmana w 1982 r. Sukces, jaki odniósł „Znachor”, przyczynił się 

do napisania przez Dołęgę Mostowicza powieści pt: „Profesor 

Wilczur”, która przedstawia dalsze losy głównego bohatera. 

 

453 Diedler Arkady 
 Kanada Pachnąca 

Żywicą 

1 CD 

 
(zniszczona) 

Kanada - kraina kontrastów: tysiąca jezior, bobrów, łosi, dzikiej 

przyrody, tajemniczych puszczy... i wszechobecnych w wielkich 

miastach samochodów; wielkiego bogactwa, blichtru, świateł, 

neonów... i prostoty ludzkiej egzystencji w głębi lasu, na 

obrzeżach cywilizacji. To świat świetnej historii Indian i ich 

dzisiejszego, jakże odbiegającego od dawnych dni chwały, życia; 

świat słynnego myśliwego, Szarej Sowy, który poświęcił życie 

ochronie bobrów, będąc zarazem być może największym oszustem 

XIX wieku; świat polskich górników... 

 



454 Gardner Lisa Samotna 1 CD 

Sama w matni kłamstw. Sama w gąszczu oskarżeń. 

Sama wśród koszmarnych wspomnień. 

Sama wobec wroga – wpływowego i bezwzględnego. 

I prześladowcy, który już raz ją skrzywdził przed laty. 

 

455 Gojawiczyńska Pola Ziemia Elżbiety 1 CD 

Powieść przedstawia w barwny i realistyczny sposób losy i 

codzienną pracę mieszkańców przedwojennego Śląska. Portretuje 

ogromną liczbę różnorodnych charakterów ludzkich, których losy 

przeplatają się ze sobą, przedstawiając wiernie tradycje, zabobony, 

przesądy mieszkańców Śląska, pojęcie biedy, bogactwa oraz 

relacje międzyludzkie, u których podłoża często leży cierpienie, 

troski, ale i obowiązek, przyjaźń i radość.  

456 Grisham John Firma 1 CD 
Świeżo upieczony prawnik Mitchell McDeere odkrywa, że 

kancelaria, w której się zatrudnił, jest na usługach mafii, a osoby 

próbujące ją opuścić giną w tajemniczych okolicznościach... 

 

457 Gutowska – Adamczyk M. 
Cukiernia pod 

amorem T.1 
1 CD 

Podczas wykopalisk na rynku w Gutowie archeolodzy dokonują 

niezwykłego odkrycia. Wzbudza ono zainteresowanie córki 

właściciela cukierni Pod Amorem. Czy Iga rozwikła dawną 

rodzinną tajemnicę? Czy przepowiednia sprzed wieków naprawdę 

się spełniła? 

W poszukiwaniu odpowiedzi prześledzimy fascynującą historię 

rozkwitu i upadku jednego z najświetniejszych mazowieckich 

rodów.  

458 Gutowska – Adamczyk M. 
Cukiernia pod 

amorem T.2 
1 CD - II - 

 

459 Gutowska – Adamczyk M. 
Cukiernia pod 

amorem T.3 
1 CD - II - 

 



460 Hellera Josepha Paragraf 22 1 CD 

Jedna z najwybitniejszych powieści amerykańskich XX wieku, a 

zarazem najsłynniejsza powieść o II wojnie światowej. Utrzymana 

w poetyce czarnego humoru, ukazuje bezsens wojny i armii jako 

instytucji, wyjaśnia mechanizmy społeczne rządzące się logiką 

absurdu. Jej bohaterowie to zbiorowisko wariatów, fanatyków, 

idiotów i oportunistów, ale nade wszystko ludzi, którzy pragną 

jednego by przeżyć. Oficjalnie w amerykańskim wojsku nie ma 

miejsca dla wariatów, jest jednak mały kruczek osławiony paragraf 

22... 
 

461 Jonasson Jonas 
Stulatek, który 

wyskoczył... 
1 CD 

Setne urodziny, huczna impreza w domu spokojnej starości i 

Allan, jubilat, który wyskakuje przez okno. Mężczyzna rusza w 

ostatnią życiową podróż. Na dworcu staje się właścicielem pewnej 

walizki i od tej pory zostaje poszukiwanym. Przemierza Szwecję, 

zdobywa przyjaciół i ukrywa się przed prokuraturą, która z czasem 

chce go oskarżyć o potrójne morderstwo. 

 

462 Karel Michał 
Straszydła na co 

dzień 
1 CD 

Książka ukazała się w Czechosłowacji w 1961 roku i natychmiast 

stała się bestsellerem, kultową książką lat sześćdziesiątych, biblią 

kontestatorów i prawdopodobnie najsławniejszą pozycją w 

dorobku autora. Krytyka okrzyknęła, że Karel Michal swoją 

bezwstydną oryginalnością i oryginalną bezwstydnością wniósł 

świeży powiew do literatury humorystyczno-satyrycznej... 

 

463 Kolski Jan Jakub 
Egzamin z 

oddychania 
1 CD Zmysłowa opowieść o miłości absolutnej. 

 

464 Kursa Małgorzata 
Teściową oddam od 

zaraz 
1 CD 

Teściowa potrafi zajść za skórę. Szczególnie nadopiekuńcza 

teściowa. Izabela opracowuje zatem chytry plan, jak się swojej 

teściowej zgrabnie pozbyć. Pomaga jej w tym przyjaciółka, Ama, 

która jeszcze nie wie, że wkrótce sama wplącze się w niezłe 

tarapaty. A to wszystko za sprawą ciotki nieboszczki, która przed 

śmiercią oddała do renowacji zabytkowy stolik, o który nagle 

dopominają się dziwne typy. Ama pragnie rozwikłać zagadkę, tym 

bardziej że chodzi przecież o jej rodzinę. Nie bez znaczenia jest też 

fakt, że śledztwo w sprawie śmierci ciotki i jej tajemniczego 

stolika prowadzi wielce przystojny prokurator… 
 



465 Kwaśniewski Tomasz 
Dziennik 

ciężarowca 
1 CD 

„Mam 32 lata. W styczniu dowiedziałem się, że jestem w ciąży. 

Oto mój dziennik.” Dziennik ciężarowca to bezpretensjonalny, 

zabawny i ogromnie sympatyczny zapis przeżyć trzydziestolatka, 

który ma zostać ojcem. A ponieważ ciąża dawno już przestała być 

sprawą wyłącznie kobiecą, nowoczesny tata towarzyszy swojemu 

dziecku i jego mamie od samego początku: od niebieskiej kreski na 

teście ciążowym, pierwszego USG, pierwszych życzeń na Dzień 

Dziecka składanych brzuchowi. 

 

466 Lackberg Camilla Kamieniarz 1 CD 

Październikowy poranek we Fjällbace. Rybak Frans Bengtsson 

wypłynął łódką, aby opróżnić więcierze, które zastawił na homary. 

Przy ostatnim z nich coś się mocno zacina, Frans przeczuwa, że 

nie będzie to zwykły połów, nie myli się, w siatce więcierza tkwi 

ciało dziewczynki... 

 

 

467 Link Charlotte Dom sióstr 1 CD 

Wyjazd na Boże Narodzenie do Yorkshire, krainy wyżynnych 

torfowisk w północnej Anglii, miał być prezentem urodzinowym i 

ostatnią próbą uratowania rozpadającego się małżeństwa. Jednak 

od początku Barbarze i Ralphowi Ambergom nic się nie układa. 

 

468 Link Charlotte Drugie dziecko 1 CD 

W sennym, nadmorskim miasteczku w północnej Anglii ktoś 

dokonuje wyjątkowo bestialskiego mordu na studentce. Policja 

drepcze w miejscu, gdyż morderca nie zostawił żadnych śladów. 

Parę miesięcy później w pobliżu samotnej farmy zamieszkałej 

przez zdziwaczałego wdowca i jego córkę, zostaje popełniona 

kolejna zbrodnia. 

 



469 Martel Yann Życie Pi 1 CD 

Szesnastoletni Hindus Piscine Molitor Patel, znany jako Pi, syn 

właściciela zoo, z własnego wyboru wyznawca trzech 

religii (hinduizmu, chrześcijaństwa i islamu), dryfuje jako rozbitek 

w szalupie ratunkowej po oceanie. Za towarzyszy podróży ma 

jedynie ocalałe z katastrofy morskiej zwierzęta: zebrę ze 

złamaną nogą, orangutana, hienę i potężnego tygrysa bengalskiego, 

nazwanego Richardem Parkerem. 

 

470 MCEwan Ian Pokuta 1 CD 

Powieść o wielowarstwowej fabule poruszająca tematy miłości, 

wojny, grzechu i odkupienia. Kawał wyśmienitej prozy przez 

wielu krytyków uznany za arcydzieło, odkrywający meandry 

ludzkiej świadomości. 

 

471 Mirecka – Ploss Kaya 
Kobieta, która 

widziała za... 
1 CD 

Zupełnie nieprawdopodobna historia, która zdarzyła się naprawdę! 

Waszyngton, rok 1977. Kaya Ploss wraz z mężem postanawia 

sprzedać dom i w tym celu wynajmuje agenta nieruchomości, 

niejakiego Earmana. Wkrótce zostaje dokonane morderstwo. Ginie 

para młodych ludzi: Alan Foreman, kolega Earmana z pracy, i jego 

dziewczyna Donna. Kaya, obdarzona niezwykłą intuicją, widzi 

scenę zabójstwa, choć nie jest w stanie dostrzec mordercy. Czy jest 

nim Earman?  

472 Mniszkówna Helena Trędowata 1 CD 

Historia miłości trudnej, a jednocześnie doskonałej, zmysłowej i 

duchowo idealnej, a zakończonej tak, jak kończyły się największe 

romanse wszech czasów: Romeo i Julia czy Tristan i Izolda. W 

chwili, gdy już wydaje się, że kochankowie zwalczyli wszelkie 

przeciwności i szczęście jest na wyciągnięcie ręki, dopada ich ta, 

przed którą nie ma ucieczki. Śmierć. I jest to zakończenie idealne. 

Los Stefci Rudeckiej i ordynata Michorowskiego to los 

tragicznych kochanków, którzy jednak mówią do nas z odległej 

epoki: nie bójcie się i idźcie zawsze za odgłosem serca. 

 

473 Nepomucka K. 
Małżeństwo „nie” 

doskonałe  
1 CD 

"Małżeństwo niedoskonałe" to jedna z najciekawszych książek w 

powojennej literaturze polskiej. Jest nowatorska i niezwykła pod 

wieloma względami, nie chodzi tutaj tylko o treść, ale o pewne 

specyficzne ukazanie świata. Każda prawie występująca w niej 

postać jest ograniczona intelektualnie, egoistyczna, obrzydliwa 

zewnętrznie i odrażająca moralnie, a przy tym, paradoksalnie, 

zabawna. 

 



474 Nepomucka K. 
Serafina i 

kochankowie 
1 CD 

Niezwykła historia młodziutkiej Serafiny, którą życie wystawiło na 

ciężką próbę, pozbawiając domu rodzinnego. Odpowiedzialność za 

jej los bierze w swoje chciwe ręce postarzała ciotka Apolonia, 

wyznająca zasadę, że nic tak nie wyniszcza kobiety jak praca i 

nadmierne myślenie, a największy kapitał każdej panny stanowi 

uroda. Ów kapitał ma zapewnić Serafinie dostatnie życie u boku 

godnego partnera – a godnym, zdaniem ciotki, może być jedynie 

mężczyzna stateczny, w wieku, w którym ma się większe 

skłonności do sadła i kont bankowych, niż do kobiet…  

475 Nickolls Dawid Jeden dzień 1 CD 

Emma i Dex? Doprawdy, trudno o mniej dobraną parę. Ona – 

zakompleksiona idealistka w grubych okularach. On – 

superprzystojniak z poczuciem, że świat należy do niego. Ona na 

wszystko musi ciężko zapracować. Jemu natychmiast udaje się to, 

o czym zamarzy. 

 

476 Prus Bolesław Lalka 1 CD 

Lektura szkolna warta przeczytania. Jako że jest wielowątkowa, to 

istnieje większe prawdopodobieństwo, że się spodoba. Należy 

zwrócić uwagę na dużą dbałość o szczegóły miejsc akcji. 

Wydarzenia rozgrywają się w Warszawie, głównie na Krakowskim 

Przedmieściu, Starym Mieście, w Łazienkach. Większość 

opisywanych miejsc zachowała się do dzisiaj. 

 

477 Przymanowski Janusz 
Czterej Pancerni i 

Pies 
3 CD 

"Czterej pancerni i pies" to kultowa powieść autorstwa Janusza 

Przymanowskiego. Rewelacyjna fabuła, charakterystyczni 

bohaterowie, wojna ukazana jako ciąg przygód, wola walki, 

patriotyzm. 

 

478 Reichs Kathy  206 kości 1 CD 

Temprance Brennan odzyskuje przytomność w bardzo  małym, 

bardzo ciemnym i bardzo zimnym miejscu, splątana od stóp do 

głów. Stara się zapanować nad przerażeniem , przypominając 

sobie, co robiła, zanim się tam znalazła. Czy jej położenie ma coś 

wspólnego ze sprawą zaginionej wiele lat temu starszej pani, której 

ciało transportowała do prosektorium w Chicago? A może jest 

związane z donosem o nadużyciach popełnianych w laboratorium, 

w którym pracuje?  Niestety mężczyzna, który mógłby rzucić 

światło na tę kwestię nie żyje…. 

 



479 Ruiz Zafon Carlos Pałac Północny 1 CD 

Kalkuta, 1932. Ben, wychowanek sierocińca St. Patrick, skończył 

już 16 lat - podobnie jak jego przyjaciele, będzie musiał opuścić 

dom dziecka i się usamodzielnić. W dniu pożegnalnej imprezy 

poznaje swoją rówieśniczkę Sheere i zabiera ją do Pałacu Północy 

na spotkanie tajnego stowarzyszenia, które założył wraz z 

przyjaciółmi. 

 

480 Rychter Bartłomiej Ostatni dzień lipca 1 CD 

Najnowszy kryminał Bartłomieja Rychtera to dynamiczna 

opowieść z walczącym miastem w tle. Ostatni dzień lipca łączy w 

sobie solidną dawkę historii, intrygującą fabułę, realizm 

psychologiczny i zaskakujący finał. 

 

481 Smith Wilbur  Piekło na morzu 1 CD 

Hazel Bannock jest właścicielką koncernu naftowego Bannock Oil. 

Kiedy jej luksusowy jacht Delfin odbywający rejs po Oceanie 

Indyjskim zostaje zaatakowanym przez somalijskich piratów, w 

ręce napastników dostaje się dziewiętnastoletnia córka Hazel, 

Cayla. Za uwolnienie dziewczyny bandyci żądają gigantycznego 

okupu. Skomplikowana sytuacja polityczna uniemożliwia 

interwencję wielkich mocarstw. Mając niezbite dowody, że Cayla 

jest poddawana torturom, Hazel postanawia wziąć sprawy we 

własne ręce. 

 

482 Styron William Wybór Zofii 2 CD 

„Wybór Zofii” (oryg. Sophie's Choice) to powieść opublikowana 

w 1979 roku, która przyniosła autorowi, amerykańskiemu 

pisarzowi Wiliamowi Styronowi, światową sławę. Książka 

opowiada historię pełnego namiętności trójkąta: Zofii – polskiej 

imigrantki, która przeżyła Oświęcim i nie jest w stanie zapomnieć 

o piekle, jakie przeszła, Natana – amerykańskiego Żyda, w 

dodatku chorego psychicznie narkomana z obsesją na punkcie 

holocaustu oraz Stinga –  początkującego pisarza z Południa, który 

jest jednocześnie narratorem. 

 
 

483 Theorin Johan Zmierzch 1 CD 

Pewnego wrześniowego dnia pięcioletni Jens wdrapuje się na mur 

okalający gospodarstwo jego dziadków i znika w jesiennej mgle. 

Wszyscy uważają, że chłopiec zgubił drogę i utopił się w 

pobliskiej zatoce. Tylko jego  matka, Julia Davidsson, nie może się 

pogodzić z taką wersją wydarzeń. Znakomita i trzymająca w 

napięciu intryga, mocny debiut nagrodzony przez Szwedzką 

Akademię Kryminału, a zarazem intelektualna przygoda nie tylko 

dla koneserów gatunku. 

 



484 Tyl Aleksandra 
Miłość wyczytana z 

nut 
1 CD 

28-letnia Eliza pracuje jako świetliczanka, prowadząc spokojne, 

ustabilizowane życie. Nagle na jej drodze pojawia się dwóch 

mężczyzn: romantyczny skrzypek Bruno i pragmatyczny lekarz 

Adam. Obydwaj starają się o względy Elizy. Wybór tylko pozornie 

jest prosty, bo choć serce Elizy pragnie namiętności i pod tym 

względem skłania się ona ku skrzypkowi, to z drugiej strony 

rozum podpowiada, że życie z przebojowym, przedsiębiorczym 

Adamem może okazać się równie udane. 

 

485 Tymko Anna Kobieta roku 1 CD 

Atrakcyjna, zadowolona z życia doskonale opłacanej sekretarki 

Justyna żyje od wypłaty do wypłaty. Jej życie wydaje się być 

piękne i beztroskie. Dopiero gdy zupełnie nieoczekiwanie, z dnia 

na dzień traci pracę, jej życie zmienia się diametralnie... 

 

486 Watson S.J. Zanim zasnę 1 CD 

Zapominasz, jak się nazywasz, kim jesteś. 

Nie pamiętasz wydarzeń z przeszłości, nie rozpoznajesz ludzi, 

których kochasz – wszystko to znika w ciągu jednej nocy. 

A jedyna osoba, której ufasz być może mówi ci jedynie połowę 

prawdy… 

 

487 Wharton William 
Spóźnieni 

kochankowie 
1 CD 

„Spóźnieni kochankowie” to książka dedykowana tym, którzy 

wierzą, że jeszcze coś się zdarzy... 

Powieść jest historią dwojga ludzi, którzy spotkawszy się pewnego 

dnia przez zwykły  przypadek, stają się dla siebie częścią życia. 

Związek, który się między nimi rodzi, okazuje się zaskakujący: 

niewinny a jednocześnie głęboko erotyczny. 

"Spóźnieni kochankowie" to opowieść o miłości, która pokonuje 

wszelkie bariery, o samotności, czułości i potrzebie bliskości. I 

przypomina nam, że naprawdę ważne jest nie to, co myślą inni, ale 

to, co my sami czujemy i robimy.  



488 Yip Miugmei Płatki z nieba 1 CD 

"Znakomita powieść o miłości Chinki i Amerykanina, a w tle opisy 

życia w buddyjskich klasztorach i wśród snobistycznych elit 

Manhattanu. Meng Ning, młoda mieszkanka Hongkongu, pod 

wpływem swojej duchowej przewodniczki, oznajmia matce, że 

zamierza wstąpić do klasztoru. Przerażona kobieta usiłuje 

wyperswadować córce ten pomysł. Niezdecydowana Meng Ning 

wyjeżdża do Francji, gdzie podejmuje studia, ale duchowo 

przygotowuje się do zostania mniszką." 
 

489 Zagórski Leonard Inkarnacja 1 CD 

"Inkarnacja" Leonarda mówi o dylemacie człowieka 

przymuszonego do popełnienia zbrodni i wbrew swej woli 

wcielonego w swoją ofiarę. Finał tego dramatu wyreżyserować 

mogły tylko złośliwość rzeczy martwych oraz nieprzewidziany, ale 

zawsze możliwy zbieg okoliczności. Akcja tej fascynującej 

powieści toczy się na wodach Oceanu Spokojnego, w Australii, 

Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech - rozległe 

są geografia i środowiska, w jakich się rozgrywa. Wbrew opinii 

niektórych krytyków, nie jest to powieść sensacyjna w potocznym 

tego słowa rozumieniu. 
 

490 Zbych Andrzej 
Stawka większa niż 

życie 
3 CD 

Przystojny Polak, w twarzowym mundurze oficera Abwehry, 

wygrywa II wojnę światową! Wykrada najgłębsze tajemnice 

Rzeszy, ujawnia plany najważniejszych operacji wroga, kpi z 

wysiłków niemieckiego kontrwywiadu, ośmiesza starania gestapo. 

W trudnej, niebezpiecznej służbie posługuje się przebiegłością, 

wdziękiem wobec dam, czujnym okiem, mocnymi pięściami i 

ciętym słowem. Wkrótce awansuje do stopnia kapitana, a nawet 

odznaczony zostaje niemieckim Żelaznym Krzyżem.  

491  Aladyn 1 CD 

Po raz pierwszy prezentujemy przygody ukochanych bohaterów 

Disneya w najbardziej przyjaznej dzieciom formie: książce do 

słuchania, czytania i oglądania. Mistrzowska interpretacja 

wprowadzi małego czytelnika w cudowny świat baśni. O 

przygodach Aladyna opowiada Artur Barciś. Od słuchania do 

czytania! 

 

492 Berenika Katarzyna Ja, anielica 1 CD 

Nieprzyzwoicie zabawna książka o niebiańsko-piekielnej 

rzeczywistości. Do diabła - tego trzeba posłuchać! 

Czyta się ją lekko i szybko, w dodatku działa na czytelnika jak 

magiczna pigułka na poprawę humoru. Wciągająca, sensacyjna 

akcja, poruszający romans, sceny skrzące się humorem, 

nawiązania do klasyki literatury – to chyba wystarczy, by polecić 

tę książkę. 

  

493 Brzechwa Jan 
Akademia Pana 

Kleksa 
1 CD 

Dziesięcioletni Adaś Niezgódka rozpoczyna właśnie przedziwną 

naukę w Akademii Pana Kleksa, który poza tym, że jest 

nauczycielem, jest także czarodziejem i poszukiwaczem przygód. 

W Akademii uczą się tylko chłopcy, których imiona zaczynają się 

na literę A. 

 
 



494 Carroll Lewis 
Alicja w Krainie 

czarów 
1 CD 

Alicja w krainie czarów należy do wąskiego kanonu 

najsłynniejszych bajek świata, a równocześnie do kanonu lektur 

szkolnych. Niezwykle atrakcyjna fabuła opowiada o przygodach 

małej dziewczynki w krainie baśni i fantazji. Mały słuchacz 

utożsami się z bohaterką tej bajki, razem z nią pobiegnie za 

wytwornym Białym Królikiem, wpadnie do głębokiej studni, 

popłynie podziemnymi korytarzami w rzece z własnych łez, 

wypije herbatę z Kapelusznikiem, wda się w spór z Królową 

Kierów, zaprzyjaźni się ze znikającym Kotem. 

 

495 Ciszewski Marcin 
www.cyklwojna.pl, 

www.1939.com.pl 
1 CD 

Jest to mieszanka pasji do militariów, fikcji literackiej oraz wiedzy 

historycznej, która przenosi nas wraz z akcją od konfliktu 

irackiego do kampanii wrześniowej. 

 

496 Ciszewski Marcin 
www.cyklwojna.pl 

Major 
1 CD 

Sierpień 2007 roku. 

        

Pierwszy Samodzielny Batalion Rozpoznawczy wyrusza na wojnę 

do Afganistanu. W wyniku diabolicznego spisku trafia jednak na 

pola bitew Wojny Obronnej w roku 1939… 

 

Kwiecień 1943 roku. 

 

Uwięzieni w czasie żołnierze batalionu kontynuują walkę z 

niemieckim okupantem i chronią pozostałości sprzętu przed 

niemieckimi i sowieckimi agentami. Generał Rowecki, wspierany 

przez porucznika Wojtyńskiego, rozpoczyna negocjacje z 

Amerykanami starając się pozyskać ich wsparcie w zamian za 

technologię z przyszłości. 

Jednocześnie do Warszawy przybywa SS-Brigadeführer Jürgen 

Stroop z powierzoną mu osobiście przez Heinricha Himmlera 

misją przeprowadzenia ostatecznej likwidacji getta 

warszawskiego… 

 

497 Ciszewski Marcin 
www.cyklwojna.pl 

www.1944.waw.pl 
1 CD 

Załóżmy, że w czasy poprzedzające wybuch Powstania 

Warszawskiego trafia kilkuset współczesnych żołnierzy z początku 

XXI wieku z nowoczesnym sprzętem, wyszkoleniem i wiedzą. 

Mają pewien wpływ na rzeczywistość, a także czas, aby starannie 

przygotować tę jedyną w swoim rodzaju operację wojskową. Czy 

konfrontacja przeszkolonych i wspieranych przez żołnierzy 

GROM powstańców z AK z doborowymi jednostkami 

Wehrmachtu i SS okaże się zwycięska? Czy uda się odmienić los 

powojennej Polski? Czy bohaterom znanym z powieści 

WWW.1939.COM.PL będzie dane wrócić w nasze czasy?  



498 Ciszewski Marcin 
www.cyklwojna.pl 

www.2012.ru.pl 
1 CD 

Jaką tajemnicę kryje wybudowane przez Niemców podziemne 

miasto w Bornem-Sulinowie? Skąd wzięły się na Pomorzu w 2012 

roku oddziały Wehrmachtu i SS? Jaką misję wykonują  rosyjscy 

żołnierze 20 lat po oficjalnym opuszczeniu Polski? 

www.ru2012.pl trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej 

strony. 

Niemożliwe staje się rzeczywistością. 

 

499 Callodi Carlo Pinokio 1 CD 

Książka została bogato zilustrowana przez wybitnego polskiego 

artystę Jarosława Żukowskiego. Jego praca wyróżnia się 

ujmującym ciepłem, a zarazem tryska radością i dobrymi 

emocjami. 

 

500 Cornwell Bernard 
Pieśń łuków. 

Azincourt 
2 CD 

Arcydzieło mistrza historycznych powieści przygodowych, pełna 

napięcia i krwawa opowieść o jednej z największych bitew 

średniowiecza, w której w starciu z nieliczną angielską armią 

niemal całkowitej zagładzie uległy kilkakrotnie liczniejsze, 

potężne i nowocześnie uzbrojone wojska francuskie. Stało się tak 

dzięki bohaterskiej postawie angielskich łuczników. Bohaterem 

książki jest pochodzący z ludu banita, Anglik Thomas Hook, który 

jako najemnik walczy w kompanii łuczników. 

 

501 Dickens Charles Opowieść wigilijna 1 CD 

Akcja opowieści rozgrywa się w Londynie. Jest to opowieść o 

mężczyźnie, który po śmierci swojego wspólnika zostaje 

odwiedzony przez 3 duchy. Były to duchy: Jakuba Marleya 

(Zmarłego wspólnika), Duch wigilijnej przeszłości, Duch 

tegorocznych świąt Bożego narodzenia, Duch Przyszłych Świąt. 

Jako pierwszy zjawił się duch Marleya, który zapowiedział 

Scrooge'owi odwiedziny 3 duchów. Jako drugi zjawił się duch 

Wigilijnej Przeszłości. Pokazał on Scrooge'owi to jak w 

dzieciństwie spędzał święta. Drugi z trzech duchów a był to Duch 

Tegorocznych świąt pokazał Scrooge'owi jak wyglądają 

tegoroczne święta w domach jego znajomych. Trzeci i ostatni duch 

był najbardziej przerażający. Było to widmo Przyszłych świąt 

Bożego Narodzenia. Widmo to pokazało Scrooge'owi jak będą 

wyglądać następne święta między innymi pokazał mu jego 

nagrobek, co bardzo go przeraziło. Po odwiedzinach wszystkich 3 

duchów Scrooge zmienił się nie do poznania. Gdy tylko wstał 

dzień udał się na Wigilię do swojego siostrzeńca. Poprzysiągł 

sobie, że od tej pory będzie, każdego roku obchodził święta. 

 



502 Dołęga Mostowicz T. Profesor Wilczur 1 CD 

Profesor Wilczur to kontynuacja znachora, w której odnajdziemy 

motywy melodramatyczne, ujęte w sensacyjno-obyczajową fabułę. 

Po tragicznych przejściach wywołanych utratą pamięci profesor 

Wilczur wraca do swej dawnej pracy w klinice. Jednak intrygi jego 

dotychczasowego zastępcy Dobranieckiego doprowadzają 

Wilczura do takiego rozgroczynienia, iż decyduje się on, tym 

razem już świadomie, opuścić stolicę i zamieszkać z powrotem na 

wsi. 

 

503 Gardner Lisa Sąsiad 1 CD 

Sandra  Jones, młoda, atrakcyjna nauczycielka znika ze swojego 

domu w środku nocy. Jej klucze i torebka leżą jakby nigdy nic na 

kuchennym stole. Na górze śpi spokojnie  czteroletnia córeczka. 

Sierżant D.D. Warren nie jest w stanie uwierzyć w to, by  

jakakolwiek matka mogła wyjść bez słowa z domu, zostawiając 

bez opieki małe dziecko. W grę wchodzi więc porwanie lub 

morderstwo. D.D początkowo podejrzewa męża, bo ten nie chce 

odpowiadać na pytania policji i niszczy ważne dla śledztwa 

dowody. 

 
 

504 
Kalicińska M.| 

Grabowska B. 
Irena 1 CD 

„Irena to błyskotliwa i przejmująca powieść o trzech różnych 

kobietach. 

Mama Dorota ma 53 lata. Jest kompletnie niezaradna życiowo. 

Córka, 27-letnia Jagna, jest jej kompletnym przeciwieństwem. 

Pracując w korporacji święci same sukcesy. Natomiast Irena to 

przyszywana ciotka Doroty. Wdowa i chodząca mądrość.  

Dorota uważa, że Jagna nic nie osiągnęła w życiu, a jedynie 

zgadza się na niewolnictwo korporacyjne. Matka wolałaby, aby jej 

córka wyszła w końcu za mąż, a nie miała w głowie tylko pracę. 

Mimo że Jagna źle znosi brak akceptacji ze strony matki, czuje, że 

prawdziwa przyczyna ich konfliktów znajduje się gdzie indziej. I 

niewiele się myli. Otóż Jagna to nie pierwsze dziecko Doroty. 

Wcześniej urodziła ona chłopca, który jednak zmarł. Dorota nigdy 

się z tym nie pogodziła, natomiast Jagna nigdy nie dowiedziała się, 

że miała brata. Kobiety coraz częściej się kłócą i oddalają się od 

siebie. Wtedy do akcji wkracza Irena... 

 

505  Kopciuszek 1 CD 
Słynna bajka w nowej interpretacji i aktorskiego zespołu i w 

oprawie muzycznej Janusza Piątkowskiego 

 



506  Król lew 1 CD 

Po raz pierwszy prezentujemy przygody ukochanych bohaterów 

Disneya w najbardziej przyjaznej dzieciom formie: książce do 

słuchania, czytania i oglądania. Mistrzowska interpretacja 

wprowadzi małego czytelnika w cudowny świat baśni. O 

przygodach Simby opowiada Artur Barciś. Od słuchania do 

czytania! 
 

507  Kubuś i przyjaciele 1 CD 

Przygody ukochanych bohaterów w najbardziej przyjaznej 

dzieciom formie: książce do słuchania, czytania i oglądania. 

Mistrzowska interpretacja wprowadzi małego czytelnika w 

cudowny świat baśni. 

O przygodachKubusia Puchatka opowiada Artur Barciś. 

 

508 Kursa Małgorzata 
Najlepsze jest 

najbliżej 
1 CD 

Olinka i Andrzej znają się od dziecka. Ona jest lekarką, on 

prowadzi restaurację. Dwa różne charaktery i temperamenty. On 

spokojny, wyważony, zorganizowany, ona wiecznie roztrzepana, 

zabiegana, rozmarzona. Przyjaźnią się, ale i często kłócą. 

Nawzajem się irytują i złoszczą, a jednak ciągnie ich ku sobie 

coraz bardziej... Tylko że żadne z nich nie chce się do tego 

przyznać... 

 

509 Lackberg Camilla Kaznodzieja 1 CD 

Pewnego letniego ranka mały chłopiec w czasie zabawy w 

wąwozie leżącym nieopodal Fjällbacka odnajduje nagie zwłoki 

młodej dziewczyny. Patrik Hedström i jego koledzy z komisariatu 

w Tanumshede stają przed bardzo skomplikowaną zagadką. 

Okazuje się bowiem, że pod ciałem dziewczyny leżą szkielety 

dwóch innych kobiet, które zaginęły pod koniec lat 70-tych... 

 

510 Lingas - Łoniewsk W zapomnieniu 1 CD 

On – charyzmatyczny gangster – mieszka w tym mieście 

zapomnienia od zawsze, ona – młoda pedagog – wraca po latach 

do rodzinnych korzeni. 

Michał samodzielnie wychowuje młodszego brata, który jest 

podopiecznym Magdy. Wychowawczyni dostrzega w chłopcu 

ogromny potencjał i postanawia pomóc w jego wykształceniu.  

W świat, gdzie liczą się duże pieniądze, łatwe kobiety, szybkie 

samochody oraz brudne interesy wkracza dziewczyna szczera 

i czysta. Oddaje serce mężczyźnie, którego życie nauczyło, by 

nikomu nie ufać. 

 



511 Makuszyński K. 
Przyjaciel wesołego 

diabła 
1 CD 

Książka Kornela Makuszyńskiego opowiada historię niemowlęcia, 

które przygarnia i wychowuje pewien uczony starzec. Kiedy 

mężczyzna traci wzrok, chłopiec podejmuje się pomóc przywrócić 

mu go. 

 

 

512 Masłowska Dorota 
Kochanie, zabiłem 

nasze... 
1 CD 

W najnowszej powieści, równie dowcipnie i wnikliwie przygląda 

się tzw. klasie średniej, młodym, zamożnym ludziom, którzy nie 

mają pomysłu na to, co zrobić ze swoim życiem. Ich 

losy,wygląd,mieszkania wydają się nam podobne niezależnie od 

tego czy żyją w Warszawie czy w Nowym Jorku. Naprawdę warto 

zobaczyć ich oczami Doroty Masłowskiej – dostrzeżecie to, czego 

dotąd nie widzieliście i spotkacie samą AUTORKĘ (jak zwykle 

pełną dystansu do samej siebie :) ). Oto nowa książka 

Masłowskiej. 
 

513 Mayes Frances 
Pod słońcem 

Toskanii 
1 CD 

Frances Mayes ma dwa adresy, we włoskiej Cortonie oraz w San 

Francisco, gdzie wykłada na uniwersytecie. "Pod słońcem 

Toskanii" to opowieść życia autorki, która po przykrych 

osobistych przejściach zaczyna wszystko od nowa: kupuje stary 

dom na toskańskiej wsi, z wielką miłością i pietyzmem go 

odnawia, rozkoszuje się leniwie płynącym życiem włoskiej 

prowincji, urodą zabytków, smakiem wymyślonych przez siebie 

potraw - bo jest ona wielkim smakoszem i doskonałą kucharką; 

dwa rozdziały książki to po prostu zestaw niezwykle oryginalnych 

przepisów kulinarnych. 
 

514 Miłoszewski Zygmunt Uwikłanie 1 CD 

Teodora Szackiego, warszawskiego prokuratora, łatwo rozpoznać 

na miejscu zbrodni. Wysoki, szczupły, w zbyt dobrym jak na 

urzędnika garniturze, o młodej twarzy, z którą kontrastują zupełnie 

siwe włosy. Stoi trochę z boku, wściekły, że znów kogoś 

zamordowano po siedemnastej, dokonując zamachu na jego 

poukładane życie rodzinne lub ? zależnie od dnia ? przeszkadzając 

mu w nieudolnym flircie, który może to poukładane życie 

doszczętnie zburzyć. W chłodną niedzielę 5 czerwca 2005 roku 

Szacki rozpoczyna nowe śledztwo. W klasztorze w centrum miasta 

zamordowano jednego z uczestników niekonwencjonalnej terapii 

grupowej, w czasie której pacjenci wcielali się w role swoich 

bliskich. Przypadkowe zabójstwo podczas włamania? 
 

515 Nicholls Dawid Dobry początek 1 CD 

Zwariowana i ironiczna komedia autora bestsellerowego Jednego 

dnia .  

Brian Jackson wierzy w to, że uczestnictwo w popularnym turnieju 

wiedzy pomoże mu zdobyć serce uniwersyteckiej piękności Alice 

Harbinson. Plan mógłby się powieść, gdyby nie jego wrodzone 

szczęście do pecha. Najpierw feralne eliminacje, potem 

niefortunnie ulokowane uczucia i wreszcie finałowa 

kompromitacja. 

 



516 Scott Card Orson Mówca umarłych 1 CD 

Kontynuacja Gry Endera. Niezagrożona ludzkość zaczyna 

współczuć pokonanym napastnikom i skazuje Endera na banicję. 

Tymczasem otwartość Ziemian zostanie wystawiona na próbę 

przez kolejne zjawienie się obcych. Książka zdobyła prestiżowe 

nagrody Hugo i Nebuli. 

 

517  Przygoda Zygzaka 1 CD 

Po raz pierwszy prezentujemy przygody ukochanych bohaterów 

Disneya w najbardziej przyjaznej dzieciom formie: książce do 

słuchania, czytania i oglądania. Mistrzowska interpretacja 

wprowadzi małego czytelnika w cudowny świat baśni. O 

przygodach Zygzaka opowiada Artur Barciś. Od słuchania do 

czytania! 
 

518 Sapkowski Andrzej Boży bojownicy 3 CD 
Superprodukcja drugiej części słynnej Trylogii Husyckiej Andrzeja 

Sapkowskiego. Jedyny taki audiobook w Europie! Pełna treść 

książki zrealizowana w formie spektaklu dźwięku i wyobraźni! 

 

519 Skopek Magdalena Dobra krew 1 CD 

Jamał to największy zbiornik gazu i jeden z najbardziej 

strzeżonych regionów świata. Na stałe mieszkają tam jedynie 

rdzenni mieszkańcy – Nieńcy. Obcym wstęp wzbroniony. 

Półwysep jest słabo zaludniony, warunki  wyjątkowo surowe, a 

życie człowieka zależy od reniferów, które są wszystkim: 

jedzeniem, ubraniem, schronieniem, przyjacielem i środkiem 

transportu. Ten niedostępny świat odkrywa Magdalena Skopek, 

która pokonała wiele granic, przebyła setki kilometrów.  

520  
Szpiegowska misja 

złomka 
1 CD 

Audiobook: Przygody ukochanych bohaterów w najbardziej 

przyjaznej dzieciom formie: książce do słuchania, czytania i 

oglądania. Mistrzowska interpretacja wprowadzi małego 

czytelnika w cudowny świat baśni. O przygodach Złomka 

opowiada Krzysztof Tyniec. 

 

521 Theorin Johan Nocna zamieć 1 CD 

Joakim i Katrine Westinowie przeprowadzają się ze Sztokholmu 

na północną Olandię. Zmęczeni życiem w mieście, kupują stary  

drewniany dom, niegdysiejszą siedzibę latarników, nieświadomi, 

że  kryje on wiele ponurych tajemnic – historii z przeszłości, które  

pragną, by je usłyszano. Gdy na rodzinę Joakima spada  

nieszczęście, mężczyzna musi stawić czoła zarówno własnym  

demonom, jak i duchom tego miejsca. 

 



522  Wall-e 1 CD 

Wall-e to robot, który sprząta wyludnioną Ziemię - 

wyludnioną, gdyż wszyscy jej mieszkańcy zostali 
ewakuowani i zamieszkali na promie kosmicznym, 

zostawiając po sobie tylko góry śmieci. W zasadzie to 
robot nie ma nikogo, poza zaprzyjaźnionym 

karaluchem. I tak jest od kilkuset lat... Jednak 
pewnego dnia coś zaczyna się zmieniać. Za sprawą 

sondy o imieniu Ewa, Wall-e w końcu będzie miał z 
kim tańczyć i chodzić na spacery. Poza tym, samotna 

przestanie być także Ziemia... 
 

523  Zakochany Kundel 1 CD 

Wzruszająca historia dwóch piesków. Bezpański Tramp zakochuje 

się w ślicznej spanielce Lady. Jest szarmancki i bardzo odważny. Z 

miłości do swej wybranki pokona nawet niebezpiecznego szczura, 

który wkradnie się do domu państwa Darling. Klasyczna historia w 

mistrzowskiej interpretacji Artura Barcisia. 

 

 

524  Zaplątani 1 CD 

Przygody ukochanych bohaterów w najbardziej przyjaznej 

dzieciom formie: książce do słuchania, czytania i oglądania. 

Mistrzowska interpretacja wprowadzi małego czytelnika w 

cudowny świat baśni. 

O przygodach Roszpunki opowiada Anna Dymna. 

 

525  
Złomek zastępcą 

szeryfa 
1 CD 

Przygody ukochanych bohaterów w najbardziej przyjaznej 

dzieciom formie: książce do słuchania, czytania i oglądania. 

Mistrzowska interpretacja wprowadzi małego czytelnika w 

cudowny świat baśni. 

 

526 Austen Jane Emma 1 CD 

Świetnie napisana powieść o miłości, klasyczny romans 

rozgrywający się w scenerii XIX wiecznej Anglii. I w zasadzie 

taka rekomendacja powinna wystarczyć, aby sięgnąć po tę książkę 

z prawdziwą przyjemnością. Powieść Jane Austen ma jednak 

głębszy wymiar - dostarcza nie tylko wzruszeń, ale także materiału 

do przemyśleń nad naturą ludzką. Warto ją również przeczytać 

jako szczególny zapis kobiecych oczekiwań w stosunku do 

mężczyzn. Wiele tu wypowiadanych wprost i nieco bardziej 

ukrytych przyczynków do portretu męskiego ideału. Czy tak 

bardzo zmienił się on w ciągu tych niemal dwustu lat, jakie 

upłynęły od wydania Emmy?  



527 Bentow Max Ptaszydło 1 CD 
Berliński komisarz Nils Trojan zostaje wezwany do mieszkania w 

dzielnicy Kreuzberg. Natrafia tam na koszmarny widok. Młodej 

kobiecie obcięto włosy, a przy jej ciele pozostawiono oskubanego 

ptaka. 

 

528 Brontë Charlotte 
Dziwne losy Jane 

Eyre 
1 CD 

Zakazana miłość, mroczne sekrety z przeszłości i głęboko 

skrywane szaleństwo w słynnej powieści wiktoriańskiej. Klasyka 

literatury w mistrzowskiej interpretacji! 

 

529 Burnett F. H. Tajemniczy ogród 1 CD 
Tajemnicza i czarująca historia pewnej krnąbrnej osóbki, która 

trafia do ukrytego przed okiem ciekawskich ogrodu. To, co tam 

znajdzie, odmieni ją na zawsze... 

 

530 Chiger Ignacy 
Świat w mroku. 

Pamiętnik ojca... 
1 CD 

Ignacy Chiger – ojciec dziewczynki w zielonym sweterku – opisał 

przeżycia swoje i jego żydowskiej rodziny, gdy przyszło zamienić 

dostatnie życie na walkę o przeżycie w warunkach niegodnych 

człowieka. Pobyt w getcie, a później czternaście miesięcy w 

kompletnej ciemności lwowskich kanałów to czas, w którym 

nastąpił ciąg wielkich małych cudów, obcy ludzie stali się rodziną, 

a dobry Polak okazał się Aniołem Stróżem. Pamiętnik pokazuje 

wydarzenia z perspektywy dojrzałego człowieka, który zna 

wartość życia i jest świadomy okupacyjnej rzeczywistości, 

zagrożenia oraz konsekwencji.  

531 Chiger Krystyna 
Dziewczynka w 

zielonym 
1 CD 

Tytułowy zielony sweterek istnieje do dziś. Jest eksponatem w 

waszyngtońskim Muzeum Holocaustu. Dziewczynka to autorka 

książki, wówczas ośmioletnia Krysia Chiger, której życie ocalił 

Leopold Socha – polski kanalarz ze Lwowa, katolik, grzesznik, 

drobny złodziejaszek. Przez 14 miesięcy pomagał i dawał 

schronienie ukrywającej się w kanałach grupie uciekinierów z 

getta. 

Za pieniądze.  



532 Child Lee Poszukiwany 1 CD 

W starej, nieużywanej pompowni w Nebrasce w zimową noc 

dochodzi do brutalnego morderstwa. Miejscowa policja rozsyła 

komunikat o poszukiwaniu dwóch mężczyzn, których widziano, 

jak oddalali się z miejsca zdarzenia, na drogach zostają ustawione 

blokady. 

 

533 Cooper J.F. Krzysztof Kolumb 1 CD 
Hiszpania, XV wiek. Luis de Bobadilla stara się o rękę Mercedes 

de Valverede, ulubienicy królowej Isabelli. Dziewczyna 

przysięgła, że odda swą rękę tylko temu, kogo zaakceptuje 

królowa. 

 

534 Gardner Lisa Dziecięce koszmary 1 CD 

W pewien upalny sierpniowy dzień w robotniczej dzielnicy 

Bostonu dochodzi do brutalnej zbrodni. Ginie czworo członków 

rodziny, a jedyny podejrzany, ojciec i mąż, trafia w stanie śpiączki 

na oddział intensywnej terapii. Wszystko wskazuje na to, że 

próbował popełnić samobójstwo. Czy aby na pewno? Wezwana na 

miejsce zbrodni sierżant D. D. Warren wie jedno: ta sprawa to coś 

więcej, niż wskazują pierwsze znalezione dowody. 

 

535 Gardner Lisa Kochać mocniej 1 CD 

Brian Darby leży martwy na kuchennej podłodze. Jego żona, 

funkcjonariuszka policji stanowej, Tessa Leoni, twierdzi, że 

zastrzeliła go w obronie własnej, a sińce na jej ciele przemawiają 

za tym, że mówi prawdę. Dla doświadczonej detektyw D.D. 

Warren powinna to być banalna sprawa. Tylko gdzie się podziała 

ich sześcioletnia córeczka? 

 



536 Golden Arthur Wyznania gejszy 1 CD 

Młoda japońska dziewczyna zostaje sławną gejszą i przeżywa 

wielką miłość. Jej niezwykła opowieść, pełna humoru, patosu i 

niezapomnianych charakterów, to głośny literacki debiut 

amerykańskiego pisarza, bogaty w wiedzę historyczną i 

obyczajową. Filmową adaptację książki, fenomenu wydawniczego 

ostatnich lat, przygotował Steven Spielberg. 

 

537 Gordon R., Williams B. Tunele 2 CD 

Głównym bohaterem książki jest czternastoletni chłopiec - Will 

Burrows, który wraz ze swoją rodziną mieszka w małym 

miasteczku Highfield pod Londynem. Gdy jego tata, z którym 

łączy go pasja do archeologii i wykopalisk, znika w gęstej sieci 

tuneli, Will wyrusza w niebezpieczną i ekscytującą podróż do 

podziemnego świata, aby mu pomóc. 

 

538 Hart John Ostatnie dziecko 1 CD 

W niewyjaśnionych okolicznościach znika dwunastoletnia Alyssa 

Merrimon. Jej brat bliźniak Johnny nie potrafi się z tym pogodzić i 

nawet po upływie roku nie zaprzestaje poszukiwań w przekonaniu, 

że jego siostra wciąż żyje i przebywa gdzieś w pobliżu. Nad 

chłopcem czuwa, zmagając się jednocześnie z własnymi 

demonami, Clyde Hunt, oficer policji, który od roku prowadzi 

śledztwo w sprawie zaginięcia Alyssy. 

 

539 Krokos Dan obca pamięć 1 CD 
Mistrzowski debiut Dana Krokosa to przyśpieszający puls thriller 

pełen akcji, w którym odkrycie przeszłości przez jedną dziewczynę 

dostarcza wystarczająco dużo dramaturgii do zapoczątkowania 

niezapomnianego i odważnego cyklu. 

 

540 Krüger Maria Karolcia 1 CD 
Książka Marii Krüger, opowiadająca o Karolci, która znalazła 

zaczarowany koralik, od wielu, wielu lat jest ulubioną lekturą 

polskich dzieci. 

 



541 Lackberg Camilla Niemiecki bękart 1 CD 

Główną bohaterką jest Erica Fallack, która przeglądając stare 

rzeczy matki umieszczone na strychu, natrafia na hitlerowski 

medal. Zaskoczona „niechlubnym” przedmiotem, postanawia 

wyjaśnić jego obecność w pamiątkach po matce. Udaje się więc do 

sędziwego historyka, ale ten nie udziela jej jednoznacznych 

odpowiedzi, a po kilku dniach zostaje znaleziony martwy.  

 

542 Lackberg Camilla Ofiara losu 1 CD 

Policja w Tanumshede bada wypadek samochodowy. To, co 

wygląda na tragiczne zdarzenie, po kolejnym, podobnym wypadku 

- zaczyna budzić podejrzenia. Policja ma pełne ręce roboty, tym 

bardziej, że w mieście kręcony jest telewizyjny reality show. 

Obecność kamer podsyca tylko konflikt między "gwiazdami" a 

miejscową społecznością. Pogoń za zabójcą oraz przygotowania do 

ślubu wywołują u Patrika Hedströma stres i frustrację. Tym 

silniejsze, że staje wobec największego dotąd wyzwania 

detektywistycznego w swojej karierze. 

 

543 Lackberg Camilla Syrenka 1 CD 
"Syrenka" to szósta książka w niezwykle popularnej serii Camilli 

Läckberg. W Fjällbace w tajemniczych okolicznościach ginie 

mężczyzna. Cztery miesiące później przypadkowy spacerowicz 

natrafia na jego zwłoki w skutym lodem jeziorze. 

 

544 Link Charlotte Obserwator 1 CD 
Samson obserwuje życie zupełnie sobie obcych kobiet. 

Identyfikuje się z nimi i chce wiedzieć o nich wszystko. Może 

dlatego, że jego własne życie składało się dotychczas tylko z 

niepowodzeń i odrzucenia? 

 



545 Link Charlotte Wielbiciel 1 CD 
W lesie niedaleko małej miejscowości w okolicach Augsburga 

znaleziono zmasakrowane zwłoki młodej kobiety. Policja i bliscy 

zamordowanej stoją przed prawdziwą zagadką, gdyż kobieta ta 

zaginęła bez śladu przed kilkoma laty. 

 

546 Minkowski Aleksander 
Podróż na wyspę 

Borneo 
1 CD 

Podróż na wyspę Borneo to niezwykła opowieść o chłopięcej 

przyjaźni, pierwszej miłości oraz o tym wszystkim, co porusza 

każdego nastolatka. Akcja powieści rozgrywa się w Polsce, w 

latach sześćdziesiątych. Życie młodego człowieka to splot wielu 

przeciwieństw i mnóstwo pytań. 

 

547 Molnár Ferenc 
Chłopcy z Placu 

Broni 
1 CD 

Był ciepły wiosenny dzień, gdy chłopcy z Placu Broni na szczycie 

swej twierdzy wywiesili czerwono-zieloną chorągiewkę. 

Wiedzieli, że walczyć i zwyciężać można tylko wtedy, gdy panuje 

zgoda.  

 

548 Musso Guillaume Telefon od Anioła 1 CD 

Madeline Greene była policjantką, teraz prowadzi piękną 

kwiaciarnię w Paryżu. Jonathan Lempereur był wielkim szefem 

kuchni, ale wpadł w finansowe tarapaty, zbankrutował i opuściła 

go żona. Obydwoje mają za sobą trudne chwile, a kiedy wpadają 

na siebie na lotnisku w Nowym Jorku, nie mają ochoty na 

uprzejmości. W zatłoczonej kawiarni jest jeden wolny stolik, 

muszą więc usiąść razem... 

 



549 Musso Guillaume Uratuj mnie  1 CD 

Francuzka chcąca zostać aktorką, jest on - Amerykanin lekarz 

pediatra, dla którego praca jest całym światem. Za sprawą zbiegu 

okoliczności wpadają na siebie i nagle i niespodziewanie zostają 

połączeni miłością od pierwszego wejrzenia, tak szybką, 

intensywną i nieprawdopodobną, że aż banalną. Jednak to 

początkowo banalne zauroczenie staje się tłem do pozostałych 

wydarzeń w powieści. 

 

 

550 Neuhaus Nele Głębokie rany 1 CD 

W swoim podfrankfurckim domu zostaje zamordowany David 

Goldberg, milioner, filantrop, Żyd ocalony z Oświęcimia. 

Niedługo po nim ginie kolejny osiemdziesięciolatek. Ofiary łączy 

zagadkowa liczba zapisana przez mordercę na miejscu zbrodni 

oraz bliska znajomość z Verą Kaltensee, równie sędziwą 

przedstawicielką lokalnej arystokracji.  

 

551 Olech Joanna 
Tarantula, Klops i 

Herkules... 
1 CD 

Kiedyś Witkowice były najnudniejszym miejscem na świecie. 

Wszystko się zmieniło, gdy z lokalnego muzeum ktoś ukradł… 

widokówkę. Ile mogła być warta? W tym samym czasie w 

wypadku zginął pochodzący z Witkowic mężczyzna o tajemniczej 

tożsamości. Czy te dwa zdarzenia mają ze sobą coś wspólnego? 

Policja zrobi, co do niej należy, ale sprawą zainteresują się również 

podejrzana pani ornitolog, posterunkowy Tomek Buraś i żądny 

przygód wikary.  

552 Rolleczek Natalia 
Kochana rodzinka i 

ja 
2 CD 

Pierwsza część trylogii o Judycie i jej rodzinie. Judyta to szalona 

nastolatka, wychowywana bez ojca, uważająca się już za bardzo 

dorosłą pannę, która wszędzie węszy intrygi. Jej starsza siostra, 

Paulina, choć ma pracę i swoje życie towarzyskie, próbuje 

wychowywać tę młodszą. 

 

553 Rolleczek Natalia 
Rodzinka 

Szkaradków i ja 
1 CD 

Druga część trylogii o Judycie i jej rodzinie. Judyta to szalona 

nastolatka, wychowywana bez ojca, uważająca się już za bardzo 

dorosłą pannę, która wszędzie węszy intrygi. Jej starsza siostra, 

Paulina, choć ma pracę i swoje życie towarzyskie, próbuje 

wychowywać tę młodszą. 

 



554 Rolleczek Natalia 
Rodzinne kłopoty i 

ja 
1 CD 

Trzecia część trylogii o Judycie i jej rodzinie. Judyta to szalona 

nastolatka, wychowywana bez ojca, uważająca się już za bardzo 

dorosłą pannę, która wszędzie węszy intrygi. Jej starsza siostra, 

Paulina, choć ma pracę i swoje życie towarzyskie, próbuje 

wychowywać tę młodszą. 

 

555 Sparks Nicholas  Bezpieczna przystań 1 CD 

Kiedy w niewielkim miasteczku Southport na południu USA 

pojawia się tajemnicza młoda kobieta, mieszkańcy zadają sobie 

pytanie, co skłoniło ją do rozpoczęcia życia w tym odizolowanym 

miejscu. Piękna, ale zamknięta w sobie Katie, pracuje w lokalnej 

restauracji i wyraźnie unika nawiązywania nowych znajomości. 

 

556 Sparks Nicholas I wciąż ją kocham 1 CD 
John Tyree po trudnym dzieciństwie swoją przyszłość widzi tylko 

armii Stanów Zjednoczonych.  Przez przypadek, kiedy jest na 

przepustce, poznaje piękną dziewczynę. Savananah to spełnienie 

jego marzeń... 

 

557 Sparks Nicholas Ostatnia piosenka 1 CD 

Życie siedemnastoletniej Ronnie Miller wywróciło się do góry 

nogami, gdy jej ojciec postanowił porzucić karierę i wyjechać do 

niewielkiego miasteczka w Północnej Karolinie. Jego ucieczka 

oznaczała koniec małżeństwa Millerów. Trzy lata później Ronnie 

dalej nie chce mieć nic wspólnego z ojcem i nie utrzymuje z nim 

kontaktu. 

 

558 Stevenson R. L. Wyspa skarbów 1 CD 

Gdzieś daleko na morzu leży zagubiona wyspa, na której 

legendarny kapitan Flint ukrył swój piracki łup. Istnieje mapa, 

która wskazuje drogę do skarbu, jednak niewielu wie o jej 

istnieniu. Pewnego dnia niespodziewanie wpada ona w ręce 

młodego chłopaka o imieniu Jim, który postanawia wyruszyć na 

poszukiwanie tajemniczej wyspy. 

 



559 Szklarski Alfred 
Tomek w krainie 

Kangurów 
1 CD 

Każdy z nas chciałby być zapewne tym czternastolatkiem, który 

wyrusza w fascynującą podróż i opuszcza znane mu miejsce. W 

taką właśnie podróż zaprasza nas Alfred Szklarski w audiobooku 

„Tomek w krainie kangurów”. 

 

560 Tomaszewska Marta 
Którędy do 

Eldorado 
1 CD 

Którędy do Eldorado to wspaniała książka dla młodzieży, książka 

o przygodzie, przyjaźni i pierwszej miłości. Głównym bohaterem 

jest Piotr, poważny 14-letni harcerz. Piotr ma wspaniałe 

rodzeństwo: młodszego, postrzelonego brata Muńka i rezolutną 

siostrę Iwonkę. W związku z nową pracą ojca, pieszczotliwie 

zwanego przez wszystkich domowników Tatkusem, rodzina 

przeprowadza się z Warszawy do podrze-szowskiego Czernina. 

Tam właśnie rozpoczyna się prawdziwa przygoda naszych 

bohaterów. 

 

561 Verne Juliusz 
20 000 mil 

podmorskiej... 
2 CD 

Na pokładzie niesamowitego Nautilusa, który pływa pod 

powierzchnią mórz i oceanów możemy przeżyć pełną tajemnic 

i przygód wyprawę, którą poprowadzi charyzmatyczny kapitan 

Nemo. 

 

562 Verne Juliusz 
Podróż do wnętrza 

ziemi 
1 CD 

Główny bohater - nieco ekscentryczny profesor mineralogii z 

Hamburga, przyrodnik, wizjoner Otto Lidenbrock, jego bratanek i 

ich przewodnik, pchani głodem wiedzy odbywają fantastyczną i 

bardzo niebezpieczną ekspedycję głęboko do wnętrza Ziemi. 

Śmiałkowie przedostają się do podziemnego świata przez islandzki 

wulkan Sneffels.  Przebywając drogę od Islandii do wyspy 

Stromboli odnajdują majestatyczną przeszłość geologiczną Ziemi, 

natrafiają też na niezwykłe stworzenia z mroków prehistorii. 

 



563 Wallace Danny Charlotte Street 1 CD 

Wszystko zaczęło się od dziewczyny (bo zawsze jest jakaś 

dziewczyna…). Jason Priestley (ale nie ten aktor) dopiero co ją 

spotkał. Gdzieś w połowie Charlotte Street przeżyli razem 

niewiarygodnie cudowną, ulotną chwilę, i Jason poczuł, że być 

może zaczyna się coś ważnego 

 

564 Wołoszański Bogusław 
Wojna, miłość 

zdrada 
1 CD 

"Wojna, miłość, zdrada" to kilkanaście portretów kobiet z 

okrutnej historii XX wieku. Decydowały się na najbardziej 

niebezpieczne zadania, w których granica między życiem a 

śmiercią była tak niewidoczna jak pole minowe. Jedne szukały 

przygody lub łatwej drogi do fortuny. Inne uważały, że spełniają 

obowiązek wobec ojczyzny i gotowe były poświęcić życie albo 

dokonać najohydniejszych zbrodni. 

 

565 Damski Zbigniew Salut dla "Wichra" 3 CD 

Trzydniowa epopeja bojowa jedynego pozostałego w Gdyni 

niszczyciela „Wicher” oczami uczestników wydarzeń. 

Zaskoczenie, bałagan, optymizm, tchórzostwo i bohaterstwo 

pierwszych dni II wojny na morzu we wrześniu 1939 roku. 

 

566 Dołęga-Mostowicz Tadeusz Czeki bez pokrycia 1 CD 
Dynamiczna fabuła "Czeków bez pokrycia" rozgrywa się w 

środowiskach wielkiej finansjery. Hochsztapler na skalę światową, 

gigantyczne mistyfikacje, pozorowana śmierć oraz kobieta... 

 



567 Flisowski Zbigniew 
Czwarta 

czterdzieści pięć 
3 CD 

WESTERPLATTE - nazwa znana wszystkim Polakom, miejsce 

w którym rozpoczęła się druga woja światowa i gdzie przez 

tydzień 180 polskich żołnierzy broniło osamotnionej placówki 

przed wieloma tysiącami żołnierzy Wermachtu, SS i Kriegsmarine, 

wspieranych najcięższą artylerią pancernika "Schleswig - 

Holstein" i atakami bombowców nurkujących. 

 

568 Gregory Philippa Uwięziona królowa 1 CD 

Maria Stuart, królowa Szkotów - w sieci spisków i zdrady. 

"Uwięziona królowa" to opowieść o dwóch kobietach walczących 

o jednego mężczyznę, a przede wszystkim opis losów pełnej 

determinacji władczyni, która wolała zginąć, niż wyrzec się swoich 

zasad i pragnienia wolności. 

 

569 Harris Thomas Czerwony smok 1 CD 

Słynny, dwukrotnie ekranizowany thriller, w którym po raz 

pierwszy pojawia się postać doktora Hannibala Lectera, kanibala i 

seryjnego mordercy. Maniakalny zabójca, przezwany przez policję 

Zębową Wróżką, w odstępie miesiąca zabija dwa małżeństwa z 

kilkorgiem dzieci w ich własnych domach. 

 

570 Link Charlotte Ostatni ślad 1 CD 

Kolejna książka królowej niemieckiej powieści kryminalnej, 

okrzykniętej przez krytyków następczynią Agaty Christie.  

Elaine Dawson ma notorycznego pecha. Gdy chce polecieć do 

Gibraltaru na ślub przyjaciółki, Rosanny, okazuje się, że z powodu 

mgły na lotnisku Heathrow odwołano wszystkie loty. Zamiast 

czekać nocą w pełnej rozwścieczonych pasażerów hali odlotów, 

Elaine przyjmuje od nieznajomego... 

 



571 Marshall Robert W kanałach Lwowa 1 CD 

Książka na podstawie której Agnieszka Holland nakręciła film "W 

ciemności". Oparta na faktach dramatyczna historia Żydów, którzy 

podczas likwidacji getta we Lwowie w marcu 1943 roku ukryli się 

w kanałach pod miastem. Spędzili tam czternaście miesięcy. W 

podziemiach miasta, w ciemności, wilgoci, wśród szczurów, na 

przekór wszystkiemu... 

 

572  Potwory i Spółka 1 CD 
Przygody ukochanych bohaterów w najbardziej 
przyjaznej dzieciom formie: książce do słuchania, 

czytania i oglądania. Mistrzowska interpretacja 
wprowadzi małego czytelnika w cudowny świat baśni. 

 

573  Samoloty 1 CD 
Zbierz wyjątkową kolekcję najpiękniejszych bajek i 

opowieści. Daj się zaprosić do magicznego świata 
swoich ulubionych bohaterów, w którym poznasz 

smak przygody i wartość przyjaźni. 

 

574 Stelmaszyk Agnieszka Beza szuka domu 1 CD 
Seria Kto mnie przytuli? oczaruje wszystkich 
przyjaciół zwierząt. 
Psiaki i kotki, o których opowiadamy, mieszkały 
kiedyś w schronisku dla zwierząt – w Przytulisku. 

 



575 Stelmaszyk Agnieszka 
Szafir psiak na 

medal 
1 CD 

Seria Kto mnie przytuli oczaruje wszystkich 
przyjaciół zwierząt. Psiaki i kotki, o których 

opowiadamy, mieszkały kiedyś w schronisku dla 
zwierząt - w Przytulisku. Marzyły o rodzinie, domu i 

tym, że ktoś je pokocha. 

 

576 Szubański Rajmund 17 września 3 CD 

Opowieść o zdradzieckiej agresji Związku 
Sowieckiego na Polskę, dokonanej w porozumieniu z 

Hitlerem pod hasłami obrony ludności białoruskiej i 
ukraińskiej. Niezwykle dogłębne i jednocześnie 

wciągające omówienie napaści, w ktorej 
okrucieństwo Sowietow nie ustępowało rozmiarom 

zbrodni niemieckich i której zaborcze skutki przez 
wielu rosyjskich politykow wychwalane są do dzisiaj. 

 

577 Abramow-Newerly Jarosław Granica sokoła 1 CD 

"Granica sokoła" to kontynuacja książki "Nawiało 
nam burzę". Jarosław Abramow-Newerly wspomina 

koniec Kresów II Rzeczypospolitej, życie na Podolu 
przed wojną i w czasie sowieckiej i 

niemieckiej okupacji. "Granica" to obraz polsko-
ukraińskich waśni, przyjaźni, nienawiści i miłości. 

 

578 Alpsten Ellen Caryca 1 CD 

Debiutancka powieść Ellen Alpsten, która na 
przestrzeni 5 lat od chwili premiery doczekała się aż 

pięciu wydań. 
Pierwsza książka opisująca życie i wyniesienie na 

tron Rosji Marty Heleny Skowrońskiej, z pochodzenia 
prawdopodobnie polki lub litwinki, córki prostego 

chłopa pańszczyźnianego, która została żoną Piotra I 
Wielkiego, a po jego śmierci rządziła państwem. 

Zupełnie w Polsce nieznana historia życia pierwszej 
koronowanej carowej. 

  



579 Brown Dan Anioły i demony 1 CD 
Robert Langdon zostaje pilnie wezwany do 
położonego koło Genewy centrum badań jądrowych 

CERN. Jego zadanie – zidentyfikować zagadkowy 
wzór wypalony na ciele zamordowanego fizyka. 

 

580 Brown Dan Inferno 1 CD 

Światowej sławy specjalista od symboli, Robert 

Langdon budzi się na szpitalnym łóżku w zupełnie 
obcym miejscu. Nie pamięta, jak i dlaczego znalazł 

się w szpitalu. Nie potrafi też wyjaśnić, w jaki sposób 
wszedł w posiadanie tajemniczego przedmiotu, który 

znajduje we własnej marynarce. 

 

581 Brown Dan 
Kod Leonarda da 

Vinci 
1 CD 

Ofiarą popełnionego w Luwrze morderstwa pada 
kustosz muzeum Jacques Sauniere. Wezwany przez 

policję francuską Langdon odkrywa na miejscu 
zbrodni szereg zakonspirowanych śladów, które 

mogą pomóc w ustaleniu zabójcy, ale też stanowią 
klucz do jeszcze większej zagadki - niezwykłej 

tajemnicy sięgającej korzeniami początków 
chrześcijaństwa. 

 

582 Brown Dan Zaginiony symbol 1 CD 

Co zaginęło, zostanie odnalezione… 
Waszyngton. Harvardzki specjalista od symboliki, 
Robert Langdon na prośbę swego przyjaciela i 

mentora, Petera Solomona, ma wygłosić wykład na 
Kapitolu. Kiedy dociera na miejsce, okazuje się, że 

na wieczór nie zaplanowano żadnego odczytu, a po 
chwili na środku rotundy odkryte zostaje 

makabryczne znalezisko, niepokojąco naznaczone 
pięcioma tajemniczymi symbolami. 

 



583 Chattam Maxime Obietnica mroku 1 CD 
Fala tajemniczych samobójstw, kulisy przemysłu 
pornograficznego i gotowi na wszystko wynaturzeńcy 

–Maxime Chattam powraca z nową powieścią w 
klimacie Trylogii Zła. 

 

584 Child Lee 61 godzin 1 CD 

Życie bez bagażu ma swoje plusy, ale może okazać 

się bolesne, gdy jest minus dwadzieścia stopni, z 
powodu śnieżycy zamknięto autostradę i nie można 

się szybko przenieść w cieplejsze klimaty. Taki los 
spotyka byłego wojskowego policjanta, Jacka 

Reachera, od lat prowadzącego życie nomady, kiedy 
autokar, którym podróżował, wpada w poślizg i 

ląduje w rowie. W końcu po długich perypetiach 
udaje się przetransportować pasażerów do 

pobliskiego miasteczka Bolton, gdzie Reacher 
odkrywa, że miejscowy komisariat policji jest w 

stanie paranoi. 
 

585 Christie Agatha 
Morderstwo na 

plebani 
1 CD 

Na plebanii w St. Mary Mead popełniono morderstwo. 

Zginął znienawidzony przez wszystkich pułkownik 
Protheroe. Do zabójstwa przyznają się dwie osoby, 

ale ich zeznania są sprzeczne. W toku śledztwa lista 

podejrzanych coraz bardziej się wydłuża. 

 

586 Christie Agatha Śmierć na Nilu 1 CD 

Podczas rejsu po Nilu zostaje zamordowana młoda 

milionerka. Odnalezienie zabójcy nie będzie łatwe, 
gdyż dziwnym trafem na statku znajduje się kilka 

osób, które miały motyw i sposobność, aby pozbawić 
życia piękną Linnet. 

 

587 Christie Agatha 
Tajemnica 

rezydencji ... 
1 CD 

W rezydencji Chimneys ginie zastrzelony 

herzoslovacki książę Michael Obolovitch. Jego śmierć 
niweczy plany brytyjskich biznesmenów 

zabiegających o koncesje naftowe w Herzoslovakii i 
zamiary rodzimych rojalistów, którzy widzieli w 

arystokracie przyszłego króla. Podejrzanymi o 
dokonanie morderstwa są kolejny pretendent do 

tronu i zuchwały złodziej biżuterii, ale niewykluczone, 
że jeszcze ktoś inny pragnął śmierci księcia.  



588 Christie Agatha 
Tajemnicza historia 

... 
1 CD 

W tajemniczych okolicznościach umiera właścicielka 

Styles Court, Emilia Cavendish. Wynik sekcji zwłok 
wskazuje na zatrucie strychniną. W toku śledztwa 

wyłania się obraz mordercy. To Alfred Inglethorp, 
znienawidzony przez wszystkich mąż Emilii. Rodzina 

spodziewa się orzeczenia winy i rychłego 
aresztowania przestępcy. 

 

589 Christie Agatha Zerwane zaręczyny 1 CD 

Dziedziczka wielkiej fortuny zostaje oskarżona o 
morderstwo. Kobieta nie przyznaje się do zabójstwa, 

ale wszystkie poszlaki przemawiają przeciwko niej. 
Prowadzący śledztwo inspektor nie ma żadnych 

wątpliwości co do winy podejrzanej. 

 

590 Coben Harlan Błękitna krew 1 CD 

Kto mógł porwać syna Jacka Coldrena, znanego 

golfisty, który z ogromną przewagą prowadzi w 
mistrzowstwach USA? Podejrzenia padają na jego 

dawnego asystenta, Lloyda Rennarta. Szybko 
okazuje się, że Rennart pół roku wcześniej popełnił 

samobójstwo, nie mógł, zatem zorganizować 
porwania. A może Chad je sfingował? Myron Bolitar 

podejmuje się odnaleźć chłopca - po raz pierwszy 
bez swojego niezawodnego przyjaciela Wina, który z 

niewiadomych powodów odmawia udziału w 
śledztwie.  

591 Coben Harlan Nie mów nikomu 1 CD 

Właśnie minęło osiem lat od chwili, kiedy z rąk 

seryjnego mordercy zginęła Elizabeth, żona młodego 

lekarza Davida Becka. Mimo upływu lat Back nie 
potrafi o niej zapomnieć. Pewnego dnia otrzymuje 

zagadkowy e-mail, który zmienia jego 
dotychczasowe życie i przeszłość którą znał... 

 

592 Coben Harlan 
Kilka sekund od 

śmierci 
1 CD 

Księga II trylogii Cobena, której bohaterem jest 

Mickey Bolitar, bratanek doskonale znanego 
czytelnikom Myrona Bolitara, poszukujący prawdy o 

okolicznościach śmierci swojego ojca Brada. 

 



593 Coben Harlan Obiecaj mi 1 CD 

Przez przypadek  Myron wplątuje się w sprawę 
znikających nastolatek. Czy to porwanie, ucieczka, a 

może coś więcej... Główny bohater stanie przed 
najtrudniejszą zagadką w jego karierze, czy ją 

rozwiąże? 

 

594 Coben Harlan Schronienie 1 CD 

Mickey Bolitar, piętnastoletni bratanek Myrona, ma 
mnóstwo problemów. Jego ojciec niedawno zginął w 

wypadku samochodowym, a matka po tej tragedii 

załamała się i zaczęła zażywać narkotyki. Chłopiec 

musiał zamieszkać z nielubianym wujem i zmienić 

szkołę. W nowej szkole zyskuje sobie przyjaciół i 
wrogów, tych ostatnich zarówno wśród uczniów, jak i 

nauczycieli. 
 

595 Coben Harlan Zachowaj spokój 1 CD 

"Zachowaj spokój" to thriller, który cały czas trzyma 

w napięciu. Rodzice zaniepokojeni zachowaniem syna 
po samobójczej śmierci jego przyjaciela, 

zaczynają go kontrolować. Nie spodziewają się, że 
ich syn może być w jakiś sposób wplątany w śmierć 

kolegi. 

 

596 Coben Harlan Zostań przy mnie 1 CD 

Megan Pierce wiedzie życie będące 

ucieleśnieniem American Dream: u boku męża. w 
domu z ogrodem i basenem, realizując się jako 

matka nastoletnich dzieci i żona. W jej przypadku 

stabilizacja nie jest jednak równoznaczna z 

osobistym szczęściem. Megan tęskni za swoją bujną 
przeszłością striptizerki w Vegas i Atlantic City, za 

pełnymi pożądania spojrzeniami mężczyzn, za 
pulsującą muzyką i migoczącymi światłami sceny.  

597 Conan Doyle Arthur Znak czterech 1 CD 

Spokój panujący przy Baker Street przerywa wizyta 
Mary Morstan. Piękna, młoda kobieta zwraca się o 

pomoc do Sherlocka Holmesa. Okazuje się, że od 10 
lat, w rocznicę tajemniczego zniknięcia jej ojca, ktoś 

przysyła jej drogocenną perłę. Tym razem jednak 
otrzymała także list, a w nim propozycję spotkania. 

Podejmując się rozwikłania tej zagadki, bohaterowie 

nie spodziewają się nawet, jak trudna i 
niebezpieczna będzie to przygoda…  



598 Crichton Michael Micro 1 CD 

Grupa młodych naukowców, specjalistów z dziedziny 

mikrobiologii, entomologii i biochemii otrzymuje 
propozycję uczestnictwa w projekcie naukowym 

prowadzonym przez amerykańską firmę Nanigen 
MicroTech. Doktoranci wyjeżdżają na Hawaje. Nie 

zdają sobie sprawy, że padną ofiarą technologii o 
jakiej świat jeszcze nie słyszał. Wymarzona praca 

okaże się w rzeczywistości śmiertelną pułapką...  

599 Dołęga-Mostowicz Tadeusz Bracia Dalcz i s-ka 1 CD 

Dwaj bracia walczą o spadek - zakłady przemysłowe 
"Dalcz". Krzysztof, wykształcony za granicą inżynier, 

wychowywany, by pokierowac fabryką. Paweł - 
czarna owca rodziny, wybitny samouk - ekonomista 

o dalekosiężnych planach, który wykorzystuje 
zamieszanie po śmierci ojca. 

 

600 Dołęga-Mostowicz Tadeusz Ostatnia brygada 1 CD 
Czy obłuda i karierowiczostwo mogą decydować o 
pozycji społecznej człowieka? Dołęga-Mostowicz 

ujawnia prawdziwy, krytyczny obraz społeczeństwa 
polskiego lat 20. i 30. 

 

601 Dołęga-Mostowicz Tadeusz 
Prokurator Alicja 

Horn 
1 CD 

Do Warszawy przyjeżdza Jan Winkler - wielki 

awanturnik i podróżnik. Bierze on udział w 
organizowaniu przemytu narkotyków i jest 

odpowiedzialny za morderstwo. Śledztwo w tych 

sprawach prowadzi młoda pani prokurator Alicja 

Horn, która już kiedyś zetknęła się z Janem 
Winklerem. 

 

602 Donoghue Emma Pokój 1 CD 

Dla pięcioletniego Jacka Pokój jest całym światem. 

To tu się urodził, to tu bawi się i uczy ze swoją 
mamą. Na noc mama układa go do snu bezpiecznie 

w szafie na wypadek, gdyby przyszedł Stary Nick. 
Dla Jacka Pokój jest domem, dla jego Mamy 

więzieniem, w którym została zamknięta przed 
siedmioma laty. 

 



603 Edwards Kim Jezioro marzeń 1 CD 

Na wieść o wypadku matki, Lucy Jarrett, za namową 

swego ukochanego, Yoshiego, decyduje się powrócić 
z Japonii do niewielkiej miejscowości w USA, zwanej 

Jeziorem Marzeń. Dom rodzinny opuściła kilkanaście 
lat wcześniej, krótko po tragicznej, niewyjaśnionej 

śmierci ojca, który utonął w pobliskim jeziorze. 
Targana poczuciem winy, przekonana, iż mogła 

zapobiec tragedii, wraca do świata pełnego tajemnic i 
rodzinnych waśni. Na poddaszu niszczejącego domu 

natrafia na ślad dawno zapomnianej rodzinnej 
historii.  

604 Enerlich Katarzyna 
Prowincja pełna 

marzeń 
1 CD 

Pełna wdzięku i świeżości współczesna powieść, będąca 
hołdem dla uroków polskiej prowincji. Opowieść, w której 

splata się wątek Mazur dzisiejszych i przedwojennych, czyli 

byłych Prus Wschodnich. Główną bohaterką jest 
dziennikarka lokalnego czasopisma, której los stawia na 
drodze paskudnego szefa, a zaraz potem Niemca 
poszukującego korzeni. Przedwojenna historia, która zresztą 

wydarzyła się naprawdę, uruchamia lawinę wydarzeń 
współczesnych. Wśród przepięknego krajobrazu mazurskiego 
rozgrywają się wielkie i małe historie.  

605 Faleiro Sonia 
Ślicznotka. Nocne 

życie Indii 
1 CD 

Nocne życie Indii w bestsellerowej opowieści Soni 

Faleiro! To nie bollywoodzki sen – to relacja, która 
obnaża blaski i cienie życia prostytutek i tancerek 

erotycznych jednej z największych metropolii świata. 

 

606 Gerritsen Tess 
Milcząca 

dziewczyna 
1 CD 

Zabójstwo pięknej, ubranej na czarno młodej kobiety 
należało z pewnością do najbardziej makabrycznych, 

jakie wydarzyły się w bostońskim Chinatown. 
Morderca działał z wyjątkową brutalnością, odcinając 

ofierze dłoń i niemal amputując głowę. Kobieta nie 
poddała się bez walki: przed śmiercią zdążyła oddać 

kilka strzałów z pistoletu z tłumikiem. Kim była? 
Dlaczego jej zwłoki znaleziono na dachu budynku? 

 



607 Gerritsen Tess Ostatni, który umrze 1 CD 

Po raz drugi w ciągu swego krótkiego życia Teddy 
Clock ocalał w masakrze. Dwa lata wcześniej cudem 

uciekł, gdy zamordowano całą jego rodzinę. Teraz, w 
wieku czternastu lat, koszmarna przeszłość powraca 

echem i Teddy jako jedyny unika śmierci, kiedy ginie 
jego rodzina zastępcza. 

 

608 Giffin Emily Siedem lat później 1 CD 

Tessa i Nick Russo zakochali się od pierwszego 
wejrzenia. Teraz są już siedem lat i dwoje dzieci 

później. Kiedy w rocznicę ich ślubu romantyczną 

kolację przerywa telefon ze szpitala, żadne z nich 

nawet nie domyśla się, ile może się zmienić. Tego 
wieczoru doktor Russo spotyka Valerie... 

 

609 Gilbert Elizabeth 
I że cię nie 

opuszczę 
1 CD 

Inteligentne poczucie humoru, znajomość psychiki 

ludzkiej. Ten audiobook to jedna z najciekawszych 
pozycji ostatnich miesięcy. Główna bohaterka, która 

jest jednocześnie autorką powieści, szykuje się do 
powtórnego zamążpójścia. 

 

610 Gregory Philippa Uwięziona królowa 1 CD 

Maria Stuart, królowa Szkotów - w sieci spisków i 

zdrady. "Uwięziona królowa" to opowieść o dwóch 
kobietach walczących o jednego mężczyznę, a 

przede wszystkim opis losów pełnej determinacji 
władczyni, która wolała zginąć, niż wyrzec się swoich 

zasad i pragnienia wolności. 

 

611 Grisham John Calico Joe 1 CD Poruszająca opowieść o dzieciństwie, rodzinie, 
konflikcie, winie i jej przebaczeniu. 

 



612 Grisham John Kancelaria 1 CD 

"Walczymy o twoje prawa!", "My to fachowość!", 

"Firmy ubezpieczeniowe drżą przed nami!", to hasła, 
jakimi promuje się dwuosobowa kancelaria 

adwokacka Finleya i Figga, nazywana przez obu 
wspólników "butikiem". Specjalizująca się w 

rozwodach i odszkodowaniach firma ledwie wiąże 
koniec z końcem. Choć Finley zawsze marzył o dużej 

sprawie z milionowymi odszkodowaniami, na co 
dzień musi zadowalać się oferowaniem swoich usług 

ofiarom wypadków samochodowych.  

613 Grisham John Więzienny prawnik 1 CD 

Historia Stanów Zjednoczonych notuje tylko cztery 

przypadki zabójstwa sędziego federalnego w okresie 

pełnienia tej funkcji. Podwójne morderstwo, którego 

ofiarami padają sędzia Raymond Fawcett i jego 
osobista sekretarka, właśnie powiększyło tę 

statystykę. 

 

614 Grisham John Zaklinacz deszczu 1 CD 

Rudy Baylor kończy właśnie studia prawnicze. Marzy 

o praktyce zawodowej w renomowanej firmie, ale w 
Memphis – mieście, w którym jest zbyt wielu 

prawników – nie ma chętnych, by zatrudnić 
nowicjusza nawet za symboliczne wynagrodzenie. 

Bez pracy, pieniędzy, konta bankowego, ścigany 
przez wierzycieli, z grożącą mu eksmisją – ma tylko 

jedno wyjście: otworzyć własną kancelarię 

 

615 Kamiński Aleksander 
Kamienie na 

szaniec 
1 CD 

Bo to jest książka o wartościach właśnie: o służbie 

podejmowanej w obliczu niebezpieczeństwa, 

braterstwie widocznym w poświęceniach wobec 

przyjaciół i o pracy nad sobą, która jest 
nieodłącznym elementem wyzwań, przed którymi 

stają Zośka, Rudy i Alek.` 
(phm. Tomasz Rawski, w latach 2004 – 2006 

Komentadt Harcerskiego Szczepu „Uroczysko” im. 
Aleksandra Kamińskiego) 

 

616 King Stephen Mroczna połowa 1 CD 

Thad Beaumont i George Stark. Doktor Jekyll i Mr. 

Hyde. Thad jest powieściopisarzem, szczęśliwym 
mężem i ojcem dwójki uroczych bliźniąt. Sukces, 

pieniądze i status autora bestsellerów przyniosły mu 
epatujące przemocą, wydane pod pseudonimem 

George Stark kryminały, w których stworzył postać 
brutalnego mordercy Alexisa Machine'a. 

 



617 Krajewski Marek Dżuma w Breslau 1 CD 

Najznakomitsza para polskiej powieści kryminalnej - 

Eberhard Mock i dawny Wrocław - powraca.  
Krajewski po raz kolejny portretuje swoich 

bohaterów z mistrzostwem i pasją. Tym razem obraz 
jest wyjątkowo mroczny. Breslau, lata 20. ubiegłego 

wieku. Dwie prostytutki przyjmują nietypową ofertę. 
Wkrótce policja znajduje ich zwłoki. Sprawę próbuje 

rozwikłać nadwachmistrz Mock... 
 

618 Kuhn Krystyna  Zimowy morderca 1 CD 

Rok 2006, Frankfurt. Zimową nocą zostaje 

popełnione mrożące krew w żyłach morderstwo. 

Ofiarą jest Henrietta Winkler - nestorka rodu 

wpływowych przedsiębiorców. Dzień później zostaje 
uprowadzony jej prawnuk, a porywaczowi wcale nie 

chodzi o okup 

 

619 Le Carre John Subtelna prawda 1 CD 

W Gibraltarze, najcenniejszej brytyjskiej kolonii, ma 
miejsce tajna operacja pod kryptonimem „Fauna i 

Flora”. Jej celem jest uprowadzenie przedstawiciela 
prywatnej wojskowej firmy dostarczającej broń 

muzułmańskim terrorystom. 

 

620 Nesbo Jo Czerwone gardło 1 CD 

Harry Hole, samotnik i alkoholik, a jednocześnie 

genialny śledczy, przypadkowo wpada na ślad 
przemyconego do Norwegii snajperskiego karabinu 

marki Märklin. Trop prowadzi komisarza w kręgi 
neofaszystów. Czy to przypadek, że starego 

hitlerowca znaleziono z poderżniętym gardłem w 

pobliżu miejsca, gdzie zbierają się neonaziści? 

 

621 Nesbo Jo Człowiek nietoperz 1 CD 

Norweski policjant Harry Hole przybywa do Sydney, 

aby wyjaśnić sprawę zabójstwa swej rodaczki, Inger 
Holter, być może ofiary seryjnego mordercy. Z 

miejscowym funkcjonariuszem, Aborygenem Andrew 
Kensingtonem, Harry poznaje dzielnicę domów 

publicznych i podejrzanych lokali, w których handluje 

się narkotykami, wędruje ulicami, po których snują 

się dewianci seksualni. 

 



622 Nesbo Jo Karaluchy 2 CD 

W domu publicznym w stolicy Tajlandii znaleziono 

ciało norweskiego ambasadora. W Oslo pospiesznie 

tworzony jest plan uniknięcia skandalu. Policjant 
Harry Hole wsiada do samolotu skacowany z 

zastrzykami witaminy B12 i wkrótce zaczyna krążyć 
po zaułkach Bangkoku: wśród świątyń, palarni 

opium, dziecięcych prostytutek i barów go-go. 
 

623 Nesbo Jo Pentagram 1 CD 

Harry Hole po kolejnej wpadce alkoholowej 

otrzymuje wypowiedzenie, ale z uwagi na okres 
urlopowy zostaje jeszcze włączony do śledztwa, 

które prowadzi Tom Waaler. Hole podejrzewa 

Waalera o związek ze śmiercią koleżanki-policjantki, 

Ellen Gjelten, ale wciąż nie ma na to dowodów. Harry 
Hole tropi seryjnego mordercę, który zastrzelonym 

przez siebie ofiarom odcina kolejne palce u rąk, a na 
miejscu zbrodni zostawia znak - pentagram 

 

624 Nesbo Jo Policja 1 CD 
Czy to zwykły zbieg okoliczności, że oficer policji 
zostaje znaleziony martwy w miejscu dawno 

popełnionej zbrodni, którą badał, ale nie zdołał jej 
rozwikłać? 

 

625 Nesbo Jo Trzeci klucz 1 CD 

Bezwzględny przestępca z zimną krwią zabija młodą 
kasjerkę. Norweska prasa szeroko rozpisuje się o 

tajemniczym Ekspedytorze napadającym na banki. 
Do akcji wkraczają komisarz Harry Hole i jego nowa 

obiecująca partnerka. Śledztwo zatacza coraz 

szersze kręgi, poszlaki wiodą także daleko poza 
granice Norwegii. Dochodzi do kolejnych zbrodni... 

 

626 Oren Ram Przysięga Gertrudy 1 CD 

Michał Stołowicki, dziś Michael Stolowitzky, jedyny 
syn bogatej żydowskiej rodziny, miał 5 lat, kiedy 

umierająca matka powierzyła go opiece Gertrudy 
Babilińskiej, jego kochanej niani, Polki. Gertruda 

przysięgła, że wychowa chłopca jak własnego syna – 

w Palestynie. Mimo koszmaru wojny dotrzymała 

obietnicy. Na drodze tych dwojga szczęśliwie stanęli 
dobrzy ludzie, wśród nich oficer SS, który stracił 

żonę – Żydówkę, lekarz z getta, pomocny w ciężkich 
chwilach i katolicki ksiądz, ukrywający chłopca wśród 

uczniów przyklasztornej szkoły. 
 



627 Orłoś Kazimierz Dom pod Lutnią 1 CD 

Znakomita  powieść  uznanego mistrza: świetnie 

poprowadzona fabuła, wyraziste postacie – jednym 
słowem wielka przyjemność dla każdego 

słuchacza. Mazury, parę lat po wojnie. Pułkownik 
Bronowicz, mały Tomek, Urszula, Wasyl usiłują od 

nowa zbudować swój świat... 

 

628 Reichs Kathy Z krwi i kości 1 CD 

Charlotte w stanie Karolina Północna. Akurat kiedy 
dwieście tysięcy fanów przyjeżdża do miasta na 

Tydzień Wyścigów, w beczce asfaltu przy torze 

Charlotte Motor Speedway zostaje znalezione 

ciało.Następnego dnia do biura Temperance 
Brennan, lekarki sądowej hrabstwa Mecklenburg, 

przybywa członek ekipy NASCAR, żeby opowiedzieć 
jej pewną wstrząsającą historię. 

 

629 Robinson Peter Kameleon 1 CD 

W Yorkshire ma miejsce seria tajemniczych zaginięć 

młodych dziewcząt. Sprawca, nazywany przez media 
Kameleonem, pozostaje nieuchwytny. 
Kiedy policjanci interweniują w sprawie rodzinnej 
awantury przy ulicy Hill nr 35, na miejscu dokonują 

przerażającego odkrycia. 

 

630 Robinson Peter W mogile ciemnej 1 CD 

Pewnego wieczoru nadinspektor Alan Banks, znany z 

nietuzinkowych i nie zawsze zgodnych z 
regulaminem metod pracy, zostaje wezwany do 

komisarza okręgu, Riddle'a. Tam dowiaduje się, że 
szesnastoletnia córka komisarza, Emily, uciekła z 

domu i to właśnie on, Banks, ma ją odnaleźć. 
Sprawa jest nad wyraz delikatna. 

 

631 Sierra Javier Upadły anioł 1 CD 
Julia Álvarez pracuje przy renowacji Portyku Chwały 
w katedrze w Santiago de Compostela, kiedy 

otrzymuje wieść, że jej mąż został uprowadzony w 
górach na północnym wschodzie Turcji. 

 



632 Sparks Nicholas Dla ciebie wszystko 1 CD 

Dawson i Amanda czasy pierwszej młodości mają już 

za sobą. Obydwoje po czterdziestce, przyjeżdżają po 
latach do swojego rodzinnego miasta na pogrzeb 

starego przyjaciela i opiekuna. Kiedyś, lata temu, 
byli w sobie zakochani. Amanda pochodziła z dobrej, 

zamożnej rodziny, bliscy Dawsona należeli do 
przestępczego półświatka. 

 

633 Szolc Izabela Cichy zabójca 1 CD 

Warszawa. Monotonną codziennością komendy policji 

wstrząsa wiadomość o zwłokach starszego 
mężczyzny wyrzuconych na brzeg Wisły. 

Jednocześnie na wolność wychodzi niezrównoważony 
wirtuoz skrzypiec.. 

Trzymający w napięciu, brawurowo napisany 
kryminał, którego akcja rozgrywa się we 

współczesnej Warszawie. Bohaterką jest młoda 
policjantka, doskonały śledczy...  

634 Thor Brad Czarna lista 1 CD 

W gmachu rządu Stanów Zjednoczonych ukryto 

tajemniczą, pilnie strzeżoną listę. Nie znają jej nawet 
członkowie Kongresu – widział ją wyłącznie 

prezydent i grono jego najbardziej zaufanych 
doradców. Każde nazwisko znajduje się na niej 

dopóty, dopóki… 

 

635 Tomaszewska Marta 
Nocą po dniu 

miłości 
1 CD 

Główny bohater powieści opowiada nam o burzliwym 

związku z ukochaną Martą. Zagubiony mężczyzna nie 
może uwolnić się od jej wpływu, rozpaczliwie walczy 

o swoją indywidualność próbując wyrwać się z sideł 
własnego szaleństwa. 

 

636 Tyl Aleksandra Aleja Bzów 1 CD 

Na głowę Izabeli, młodej, samotnej dziennikarki 

spadają kolejne problemy. Zawierucha w pracy, 
nagły wyjazd jedynej przyjaciółki, kłopoty finansowe 

– to wszystko kumuluje się w jednym czasie. Na 

domiar złego nadchodzi wiadomość, że pałac na wsi, 
położony przy uroczej Alei Bzów, w którym Izabela 

spędziła dzieciństwo i w którym mieszka jej babcia - 
został sprzedany przez gminę i staruszka niebawem 

zostanie eksmitowana. 
 



637 Vandenberg Philipp Piąta Ewangelia 1 CD 

Znany monachijski antykwariusz ginie w wypadku 
samochodowym. Jego żona, Anna, znajduje w 

papierach męża film przedstawiający  starodawny 
pergamin zapisany pismem koptyjskim, którego 

ślady wiodą do Paryża. Zaintrygowana podąża 
tropem tajemniczego dokumentu i nagle jej życie 

zaczyna obfitować w zaskakujące wydarzenia... 

 

638 Verne Juliusz 
Piętnastoletni 

kapitan 
1 CD 

Wielka przygoda pasażerów „Pielgrzyma” rozpoczyna 

się wraz z odbiciem okrętu od brzegu. Niecodzienną 

załogę czeka nie tylko niebezpieczny połów 
wielorybów, czy zagrażający życiu sztorm. Nowo 

mianowany kapitan, mający zaledwie piętnaście lat, 
będzie musiał doprowadzić swoich kompanów do 

stałego lądu, podczas gdy wszystko obraca się 
przeciw niemu. 

 

639 Verne Juliusz Tajemnicza wyspa 2 CD 

Przymusowy, kilkuletni pobyt grupy bohaterów: 

inżyniera, dziennikarza, marynarza, służącego i 
młodego chłopca na bezludnej wyspie owocuje 

stworzeniem harmonijnie funkcjonującej 
mikrospołeczności. Wyspa, dzięki pracowitości 

rozbitków, wiedzy i mądrości inżyniera zostaje 
zamieniona w rodzaj cywilizowanego raju. Ale też 

kryje w swoim wnętrzu tajemnicę, niewidzialną siłę, 
której opieki doznają bohaterowie. 

 

640 Verne Juliusz 
W 80 dni dookoła 

świata 
1 CD 

Ekscentryczny gentelman Fileas Fogg podejmuje 

zakład i zamierza okrążyć kulę ziemską w 80 dni. 

Jego podróż jest pełna niesamowitych przygód i 
zwrotów akcji. Fogg ścigając się z czasem 

wykorzystuje wszystkie środki transportu dostępne w 
XIX wieku. W podróży towarzyszy mu sługa i 

zarazem wierny przyjaciel Obieżyświat. Nagranie 
obejmuje pełny tekst najpopularniejszej i 

najzabawniejszej powieści Juliusza Verne`a w 
tłumaczeniu Zbigniewa Florczaka.  



641 Arct Bohdan Cena życia 1 CD 

Co takiego jest w "Cenie życia"? Wojna na Pacyfiku, 

południowoazjatycki krajobraz, tajne wywiady, 
podniebne walki. To wszystko i wiele więcej. 

Najciekawsza jednak w "Cenie zycia" jest prawda o 
człowieku, jego poświęceniu i odwadze. 

 

642 Belmont Leo Kapłanka miłości 1 CD 

„Kapłanka miłości" to opowieść o życiu Ninon de 

Lenclos (1620 – 1705), sławnej kurtyzany 

francuskiej znanej z piękności, dowcipu i kultury, 

uwielbianej przez wybitnych ludzi epoki (Boileau, La 
Fontaine, Racine, Molière). 

 

643 Berry Steve Klucz Jeffersona  1 CD 

Kiedy w okolicy hotelu Grand Hyatt, w samym sercu 
Manhattanu, dochodzi do zuchwałego zamachu na 

życie prezydenta Danny’ego Danielsa, Malone 
podejmuje próbę udaremnienia spisku. Śledztwo 

prowadzi do niebezpiecznej konfrontacji ze korsarską 
Wspólnotą, tajnym bractwem piratów, które 

powstało za czasów amerykańskiej rewolucji. 

 

644 Bonda Katarzyna  Pochłaniacz 1 CD 
Zima 1993. Tego samego dnia, w niejasnych 

okolicznościach, ginie nastoletnie rodzeństwo. Oba 

zgony policja kwalifikuje jako tragiczne, niezależne 
od siebie wypadki. 

 

645 Chattam Maxime Plugawy spisek 1 CD 

 Seria bestialskich morderstw wstrząsa Francją. Uznawszy 

wreszcie swoją bezsilność, żandarmeria paryska decyduje 
się poprosić o pomoc emerytowanego kryminologa, 
Richarda Mikelisa. Dołącza on do trojga śledczych: Alexisa 

Timée, Ludivine Vancker i olbrzymiego Segnona. 
Detektywi nie nadążają jednak za rozwojem wypadków – 
częstotliwość morderstw i ich brutalność wyraźnie wzrasta 

niemal z dnia na dzień. 

 



646 Cheri Sidonie G. Colette 1 CD 
Wszystko zaczyna się w Paryżu tajemniczym i 

pociągającym miejscu... Cheri główny bohater 
książki, syn dawnej damy do towarzystwa, 

zakochany jest w Lei – profesjonalnej kurtyzanie. 

 

647 Day Sylvia Dotyk Crossa 1 CD 

Powieść, którą czytają kobiety w trzydziestu sześciu 
językach na całym świecie. 
Powieść, która jest  najszybciej sprzedającym się 
tytułem ostatniej dekady. 
Jedyna taka powieść erotyczna, która łączy w sobie 
dobry styl z wyjątkową przyjemnością czytania.  

648 Decaux Alain 
Tajemnice 

Rasputina 
2 CD 

W jaki sposób ten nieokrzesany, prosty chłop został 

zaufanym i doradcą carskiej pary Mikołaja i 
Aleksandry? Jak wyjaśnić jego niewiarygodny wpływ 

na całą ówczesną Rosję w ostatnich latach jej 

istnienia? 
„Wszystko zaczęło się jesienią 1905 roku. W 

dzienniku prowadzonym przez cara Mikołaja II pod 
datą 1 listopada znajduje się krótka notatka: 

„Poznałem sługę bożego imieniem Grigorij…”  
 

649 Forsyth Frederick Czarna lista 1 CD 

Rok 2014. USA i Wielką Brytanią wstrząsa seria na 

pozór przypadkowych zabójstw. Łączy je jednak 
wspólny mianownik - mordercy to nawróceni na 

fanatyczny dżihad islamiści, zainspirowani 
zamieszczanymi w internecie kazaniami 

wzywającymi do mordowania niewiernych. 

 

650 Forsyth Frederick Kobra 1 CD 

W 2010 roku prezydent USA postanawia raz na 

zawsze zniszczyć handlarzy kokainą. Zadanie zleca 
Paulowi Devereaux, emerytowanemu agentowi CIA 

wyrzuconemu za 'zbytnią brutalność' wobec wrogów, 
zwanemu Kobrą. Kobra dostaje budżet w wysokości 

2 miliardów dolarów i pełnomocnictwa, które 
pozwalają mu działać poza wszelką kontrolą. 

 



651 Gironell Marti Archeolog 1 CD 

Klasztor w Montserrat pod Barceloną, rok 1910. 
Zakonnik Bonaventura Ubach wyrusza w podroż do 

Ziemi Świętej i Mezopotamii w poszukiwaniu 
eksponatów do organizowanego w klasztorze 

muzeum. 

 

652 Grzesiuk Stanisław Pięć lat kacetu 1 CD 

Druga część autobiografii Grzesiuka. Odkrywa on 
przed nami własne losy podczas piecioletniego 

pobytu w obozach Mauthausen, Dachau i Gusen. 
"Pięć lat kacetu" opowiada o tym jak szkoła życia, 

cwaniactwo i doświadczenia z warszawskiego 
Czerniakowa pomogły Grzesiukowi przetrwać 

krytyczne chwile i przeżyć. 

 

653 Hofmann Corinne Biała Masajka 1 CD 

Planowała wprawdzie tylko dwutygodniowy urlop, ale 

po przybyciu do Mombasy, Szwajcarka, Corinne 
Hofmann, poznała mężczyznę swojego życia - 

wojownika masajskiego. Została na Czarnym Lądzie 

ponad cztery lata, decydując się zamieszkać wraz z 
jego szczepem w kenijskim buszu. Musiała pokonać 

wiele biurokratycznych barier, zanim zdecydowała 
się go poślubić."Jest to relacja z czterech lat, które 

spędziłam w buszu. Kierowana wielką miłością, 
wyszłam za mąż za Lketingę, Masaja z Kenii. Tam 

doświadczyłam nieba i piekła..." - pisze autorka. 

Książkę w wersji audio czyta Katarzyna Żak. 
 

654 Hosseini Khaled 

I góry 

odpowiedziały 

echem 

1 CD 

„I góry odpowiedziały echem” jest historią o 

rodzeństwie – Pari i Abdullah, którzy zostają 
rozdzieleni i muszą przeżyć życie osobno. Skutki ich 

rozdzielenia odbijają się echem przez lata w Kabulu, 
Paryżu, San Francisco i na greckiej wyspie Timos. 

 

 

655 Indridason Arnaldur W bagnie 1 CD 

2001 rok, Reykjavik – ciemna jesień, niepogoda, 

krótkie dni. Wszystko zaczyna się od morderstwa. 
Ciało niejakiego Holberga znaleziono w jego 

mieszkaniu w suterenie. Miał około siedemdziesięciu 
lat i żył samotnie. Zginął uderzony w głowę ciężką 

szklaną popielniczką. 
 



656 Kaaberbol Lene 
Niewidzialny 

morderca 
1 CD 

W ruinach opuszczonego szpitala wojskowego w 

północnych Węgrzech dwóch ubogich romskich 
chłopców natrafia na stare składy broni. Młodzi 

Cyganie chcą sprzedać zdobycze na czarnym rynku. 

 

657 Kallyta Jeannette 
Położna. 355 cudów 

narodzin 
1 CD 

Książka i dla rodziców, i tych, którzy chcą nimi zostać  
„Położna. 3550 cudów narodzin” to autobiograficzna 
opowieść Jeannette Kalyty, najbardziej znanej polskiej 
położnej. Wzruszająca, momentami zabawna, głęboko 
prawdziwa historia jej życia i pracy. Niezwykły dokument 
cudu narodzin dziecka i mocny głos w społecznej dyskusji na 
temat podmiotowości kobiety w czasie porodu. Historie par i 
matek rodzących pod opieką Jeannette Kalyty wywołują żywe 
emocje i skłaniają do refleksji. To książka i dla rodziców, i 
tych, którzy chcą nimi zostać. 

 

658 Koppel Hans Ona już nie wróci 1 CD 
Wyrafinowana intryga, niesamowity suspens i 

zdumiewające zakończenie - ten mrożący krew w 
żyłach szwedzki thriller będzie niebawem filmowany 

przez producentów trylogii „Millenium”. 

 

659 Kraszewski J. I. Hrabina Cosel 1 CD 
"Hrabina Cosel" wciąga czytelnika w literacką 
przygodę z udziałem historycznych, autentycznych 

postaci. Burzliwe losy jednej z najsłynniejszych 
królewskich metres - Anny Cosel. 

 



660 Kuncewiczowa Maria  Cudzoziemka 1 CD 

Róża jest córką Polaka pracującego w Rosji. Po 

usłyszeniu koncertu skrzypcowego postanawia zostac 
skrzypaczką i razem z ciotką wyjeżdża do Warszawy, 

aby kształcić się w konserwatorium. Tu poznaje 
swoją pierwszą, wielką miłość. Uczucie to jednak nie 

przetrwa próby czasu. Róża przeżywa wielki 
zawód...Rozgoryczona, skazana na samotność i 

niezrozumienie... 

 

661 Kwaśniewski Kazimierz Zbrodniarz i panna 1 CD 
Małgorzata, nieśmiała panienka z prowincji staje się 

jedynym naocznym świadkiem morderstwa. Tylko 
ona może pomóc prowadzącemu dochodzenie w 

ujęciu sprawcy. 

 

662 Lackberg Camilla 
Fabrykantka 

aniołków 
1 CD 

Wielkanoc 1974. Z Valö, małej wyspy w pobliżu 

Fjällbacki, znika bez śladu rodzina. Na pięknie 
nakrytym świątecznym stole zostaje obiad 

wielkanocny, ale w domu nie ma nikogo, znikają 
wszyscy z wyjątkiem rocznej córeczki Ebby. 

 

663 Legardinier Gilles 
Czego się nie robi 

dla mężczyzny 
1 CD 

Julie popełniła w życiu niejedno głupstwo. Godzinami można 

by opowiadać o tym,  jak to wkładała sweter, zbiegając 

pędem po schodach, albo jak naprawiała wtyczkę 
elektryczną, trzymając kable w ustach, albo jeszcze, jak 
obudziła się w niej obsesja na punkcie nowego sąsiada, 
wskutek czego jej dłoń zaklinowała się w skrzynce na listy... 

To wszystko jednak jest niczym w porównaniu z 
absurdalnymi pomysłami, które zacznie realizować, chcąc za 
wszelką cenę zbliżyć się do tajemniczego mężczyzny. Bez 
wahania rzuci pracę i zmieni tryb życia, wprawiając w 
zdumienie najbliższych. Julie będzie miała jednak przed 

oczyma tylko jeden cel…Tylko dla kogo tak naprawdę 
zdecydowała się popełnić największe głupstwo swojego 

życia? I ile ją to będzie kosztować? 

 



664 Link Charlotte Ciernista róża 1 CD 

Karin Palmer, ogarnięta chęcią zmiany 

dotychczasowego życia, decyduje się wyjechać na 
angielską wyspę Guernsey, gdzie przed laty spędziła 

cudowne wakacje. Przez przypadek trafia do domu z 
ogrodem pełnym róż, który należy do 71-letniej 

Beatrice Shaye. 

 

665 Link Charlotte Echo winy 1 CD 
W pobliżu skalistej wyspy Skye tonie jacht 

niemieckiego małżeństwa, Livii i Nathana Moore. 
Rozbitkowie uchodzą z życiem, ale tracą cały 

dobytek. 

 

666 Link Charlotte Lisia dolina 1 CD 

Słoneczny sierpniowy dzień kończy się dla Matthew 
Willarda koszmarem. Wracając ze spaceru z psem, 

dociera na opustoszały parking, na którym czeka na 
niego żona. Zastaje tylko samochód, po Vanessie 

ginie wszelki ślad. 

 

667 Berenika Miaszczuk Katarzyna Druga szansa 1 CD 
Kolejna trzymająca w napięciu powieść Katarzyny 
Miszczuk. Tym razem autorka miesza ze sobą jawę i 

sen, a marzenia zamieniają się w koszmary, z 
których nie sposób się obudzić. 

 

668 Munro Alice Jawne tajemnice 1 CD 

Bohaterowie "Jawnych tajemnic", są tacy jak my, 

codzienni-niecodzienni, uchwyceni w jakimś 
momencie życia, uwikłani w niespełnione miłości, 

niemożliwe romanse i wywołujące poczucie winy 
zdrady. 

 



669 Musso Guillaume 7 lat później 1 CD 
Największy bestseller we Francji w 2012 roku! 

Romantyczny thriller, który wyniósł Musso na szczyty 
list bestsellerów i stał się tam najlepiej sprzedającą 

się książką ostatnich lat. 

 

670 Musso Guillaume Potem ... 1 CD 

Nowojorski adwokat Nathan Del Amico robi karierę 
kosztem zaniedbywanej rodziny. Jego żona, Mallory, 

decyduje się odejść, choć wciąż go kocha. Pewnego 

razu w kancelarii Nathana zjawia się Garrett 

Goodrich, chirurg, ordynator oddziału opieki 
paliatywnej, opiekun ludzi beznadziejnie chorych. 

Posiada on szczególny dar – dostrzega świetlistą 
aureolę nad osobami, które mają rychło zejść z tego 

świata. 
 

671 Nesbo Jo Wybawiciel 1 CD 

W zasypanym śniegiem Oslo inspektor Harry Hole 

ściga nieuchwytnego płatnego zabójcę z byłej 
Jugosławii. Przeczesuje środowiska narkomanów, 

dewiantów, członków Armii Zbawienia wyczekujących 
nowego zbawiciela, który ma ich wyzwolić od 

beznadziei życia - choćby przez śmierć. 

 

672 Nurowska Maria Rosyjski kochanek 1 CD 

Kiedy mnie pytają, o czym jest ta powieść, 
odpowiadam, że o trójkącie. On, ona i jej ciało. Julia 

gra z własnym ciałem, które zaniedbywane przez 
lata, nagle wbrew woli właścicielki z całą siłą daje o 

sobie znać. Bunt mojej bohaterki na nic się nie zda. 

 

673 Plebanek Grażyna Bokserka 1 CD 

Dwie przyjaciółki, bokserki: warszawianka Lu, 
bokserka amatorka, pracuje w polskiej ambasadzie w 

Brukseli. Sprite, jej sportowa mentorka i 
powierniczka jest Belgijką pochodzenia kongijskiego. 

Poznają się w Brukseli, razem walczą na ringu, 
wspólnie snują opowieść. 

 



674 Robinson Peter Podpalacz 1 CD 

Jeszcze zanim wstał kolejny styczniowy dzień, mrok 

nad kanałem Yokshire rozświetla pożar dwóch 

zacumowanych tam barek. W pogorzelisku ratownicy 
znajdują zwęglone szczątki ludzkie. Ofiarami okazują 

się Tom McMahon – niespełniony artysta, ekscentryk 
i samotnik – oraz osiemnastoletnia Tina Aspern – 

narkomanka, która na zniszczonej barce chroniła się 
ponoć przed molestującym ją ojczymem. 

 

675 See Lisa 
Dziewczęta z 

Szanghaju 
1 CD 

Egzotyczna saga rodzinna, rozgrywająca się przez 
dwadzieścia lat (1937-57) w Szanghaju i Los 

Angeles. Historia dwóch chińskich sióstr, modelek, 

które wychodzą za dwóch braci, chińskich 

emigrantów z USA i wyjeżdżają do Ameryki, 
uciekając przed koszmarem wojny chińsko-

japońskiej.   

676 Segal Erich Opowieść miłosna 1 CD 

Najsłynniejsza opowieść miłosna naszych czasów! 
Oliver Barrett IV jest studentem prawa na 

Harvardzie. Jenny Cavilleri uczy się w 
konserwatorium muzycznym żeńskiego college`u 

Radcliffe. On ma bogatych rodziców, którzy chcą, by 
syn poślubił dziewczynę o tym samym statusie 

społecznym. Ona pochodzi z biednej rodziny 
robotniczej. On lubi sport, ona kocha muzykę. Ona 

jest katoliczką, on jest niewierzący. Dzieli ich 
wszystko, a łączy miłość, dla której nie ma barier. 

Ale ich szczęście potrwa za krótko.. 

 

677 Sejda Kazimierz C. K. Dezerterzy 1 CD 

Akcja powieści rozpoczyna się w ostatnim roku I 

wojny światowej w garnizonie na terenie węgierskiej 
prowincji, gdzie skoszarowani są żołnierze wszystkich 

narodowości CK monarchii. Mimo różnego 
pochodzenia łączy ich wszystkich "łatka" politycznie 

podejrzanych nad którymi za wszelką cenę chce 
zapanować przybyły świeżo służbista austriacki 

oberlejtnant von Nogay.  

678 Slaughter Karin Niewierny 1 CD 

Sara Linton, lekarka i koronerka, i Jeffrey Tolliver, 
policjant i jej były mąż, znajdują w lesie skrzynię, a 

w niej zwłoki pięknej dziewczyny. Sekcja zwłok 

wykazuje, że ofiarę zakopano żywcem. Sara i Jeffrey 
chcą za wszelką cenę schwytać zabójcę. 

 



679 Sławiński Kazimierz 
Przygody kanoniera 

Dolasa 
1 CD 

Na podstawie książki nakręcono jedną z najlepszych 

komedii w historii kina polskiego.  
W książce z satyrycznym zacięciem przedstawione 

zostały niezwykłe przygody kanoniera Dolasa na 
niemal wszystkich frontach II wojny światowej. Któż 

nie zna przygód jednego z najbardziej pechowych 
żołnierzy XX wieku… 

  

680 Słomczyński Maciej 
Lądujemy 6 

czerwca 
1 CD 

Pierwsza książka Macieja Słomczyńskiego wydana po 
raz pierwszy w 1947. Autor, uczestnik walk na 

froncie zachodnim Drugiej Wojny Światowej, opisuje 
w formie powieści sensacyjnej, przygotowania, oraz 

samą inwazję wojsk alianckich w Europie 1944 roku. 

 

681 Sparks Nicholas Anioł stróż 1 CD 

Julie zostaje wdową w wieku dwudziestu pięciu lat. 

Wraz z listem pożegnalnym od męża, w który Jim 
obiecuje jej, że będzie jej aniołem stróżem, 

otrzymuje nieoczekiwany prezent - niemieckiego 
doga. 

 

682 Sund Erik Axl Obłęd 1 CD 
Pierwszy tom bestsellerowej szwedzkiej trylogii 

Oblicza Victorii Bergman sprzedanej do 35 krajów! 
Wyróżniona m.in. nagrodą specjalną przez Szwedzką 

Akademię Twórców Literatury Kryminalnej! 

 

683 Tubylewicz Katarzyna Rówieśniczki 1 CD 

Trzy przyjaciółki z podstawówki spotykają się po 
latach w Sztokholmie. Joanna jest znudzoną żoną 

polskiego dyplomaty, którana przekór światu 

sztywnych konwenansów coraz częściej odwiedza 

imigranckie przedmieścia. 

 



684 Wałęsa Danuta 
Marzenia i 

tajemnice 
1 CD 

 AUDIOBOOKOWE WYDANIE NAJWIĘKSZEGO HITU 
WYDAWNICZEGO PRZEŁOMU 2011 i 2012 ROKU! 
Danuta Wałęsa po raz pierwszy o sobie. Przejmująco 
szczerze, odważnie, miejscami brutalnie. Miała 

dziewiętnaście lat, gdy opuściła rodzinną 
miejscowość na Mazowszu i przyjechała do Gdańska. 

Dwa lata później została żoną Lecha Wałęsy. 
 

 

685 Veres Timur On wrócił 1 CD 

Adolf Hitler budzi się na opuszczonej parceli i ze 

zdziwieniem konstatuje, że nie jest już w bunkrze, 
Martin Bormann nie odpowiada na wezwania, a 

mijający go przechodnie nie odpowiadają na 
tradycyjne niemieckie przywitanie. Chwilę później 

zgrozą odkrywa, że jest rok 2011.  

686 Verne Juliusz Wokół Księżyca 1 CD 
„Wokół Księżyca” (fr. Autour de la Lune, 1869) - to 

kolejna powieść z cyklu „Nadzwyczajnych Podróży” 
Juliusza Verne'a, stanowiąca kontynuację powieści „Z 

Ziemi na Księżyc”. 

 

687 Berry Steve Królewski spisek 1 CD 

Cotton Malone, były agent amerykańskiego 
Departamentu Sprawiedliwości, po raz kolejny wpada 

w sam środek międzynarodowej rozgrywki 
szpiegowskiej. Tym razem jednak musi walczyć nie 

tylko o siebie, ale i o swoją rodzinę. 

 

688 Berry Steve Paryska Wendeta 1 CD 

Umierając na wygnaniu w 1821 roku, Napoleon 

Bonaparte zabrał ze sobą do grobu pewien sekret. 
Jako generał, a później cesarz niejednokrotnie 

dopuszczał się grabieży pałaców i skarbców 
narodowych, dzięki czemu udało mu się zgromadzić 

niewyobrażalny majątek. Brytyjczycy próbowali 
zmusić go, by przed śmiercią wyznał, gdzie ukrył 

cenny łup. Bezskutecznie. Słynny wódz zmarł, nie 

wyjawiwszy nikomu kryjówki i nie wspomniawszy o 
tajemniczym majątku ani słowem w swoim 

testamencie.  



689 Berry Steve Paryska Wendeta 1 CD 

Umierając na wygnaniu w 1821 roku, Napoleon 

Bonaparte zabrał ze sobą do grobu pewien sekret. 
Jako generał, a później cesarz niejednokrotnie 

dopuszczał się grabieży pałaców i skarbców 
narodowych, dzięki czemu udało mu się zgromadzić 

niewyobrażalny majątek. Brytyjczycy próbowali 
zmusić go, by przed śmiercią wyznał, gdzie ukrył 

cenny łup. Bezskutecznie. Słynny wódz zmarł, nie 
wyjawiwszy nikomu kryjówki i nie wspomniawszy o 

tajemniczym majątku ani słowem w swoim 
testamencie.  

690 Child Lee 

Jack Reacher. 

Czasami warto 

umrzeć 

1 CD 

Motel Apollo Inn, środek niezaludnionego okręgu 

rolniczego w stanie Nebraska. Jedyne miejsce 

noclegowe na obszarze pięciuset kilometrów 

kwadratowych, sto kilometrów od najbliższego 
posterunku policji. Reacher zatrzymuje się tu w 

drodze do Wirginii. Całym rejonem niepodzielnie 
rządzi znienawidzony przez wszystkich klan 

Duncanów – bracia Jasper, Jonas i Jacob oraz syn 
Jacoba, Seth, z zamiłowania damski bokser – 

wspomagany bandą wynajętych osiłków.  

691 Child Lee 
Jack Reacher. 

Jednym strzałem 
1 CD 

Jack Recher główny bohater powieści Lee Child`a 
stanie przed kolejnym zadaniem. Ten twardziel z 

krwi i kości jest prawdziwm samotnikiem, który 
pojawia się i znika. 

 

692 Child Lee 
Jack Reacher. 

Nigdy nie wracaj 
1 CD 

Reacher przekracza po czternastu latach bramę 
swojej dawnej jednostki i melduje się u sierżant 

dyżurnej, lecz w gabinecie dowódcy nie zastaje 
major Turner. Urzęduje tam facet w stopniu 

podpułkownika, który zastąpił ją zaledwie dzień 
wcześniej i ma dla Reachera same złe wiadomości. 

 



693 Child Lee 
Jutro możesz 

zniknąć 
1 CD 

Jack Reacher wie, po czym rozpoznać zamachowca-

samobójcę. Listę dwunastu oznak behawioralnych 
sporządzoną przez izraelski wywiad zna na pamięć. 

Nowojorskie metro, linia numer sześć, godzina druga 
w nocy. Jack i pięcioro pasażerów. Czworo z nich nie 

budzi podejrzeń. Piąty, biała kobieta, około 
czterdziestki, wydaje się idealną kandydatką na 

gotową na śmierć terrorystkę. Reacher próbuje 
zagadać desperatkę, odwrócić jej uwagę; w trakcie 

rozmowy przerażona kobieta wyciąga rewolwer i 
strzela sobie w głowę.  

694 Coben Harlan Sześć lat później 1 CD 

Minęło sześć lat od kiedy Jake Fisher stał w białym 
wiejskim kościółku i patrzył jak Natalie, miłość jego 

życia, wychodzi za innego mężczyznę. Przez sześć lat 
dotrzymywał obietnicy, jaką wymogła na nim 

Natalie: że zostawi ją i jej męża Todda w spokoju i 
nie będzie próbował nawiązać z nią kontaktu. 

 

695 Czubaj Mariusz Martwe popołudnie 1 CD 

W hotelu zostaje zastrzelony parlamentarzysta. 

Zabójstwo wyglądające na egzekucję budzi niepokój 
wśród polityków. Kilka tygodni później Marcin Hłasko 

dostaje zlecenie: ma odnaleźć Daniela Okońskiego, 
który pracował nad biografią wpływowego 

biznesmana, ale zniknął bez śladu. 

 

696 Gretkowska Manuela Trans 1 CD 

Miłość do starszego artysty to wyrafinowana sado-
masochostyczna gra. Intrygująca, napisana ostrym 

językiem, powieść "z kluczem" o miłosnym "transie", 
seksie, narkotykach, niemocy twórczej i toksycznym 

uzależnieniu. 

 

697 Goudge Eileen Zastępcza żona 1 CD 

W swej najnowszej powieści Eileen Goudge stawia 
czytelniczkom pytanie: Co byś zrobiła na wieść o 

tym, że zostało ci pół roku życia? Dla Camille, 
właścicielki biura matrymonialnego,  odpowiedź jest 

prosta: musi znaleźć swoją następczynię w roli matki 
i żony. 

 



698 Grisham John Czas zapłaty 1 CD 

Autor ponownie zabiera nas do Clanton, gdzie przed 
kolejną sprawą staje adwokat Jake Brigance. 

Nieuleczalnie chory Seth Hubbart popełnia 
samobójstwo, przekazując wcześniej cały swój 

majątek czarnoskórej gosposi. 

 

699 Grisham John Król odszkodowań 1 CD 

Biuro Obrońcy Publicznego w Waszyngtonie nie jest 
najlepszą odskocznią do kariery dla młodego 

zdolnego prawnika. Clay Carter pracuje tam zbyt 

długo i podobnie jak większość jego kolegów marzy o 

lepszej pracy w prywatnej kancelarii. Sposobność do 

długo oczekiwanej zmiany nadarza się, gdy sąd 
wyznacza go na obrońcę z urzędu czarnoskórego 

chłopaka oskarżonego o zabójstwo swego 
rówieśnika. Wina jego klienta jest bezsporna, 

motywy działania – niezrozumiałe.  

700 Grisham John 
Theodore Boone. 

Aktywista 
1 CD 

Mając prawo po swojej stronie, Theo Boone zawsze 
wychodził obronną ręką z prawniczych kłopotów, 

zapewniając jednocześnie triumf sprawiedliwości. Ale 
co robić, gdy prawo ewidentnie wspiera brudne 

interesy? 

 

701 Grisham John 
Theodore Boone. 

Oskarżony 
1 CD 

Theodore Boone jest uczniem gimnazjum w 
Strattenburgu, synem pary adwokatów, który o 

prawie wie więcej niż niejeden dorosły prawnik. 
Ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewał, to samemu 

zostać wrobionym w przestępstwo. 

 



702 Harris Robert Indeks strachu 1 CD 

Doktor Alex Hoffmann nie jest znany szerszej 
publiczności, ale w kręgach najbogatszych ludzi 

świata uchodzi za legendę. Z zawody fizyk i 
matematyk, Hoffmann jest właścicielem funduszu 

hedgingowego w Genewie i autorem przełomowego 
systemu algorytmicznego, który pozwala zyskownie 

grać na giełdzie. 

 

703 Khoury Raymond Diabelski eliksir 1 CD 

A gdyby istniał narkotyk wywołujący tak niezwykłe i 

niepokojące doznania, że mógłby wstrząsnąć 

posadami zachodniej cywilizacji? I gdyby potężne siły 
stojące po obu stronach prawa o nim usłyszały, a 

później rozpoczęły bezwzględne poszukiwania, żeby 
go zdobyć? 

 

704 King Stephen Cujo 1 CD 
Cujo, olbrzymi pies, jest przyjaznym stworzeniem... 

do czasu, aż w pogoni za królikiem wpada do 
kryjówki zarażonych wścieklizną nietoperzy. 

 

705 King Stephen Pan Mercedes 1 CD 

Debiut Stephena Kinga w gatunku kryminału 
detektywistycznego. Brady, nazywający sam siebie 

„sprafcą”, pokochał dotyk śmierci pod kołami 
Mercedesa i chce poczuć go ponownie. 

 

706 King Stephen Zielona mila 1 CD 

Siła „Zielonej Mili” nie tkwi w fabule, lecz w 

bohaterach, którzy mają do przekazania nam swoją, 
własną historię. Stephen King udowodnił, że każdy 

człowiek ma do przebycia tytułową „Zieloną milę”. 

Jak ona będzie wyglądała- to zależy tylko od nas. 
 



707 Koontz Dean Mąż 1 CD 

Życie Mitcha -ogrodnika z zamiłowania, straszliwie 

się komplikuje. Jego ukochana żona zostaje 
porwana, on w krótkim czasie musi znaleźć 

niewyobrażalną dla niego ilość pieniędzy. dowiedzicie 
się czy ślepe wykonywanie poleceń porywaczy zmieni 

głównego bohatera, czy może Mitch nie podda się 
ZŁU. 

 

708 Kursa J. Małgorzata Babska misja 1 CD 

Małe miasteczko, w którym niewiele się dzieje. Czyżby? 

Kiedy pewnego dnia ktoś włamuje się do redakcji 

lokalnej gazety, a na osiedlu domków zostają znalezione 

zwłoki młodej dziewczyny, spokojna egzystencja 

zamienia się w lawinę tajemniczych zdarzeń. 

 

709 Kwaśniewski Kazimierz Ciemna jaskinia 1 CD 

Młode małżeństwo przyjeżdża do nadmorskiego 

miasteczka na pogrzeb stryja. Wkrótce okazuje się, że 

jako jedyni krewni zmarłego otrzymali w spadku dom. 

Decydują się w nim zamieszkać. 

 

710 Lackberg Camilla Latarnik 1 CD 

Jasna, letnia noc. Młoda kobieta wskakuje do 

samochodu. Chwyta kierownicę w zakrwawione dłonie. 

Wraz z synkiem znajdującym się na tylnym siedzeniu 

ucieka do jedynego znanego jej bezpiecznego miejsca − 

na wyspę Gråskär nieopodal Fjällbacki. 

 

711 Lantz Asa 

Co się przydarzyło 

tej małej 

dziewczynce? 

2 CD 

Yi Young w wieku piętnastu lat opuszcza swoją biedną 

chińską rodzinę i zwiedziona rządową obietnicą dobrego 

wykształcenia emigruje do Szwecji. Po kilku latach, za 

pośrednictwem szwedzkiej telewizji, dziewczyna chce 

opowiedzieć światu o okrutnym losie, jaki ją spotkał. 

Rząd i pewna korporacja, którym brutalna prawda 
mogłaby zaszkodzić, próbują powstrzymać ją przed 

wyjawieniem wstrząsającej historii. 

 



712 Lewis Matthew Gregory 
Mnich: Romans 

grozy 
1 CD 

Jedna z pierwszych powieści gatunku grozy po raz 

pierwszy na polskim rynku w wersji audio! 

 

713 Mankell Henning Fałszywy trop 1 CD 

Na polu rzepaku dokonuje samospalenia młoda 

cudzoziemka, dzień później od ciosu siekierą w 

kręgosłup ginie były minister sprawiedliwości. Morderca 

zabiera ze sobą skalp ofiary. Co łączyło 
dziewczynę i byłego ministra z kolejnymi ofiarami: ze 

znanym handlarzem sztuki oraz podrzędnym paserem 
 

714 Mankell Henning 

Ręka. Pożegnanie z 

Kurtem 

Wallanderem 

1 CD 

Listopad 2013 - Niespodziewany powrót Kurta Wallandera! 
Fanom policjanta z Ystad nie trzeba przypominać, że w 2009 
roku Henning Mankell zamknął serię o Wallanderze tomem 

"Niespokojny człowiek". "Ręka" to opowiadanie napisane 
parę lat wcześniej dla holenderskiego wydawcy, nigdzie 
później niepublikowane 

 

715 Mantel Hilary Na szafocie 1 CD 

Hilary Mantel, rekonstruując od stuleci owiane tajemnicą 

okoliczności upadku Anny Boleyn, stworzyła pasjonujące 

dzieło, na kartach którego postaci sprzed wieków 

ożywają w pełnym blasku. 

 

716 McKenzie Sophie Zamknij oczy 1 CD 

Geniver Loxley urodziła martwą córkę, Beth i po ośmiu 

latach wciąż nie może się z tego otrząsnąć.  Podczas gdy 

jej mąż Art z powodzeniem rozwija swoją firmę, ona ani 

na chwilę nie przestaje myśleć o Beth, nie może też 

ponownie zajść w ciążę. 

 



717 Minier Bernard 
Bielszy odcień 

śmierci 
2 CD 

Grudzień 2008 roku, dolina w Pirenejach. Wczesnym 

rankiem pracownicy elektrowni wodnej znajdują na 

górnej stacji kolejki linowej okaleczone ciało konia. 

 

718 Montero Carla 
Szmaragdowa 

tablica 
2 CD 

Historia i współczesność, miłość i wojna, zakazany 

romans i dzika zazdrość, tajemniczy obraz i opętanie 

chciwością – ta wspaniała powieść zachwyca, przeraża i 

wciąga bez reszty. 

 

719 Nesbo Jo Pierwszy śnieg 1 CD 

Jest listopad, w Oslo właśnie spadł pierwszy śnieg. Birte 

Becker po powrocie z pracy do domu chwali syna i męża 

za ulepienie bałwana w ogrodzie. Nie jest on jednak ich 

dziełem. Stają przy oknie - i widzą, że bałwan jest 

skierowany twarzą w stronę domu. Patrzy wprost na 

nich. 

 

720 Nesbo Jo Syn 1 CD 

Sonny odsiaduje wyrok w więzieniu w Oslo. Jest znany z 

cierpliwego wysłuchiwania zwierzeń współwięźniów. 

Chodzą pogłoski, że na ich podstawie przyznaje się do 

zbrodni popełnionych przez innych. 

 

721 Reichs Kathy Kości pająka 1 CD 

John Lowery został zidentyfikowany jako jedna z ofiar 

śmiertelnych katastrofy śmigłowca wojskowego, do 

której doszło w 1968 r. w Wietnamie. Jego ciało przez 

wiele lat spoczywało na cmentarzu w Karolinie 

Północnej. Cztery dekady po wypadku Temperance 

Brennan przybywa do miasta Hemmingford w 

kanadyjskim Quebecu, gdzie znaleziono zwłoki 

utopionego mężczyzny... 

 



722 Reichs Kathy Kości są wieczne 1 CD 

Kobieta przedstawiająca się jako Amy Roberts zgłasza 

się do szpitala w Montrealu z obfitym krwawieniem. 

Lekarze nie mają wątpliwości, że pacjentka niedawno 

urodziła dziecko, ale zanim zdążą cokolwiek w tej 

sprawie zrobić, Roberts znika. 

 

723 Riggs Ransom 
Osobliwy dom pani 

Peregrine 
1 CD 

Wywołująca dreszcz emocji i grozy opowieść o domu 

sierot na tajemniczej wyspie, zamieszkiwanym niegdyś 

przez równie tajemnicze dzieci. Szesnastoletni Jakub, 

którego dziadek był jednym z nich, przyjeżdża na 

wyspę, żeby za wszelką cenę odkryć przeszłość 

dziwnego, zniszczonego domu i jego małych 

mieszkańców... 

 

724 Sparks Nicholas Najdłuższa podróż 1 CD 

W obliczu śmierci Ira wspomina swoje przeżycia z czasów II 

wojny światowej: radości i smutki dnia codziennego oraz wielką 

miłość ? żonę, Ruth. Równocześnie z historią Iry poznajemy 

Sophię, studentkę próbującą pozbierać się po burzliwym związku, 

oraz Luke?a, ujeżdżacza byków, który po ciężkim wypadku 

zamierza wrócić na rodeo. Historie obu par zbiegną się w najmniej 

oczekiwanym momencie, przypominając, że ludzkim życiem 

rządzi przypadek oraz że miłość ma wymiar uniwersalny. 
 

725 Arct Bohdan 
W podniebnej 

chwale 
1 CD 

Wraz z autorem przemierzamy szlak bojowy lotnictwa polskiego w 

czasie II wojny światowej na Zachodzie. Wiedzie on m.in. przez: 

Francję, Wielką Brytanię, Afrykę Północną i Atlantyk. 

 

726 Bahdaj Adam 
Mały pingwin Pik-

Pok 
1 CD 

Pingwin Pik-Pok kocha lody, ale… czekoladowe, nie te z 

Antarktydy. I uwielbia zapach… nie, nie świeżego śledzia – 

fiołków! A przyjaźni się z Agatą – elegancką foką w różowym 

czepku. Tak, Pik-Pok nie jest takim sobie zwyczajnym pingwinem. 

Ale może właśnie dlatego tak go wszyscy lubią? 

 



727 Bahdaj Adam 
Pilot i ja, Podróż w 

nieznane 
1 CD 

Waluś marzy o pięknym samolocie i szybowaniu wysoko w 

przestworzach. Jego marzenie spełnia się – chłopiec wyrusza wraz 

z wąsatym pilotem w podniebną podróż. 

Po locie pełnym przygód i wrażeń docierają wreszcie do cioci Eli, 

mieszkającej w Olsztynie. I nagle... Waluś budzi się! Czy to był 

tylko sen? 

Czasem wystarczy zamknąć oczy, by ziścić swoje marzenia. 

Opowiadanie "Pilot i ja" polecane jest jako lektura szkolna dla II 

klasy szkoły podstawowej. 
 

728 Burpo Todd 
Niebo istnieje 

naprawdę 
1CD 

Kiedy 4-letni Colton Burpo cudem wyzdrowiał po nagłej operacji, 

rodzina nie spodziewała się, że w ciągu kilku następnych miesięcy 

usłyszy piękną, wyjątkową i – co pokazały pewne fakty – bardzo 

wiarygodną historię o podróży małego chłopca do nieba i z 

powrotem. Colton opowiadał o wizycie w niebie i przekazywał 

historie ludzi, z którymi spotykał się w zaświatach, a których nigdy 

wcześniej nie widział. Wspominał o zdarzeniach mających miejsce 

jeszcze przed jego narodzinami. Zaskoczył swoich rodziców 

opisami i mało znanymi szczegółami o niebie, dokładnie 

pasującymi do tego, co podaje Biblia. Opisywał anioły, Jezusa, 

twierdził, że Bóg jest „bardzo, bardzo duży” i naprawdę nas kocha.  

729 Curwood James Oliver Szara wilczyca 1CD 

Jest to dramatyczna historia wielkiej miłości, pełnej czułości, 

oddania i poświęcenia. Niezwykłej, bo to "love story" psa i 

wilczycy, którym przyszło żyć w arcytrudnych warunkach 

północnoamerykańskiej puszczy. Przemierzając lasy i pustkowia w 

poszukiwaniu pożywienia i legowiska, zwierzęta spotykają się na 

swojej drodze zarówno przyjaciół jak i wrogów. 

 

730 Cygler Hanna Grecka mozaika 1CD 

Korfu, lato 2010 roku. Spokój Jannisa Kassalisa mąci pojawienie 

się tajemniczej, młodej Polki. Dziewczyna ma podstawy 

podejrzewać, że jest jego córką… Choć obojgu trudno odnaleźć się 

w nowej sytuacji, po przełamaniu początkowej nieufności 

nawiązuje się między nimi nić porozumienia. Jannis stopniowo 

wyjawia Ninie swą przeszłość i kolejne rodzinne tajemnice. Co 

wyniknie z tego niezwykłego spotkania? Przeznaczenie bywa 

przewrotne i wiedzą o tym zwłaszcza Grecy…  

731 Flynn Gillian 
Zaginiona 

dziewczyna 
1CD 

est upalny letni poranek, a Nick i Amy Dunne obchodzą właśnie 

piątą rocznicę ślubu. Jednak nim zdążą ją uczcić, mądra i piękna 

Amy znika z ich wielkiego domu nad rzeką Missisipi. Podejrzenia 

padają na męża. Nick coraz więcej kłamie i szokuje niewłaściwym 

zachowaniem. Najwyraźniej coś kręci i bez wątpienia ma w sobie 

wiele goryczy – ale czy rzeczywiście jest zabójcą? Z siostrą Margo 

u boku próbuje udowodnić swoją niewinność. Jednak jeśli Nick nie 

popełnił zbrodni, gdzie w takim razie podziewa się jego cudowna 

żona? 

 



732 Gilbert Elizabeth Botanika duszy 2 CD 

Najnowsza powieść E. Gilbert autorki światowego bestsellera 

Jedz, módl się, kochaj. Fascynująca historia niezwykłej kobiety, 

której życie wyprzedziło epokę. Elizabeth Gilbert, po 13 latach i 

spektakularnym sukcesie powraca do literackiej fikcji i zabiera 

czytelników w podróż, o której trudno będzie zapomnieć. Alma 

Whittaker, bohaterka Botaniki duszy, to pod każdym względem 

postać nieprzeciętna - o nieposkromionej ciekawości świata, 

błyskotliwym intelekcie i silnej potrzebie niezależności. Jej 

historia rozpoczyna się w roku 1800, w Filadelfii, jednak głód 

wiedzy i pragnienie spełnienia w miłości zawiodą ją w tak 

egzotyczne zakątki świata jak Tahiti. Czy znajdzie tam 

rozwiązanie przyrodniczych zagadek i tajemnic ludzkiej duszy?  

733 Groom Winston Forrest Gump 1CD 

Forrest, młody człowiek o wielkim sercu, nie znosi, gdy ludzie 

nazywają go kretynem i debilem. Fakt, czasami myśli wolniej od 

innych, ale za to natura nie poskąpiła mu mięśni i wzrostu. Nie jest 

też typowym idiotą, bo na przykład fizyka kwantowa i 

skomplikowane obliczenia nie sprawiają mu trudności. 

 

734 Groom Winston Gump i spółka 1CD 

Kontynuacja losów Forresta Gumpa, bohatera głośnej powieści i 

filmu Roberta Zameckisa pod tym samym tytułem. Forrest, 

niewinny prostaczek o wielkim sercu, musi wszystko rozpoczynać 

od nowa: kobieta jego życia - Jenny - umiera, orangutan Zuzia 

ucieka z komputerem, firma krewetkowa plajtuje. Na dodatek ma 

teraz syna - małego Forresta obdarzonego błyskotliwą inteligencją, 

pomagającego ojcu w pokonywaniu trudności losu. Gump nie 

załamuje się: gra w zawodowy futbol, sprzedaje encyklopedie, 

wymyśla nową formułę coca-coli, spotyka się z Ronaldem 

Reaganem, prowadzi biuro maklerskie, uczestniczy w wojnie o 

Kuwejt, gdzie bierze do niewoli samego Saddama Husajna, nie 

daje się oszukać Billowi Clintonowi... W końcu, dzięki swemu 

genialnemu synowi, staje znowu na nogi, a w jego życiu jeszcze 

raz pojawia się miłość. 
 

735 Harris Robert Oficer i szpieg 1CD 

Sprawa Alfreda Dreyfusa podzieliła na przełomie XIX i XX wieku 

nie tylko Francję, ale też całą Europę. Oficer żydowskiego 

pochodzenia oskarżony został o szpiegostwo na rzecz Niemiec. 

Nagonka na niego zjednoczyła narodowców i prawicę. Powieść 

Harrisa koncentruje się na postaci, która dotąd pozostawała w 

cieniu sprawy. Georges Picquart, młody francuski oficer i 

antysemita, odkrywa, że oskarżenie Dreyfusa o szpiegostwo było 

fałszywe, i podejmuje walkę o ujawnienie prawdy. 
 



736 James E. L. 
Ciemniejsza strona 

Greya 
1CD 

Młodziutką studentkę Anę Steele i charyzmatycznego miliardera 

Christiana Greya połączył niecodzienny układ, który z czasem 

przerodził się w coś znacznie głębszego. Jednak demony Greya 

zwyciężyły, Ana zerwała uzależniający związek i zajęła się 

karierą. 

Rozstanie okazuje się bolesne. Ogarnięci obsesyjną tęsknotą 

kochankowie nie potrafią bez siebie żyć. Kiedy więc Christian 

proponuje Anie zupełnie nowy układ, dziewczyna nie potrafi mu 

odmówić. Wkrótce zaczynają uczyć się siebie nawzajem. Christian 

walczy z wieczną potrzebą kontroli i stopniowo oswaja drzemiące 

w nim demony. Ana uczy się życia w luksusie i bronienia własnej 

niezależności. Kiedy wydaje się, że świat miłości, pasji i 

nieskończonych możliwości stoi przed nimi otworem, ciemne 

chmury gromadzą się nad luksusowym wieżowcem, w którym 

mieszkają?  

737 James E. L. Nowe oblicze Greya 1CD 

Ich przypadkowe spotkanie dało początek fali namiętności, która z 

czasem wcale nie osłabła. Wspólna codzienność okazała się nie 

lada wyzwaniem, któremu Anastasia i Chrstian dzielnie stawiają 

czoła w imię łączącego ich uczucia. Kochankowie wciąż dryfują 

po wzburzonym morzu uczuć, targani namiętnością i rozterkami, 

niepewni tego, co zgotuje im los. Czy najbardziej poruszająca 

historia miłosna tego roku zakończy się happy endem? A może 

piękny sen przerwie były szef Any, Jack Hyde, który poprzysiągł 

zemstę i cierpliwie czeka na swoją szansę? 

 

738 James E. L. 
Pięćdziesiąt twarzy 

Greya 
1CD 

Młoda, niewinna studentka literatury Anastasia Steele jedzie w 

zastępstwie koleżanki przeprowadzić wywiad dla gazety 

studenckiej z rekinem biznesu, przystojnym i zamożnym 

Christianem Greyem. Mężczyzna od pierwszych sekund spotkania 

fascynuje ją i onieśmiela. W powietrzu wisi coś elektryzującego, 

czego dziewczyna nie potrafi nazwać, a może tylko się jej wydaje? 

Z prawdziwą ulgą kończy rozmowę i postanawia zapomnieć o 

intrygującym przystojniaku. 

 

739 Jeremski Józef Zezowate oko 1CD 

Kryminał z 1930 roku. Warszawski reporter o nazwisku Różewski 

zostaje oskarżony o morderstwo. Śledztwo w sprawie prowadzi 

jego największy wróg – komisarz Holcman. Doskonale ukłuta 

intryga, ucieczka, zdrady, zapewnią dreszczyk emocji do ostatniej 

minuty tekstu. 

 



740 Jurgielewiczowa Irena Ten obcy 1CD 

Ulka, Pestka, Marian i Julek są zaskoczeni pojawieniem się na 

"ich" wyspie obcego, potrzebującego pomocy chłopaka. Ukrywają 

go przed dorosłymi, ale nie wiedzą, że Zenek ma za sobą bolesne 

przeżycia i nie jest tym, za kogo się podaje. Wkrótce sytuacja tak 

bardzo się skomplikuje, że trzeba będzie ujawnić prawdę... 

Ponadczasowa powieść dla młodzieży teraz w wersji do słuchania! 

 

741 Kinney Jeff 
Dziennik 

cwaniaczka 
1CD 

Bycie nastolatkiem to prawdziwy kanał. Doskonale wie o tym 

Greg Heffley, rzucony przez los do szkoły, gdzie chuderlawi 

słabeusze dzielą korytarze z dzieciakami, które są wyższe, 

wredniejsze i już się golą... 

 

742 Kipling Rudyard Kim 1CD 

Główny bohater powieści – Kim jest nastoletnim chłopcem, 

urodzonym w Indiach. Wychowywał się bez rodziców – matki 

Hinduski i ojca Irlandczyka. Mimo trudnej sytuacji życiowej, 

zachował pogodę ducha. Cechuje go również wyjątkowa bystrość 

umysłu. Pewnego dnia spotyka na swojej drodze Teshoo – kapłana 

z Tybetu, który poszukuje świętej rzeki Lama. Na towarzysza 

wyprawy wybiera Kima. Niezapomniana, fascynująca podróż po 

Indiach. Dreszczyk emocji nie opuści Was do ostatniej minuty 

słuchania tekstu. 

 

743 Knap Caroline 
Picie. Opowieść o 

miłości 
1CD 

TO BYŁA MIŁOŚĆ OD PIERWSZEGO WEJRZENIA 

Miłość ? uczucie totalne, rządzi ciałem, umysłem, życiem... Można 

kochać do upojenia, obłędnie tęsknić, bezgranicznie pożądać... 

Caroline zaczęła pić w wieku 14 lat, zakochując się stopniowo w 

widoku oszronionej butelki, dźwięku wyskakującego korka, 

odgłosie płynu nalewanego do kieliszka, melodii kostek lodu 

stukających w szklance. Uczucie - z początku chroniące przed 

problemami codzienności - z czasem przerodziło się w obsesję. 

Bez niego nie mogła żyć. Uwiedziona, a potem rozczarowana i 

zdradzona, coraz bardziej cierpiała. 

Caroline Knapp ? mądra, zdolna i atrakcyjna kobieta ? po 20 latach 

związku rozstała się z alkoholem. Szczerze, nie oszczędzając 

siebie, rozprawia się z tabu kobiecego alkoholizmu.  

744 Kownacka Maria  
Plastusiowy 

Pamiętnik 
1CD 

„Na pierwszej lekcji, zaraz po wakacjach, było lepienie z 

plasteliny. Pani rozdała dzieciom zieloną i czerwoną plastelinę i 

dzieci lepiły, co same chciały. Bronka ulepiła gniazdo z 

jajeczkami; Wicuś ulepił grzybki; chłopcy z pod okna ulepili 

samoloty, a Tosia ulepiła mnie — takiego malutkiego ludzika.” 

 



745 Lewis C. S. 
Opowieści z Narnii. 

Książe Kaspian 
1CD 

Narnia to piękna i tajemnicza zarazem kraina zamieszkiwana przez 

niezwykłe stworzenia - fauny, karły, satyry, mówiące zwierzęta. 

Młody Kaspian ma być jej prawowitym władcą, lecz przebiegły 

wuj chce pozbawić go praw do tronu. Chłopiec sam nie zdoła 

pokonać niegodziwego Miraza i potrzebuje pomocy. Za radą 

swojego wychowawcy postanawia przywołać na pomoc dawnych 

bohaterów Narnii - Piotra, Zuzannę, Edmunda i Łucję. 

Rodzeństwo znów trafia więc niespodziewanie do krainy Aslana, 

gdzie czeka na nie kolejne wyzwanie. Książkę czyta Jerzy Zelnik 

oraz Agnieszka Greinert.  

746 Lewis C. S. 

Opowieści z Narnii. 

Lew, czarownica i 

stara szafa 

1CD 

Narnia to piękna i tajemnicza kraina zamieszkiwana przez 

niezwykłe stworzenia - fauny, karły, satyry, mówiące zwierzęta. 

Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja trafiają do niej zupełnie 

przypadkiem, przez starą szafę., która kryje w sobie przejście do 

inne świata. Rodzeństwo przeżyje tam przygodę, o jakiej nigdy 

nawet nie marzyło - stanie do walki z Białą Czarownicą, aby 

ratować Narnię przed wieczną zimą. Na szczęście jednak ich 

sprzymierzeńcem okaże się mądry lew Aslan, którego magia 

zawsze potrafi pokonać zło. 
 

747 Lewis C. S. 

Opowieści z Narnii. 

Podróż "Wędrowca 

do świtu" 

1CD 

W trzecim tomie słynnego cyklu Edmund i Łucja w towarzystwie 

niesympatycznego kuzyna Eustachego trafiają na żaglowiec króla 

Kaspiana. 

 

Obfitująca w niezwykłe przygody morska wyprawa staje się, 

dzięki Aslanowi, również podróżą ku własnej tożsamości i 

dojrzałości. 

 

748 Lewis C. S. 

Opowieści z Narnii. 

Siostrzeniec 

czarodzieja 

1CD 

W szóstym tomie cyklu poznajemy przygody dwójki przyjaciół, 

Digory'ego i Poli, którzy zostają niespodziewanie przeniesieni z 

Londynu do Innego Świata. Spotykają tam złą czarwnicę Jadis, ale 

przede wszystkim stają się świadkami narodzin Narnii wraz z jej 

wszystkimi zwierzętami i niezwykłościami. 

 

749 Lewis C. S 
Opowieści z Narnii. 

Srebrne krzesło 
1CD 

W czwartym tomie słynnego cyklu C.S. Lewisa, Eustachy oraz 

jego szkolna koleżanka Julia wyruszają w trudną misję powierzoną 

im przez samego lwa Aslana. Zadaniem dwojga przyjaciół jest 

odnalezienie zaginionego królewicza Narnii – Riliana. Wędrując w 

towarzystwie dzielnego Błotosmętka, dzieci docierają do 

podziemnych krain zamieszkiwanych przez czarownicę, gdzie 

odkrywają, że przeciwstawienie się złu daje zadziwiającą siłę do 

walki z nim.  



750 Minier Bernard Krąg 2 CD 

Najnowsza powieść autora bestsellerowego Bielszego odcienia 

śmierci. 

Thriller, który chwyta za gardło i ani na chwilę nie puszcza. 

 

Wystarczył jeden telefon i jeden enigmatyczny e-mail, aby 

komendant Martin Servaz został wciągnięty w wir mrocznego 

śledztwa, w którym musi stawić czoło demonom przeszłości i 

poczuć ból dawno zabliźnionych ran. 

W Marsac zostaje zamordowana jedna z wykładowczyń; kilka dni 

później ginie hodowca psów, rozszarpany przez własne zwierzęta. 

Co łączy te dwa zdarzenia? Kto i dlaczego rozpętał w tym cichym 

uniwersyteckim miasteczku szaleństwo śmierci? Czyżby to było 

dzieło zbiegłego przed dwoma laty seryjnego mordercy? 

Po ogromnym sukcesie przetłumaczonego na wiele języków 

Bielszego odcienia śmierci Bernard Minier, specjalista od 

mrocznych, przytłaczających klimatów, po raz kolejny zmusza 

czytelnika, by skonfrontował się ze swymi ukrytymi lękami i zdał 

sobie sprawę, że pozornie spokojne życie może niespodziewanie 

zmienić się w prawdziwy koszmar.  

751 Montero Carla Wiedeńska gra 1CD 

Bestsellerowa "Wiedeńska gra" teraz w wersji do słuchania! Czyta 

Joanna Jeżewska! Ponad 700 minut nagrania! 

Hiszpania, rok 1913. Młoda szlachcianka Isabel przeżywa wielki 

dramat: nie tylko straciła rodziców, ale też na chwilę przed ślubem 

zostaje porzucona przez narzeczonego. Na szczęście pomocną dłoń 

wyciąga do niej ciotka, austriacka arystokratka blisko związana z 

cesarskim dworem Franciszka Józefa. 

Podróży Isabel do Austrii towarzyszą dziwne i niepokojące 

zdarzenia, a w pozornie spokojnym Wiedniu coraz wyraźniej czuć 

narastające napięcie. W powietrzu wisi wojna, której starają się 

zapobiec prowadzący zakulisowe rozmowy dyplomaci, podczas 

gdy spotykająca się potajemnie orientalna sekta dąży do jej 

rozpętania za wszelką cenę. 

Piękna Hiszpanka wbrew swoim zamiarom rozbudza namiętność 

kolejnych mężczyzn. Okazuje się, że żadna z osób, z którymi się 

styka, nie jest tym, za kogo się podaje. Stopniowo dziewczyna 

staje się elementem twardej męskiej gry, prowadzonej przez 

agencje wywiadowcze różnych krajów. 

Carla Montero, hiszpańska pisarka, jest absolwentką prawa i 

zarządzania w biznesie, jednak od zawsze uwielbiała pisać. Jej 

debiutancka bestsellerowa powieść „Wiedeńska gra” otrzymała 

nagrodę Círcule de Lectores. „Szmaragdowa Tablica”, jej druga 

powieść, także okazała się bestsellerem.  



752 Musso Guillaume Jutro 1CD 

Emma mieszka w Nowym Jorku. Ma 32 lata i ciągle szuka tego 

właściwego mężczyzny. Matthew mieszka w Bostonie. Odkąd jego 

żona zginęła w wypadku, samotnie wychowuje czteroletnią 

córeczkę. Korespondencyjna znajomość rodzi potrzebę spotkania. 

Tego samego dnia, w tym samym czasie, otwierają drzwi 

restauracji… Ich drogi jednak się nie krzyżują. Gra kłamstw? Żart 

wyobraźni? Manipulacja? 

Musso ujawnia swoje mistrzostwo w kreowaniu atmosfery 

tajemnicy 

 

753 Nesbo Jo Pancerne serce 1CD 

Po rozwiązaniu sprawy Bałwana, która dotknęła w tak koszmarny 

sposób najbliższych Harry'ego, komisarz Hole porzuca pracę i 

wyjeżdża do Hongkongu. Stacza się na dno, żyjąc z dnia na dzień, 

szukając zapomnienia w hazardzie i oparach opium. 

Tymczasem w Oslo zostają zamordowane dwie młode kobiety. 

Podobny sposób dokonania zabójstw wskazuje na tego samego 

sprawcę - obie dziewczyny mają w ustach dwadzieścia cztery rany 

powstałe od tajemniczego narzędzia zbrodni. Szef Wydziału 

Zabójstw decyduje się ściągnąć do Norwegii jedynego człowieka 

specjalizującego się w seryjnych mordercach - Harry'ego Hole. 

Wkrótce w spektakularny sposób ginie parlamentarzystka Marit 

Olsen. Okazuje się, że łańcuch ofiar jeszcze się nie skończył, a 

wszystkie ślady prowadzą do odludnego górskiego schroniska i 

przypominającego piekło Konga… 
 

754 Onichimowska Anna 
Samotne wyspy i 

storczyk 
1CD 

Osiemnastoletniemu Maćkowi trudno jest samemu podejmować 

właściwe  życiowe decyzje, musi jednak na coś się zdecydować. 

Zdaje zatem na Akademię Sztuk Pięknych, ale przede wszystkim  

próbuje oswoić się z nowa sytuacją w domu. Jego rodzice rozstali 

się, a mama spodziewa się kolejnego dziecka. Czy spełni się jego 

wielkie marzenie i zostanie w przyszłości malarzem? Maciek jest 

zagubiony, ale na szczęście ma przyjaciół, którzy go wspierają. 

Jest też zakochany – po raz pierwszy w życiu… 

 

755 Onichimowska Anna Żegnaj na zawsze 1CD 

`Żegnaj na zawsze` to druga po `Samotnych wyspach i storczyku` 

część cyklu dla młodzieży Anny Onichimowskiej. Tym razem 

narratorką jest Ewa, dziewczyna Maćka. Ma do podjęcia niełatwą 

decyzję: studia czy wyjazd do Paryża i próbowanie swoich sił w 

karierze modelki. Wyjazd stanowi życiową szansę, ale z drugiej 

strony oddali ją od rodziny, no i – od jej chłopaka, który nie chce 

zaakceptować takich pomysłów dziewczyny na życie. 

 



756 Orzeszkowa Eliza ABC 1CD 

Główną bohaterką opowiadania jest Joanna Lipska, skromna i 

uboga dziewczyna mieszkająca z bratem-urzędnikiem w 

starostwie. Pewnego dnia otrzymuje propozycję opieki nad grupka 

dzieci w charakterze domowej wychowawczyni.  

Utwór dotyka popularnego wówczas hasła emancypacji kobiet. 

 

757 Palacio R. J. Cud chłopak 1CD 

Wzruszająca opowieść o walce dziecka z przeciwnościami losu. 

August urodził się ze zniekształconą twarzą. W wieku 10 lat po raz 

pierwszy idzie do szkoły, gdzie styka się z nietolerancją i 

ostracyzmem kolegów. Pogoda ducha i wewnętrzna siła sprawiają 

jednak, że chłopiec pokonuje kolejne trudności i zdobywa uznanie 

otoczenia. 

 

758 Reymont Władysław Chłopi 2 CD 

Pierwsza w literaturze polskiej powieść, której bohaterami są 

chłopi, gdzie świat przedstawiony zamyka się w granicach jednej 

wsi, a dramaturgia zdarzeń wpisana jest w rytm zmieniających się 

pór roku, rytm prac polowych i wiejskich rytuałów, a przede 

wszystkim rytm narodzin i śmierci. "Chłopi" są żywą i wciągającą 

historią konfliktów i namiętności na miarę epopei. 

 

759 Saint Exupery Antoine Mały książe 2 CD 

Dla mnie to najpiękniejszy i jednocześnie najsmutniejszy obraz 

świata. To ten sam obraz, który jest na poprzedniej stronie, lecz 

narysowałem go jeszcze raz, abyście dobrze zapamiętali to 

miejsce, w którym pojawił się na ziemi i znikł Mały Książę ... 

Baśń filozoficzną w tłumaczeniu Jana Szwykowskiego czyta Piotr 

Fronczewski. 

 



760 Sienkiewicz Henryk 
Janko Muzykant, 

Latarnik 
1CD 

"Janko Muzykant" i "Latarnik" to dwie znaczące dla polskiej 

literatury nowele noblisty Henryka Sienkiewicza. 

 

"Janko Muzykant" to opowieść rozgrywająca się na XIX - 

wiecznej polskiej wsi. Nowela ta to ważny głos w sprawie 

marnujących się talentów. Przesłaniem jest konieczność realizacji 

pozytywistycznego hasła pracy u podstaw. 

 

"Latarnik" jest historią polskiego emigranta politycznego, który 

utracił posadę tytułowego latarnika, po tym jak zaczytał się w 

epopei "Pan Tadeusz" i zapomniał o cowieczornym zapalaniu 

latarni morskiej, co doprowadziło do katastrofy statku. 

 

761 Simons Paulina Jeździec miedziany 2 CD 

Wojna i miłość, bohaterowie i zdrajcy, fascynujące postaci i ich 

losy, które zostaną na długo w pamięci. Wybucha II wojna. 

Siedemnastoletnia Tatiana błyskawicznie staje się dorosła. Podczas 

blokady Leningradu jest podporą dla całej rodziny. Wielką 

miłością do Aleksandra, młodego oficera, nie ma kiedy się 

nacieszyć. Gdy chłopak, skrywający politycznie niebezpieczną 

tajemnicę, nagle znika, Tatiana jest w ciąży i udaje się w głąb 

Rosji, by odnaleźć ukochanego. Wspaniała historia uczucia, które 

pozwoliło przetrwać wojenny koszmar. 

 

762 Simons Paulina Ogród letni 2 CD 

Tatiana i Aleksander przeszli przez największe piekło, jakie 

rozpętało się w XX wieku. Po latach separacji zrządzeniem losu 

znaleźli się razem w Ameryce, krainie swoich marzeń. Mają 

wspaniałego syna Anthonyego. Udowodnili sobie nawzajem, że 

ich miłość jest silniejsza od zła, które zapanowało nad światem. 

Czy w nowym kraju uda im się zbudować nowe życie i nowe 

szczęście? 

 

763 Simons Paulina 
Tatiana i 

Aleksander 
2 CD 

Kiedy Tatiana ucieka z wyniszczonego wojną Leningradu, by 

zacząć nowe życie w Ameryce, ma osiemnaście lat i jest 

oczekującą dziecka wdową. Jednak duchy przeszłości nie dają jej 

spokoju. Obsesyjnie dręczy ją przeczucie, że mąż, major Armii 

Czerwonej Aleksander Biełow, żyje i potrzebuje pomocy... 

 



764 Simsion Graeme Projekt "Rosie" 1CD 

Projekt „Rosie” to feel-good book, jedyna w swoim rodzaju 

komedia romantyczna, z charyzmatycznym, ujmującym 

bohaterem, pierwszorzędnym humorem i wartką akcją. 

Przetłumaczona na 35 języków. 

Don Tillman się żeni. Tylko nie wie jeszcze, z kim. Wdrożył więc 

Projekt „Żona” i opracował 16-stronicowy kwestionariusz, który 

ma wyłonić idealną partnerkę. Musi mieć przyzwoity zawód, nie 

może palić, pić alkoholu, a wśród jej cnót punktualność winna 

znajdować się w ścisłej czołówce. Tymczasem Rosie Jarman 

dorabia jako barmanka, pije, pali i notorycznie się spóźnia. Jest 

również inteligentna oraz piękna. I szuka swojego biologicznego 

ojca, a w tym Don Tillman, profesor genetyki, może jej służyć 

pomocą. Z Projektu „Żona” Don dowiedział się kilku ciekawych 

rzeczy. Na przykład, dlaczego wszystkie jego dotychczasowe 

znajomości kończyły się na pierwszej randce. Dlaczego 

szybkoschnąca odzież fitness nie nadaje się na kolację w 

restauracji. I dlaczego, pomimo wszelkich prób naukowych, nie da 

się znaleźć miłości - to miłość znajduje Ciebie. 
 

765 Smith Wilbur Okrutny krąg 1CD 

Powieść jest kontynuacją bestsellerowego PIEKŁA NA MORZU. 

Hector Cross, były szef ochrony koncernu naftowego Bannock Oil, 

niebezpieczne życie zostawił za sobą. I wcale mu go nie brakuje. 

Przeciwnie, pławi się w luksusie u boku ukochanej Hazel – 

dziedziczki naftowej fortuny – która została jego żoną i wkrótce 

urodzi mu dziecko. 

Komuś to jednak przeszkadza, tak bardzo, że posuwa się do 

zabójstwa. Hazel – bo to ona jest celem zamachu – umiera w 

szpitalu po tym, jak na świat przychodzi dziewczynka. Promyczek 

nadziei dla zrozpaczonego Hectora. Ale też wyzwanie. Ktoś, kto 

zamordował mu żonę, może na tym nie poprzestać. 

Czekanie z założonymi rękami, aż wróg zaatakuje pierwszy? To 

nie w stylu Hectora, byłego żołnierza SAS. Przypuszczając, że 

zamachowiec działał na zlecenie potomka somalijskiego watażki, z 

którym rozprawił się podczas operacji „Koń trojański”, Hector 

wyrusza do Mekki. Celem jego „pielgrzymki” jest muzułmański 

duchowny. Tyle że nie zamierza pobierać od niego nauk.  

766 Stedman M. L. 
Światło między 

oceanami 
1CD 

Zapadająca w pamięć, poruszająca opowieść o miłości i 

niszczycielskiej sile życiowych wyborów. 

O podejmowanych przez dobrych ludzi złych decyzjach, które 

czasami wydają się jedynymi możliwymi. 

Książka, która pochłania swoją hipnotyzującą atmosferą, 

niezwykłym darem narracji i fantastycznie skrojonymi sylwetkami 

bohaterów. 

 

 



767 Szmaglewska Seweryna Czarne Stopy 1CD 

Wakacje rozpoczęte i zastęp "Czarnych stóp" może pojechać na 

obóz harcerski w Góry Świętokrzyskie. Ich zadaniem będzie nie 

tylko pilnowanie nocą obozu, czy zdobywanie konkretnych 

sprawności, harcerze muszą się dowiedzieć kto podkrada jedzenie 

z obozowej kuchni i wytropić tajemnicze "Leśne oko". Letnia 

przygoda młodych druhów na zboczu Diabelskiego Kamienia 

rozśmieszy, zaskoczy, a czasem wzruszy. Ciekawe historie, 

tajemnicze zdarzenia, zabawne perypetie znane już kilku 

pokoleniom czytelników czekają na ponowne odkrycie. Ta 

ulubiona szkolna lektura chłopców i dziewcząt, stale wznawiana, 

doczekała się ekranizacji filmowej, a teraz jest dostępna w wersji 

audio we wspaniałej interpretacji Ireneusza Załóga.  

768 Tyl Aleksandra 
Szczęście pachnie 

bzem 
1CD 

Izabela Wieniawska, dziennikarka pisma o kulturze, ma wszystko, 

co sobie wymarzyła: dobrą pracę, kochającego mężczyznę, 

mieszkanie, do którego wkrótce ma się wprowadzić. Jest na prostej 

drodze do szczęścia. Ale los bywa przewrotny. Izabela nie wie, że 

niebawem jej poukładany świat stanie na głowie, a dotychczasowe 

plany trzeba będzie zweryfikować, a co najważniejsze – zadać 

sobie pytanie czym jest przyjaźń i jak wiele jesteśmy w stanie dla 

niej zrobić? 

 

769 Weisberger Lauren 
Ostatnia noc w 

Chateau Marmont 
1CD 

Brooke i Julian od pięciu lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. 

Brooke, z zawodu dietetyczka, pracuje na dwa etaty, by utrzymać 

siebie i męża, utalentowanego muzyka u progu wielkiej kariery. W 

końcu Julian podpisuje kontrakt na pierwszą płytę, inwestując 

wszystkie oszczędności nagrywa ją i (po występie w telewizyjnym 

show z Jayem Leno) z dnia na dzień staje się gwiazdą. Sława 

spada na oboje młodych jak grom z jasnego nieba. I jak wszystko 

co nieoczekiwane, ma swoją cenę. Z jednej strony - koncerty, 

ciągłe podróże, obiady w drogich restauracjach, zaproszenia na 

ekskluzywne przyjęcia, rzesze fanów i fanek oraz markowe ciuchy. 

Z drugiej - utrata prywatności, paparazzi koczujący przed domem, 

złośliwe, nierzadko kłamliwe artykuły na łamach tabloidów. 

Brooke stopniowo przestaje odnajdywać się w nowej 

rzeczywistości - sytuacja zaczyna ją przerastać. Kiedy prasa 

publikuje zdjęcie jej męża w pokoju hotelowym z inną kobietą, 

musi robić dobrą minę do złej gry i pod gradem pytań reporterów 

udawać, że nic się nie stało. Pamiętna noc w hollywoodzkim 

hotelu Chateau Marmont... Czy naprawdę do niczego tam nie 

doszło, a jej małżeństwo z Julianem ma jeszcze przyszłość? A 

może nadszedł czas, by zadbała o realizację własnych marzeń? 

 



770 Wharton Edith Ethan Frome 1CD 

Niezwykła opowieść o prawdziwych uczuciach, wewnętrznym 

rozdarciu, samotności i namiętności przeplatanej z życiowymi 

rozterkami. 

Powieść przedstawia nam historię angielskiego farmera Ethana 

Frome’a, który porzuca swe ambicje by poświęcić się 

gospodarstwu oraz schorowanej żonie Zeenie. Brak miłości i 

satysfakcji ze związku rodzi u bohaterów frustracje i samotność. 

Wszystko zmienia się gdy do gospodarstwa wprowadza się Meetie, 

młoda kuzynka Zeenie. Namiętny romans rodzący się pomiędzy 

tytułowym Ethanem a Meetie daje mężczyźnie drugi oddech, 

rozbudza uśpione serce, stając się tym samym jego największym 

życiowym ciężarem… 

Losy bohaterów pozwalają nam sięgnąć do głęboko ukrytych 

pragnień i instynktów, które zwykle skutecznie hamowane są przez 

wewnętrzne morale i konwenanse.  

771 Wharton William Tato 2 CD 

Najpopularniejsza współczesna, wzruszająca saga rodzinna. Tato 

to wzruszająca saga rodzinna, ukazująca codzienne życie trzech 

pokoleń przeciętnych Amerykanów, osnuta na kanwie przeżyć 

pisarza. Bohater powieści, wyrwany z najbliższego otoczenia i 

rodziny, ulega głębokiemu przeobrażeniu wewnętrznemu w 

kontakcie z wielkomiejskim światem zmiennych norm moralnych i 

gwałtownego rozwoju techniki. Zderzenie tych dwóch tak 

całkowicie odmiennych światów sprawia, że bohater na nowo 

odkrywa dawne wartości, które okazują się najtrwalsze: miłość do 

ojca, przyjaźń i wierność samemu sobie. W powstałej w 1989 roku 

ekranizacji powieści główne role zagrali Ted Danson i Jack 

Lemmon. 
 

772 Żeromski Stefan Przedwiośnie 1CD 

Powieść z 1925 roku. Bohaterem jest młody 

Polak Cezary Baryka, który po zakończeniu I 

wojny światowej wraca do kraju. Geneza 
powieści jest ściśle związana z sytuacją 

społeczno-polityczną pierwszych lat 

niepodległości Polski. 

 

773 Alex Joe 

Czarne okręty. 

Ofiarujmy bogom 

krew jego. 

1 CD   

774 Alex Joe 

Czarne okręty. Cień 

nienawiści 

królewskiej. 

1 CD   

775 Alex Joe 

Czarne okręty. 

Kraina umarłych 

liści. 

1 CD   



776 Alex Joe 
Czarne okręty. Sam 

bądź księciem. 
1 CD   

777 Arango Sascha 
Prawda i inne 

kłamstwa. 
1 CD   

778 Banach Iwona 
Lokator do 

wynajęcia. 
1 CD   

779 Banach Iwona Szczęśliwy pech. 1 CD   

780 Bator Joanna 
Ciemno, prawie 

noc. 
1 CD   

781 Berry Steve Grobowiec Cesarza. 1 CD   

782 Biedzki Tadeusz Sen pod baobabem 1 CD   

783 Brown Dan Cyfrowa twierdza 1 CD   

784 Brown Dan Zwodniczy punkt 1 CD   

785 Buchheim Lothar G. Okręt. Das Boot 2 CD   

786 Cao Irene Pragnę Cię 1 CD   

787 Cao Irene Słyszę Cię 1 CD   

788 Carrel Jennifer Lee 
Wciąż mnie 

prześladują... 
1 CD   

789 Child Lee 
Jack Reacher. 

Oststnia sprawa 
1 CD   

790 Chmielewski Michał 
Zrobiłbym coś 

złego 
1 CD   

791 Coben Harlan Tęsknię za tobą 1 CD   

792 Cygler Hanna Bratnie dusze 1 CD   



793 Cygler Hanna Dobre geny 1 CD   

794 Cygler Hanna Głowa Anioła 1 CD   

795 Cygler Hanna W cudnym domu 1 CD   

796 Dąbrowska Maria Ludzie stamtąd 1 CD   

797 Galbraith Robert Wołanie kukułki 1 CD   

798 Gerritsen Tess Klub Mefista 1 CD   

799 Grisham John Niewinny człowiek 1 CD   

800 Dumas Aleksander Józef Balsamo T:1 1 CD   

801 Dumas Aleksander Józef Balsamo T:2 1 CD   

802 King Stephen Doktor sen 1 CD   

803 Kinsella Sophie Noc poślubna 1 CD   

804 Levin Ira Dziecko Rosemary 1 CD   

805 May Karol 

Ród Rodrigandów. 

Cyganie i 

przemytnicy „La 

Pendola” T:2 

1 CD   

806 May Karol 

Ród Rodrigandów. 

Czarny Gerard 

Benito Juarez T:5 

1 CD   

807 May Karol 

Ród Rodrigandów. 

Klasztor Della 

Barbara. Walka o 

Meksyk ...T:8 

1 CD   



808 May Karol 

Ród Rodrigandów. 

Rozbójnicy z 

Maladety. 

Tajemnica 

Miksteków. T:1 

1 CD   

809 May Karol 

Ród Rodrigandów. 

Traper Sępi Dziób. 

Jego królewska 

mość. T:6 

1 CD   

810 May Karol 

Ród Rodrigandów. 

W Hararze. Rapier i 

tomahawk. T:4 

1 CD   

811 Minier Bernard Nie gaś światła 2 CD   

812 Hugo Victor Nędznicy 5 CD   

813  Monforte Reyes Okrutna miłość 1 CD   

814 Oakley Jack Doradca  1 CD   

815 O’Farrel John 

Mężczyzna, który 

zapomniał o swojej 

... 

1 CD   

816 Olsson Fredrik Łańcuch zdarzeń 1 CD   

817 Ostachowicz Igor Zielona wyspa 1 CD   

818 Reichs Kathy Starożytne kości 1 CD   

819 Rozmus Piotr Bestia 1 CD   

820 Rybałtowska Barbara Bez pożegnania 1 CD   

821 See Lisa Chińskie lalki 1 CD   



822 Simoni Marcello 
Handlarz ksiąg 

przeklętych 
1 CD   

823 Simons Paulina Dzieci wolności 1 CD   

824 Steinbeck John Grona gniewu 2 CD   

825 Steinbeck John Myszy i ludzie 1 CD   

826 Strobel Arno Trakt 1 CD   

827 Sue Eugeniusz Żyd wieczny tułacz 2 CD   

828 Tokarczuk Olga 
Dom dzienny, dom 

nocny 
1 CD   

829 Wallace Lewis Ben Hur 2 CD   

830 Weisberger Lauren 
Zemsta ubiera się u 

parady 
1 CD   

831 Witowski Stanisław A. 
Człowiek, który 

zapomniał ... 
1 CD   

832 Zander Joakim Pływak 1 CD   

833 Andrews Virginia C. A jeśli ciernie 1 CD   

834 Andrews Virginia C. Kto wiatr sieje 1 CD   

835 Andrews Virginia C. Kwiaty na poddaszu 1 CD   

836 Andrews Virginia C. Płatki na wietrze 1 CD   

837 Chmielarz Wojciech Farma lalek 1 CD   

838 Christie Agata 
Zagadka błękitnego 

ekspresu 
1 CD   



839 Clancy Tom Kardynał z Kremla 2 CD   

840 Coelho Paulo Jedenaście minut 1 CD   

841 Conan Doyle Arthur Dolina strachu 1 CD   

842 Dąbała Jacek Tele maniak 1 CD   

843 Dębski Eugeniusz Hell - p 1 CD   

844 Dumas Aleksander Dama kameliowa 1 CD   

845 Dumas Aleksander 
Hrabia Monte 

Hristo 
2 CD   

846 Dumas Aleksander 
Trzej 

Muszkieterowie 
1 CD   

847 Fleszarowa Muskat Stanisława Milionerzy 1 CD   

848 Gąsiorowski Wacław Pani Walewska 1 CD   

849 Harris Thomas  Milczenie owiec 1 CD   

850 Hosseini Khaled 
Tysiąc wspaniałych 

słońc 
1 CD   

851 Karpowicz Ignacy Cud  1 CD   

852 Khoury Raymond 
Zbawienie 

Templariuszy 
1 CD   

853 Kijański Tadeusz 
Weronika. Dotyk 

Głosu 
1 CD   

854 Kochan Marek Plac zabaw 1 CD   

855 Larsson Stieg 
Millennium. 

Trylogia kryminalna 
6 CD   



856 Lee Harper Nelle Zabić drozda 1 CD   

857 Link Charlotte Nieproszony gość 1 CD   

858 Makuszyński Kornel Awantura o Basię 1 CD   

859 Paśnik Henryka 
Obietnica. Historia, 

którą ... 
1 CD   

860 Pilch Jerzy 
Pod mocnym 

aniołem 
1 CD   

861 Pullman Philip 
Baśnie Braci 

Grimm dla ... 
1 CD   

862 Puzo Mario Ojciec Chrzestny 3 CD   

863 Rettinger Dominik Sokół 1 CD   

864 Rogowski Sławomir Widok z dachu 1 CD   

865 Słomczyński Maciej Fabryka śmierci 1 CD   

866 Tolkien Władca pierścieni 3 CD   

867 Twain Mark Przygody Hucka 1 CD   

868 Waldo Cutler U. 
Król Artur i rycerze 

... 
1 CD   

869 Wiśniewski Janusz L. Kulminacje 1 CD   

870 Wroński Marcin 
A na imię jej będzie 

Aniela 
1 CD   

871 Berry Steve Mit Lincolna 1 CD   

872 Browder Bill Czerwony alert 1 CD   



873 Brown Dan Cyfrowa twierdza 1 CD   

874 Cao Irene Widzę Cię 1 CD   

875 Cygler Hanna Złodziejki czasu 1 CD   

876 Funaro Gregory Rzeźbiarz 1 CD   

877 Galbraith Robert Jedwabnik 1 CD   

878 Holson Joanna Translacja 1 CD   

879 Jung Stedt Mari Niewypowiedziany 1 CD   

880 King Stephen 
Znalezione nie 

kradzione 
1 CD   

881 Kozar Dominik Likwidator ‘44 1 CD   

882 Lackberg Camilla Pogromca lwów 1 CD   

883 Lagercrantz David Co nas nie zabije 2 CD   

884 Link Charlotte Gra cieni 1 CD   

885 Lusiński Jacek Carte Blanche 1 CD   

886 May Karol 

Ród Rodrigandów. 

Ku Mapimi. Pantera 

południa 

1 CD   

887 May Karol 

Ród Rodrigandów. 

Maskarada w 

Moguncji. 

Grobowiec 

Rogrigandów 

1 CD   



888 Miłoszewski Zygmunt Gniew 1 CD   

889 Nesbo Jo Krew na śniegu 1 CD   

890 Robinson Peter 
Niebezpieczny 

romans 
1 CD   

891 Rybałtowska Barbara Mea Culpa 1 CD   

892 Severski Vincent V. 
Trylogia 

szpiegowska 
6 CD   

893 Tolkien 
Hobbit czyli tam i z 

powrotem 
1 CD  SF 

894 Tuszyńska Agata 
Oskarżona. Wiera 

Gran 
1 CD   

895 Wotowski Stanisław A. 
Niebezpieczna 

kochanka 
1 CD   

896 Wroński Marcin Kwestia krwi 1 CD   

897 Bancarzewska Wiesława 
Noc nad 

Samborzewem 
1 CD   

898 Bjork Samuel Sezon niewinnych 1 CD   

899 Bonda Katarzyna Florystka 1 CD   

900 Bonda Katarzyna Okularnik 2 CD   

901 Bonda Katarzyna  Sprawa Niny Frank 1 CD   

902 Bonda Katarzyna 
Tylko martwi nie 

kłamią 
1 CD   

903 Bromberg K. 
Driven. Namiętność 

silniejsza niż ... 
1 CD   

904 Capote Truman 
Śniadanie u 

Tiffany’ego 
1 CD   



905 Cherezińska Elżbieta  Legion 2 CD   

906 Cioczek Adam Koniec gry 1 CD   

907 Ciszewski Marcin 

Powstanie 

Warszawskie. 

Wędrówka po 

walczącym mieście. 

1 CD   

908 Clancy Tom 
Suma wszystkich 

strachów 
2 CD   

909 Cook Robin Znieczulenie 1 CD   

910 Costantini Roberto Jesteś złem 2 CD   

911 Dan Dominik Czerwony kapitan 1 CD   

912 Dumas Aleksander 
Kawaler de 

Maisoon Rouge 
2 CD   

913 Essbaum Jill Alexander Hausfrau 1 CD   

914 Glinka Gabriel Bandyta 1 CD   

915 Hawkins Paula 
Dziewczyna z 

pociągu 
1 CD   

916 Horowitz Anthony Moriarty 1 CD   

917 Ingelman-Sundberg Catharina 

Pożyczanie jest 

srebrem, a 

rabowanie złotem 

1 CD   

918 Jeromin-Głuszka Grażyna 
Kobiety z 

Czerwonych Bagien 
1 CD   

919 Kalicińska Małgorzata Lilka 2 CD   

920 King Stephen Joyland 1 CD   



921 Król Jolanta 
Notoryczna panna 

młoda 
1 CD   

922 Kucharska Anna Numer telefonu 1 CD   

923 Langenfeld Piotr Czerwona ofensywa 1 CD   

924 Lindgren Astrid Dzieci z Bullerbyn 1 CD   

925 Mankell Henning Szwedzkie kalosze 1 CD   

926 Moyes Jojo Zanim się pojawiłeś 1 CD   

927 Nabokov Vladimir Lolita 1 CD   

928 Noguera Amelia  Malarka gwiazd 2 CD   

929 Ponińska Dorota 
Podróż po miłość. 

Lilianna 
1 CD   

930 Ponińska Dorota 
Podróż po miłość. 

Maria 
1 CD   

931 Punke Michael Zjawa 1 CD   

932 Rice Anne  
Wywiad z 

wampirem 
1 CD   

933 Riggs Ransom 
Osobliwy dom Pani 

Peregrine 
1 CD   

934 Ruiz Zafon Carlos Pałac Północy 1 CD   

935 Rybałtowska Barbara Co to za czasy 1 CD   

936 Szmaglewska Seweryna Dymy nad Birkenau 1 CD   

937 Szustak Adam Projekt Judyta 2 CD   



938 Trojanowska Sylwia Blisko Chmur 1 CD   

939 Trojanowska Sylwia Szkoła latania 1 CD   

940 Wańkowicz Melchior Ziele na kraterze 1 CD   

941 Wiśniewski Janusz Leon Grand 1 CD   

942 Wroński Marcin Portret wisielca 1 CD   

943 Zusak Marcus Posłaniec 1 CD   

944 Alighieri Dante Boska komedia 1 CD   

945 Asher Jay 
Trzynaście 

powodów 
1 CD   

946 Austen Jane 

Lady Susan. 

Watsonowie. 

Sanditon 

1 CD   

947 Austen Jane Perswazje 1 CD   

948 Berry Steve Stan zagrożenia 1 CD   

949 Bilski Max List z Watykanu 1 CD   

950 Bonda Katarzyna Lampiony 1 CD   

951 Camus Albert Dżuma 1 CD   

952 Carter Chris Rzeźbiarz śmierci 1 CD   

953 Centkiewicz Czesław 
Anaruk, Chłopiec z 

Grenlandii 
1 CD   

954 Cherezińska Elżbieta  Turniej cieni 2 CD   



955 Chmielarz Wojciech Osiedle marzeń 1 CD   

956 Cutler Waldo U. 

Król Artur i 

Rycerze Okrągłego 

Stołu  

1 CD   

957 Cygler Hanna W cudzym domu 1 CD   

958 Cygler Hanna Za cudze grzechy 1 CD   

959 Darda Stefan Zabij mnie tato 1 CD   

960 Deaver Jeffery Panika 1 CD   

961 Eggers Dave Krąg 1 CD   

962 Elsberg Marc Black Out 2 CD   

963 Elsberg Marc Zero 1 CD   

964 Franzen Jonathan Bez Skazy 2 CD   

965 Fredro Aleksander Zemsta 1 CD   

966 Galbraith Robert Żniwa zła 2 CD   

967 Głomb Anna Śmierciowisko 1 CD   

968 Grabowski Jan 
Puc, Bursztyn i 

Goście 
1 CD   

969 Grisham John Raport Pelikana 1 CD   

970 Gutowska - Adamczyk Małgorzata 
Fortuna i 

namiętności. Klątwa 
1 CD   

971 Guzowska Marta Głowa Niobe 1 CD   



972 Haber Olga Oni 1 CD   

973 Haber Olga Wyklęci 1 CD   

974 Hayes Terry Pielgrzym 2 CD   

975 Hemingway Ernest 
Stary człowiek i 

morze 
1 CD   

976 Hinc Emilia Bawidamek 1 CD   

977 Indridason Arnaldur Głos 1 CD   

978 Indridason Arnaldur Jezioro 1 CD   

979 Indridason Arnaldur Hipotermia 1 CD   

980 Jastrun Tomasz Gorący lód 1 CD   

981 Jaszczuk Paweł Akuszer Śmierci 1 CD   

982 Jaworczakowa Mira Oto jest Kasia 1 CD   

983 Jax Joanna 
Długa droga do 

domu 
1 CD   

984 Jeromin-Gałuszka Grażyna Magnolia 1 CD   

985 Kalinowski Grzegorz Śmierć frajerom 1 CD   

986 Kepler Lars Hipnotyzer 1 CD   

987 Kijański Tadeusz Weronika 1 CD   

988 Kochanowskim Jan 
Fraszki, pieśni, 

treny 
1 CD   



989 Korczakowska Jadwiga 
Spotkanie nad 

morzem 
1 CD   

990 Kosin Renata 
Kołysanka dla 

Rosalie 
1 CD   

991 Kostecki Tadeusz Dom cichej śmierci 1 CD   

992 Krajewski Marek Festung Breslau 1 CD   

993 Krasiński Zygmunt Nie-boska komedia 1 CD   

994 Lewis C. S. 
Opowieści z Narnii. 

Koń i jego chłopiec. 
1 CD   

995 Lewis C. S. 
Opowieści z Narnii. 

Ostatnia bitwa 
1 CD   

996 Majgier Katarzyna 

Tajemnice starego 

pałacu. Duch z 

Niewiadomic 

1 CD   

997 Mankell Henning 
Wspomnienia 

brudnego anioła 
1 CD   

998 Mantel Hilary Na szafocie 1 CD   

999 Markowska Wanda Mity greckie 1 CD   

1000 Melon Marcin Komisarz Hanusik 1 CD   

1001 Mickiewicz Adam Pan Tadeusz 1 CD   

1002 Milne A. A. Chatka Puchatka 1 CD   

1003 Milne A. A. Kubuś Puchatek 1 CD   

1004 Miłoszewski Zygmunt Ziarno prawdy 1 CD   

1005 Montero Carla Złota skóra 1 CD   



1006 Montgomery Lucy Maud Ania z Avonlea 1 CD   

1007 Montgomery Lucy Maud 
Ania z Szumiących 

Topoli 
1 CD   

1008 Montgomery Lucy Maud 
Ania ze Złotego 

Brzegu 
1 CD   

1009 Montgomery Lucy Maud 
Wymarzony dom 

Ani 
1 CD   

1010 Morgenstern Erin Cyrk nocy 1 CD   

1011 Mulczyńska Anna 
Powrót na 

Staromiejską 
1 CD   

1012 Mulczyńska Anna 
Przyjaciółki ze 

Staromiejskiej 
1 CD   

1013 Mull Brandon Baśniobór 1 CD   

1014 Mull Brandon 

Baśniobór. Gwiazda 

wieczorna 

wschodzi. 

1 CD   

1015 Mull Brandon 
Baśniobór. Plaga 

cieni. 
1 CD   

1016 Munro Alice 

Coś, o czym 

chciałam ci 

powiedzieć 

1 CD   

1017 Murakami Haruki Kafka nad morzem 1 CD   

1018 Nesbo Jo Więcej krwi 1 CD   

1019 Noraj Natan 
Czternaście 

milimetrów życia 
1 CD   

1020 Orwell George Rok 1984 1 CD   

1021 Picoult Jodi W naszym domu 1 CD   



1022 Piekara Jacek Szubienicznik 1 CD   

1023 Piotrowski Przemysław Kod Himmlera 1 CD   

1024 Puzyńska Katarzyna Motylek 1 CD   

1025 Puzyńska Katarzyna Więcej czerwieni 1 CD   

1026 Reymont Władysław Ziemia obiecana 1 CD   

1027 Roberts Gregory David Shantaram 2 CD   

1028 Robinson Peter Groby niewinnych 1 CD   

1029 Rowling J. K. 
Harry Potter i 

Kamień filozoficzny 
1 CD   

1030 Rowling J. K. 
Harry Potter i 

Komnata tajemnic 
1 CD   

1031 Rowling J. K. 
Harry Potter i 

więzień Azkabanu 
1 CD   

1032 Rowling J. K. 
Harry Potter i Czara 

ognia 
2 CD   

1033 Rowling J. K. 
Harry Potter i 

Zakon Feniksa 
3 CD   

1034 Rowling J. K. 
Harry Potter i 

Książe Półkrwi 
2 CD   

1035 Rowling J. K. 
Harry Potter i 

Insygnia śmierci 
2 CD   

1036 Rudnicka Olga Cichy wielbiciel 1 CD   

1037 Sacher-Masoch Leopold von Wenus w futrze 1 CD   

1038 Severski Vincent V. Nielegalni 2 CD   



1039 Severski Vincent V. Nieśmiertelni 2 CD   

1040 Sofokles Antygona 1 CD   

1041 Strobel Arno Istota 1 CD   

1042 Strobel Arno Schemat 1 CD   

1043 Sund Erik Axl 
Śmiercionośny 

upominek 
1 CD   

1044 Suter Martin Montecristo 1 CD   

1045 Swift Jonathan Podróże Guliwera 1 CD   

1046 Thunberg Roslund Rodzinny interes 2 CD   

1047 Watson S. J. Drugie życie 1 CD   

1048 Weiss Wiesław 
Biała wódka, czarny 

ptak 
1 CD   

1049 Williams John Profesor stoner 1 CD   

1050 Wyspiański Stanisław Wesele 1 CD   

1051 Ahrnstedt Simona Tylko jeden sekret 1 CD   

1052 Ahrnstedt Simona Tylko jedna noc 1 CD   

1053 Cao Irene Za całą miłość 1 CD   

1054 Cherezińska Elżbieta Ja jestem Halderd 1 CD   

1055 Harper Tom Czarna rzeka 1 CD   



1056 Klimko - Dobrzaniecki Hubert Zostawić Islandię 1 CD   

1057 Kołodziej Ewa Pod górę 1 CD   

1058 Kosobucka Elżbieta 
Mój pomysł na 

życie 
1 CD   

1059 Krasińska Aneta Odroczone nadzieje 1 CD   

1060 Majewska Brown Nina Wakacje 1 CD   

1061 Meyer Philipp Syn 2 CD   

1062 Meyer Stephenie Księżyc w nowiu 1 CD   

1063 Michalski Rafał 
Śladami zbrodni 

Katyńskiej 
1 CD   

1064 Mirek Krystyna Francuska opowieść 1 CD   

1065 Miszczuk Katarzyna B. Żerca 1 CD   

1066 Ossendowski Ferdynand Antoni Gasnące ognie 1 CD   

1067 Ossendowski Ferdynand Antoni 
Od szczytu do 

otchłani 
1 CD   

1068 Ossendowski Ferdynand Antoni Sokół pustyni 1 CD   

1069 Ossendowski Ferdynand Antoni 
Szkarłatny kwiat 

Kamelii 
1 CD   

1070 Piasecki Sergiusz Adam i Ewa 1 CD   

1071 Roberts Gregory David Cień góry 2 CD   

1072 Sakowicz Anna Już nie uciekam 1 CD   



1073 Sakowicz Anna Niedomówienia 1 CD   

1074 Sakowicz Anna To się da 1 CD   

1075 Swianiewicz Stanisław W cieniu Katynia 1 CD   

1076 Troost Maarten J. 
Życie seksualne 

kanibali 
1 CD   

1077 Verne Juliusz Clovis Dardentor 1 CD   

1078 Verne Juliusz 
Przygody kapitana 

Hatterasa 
2 CD   

1079 Warneńska Monika Gorzka Miłość 1 CD   

1080 Witkiewicz Magdalena Po prostu bądź 1 CD   

1081  

Zachowali się jak 

Trzeba. W hołdzie 

żołnierzom 

wyklętym 

1 CD   

1082 Zychowicz Piotr Obłęd ‘44 2 CD   

1083 Banach Iwona Czarci krąg 1 CD   

1084 Banach Iwona Maski zła 1 CD   

1085 Basiura Bartłomiej Reset 1 CD   

1086 Berg Eric Ruiny na wybrzeżu 1 CD   

1087 Berry Steve Czternasta kolonia 1 CD   

1088 Bjork Samuel Sowa 1 CD   



1089 Brown Dan Początek 1 CD   

1090 Caldwell Ian Piąta ewangelia 1 CD   

1091 Cao Irene Za wszystkie błędy 1 CD   

1092 Carter Chris Geniusz zbrodni 1 CD   

1093 Carter Chris Jeden za drugim 1 CD   

1094 Carter Chris Jestem śmiercią 1 CD   

1095 Carter Chris Krucyfiks 1 CD   

1096 Carter Chris 
Nocny 

prześladowca 
1 CD   

1097 Chapman Gary 
Pięć języków 

miłości 
1 CD   

1098 Chmielarz Wojciech Zombie 1 CD   

1099 Christie Agata 
I nie było już 

nikogo 
1 CD   

1100 Christie Agata 
Morderstwo w 

zaułku 
1 CD   

1101 Ciszewski Marcin Wiatr 1 CD   

1102 Costantini Roberto Korzenie zła 2 CD   

1103 Costantini Roberto Zło nie zapomina 1 CD   

1104 Cygler Hanna 3 razy R 1 CD   

1105 Ćwirlej Ryszard 
Tam Ci będzie 

lepiej 
1 CD   



1106 Dalaney J. P. Lokatorka 1 CD   

1107 Dzieduszycka-Ziemilska Małgorzata 
Tysiąc wiatrów w 

biegu 
1 CD   

1108 Engström Thomas 
Na południe od 

piekła 
1 CD   

1109 Engström Thomas Na północ od raju 1 CD   

1110 Engström Thomas 
Na zachód od 

wolności 
1 CD    

1111 Ferrante Elena Historia ucieczki 1 CD   

1112 Finder Joseph Fachowiec 1 CD   

1113 Gardner Lisa Dom dla lalek 1 CD   

1114 Grange Jean-Christophe Kongo requiem 2 CD   

1115 Grange Jean-Christophe Lontano 2 CD   

1116 Grebe Camilla 
Stąpając po cienkim 

lodzie 
1 CD   

1117 Harny Marek W imię zasad 1 CD   

1118 Harper Tom Stacja zodiak 1 CD   

1119 Hart John 
Droga do 

odkupienia 
1 CD   

1120 Hawkins Paula Zapisane w wodzie 1 CD   

1121 Hawley Noach Przed katastrofą 1 CD   

1122 Herman Leszek 

Sedinum. 

Wiadomość z 

podziemi 

2 CD   



1123 Hilton L. S. Domina 1 CD   

1124 Indridason Arnaldur Ciemna rzeka 1 CD   

1125 Indridason Arnaldur Grobowa cisza 1 CD   

1126 Ingelman-Sundberg Catharina 
Emerycka szajka 

idzie na całość 
1 CD   

1127 Kalicińska Małgorzata Trzymaj się Mańka! 1 CD   

1128 Kańtoch Anna Łaska  1 CD   

1129 Kubicki Grzegorz Ania 1 CD   

1130 Langenfeld Piotr Kontrrewolucja 1 CD   

1131 Lemberg Mateusz M. Zasługa nocy 1 CD   

1132 Lindgren Astrid 
Detektyw 

Blomkvist 
1 CD   

1133 Link Charlotte Oszukana 1 CD   

1134 Logmansbo Ove Enklawa 1 CD   

1135 Logmansbo Ove Połów 1 CD   

1136 Logmansbo Ove Prom 1 CD   

1137 Majewska-Brown Nina Grzech 1 CD   

1138 Mankell Henning Głębia 1 CD   

1139 Marinina Aleksandra 
Jasne oblicze 

śmierci 
1 CD   



1140 Mc Kenzie Sophie Zaufaj mi 1 CD   

1141 Meyer Stephenie Chemik 1 CD   

1142 Miszczuk Katarzyna B. Obsesja 1 CD   

1143 Miszczuk Katarzyna B. Szeptucha 1 CD   

1144 Mróz Remigiusz Kasacja 1 CD   

1145 Mróz Remigiusz Rewizja 1 CD   

1146 Mróz Remigiusz Zaginięcie 1 CD   

1147 Nesbo Jo Łowcy głów 1 CD   

1148 Nesbo Jo Pragnienie 1 CD   

1149 Nesbo Jo Upiory 1 CD   

1150 Nowakowski Maurycy Plagiat 1 CD   

1151 Pawlikowska Beata Życie jest wolnością 1 CD   

1152 Pflüger Andreas Raz na zawsze 1 CD   

1153 Pinborough Sarah Co kryją jej oczy 1 CD   

1154 Posadas Gervasio Mentalista Hitlera 1 CD   

1155 Prandzioch Bernadeta Terapeutka 1 CD   

1156 Puzyńska Katarzyna 
Trzydziesta 

pierwsza 
1 CD   



1157 Puzyńska Katarzyna 
Z jednym 

wyjątkiem 
1 CD   

1158 Pypłacz Joanna Mechaniczna ćma 1 CD   

1159 Robinson Peter Mroczne Miejsca 1 CD   

1160 Robinson Peter Odrzucona miłość 1 CD   

1161 Rose Diane Carpe diem 1 CD   

1162 Rudnicka Olga Fartowny pech 1 CD   

1163 Rybałtowska Barbara Koło graniaste 1 CD   

1164 Sanchez Arevalo Daniel Wyspa Alice  1 CD   

1165 Sekielski Tomasz Zapach suszy 1 CD   

1166 Semczuk Przemysław 
Kryptonim 

„Frankenstein” 
1 CD   

1167 Shalev Zeruya Ból 1 CD   

1168 Stewart Amy 
Dziewczyna z 

rewolwerem 
1 CD   

1169 Stelar Marek Twardy zawodnik 1 CD   

1170 Tokarczuk Olga 

Prowadź swój pług 

przez kości 

umarłych 

1 CD   

1171 Trubowicz Magdalena 
Drugie życie 

Matyldy 
1 CD   

1172 Twardoch Szczepan 
Ballada o pewnej 

panience 
1 CD   

1173 Witkiewicz Magdalena 
Moralność pani 

Piontek 
1 CD   



1174 Wolf Vladimir Stalowa kurtyna 2 CD   

1175 Wolf Vladimir Tropiciel 1 CD   

1176 Wroński Marcin Czas Herkulesów 1 CD   

1177 Żulczyk Jakub Świątynia 1 CD   

1178 Żulczyk Jakub Wzgórze psów 1 CD   

1179 Adler-Olsen Jussi Kartoteka 64 1 CD   

1180 Adler-Olsen Jussi Wybawienie 1 CD   

1181 Alex Joe 
Zmącony spokój 

pani labiryntu 
1 CD   

1182 Backman Fredrik 
Pozdrawiam i 

przeprasza 
1 CD   

1183 
Bednarek Justyna  

Kaczanowska Jagna 

Ogród Zuzanny 

Tom 1 
1 CD   

1184 
Bednarek Justyna  

Kaczanowska Jagna 

Ogród Zuzanny 

Tom 2 
1 CD   

1185 Berenicka Miszczuk Katarzyna Przesilenie 1 CD   

1186 Bilski Max 
Dubrownik czyli 

zgon do poduszki 
1 CD   

1187 Bilski Max Hotel w Lizbonie 1 CD   

1188 Bilski Max Zła krew 1 CD   

1189 
Biłas - Najmrodzka Maria 

Narbutt Elżbieta 

Romans w 

papilotach 
1 CD   

1190 Bonda Katarzyna 

Czerwony pająk. 

Wszystko ma swój 

koniec 

2 CD   



1191 Brady John 
Ava & Frank. 

Wojna i miłość 
1 CD   

1192 Brejdygant Igor Rysa 1 CD   

1193 Camilleri Andrea Polowanie na skarb 1 CD   

1194 Carrisi Donato 
Dziewczyna we 

mgle 
1 CD   

1195 Carter Chris Egzekutor 1 CD   

1196 Carter Chris Rozmówca 1 CD   

1197 Clancy Tom Bez skrupułów 2 CD   

1198 Coben Harlan 
Już mnie nie 

oszukasz 
1 CD   

1199 Coben Harlan W domu 1 CD   

1200 Cygler Hanna Dwie głowy Anioła 1 CD   

1201 Cygler Hanna Kolor bursztynu 1 CD   

1202 Cyra Adam Rotmistrz Pilecki 1 CD   

1203 Czubaj Mariusz 
Dziewczynka z 

zapalniczką 
1 CD   

1204 Evans Katy Manwhore 1 CD   

1205 Filip Grzegorz 
Miłość pod koniec 

świata 
1 CD   

1206 Finn A. J. Kobieta w oknie 1 CD   

1207 Frances Michelle Ta dziewczyna 1 CD   



1208 Gałczyńska-Szurek Bożena 
Klasztor 

zapomnienia 
1 CD   

1209 Gałczyńska-Szurek Bożena 
Kręta droga do 

nieba 
1 CD   

1210 Gardner Lisa Krok za tobą 1 CD   

1211 Gardner Lisa Znajdź ją 1 CD   

1212 Gerritsen Tess 
Sekret, którego nie 

zdradzę 
1 CD   

1213 Gładzik Agnieszka Pomorzanie 1 CD   

1214 Grabowski Jan 
Puc, Bursztyn i 

goście 
1 CD   

1215 Grzesiuk Stanisław 

Trylogia 

Czerniakowska. 

Boso, ale w 

ostrogach. Pięć lat 

kacet. Na 

marginesie życia. 

3 CD   

1216 Gutowska-Adamczyk Małgorzata 

Cukiernia pod 

Amorem. Ciastko z 

wróżbą. 

1 CD   

1217 Harris Robert Monachium 1 CD   

1218 Indridason Arnaldur Czarne powietrza 1 CD   

1219 Jasienica Paweł Polska Jagiellonów 1 CD   

1220 Jasienica Paweł Polska Piastów 1 CD   

1221 Jaszczuk Paweł 
Lekcja martwej 

mowy 
1 CD   

1222 Jaszczuk Paweł Na skraju nocy 1 CD   



1223 Kańtoch Anna Wiara 1 CD   

1224 Kienzler Iwona 

Marysieńka i 

Sobieski. Wielka 

miłość 

1 CD   

1225 King Stephen Misery 1 CD   

1226 Koch Emily 
Czy umrę, zanim się 

zbudzę? 
1 CD   

1227 Krasikov Sana Patrioci 1 CD   

1228 Kraszewski Józef Ignacy Syn marnotrawny 1 CD   

1229 Läckberg Camilla Czarownica 1 CD   

1230 Choderlos de Laclos 
Niebezpieczne 

związki 
1 CD   

1231 Lauren Christina Piękny drań 1 CD   

1232 Lauren Christina Piękny gracz 1 CD   

1233 Lauren Christina Piękny nieznajomy 1 CD   

1234 Lauren Christina Piękny sekret 1 CD   

1235 Link Charlotte Decyzja 1 CD   

1236 Łątka Jerzy S. Tajemnice haremów 1 CD   

1237 Małecki Robert 
Najgorsze dopiero 

nadejdzie 
1 CD   

1238 Małecki Robert Porzuć swój strach 1 CD   

1239 Miłoszewski Wojciech Inwazja 1 CD   



1240 Miłoszwski Zygmunt Jak zawsze 1 CD   

1241 Minier Bernard Noc 2 CD   

1242 Molenda Rafał Błękitna pustynia 1 CD   

1243 Monroe J. S. Znajdź mnie  1 CD   

1244 Mróz Remigiusz Czarna Madonna 1 CD   

1245 Mróz Remigiusz Oskarżenie 1 CD   

1246 Mróz Remigiusz Testament 1 CD   

1247 Mróz Remigiusz W cieniu prawa 1 CD   

1248 Nesbo Jo Macbeth 1 CD    

1249 Opolska Agnieszka Joanna 1 CD   

1250 Orwell George Folwark zwierzęcy 1 CD   

1251 Paris B. A. Na skraju załamania 1 CD   

1252 Pasierski Jędrzej Dom bez klamek 1 CD   

1253 Pietrzyk Agnieszka  Pałac tajemnic 1 CD   

1254 Pietrzyk Agnieszka Śmierć kolekcjonera 1 CD   

1255 Pinborough Sarah 13 minut 1 CD   

1256 Puzyńska Katarzyna Czarne narcyzy 1 CD   



1257 Puzyńska Katarzyna Nora 1 CD   

1258 Robinson Peter 
Kiedy ucichnie 

muzyka 
1 CD   

1259 Rochala Paweł 
Ballada o 

czarownicy 
1 CD   

1260 Rogala Małgorzata Dobra matka 1 CD   

1261 Ruiz Zafon Carlos Labirynt duchów 2 CD   

1262 Rybałtowska Barbara Przypadek sprawił 1 CD   

1263 Rzepiela Monika 
Dwór w 

Czartorowiczach 
1 CD   

1264 Schmidt Sarach Zobacz co zrobiłam 1 CD   

1265 Schrammek Dorota W słońcu i we mgle 1 CD   

1266 Severski Vincent V. Niepokorni 1 CD   

1267 Shukri Laila Jestem żoną szejka 1 CD   

1268 Stelmaszyk Agnieszka 

Tajemnica klejnotu 

Nefertiti. Kroniki 

Archeo 

1 CD   

1269 Świst Paulina Komisarz 1 CD   

1270 Świst Paulina Podejrzany 1 CD   

1271 Świst Paulina Prokurator 1 CD   

1272 Tudor C. J. Kredziarz 1 CD   

1273 Varvello Elena Czy mnie słyszysz? 1 CD   



1274 Yap Felicia Wczoraj 1 CD   

1275 Zychowicz Piotr 
Skazy na 

pancerzach 
1 CD   

 


