
L.p. Autor Tytuł Opis  

1. Abbott Rachel „Zmuszona, by zabić” 

Mark i Evie mają burzliwy romans. Evie przywróciła wiarę w życie 

Marka po śmierci jego żony. Kiedy jednak Evie odnosi różnego 

rodzaju obrażenia cielesne, jej przyjaciele zaczynają podejrzewać o 

to Marka. Czyżby namiętny romans przerodził się w piekło? 

 

2. 
Antoine de Saint-

Exupéry 

„Mały Książę” 

 

Książka, bez której nie sposób sobie wyobrazić kanonu literatury 

dziecięcej i młodzieżowej. Ta uniwersalna opowieść o przyjaźni i 

odpowiedzialności już od pokoleń wzrusza czytelników na całym 

świecie. 

 

3. Barnard Sara ,,Pięknie złamane serca’’ 

Caddy i Rosie są nierozłączne. Bardzo się różnią, ale to tylko je do 

siebie zbliża. Gdy Caddy kończy szesnaście lat, zdaje sobie sprawę, 

że chciałaby być taka jak jej przyjaciółka – pewna siebie, 

przebojowa i zabawna. Wtedy w ich życie wkracza śliczna oraz – 

jak się okazuje – skrywająca pewną tajemnicę Suzanne. I wszystko 

staje się jeszcze bardziej skomplikowane. 

 



4. Bates Laura „Spalona” 

Upokorzona w sieci oraz publicznie pohańbiona, 15-letnia Anna 

usuwa wszystkie konta internetowe, zmienia nazwisko i żegna stare 

życie. Dziewczyna przeżywa trudne chwile z powodu żałoby po 

ojcu, który odszedł raptem kilka miesięcy wcześniej, a jednocześnie 

próbuje zachować anonimowość w małej, szkockiej wiosce, gdzie 

przeniosła się z matką, by wszystko rozpocząć od nowa. Kiedy 

nieświadomie wchodzi na odcisk szkolnemu przywódcy, Simonowi 

Stewartowi, ten zaczyna wykazywać niebezpieczne zainteresowanie 

jej osobą, które poważnie zagraża jej anonimowości. 

 

5. Belasco Sonia „Mów do mnie” 

Mam tak przynajmniej dwadzieścia razy dziennie. Robię coś albo 

coś mówię, albo coś widzę i mam ochotę wysłać pocztówkę do tego 

miejsca bez adresu, w którym teraz przebywasz: „Szkoda, że Cię tu 

nie ma” 

 

6. 
Belle Kimberly 

 

,,Idealna żona’’ 

 

Beth Murphy ucieka…Z nowym wyglądem, nazwiskiem i miejscem 

zamieszkania. Przemyślała swój plan wyjątkowo starannie. Ma 

świadomość, że wystarczy jedna mała wpadka, by jej skłonny do 

przemocy mąż trafił na jej ślad.Kilkaset kilometrów dalej, Jeffrey 

wraca do domu po służbowej podróży i odkrywa, że jego żona, 

Sabine, zniknęła. Wszystkie poszlaki wskazują na to, że doszło do 

popełnienia przestępstwa. 

 



7. Bianek Klaudia 

„Najcenniejszy 

podarunek” 

 

Święta powinny być radosnym i beztroskim czasem. Ale czy będą 

takie dla Oliwii, której rodzina zupełnie się rozpada? Odkąd jej 

mama wyjechała do Anglii, wszystko całkowicie się zmieniło. 

Dwudziestoletnia Oliwia musi szybko wydorośleć i zaopiekować 

się chorującym ojcem i młodszą siostrą. Nic nie zapowiada, że tej 

zimy jej życie może odmienić się na lepsze… 

 

8. Bianek Klaudia „Życie po Tobie” 

Czy można kochać więcej niż raz? 

Kiedy Eliza traci ukochanego męża, cały jej świat trzęsie się w 

posadach. Mimo dławiącej rozpaczy kobieta musi stanąć na nogi i 

żyć dalej, by zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom. 

 

9. 
Bulicz-Kasprzak 

Katarzyna 
„Szlachetne pobudki” 

Powracają bohaterki książki "Dom na skraju", o której czytelniczki 

pisały, że "podbiła ich serca, jest przepiękna i taka prawdziwa -

 życiowa i lekko melancholijna". 

 



10. 
Bulicz-Kasprzak 

Katarzyna 
„Inna Bajka” 

Ciąża. Stan odmienny. Błogosławiony? Nie dla Karoliny! Studentka 

ostatniego roku chemii ma plany na przyszłość i nie uwzględniają 

one bycia mamą. Na pewno jeszcze nie teraz! Gdyby mogła cofnąć 

czas, drugi raz nie byłaby taka głupia. Jak powiedzieć o ciąży 

rodzicom, babci, przyjaciołom, ojcu dziecka? Może nic nie mówić? 

Dziewięć niezwykłych miesięcy zmian i niepokojów sprawi, że 

Karolina zrozumie siebie, zmądrzeje i odnajdzie miłość życia – 

synka Jasia. 
 

11. Cejrowski Wojciech 

„Gringo wśród dzikich 

plemion. Część 1 

Początek” 

Jest to książka przygodowa i podróżnicza. Mądra, a jednocześnie 

pełna humoru. Sprawia, że Czytelnik zaczyna się głośno śmiać. Jest 

to także album niezwykłych fotografii z wypraw w najdziksze 

rejony świata. Wojciech Cejrowski zabierze Państwa na wyprawę 

do ostatnich dzikich plemion. 

 

12. Chmielarz Wojciech ,,Żmijowisko’’ 

"Żmijowisko" to opowieść o tragedii, która niszczy wszystkich 

dookoła. O rodzinie, która musi stawić czoło próbie przekraczającej 

ludzkie wyobrażenia. Uczuciach, które trwają pomimo mijających 

lat, a które niosą destrukcję zamiast pocieszenia. Zdradzie, bólu i 

miłości. Strachu, zbrodni i karze. To opowieść o tym, jak wiele 

jesteśmy w stanie zrobić dla naszych dzieci i jak wiele nas to 

kosztuje. 

 



13. Chmielarz Wojciech ,,Cienie’’ 

W Milanówku giną dwie kobiety – córka i konkubina słynnego 

gangstera. Zastrzelono je z broni podkomisarza Kochana, a on sam 

znika. Dzwoni jednak do Mortki i prosi o pomoc – ktoś go 

wrabia.W tym samym czasie aspirantka Sucha próbuje rozwikłać 

sprawę nagrania z ukrytej kamery, na którym widać, jak kilku 

mężczyzn gwałci chłopaka. Zidentyfikowała wysoko postawionych 

polityków. Wie, że jeśli ujawni nagranie, wszystkiego się wyprą. W 

dodatku chłopak popełnił samobójstwo. 
 

14. 
Coben Harlan 

 
„Nieznajomy” 

Na solidnym kłamstwie można zbudować całkiem udane życie, ale 

jeśli tajemnica wyjdzie na jaw, w mgnieniu oka można stracić 

wszystko… Nieznajomy pojawia się znikąd. Możesz spotkać go w 

barze, na parkingu albo w sklepie spożywczym. Kilka słów, które 

wyszepcze Ci do ucha, sprawi, że Twoje poukładane życie rozbije 

się w drobny mak… 

 

15. Coben Harlan „O krok za daleko” 

Sekrety nie umierają nigdy. Simon Greene żyje na krawędzi obłędu. 

Od miesięcy szuka swojej córki, Paige. Kiedy wreszcie trafia na jej 

ślad – namierza ją w Central Parku, gdzie ćpuni grają dla pieniędzy 

przy pomniku Lennona – na jego drodze staje Aaron, człowiek, 

przez którego uciekła. A Paige znowu znika. 

 



16. Coben Harlan „Schronienie” 

Na oczach Mickeya Bolitara, bratanka detektywa Myrona Bolitara, 

zginął ojciec. Jego matka trafiła na odwyk. A on sam musi zmienić 

szkołę i zamieszkać z nielubianym wujem. Okazuje się jednak, że 

Mickey i Myron mają ze sobą wiele wspólnego- przede wszystkim 

detektywistyczny talent. 

 

17. Coben Harlan 
„Kilka sekund  

od śmierci” 

Tajemnicza organizacja. Labirynt kłamstw. Krwawa zbrodnia… 

Intryga, której początki sięgają czasów Holokaustu… 

Mickey, nastolatek, który niedawno zamieszkał z Myronem, powoli 

odnajduje swoje miejsce w nowej rzeczywistości, ale wciąż wpada 

w kłopoty. Tym razem zostaje zamieszany w podpalenie i 

morderstwo. 

 
 

18. Coben Harlan „Odnaleziony” 

Minęło osiem miesięcy od tragicznej śmierci ojca Mickeya. 

Chłopak wciąż wierzy, że wypadek samochodowy, w którym ojciec 

podobno zginął, był mistyfikacją. Ekshumacja zwłok tylko 

utwierdza go w tym przekonaniu. 

 



19. Collins Suzanne „Ballada ptaków i węży” 

Ballada ptaków i węży - nowa, czwarta powieść, która ukazuje się 

w bestsellerowym cyklu Suzanne Collins Igrzyska śmierci i stanowi 

prequel znanych nam wydarzeń. Tym samym cofamy się o 

sześćdziesiąt cztery lata, do czasu Dziesiątych Głodowych Igrzysk! 

 

20. 

Combrzyńska- 

Nogala Dorota 

 

,,Piąta z kwartetu’’ 

 

Piąta z kwartetu” opalizuje różnymi znaczeniami. Raz jest to ponura 

opowieść o losach dzieci z rodzin patologicznych, innym razem 

szydercze prezentowanie kobiet pokroju Marioli czy… historia o 

prawdziwych przyjaźniach, które przetrwają wszelkie przeciwności 

losu. Pojawia się tu nawet delikatny wątek miłosny, kiedy Kasia 

poznaje sympatycznego kolegę z trudnego środowiska. Momentami 

przemienia się ta książka w kryminał, czasem w piękną baśń. 

 

21. Ćwirlej Ryszard „Jedyne wyjście ” 

Jest rok 2012. W małym sennym miasteczku porwany zostaje 17-

letni syn miejscowego biznesmena. Porywacze kontaktują się z 

rodziną, żądają okupu i zabraniają informować policję. Ale wieść o 

porwaniu szybko się roznosi. Ojciec chce za wszelką cenę odzyskać 

syna, więc postanawia dogadać się z porywaczami, ale na swoich 

własnych warunkach. 

 



22. Ćwirlej Ryszard 
“Ręczna robota” 

Taka była Polska Ludowa! W pełnej absurdów rzeczywistości, gdy 

picie alkoholu było niemal obowiązkowe, a posiadanie samochodu 

czy dobrej pralki świadczyło o luksusie, wzajemne zależności w 

zdobywaniu deficytowych towarów stanowiły spoiwo 

społeczeństwa. Kiedy więc 8 marca 1986 roku w pociągu relacji 

Berlin-Poznań znaleziono ciało przemytnika, skomplikowana 

społeczna struktura została poważnie naruszona. Brutalne 

morderstwo miało być dla kogoś ostrzeżeniem. Tylko dla kogo? 

 

23. Ćwirlej Ryszard „Śliski interes” 

Akcja powieści rozgrywa się w zimą 1983 roku. Zbliżają się święta 

Bożego Narodzenia. Chorąży Teofil Olkiewicz z Komendy 

Wojewódzkiej Milicji w Poznaniu zupełnie przypadkowo i wbrew 

swojej woli zostaje oficerem prowadzącym śledztwo w sprawie 

zwłok znalezionych na ulicy w pryzmie śniegu. 

 

24. Ćwirlej Ryszard “Milczenie jest srebrem” 

Jest 19 marca 1986. Proboszcz parafii archikatedralnej w Gnieźnie 

dokonuje dramatycznego odkrycia. Ktoś ukradł srebrną figurę św. 

Wojciecha z sarkofagu za ołtarzem głównym katedry. 

 



25. Dembska Katarzyna 
„Mariolka. Totalny Odjazd” 

 

Pamiętacie Mariolkę – dziewczynę, która nie cierpiała swojego 

imienia? Wiele zmieniło się od szalonego tygodnia, który wywrócił 

jej życie do góry nogami. Nastolatce udało się podbić serce 

szkolnego ciacha – Kamila, który przemianował ją na Lady Marion. 

Mama Mariolki okazała się pierwszą miłością taty chłopaka 

 

26. Denzil Sarah A. „Jedyne dziecko” 

Obowiązkowa lektura dla wielbicieli thrillerów psychologicznych. 

W jednej chwili doskonałe życie Kat Cavanaugh rozpada się w 

drobiazgi. Mignięcie żółtej sukienki jej córki, jasne włosy opadające 

na jej ukochaną twarz. Szloch dobywający się z głębi złamanego 

serca matki. 

 

27. Dostojewski Fiodor  „Zbrodnia i kara” 

To bez wątpienia najwybitniejsze literackie studium psychiki 

zbrodniarza. Dostojewski nadzwyczaj wnikliwie obrazuje motywy 

popełnionej zbrodni, a także wewnętrzną walkę sprawcy z 

dręczącymi go wyrzutami sumienia. Pomysł historii Rodiona 

Raskolnikowa, byłego studenta prawa, który postanawia 

zamordować bogatą lichwiarkę, zrodził się prawdopodobnie, kiedy 

autor przebywał na katordze, a jego współwięźniami byli między 

innymi mordercy. Dostojewski nadał swojemu bohaterowi cechy 

człowieka zatraconego we własnym egoizmie, uważającego się za 

jednostkę wybitną, stworzoną do wielkich czynów, w pełni 

uprawnioną do eliminacji osób „zwykłych, bezużytecznych oraz 

plugawych”. 

 



28. Flint Sarah 
„Nigdy więcej nie 

zdradzisz” 

On obserwuje, czeka i liczy… swoje przerażające trofea. 

Każdy trzyma zanurzony w formaldehydzie, żeby zapobiec 

rozkładowi. Każdy oznacza jedną ofiarę. Torturowaną i zabitą, z 

sercem wydartym z piersi i zastąpionym symbolem jej zdrady. 

 

29. Fronia Rafał 

„Anatomia Góry. Osiem 

tysięcy metrów ponad 

marzeniami” 

. Osiem tysięcy metrów ponad marzeniami" to książka, która 

pomoże zrozumieć, jak wielka siła drzemie w górach i co sprawia, 

że ludzie są w stanie ryzykować życiem po to, by się wspiąć na 

szczyty. Nie jest to sucha relacja ze wspinaczki, kalendarium 

wypraw na najwyższe szczyty świata, czy opowieść o bohaterstwie i 

heroizmie. Autor w niezwykle intymnej opowieści mówi o pasji, 

której oddają się himalaiści, o jego osobistej drodze, 

poszukiwaniach własnej Góry i wyprawach, w których miał okazję 

uczestniczyć. 
 

30. Gable Michelle ,,Dom na klifie’’ 

Ocean, wydmy, dzikie róże i wspaniały Dom na Klifie dumie 

prezentujący się na szczycie urwiska Sconset w Nantucket. 

Tajemnie, zagadki i fascynujące historie mieszkańców pensjonatu 

skrywane przez wyblakłe strony księgi gości. Lecz wraz z upływem 

czasu pod wpływem morskiego powietrza pensjonat zaczyna 

popadać w ruinę. 

 



31. Ginger Kolbaba „Niemożliwe” 

Gdy Joyce Smith wyrażała zgodę na nocowanie swojego syna u 

zaprzyjaźnionej rodziny, nie mogła wiedzieć, że kilka najbliższych 

godzin stanie się najtrudniejszymi chwilami jej życia. 

Czternastoletni John wraz z dwoma przyjaciółmi weszli na 

wyjątkowo tamtego roku zamarznięte jezioro. Cienka tafla nie 

wytrzymała jednak ciężaru chłopców. Dwóm z nich udało się 

wydostać z mającej zaledwie cztery stopnie Celsjusza wody, 

trzeciego – syna Joyce – z lodowatej otchłani wydobyto dopiero po 

dwudziestu minutach. 

 

32. Green John „Papierowe miasta” 

Quentin Jacobsen - dla przyjaciół Q - ma osiemnaście lat i od 

zawsze jest zakochany we wspaniałej koleżance, zbuntowanej 

Margoroth Spiegelman. W dzieciństwie przeżyli razem coś 

niesamowitego, teraz chodzą do tego samego liceum. Pewnego 

wieczoru w przewidywalne, nudne życie chłopaka wkracza Margo 

w stroju nindży i wciąga go w niezły bałagan. Po czym znika. 

Quentin wyrusza na poszukiwanie dziewczyny, która go fascynuje, 

idąc tropem skomplikowanych wskazówek, które zostawiła tylko 

dla niego. 

 

33. Green John 
„Żółwie aż do końca” 

 

Szesnastoletnia Aza Holmes nie zamierzała uczestniczyć w 

poszukiwaniu zaginionego miliardera Russella Picketta. Ma 

przecież wystarczająco dużo własnych zmartwień i lęków. Ale gdy 

stawką okazuje się sto tysięcy dolarów nagrody i wieloletnia 

przyjaźń z Daisy, Aza postanawia się zaangażować w coś poza 

szkołą i walką z dręczącymi myślami. Musi zdobyć się na odwagę i 

odświeżyć znajomość z synem miliardera Davisem, a przede 

wszystkim pokonać przepaść, która oddziela ją od innych ludzi. To 

dla niej nie tylko niezwykła przygoda, ale też największe życiowe 

wyzwanie. 

 



34. Han Jenny 

„P.S. Wciąż cię kocham. 

Chłopcy.” Tom 2 

 

Sekretem udanego związku jest miłość, szczerość i bezgraniczne 

zaufanie. Jednak kiedy Peter spędza zbyt dużo czasu z Genevieve, 

swoją ex, Lara Jean robi się podejrzliwa. 

 

35. Han Jenny 

„Zawsze i na zawsze. 

Chłopcy.” Tom 3 

 

Ostatni rok nauki w liceum Lara Jean zaplanowała co do dnia. Jej 

idealny, romantyczny związek z Peterem rozwija się dokładnie tak, 

jak powinien. Wizja wspólnych studiów sprawia, że dziewczyna nie 

może się doczekać tego kroku w dorosłość. Wszystko jest 

perfekcyjne! Do czasu. 

 

36. 
Hitchcock Bonnie-

Sue 

„Zapach domów innych 

ludzi” 

 

Wielowątkowa opowieść o miłości, nieszczęściu, uśmiechach 

fortuny i zbawieniu. Znakomity debiut autorki, rozgrywający się na 

dalekich i wciąż dzikich rubieżach Alaski – najdalszego stanu 

Ameryki. Osadzona w egzotycznych realiach, głęboko poruszająca i 

autentyczna historia życia czwórki ludzi, mistrzowsko opisana przez 

pochodzącą z Alaski Bonnie-Sue Hitchcock, jedną z najbardziej 

obiecujących współczesnych pisarek. Tej książki nie da się 

zapomnieć. 

 



37. Jimenez Abby „To tylko przyjaciel” 

Ta powieść stanie się hitem nadchodzącego lata! Podnosi na duchu, 

chwyta za serce i wzrusza do łez. A przy tym pozostaje w pamięci 

jeszcze długo po lekturze! „To tylko przyjaciel” to świetnie 

napisana, subtelna i zabawna komedia romantyczna w stylu 

kultowych filmowych historii. Abby Jimenez przekonuje w niej, że 

marzenia się spełniają, a prawdziwa miłość może pokonać wszelkie 

przeszkody. 

 

38. Kepnes Caroline „Ukryte Ciała” 

Powraca budzący skrajne emocje i urzekająco socjopatyczny Joe 

Goldberg! Kontynuacja cieszącej się dużą popularnością 

debiutanckiej powieści Ty. Trzydziestoparoletni Joe Goldberg ma 

wprawę w ukrywaniu zwłok - przez ostatnie dziesięć lat pozbył się 

czterech ciał, ofiar swych bezowocnych poszukiwań miłości. Teraz 

zmierza do Los Angeles, miasta drugiej szansy, zdecydowany 

zapomnieć o przeszłości i zacząć od nowa. 

 

 

39. Kepnes Caroline „Ty” 

Ta książka sprawi, że będziesz zerkać przez ramię… 

Do księgarni w East Village trafia piękna początkująca pisarka, 

która natychmiast staje się obiektem fascynacji pracującego tam 

mężczyzny. Całkowicie zauroczony nią Joe Goldberg zapamiętuje 

dane z jej karty kredytowej i wyszukuje ją w internecie. 

 



40. Kinney Jeff „Dziennik cwaniaczka” 

Książka opowiada o życiu nastoletniego chłopca, Grega Heffleya, 

mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Greg chodzi do 

gimnazjum i w humorystyczny sposób opowiada o swoim życiu i 

wydarzeniach szkolnych w prowadzonym przez siebie dzienniku. 

Najlepszym przyjacielem chłopca jest Rowley Jefferson. Greg ma 

starszego brata, Rodricka, a także młodszego, Manny'ego. 

 

41. Kochanowski Jan 
„Odprawa posłów 

greckich” 

Wydanie Odprawy posłów greckich kompletne bez skrótów i cięć 

w treści. W tym wydaniu znajdziesz odpowiedzi na pytania z 

podręcznika - „pewniak na teście”, czyli wskazanie zagadnień, które 

zwykle pojawiają się w pytaniach z danej lektury we wszelkich 

testach sprawdzających wiedzę, a także w podręcznikach 

i na klasówkach. Zawiera bardzo szczegółowe streszczenie oraz 

drugie skrócone, ułatwiające szybkie przygotowanie się przed 

lekcją. Opracowanie zawiera plan wydarzeń, wnikliwie wyjaśnioną 

problematykę oraz szerokie charakterystyki bohaterów 
 

42. 
Korczyńska 

Małgorzata 
„Legendy morskie” 

Zbiór 13 najpopularniejszych legend związanych z polskim 

morzem, napisanych przystępnym, zrozumiałym dla dzieci 

językiem. Znajdziesz tu następujące historie: Dlaczego woda 

morska jest słona?, Jurata, królowa Bałtyku, Morze się pali, Panny 

wodne, Kto pierwszy rozpalił ogień na Rozewiu?, O mądrym 

rybaku i głupim diable, O tym, jak chleb w kamień się zamienił, 

Śledź i flądra, Przemienieni w buki, Łosoś i węgorz, Legenda o 

Mikołajku, Kaszubska tabaka, Gdańskie lwy. 
 



43. Krasiński Zygmunt „Nie-boska komedia” 

Jeden z najwybitniejszych utworów polskiego romantyzmu. Bohater 

Nie-boskiej komedii, hrabia Henryk, ponosi klęskę w życiu 

osobistym, gdyż uwiedziony pokusami fałszywej poezji , staje się 

przyczyną nieszczęść, które spadają na jego żonę i syna. W walce 

starego i nowego świata hrabia staje na czele obozu arystokracji 

przeciw zbuntowanym masom. Głęboko przeżywa jednak tragiczny 

konflikt historii. Jak prawdziwy bohater romantyczny - cierpi, 

buntuje się, szuka sensu życia. 

 

44. MacDonald C.C. 
„I żyli długo  

i szczęśliwie” 

Naomi to nie do końca szczęśliwa mężatka: ma ukochaną córeczkę 

Prue, ale jej mąż Chris stał się ostatnio irytujący i nieobecny, a do 

tego od dłuższego czasu nie mogą począć drugiego dziecka, którego 

Naomi pragnie. 

 

45. Mariusz Wollny „Kacper Ryx” 

Łotrzykowska powieść autorstwa Mariusza Wollnego, pierwsza z 

serii, w których głównym bohaterem jest Kacper Ryx, 

krakowski żak, zajmujący się rozwiązywaniem zagadek 

kryminalnych. Akcja dzieje się w XVI-wiecznym Krakowie. Na 

łamach powieści występuje wiele postaci historycznych, 

m.in. Mikołaj Sęp Szarzyński, Jan Kochanowski, Jan Zamoyski, Jan 

Tomasz Drohojowski, Zygmunt II August, Mikołaj Rej, Łukasz 

Górnicki oraz Erazm Czeczotka. Dodatkowo, ważną dla rozwinięcia 

fabuły rolę pełni postać Pana Twardowskiego.  

https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=macdonald+c.c.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87_%C5%82otrzykowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Wollny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kacper_Ryx_(posta%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Student
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_S%C4%99p_Szarzy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Kochanowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Zamoyski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Tomasz_Drohojowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Tomasz_Drohojowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Tomasz_Drohojowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_II_August
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Rej
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ukasz_G%C3%B3rnicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ukasz_G%C3%B3rnicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ukasz_G%C3%B3rnicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Erazm_Czeczotka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_Twardowski_(posta%C4%87)


46. Mickiewicz Adam „Pan Tadeusz” 

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? 

 

47. Milejko Majka 
„Klub Fanek W.M (3) 

Mikla” 

Najbardziej przebojowa członkini Klubu Fanek W.M. wkracza do 

gry! Nieokiełznana, szalona i w gorącej wodzie kąpana. Cała Milka! 

Gdy dziewczyna zwraca uwagę typowego podrywacza, wszyscy 

wokół starają się jej to wybić z głowy, ale czy im się to uda? O ile 

racjonalne argumenty sprawdzają się w szkole, to w miłości już 

niekoniecznie! 

 

48. 
Milejko Majka 

 

„Klub Fanek W.M (2) 

Alicja” 

Przyjaźń to jest to! 

Połączyła je Wielka Miłość! I to dosłownie. Zauroczenie 

serialowym `chłopakiem z plakatu` to początek fajnej przyjaźni. Po 

przeczytaniu tej książki będziesz miała ochotę zadzwonić do swojej 

przyjaciółki i powiedzieć: Fajnie, że jesteś! 

 



49. Milejko Majka 
,,Klub fanek W.M (1) 

Oliwia” 

"Ta powieść jest genialna. Tak po prostu. W życiu nie 

powiedziałabym, że ja, normalna nastolatka, spędzająca pół życia 

na insta, a drugie pół na fejsie, tak całkowicie i zupełnie odlecę 

czytając historię trzech zwariowanych, przefajnych dziewczyn i 

zakocham się – jak one – w facecie z plakatu, Wiktorze Markosie. 

 

50. Molier „Skąpiec” 

Tytułowym bohaterem jest Harpagon, który powinien służyć 

wszystkim za przykład największego skąpca w dziejach. Książka 

podaje wiele sytuacji, w których bohater stawia pieniądze ponad 

wszystko, ale mi najbardziej zapadły w pamięć momenty, w których 

odmawiał praktycznie wszystkiego swoim własnym dzieciom. Np. 

żałował swojemu synowi szklanki wina, w zamian dał mu wodę. 

Mimo, iż Molier ukazuje te sytuacje w komicznym stylu, to i tak 

skłoniło mnie to do refleksji. Bo tak naprawdę to ta lektura ukazuje 

nasze postawy - fakt, że wyolbrzymione i z ironią, jednak nic to nie 

zmienia. Dużo ludzi to materialiści i ta książka uczy, że z 

pewnością nie jest to dobra postawa. 

 

51. Moss Marcel „Nie patrz” 

„Próbuję powstrzymać się od krzyku. Leżę pod kołdrą i udaję, że 

rozmowa sprzed chwili nie miała miejsca. To moje ostatnie sekundy 

wolności. Czy ten koszmar kiedyś się skończy?” 

Ewa na co dzień jest szanowanym psychoterapeutą. Skrywa jednak 

mroczną tajemnicę, którą poza nią zna tylko jedna osoba. 

 

 



52. Mous Mirjam 
,,Paradise Project.  

Pozory mylą’’ 

Wciągający i ekscytujący thriller dla młodzieży, w którym nic nie 

jest takie, jakim wydaje się na początku… Nastoletni Mink jest 

zafascynowany światem magii i iluzjonistów. Tam też chce odbyć 

swoją szkolną praktykę, ale nie znajduje magika, który zgodziłby 

się go przyjąć. 

 

53. Mróz Remigiusz ,,Hashtag’’ 

"Hashtag" to powieść, w której poznajemy historię o tym, jak jedna 

przesyłka zmieniła całkowicie życie bohaterki i wciągnęła ją w 

spiralę przerażających zdarzeń. W czasach, kiedy praktycznie 

wszyscy korzystają z internetu, informacja o przyjściu przesyłki nie 

jest niczym zaskakującym. 

 

54. Mróz Remigiusz 
,,Iluzjonista’’ 

 

Gerard Edling długo tropił tajemniczego seryjnego mordercę, który 

był sprawcą wielu budzących zagadkę zabójstw. W 1988 roku jego 

śledztwo zakończyło się ujęciem sprawcy nazwanego Iluzjonista. 

Każda jego zbrodnia była dokonana w taki sposób, aby wskazywała 

ona na inną osobę. 

 



55. Mróz Remigiusz ,,Listy zza grobu’’ 

Listy zza grobu łączą przeszłość z teraźniejszością, od dwudziestu 

lat pojawiając się w życiu Kai Burzyńskiej. Co roku, tego samego 

dnia, kobieta otrzymuje wiadomości od zmarłego ojca, które mają 

być drogowskazami w codziennym życiu. 

 

56. Mróz Remigiusz „Testament” 

Znany warszawski ginekolog niespodziewanie otrzymuje ogromny 

spadek od jednej ze swoich pacjentek, choć przyjął ją w gabinecie 

tylko raz. W skład masy spadkowej wchodzi zapuszczona 

nieruchomość, która lata temu po reprywatyzacji stała się 

własnością kobiety. Kiedy lekarz jedzie na miejsce, czeka go 

kolejne zaskoczenie – odnajduje zwłoki w stanie zaawansowanego 

rozkładu. 

 

57. 
Musierowicz 

Małgorzata 
,,Pulpecja’’ 

Bohaterką jest Patrycja Borejko, ze względu na nadwagę wynikłą z 

obżarstwa zwana w rodzinie Pulpecją. Dziewczyna nie ma jednak z 

powodu figury najmniejszych kompleksów, cieszy się wręcz 

nadmiernym zainteresowaniem ze strony płci przeciwnej, co uważa 

za pochlebne i zabawne, ale nadzwyczaj kłopotliwe. 

 

 



58. 
Musierowicz 

Małgorzata 
,,Tygrys i Róża’’ 

Tygrys i Róża to 13 część serii "Jeżycjada" autorstwa Małgorzaty 

Musierowicz. Książka opowiada o czternastoletniej Laurze Pyziak, 

zwanej Tygryskiem. Dziewczyna, wkraczając w trudny okres 

dojrzewania, zapewnia swojej mamie oraz całej rodzinie wiele 

niespodzianek. 

 

59. 
Musierowicz 

Małgorzata 
,,Czarna Polewka’’ 

Tytułową „czarną polewkę” Ignacy Borejko serwuje wpierw Róży i 

Fryderykowi, a po kilkunastu minutach także Laurze i Wolfiemu. Ci 

ostatni w porywie chwili postanawiają uciec do Zakopanego, gdzie 

mają zamiar się pobrać. Po drodze zgarniają nieokrzesanego, 

rozgadanego autostopowicza Bodzia. 

 

60. Nałkowska Zofia  „Medaliony” 

Historia świata obfituje w wydarzenia wzniosłe i piękne, jak 

również w takie, o których wszyscy chcielibyśmy zapomnieć, 

wypełniające najczarniejsze karty historii. To właśnie literatura jest 

nośnikiem prawdy, nie pozwala zapomnieć o niechcianej i 

niewygodnej rzeczywistości. Medaliony to miniatury prozatorskie, 

przekazujące wstrząsające fakty z czasów II wojny światowej. W 

oszczędny sposób ale nie przebierając w słowach Nałkowska 

opowiada ustami ofiar, świadków, pokrzywdzonych, ocalonych o 

historii, która niestety się wydarzyła. To światowej wagi 

świadectwo ludzkiej krzywdy nikogo nie pozostawi obojętnym. 

 



61.6

2. 
Nijkamp Marieke ,,Zanim odejdę’’ 

Odkrywa mrożące krew w żyłach sekrety i próbuje rozwikłać 

tajemnicę śmierci przyjaciółki… Autorka w oryginalny sposób 

mierzy się z uniwersalnymi ludzkimi lękami, wyobrażeniami, 

symbolicznie umieszczając je w „odległym, odizolowanym od 

reszty świata miasteczku”. 

 

63. Niziurski Edmund „Naprzód, Wspaniali!” 

 

Naprzód, Wspaniali! w serii Kolorowa Klasyka to najpiękniejsze 

kolorowe wydanie tej powieści na rynku! Książka zawiera 

wspaniałe, barwne ilustracje, jej atutem jest duża, ułatwiająca 

szybkie czytanie czcionka. Edycja na szlachetnym papierze, bardzo 

trwała i estetyczna. 

Pierwsza część Trylogii Odrzywolskiej to istna karuzela 

przypadków i zdarzeń .Kękuś, Gnat, Kleksik i Tomek Okist, czyli 

tytułowi Wspaniali, miłośnicy wszelkich przygód i zgryw, 

wpakowali się w niezłą kabałę... Na własną rękę postanowili 

rozwiązać tajemnicę miejscowych piwnic browaru. 

Czy Rejtaniacy poznają prawdę, nie narażając się na kpiny 

Defonsiaków? 

 

 



64. Nova Ren Suma ,,Mury wokół nas’’ 

Odkrywa mrożące krew w żyłach sekrety i próbuje rozwikłać 

tajemnicę śmierci przyjaciółki… Autorka w oryginalny sposób 

mierzy się z uniwersalnymi ludzkimi lękami, wyobrażeniami, 

symbolicznie umieszczając je w „odległym, odizolowanym od 

reszty świata miasteczku”. 

 

65. Olszewska Anna 
„Moja irlandzka 

piosenka” 

Mia nigdy nie była w stałym związku. Nie dlatego, że coś jest z nią 

nie tak. Po prostu do tej pory nikt nie zrobił na niej odpowiedniego 

wrażenia. Ma nudną pracę i nudne ciuchy, za to niebanalnych 

przyjaciół. Kiedy pod wpływem impulsu postanawia udowodnić 

swojej przyjaciółce, że nie jest zwykłą nudziarą, jej życie nabiera 

tempa i rumieńców. Will jest muzykiem rockowym, który 

przyjechał do Londynu z irlandzkiego miasteczka Clifden. Jego 

zespół ma za sobą wydanie debiutanckiej płyty i właśnie pracuje 

nad kolejną. Co wydarzy się, gdy tych dwoje skrzyżuje swoje 

ścieżki? 

 

66. Olszewska Anna K. „Strażnicy” 

Czy jest coś, co sprawiłoby, że byłbyś w stanie poświęcić swoje 

życie... życie po śmierci? 

W świecie, w którym istoty podobne ludziom zostały zepchnięte na 

skraj mapy, człowiek odmieniał świat nauką, technologią i pokusą 

pełnej władzy. Starzy bogowie mieli zostać zastąpieni przez nowy 

Kościół Jedynego Boga, a ostatni magowie nadal zaciekle walczyli 

o swoją pozycję u boku królów. Wtedy pojawili się Strażnicy 

strzegący ładu pomiędzy licznymi wymiarami. Tym razem jednak 

przybyli w prywatnej misji. Ich zadaniem było odnalezienie 

zaginionej dowódczyni kasty wojowników, która została tu 

zapędzona przez silnego wroga o zdolnościach dorównujących im 

 



samym.  

67. 
Opiat- Bojarska 

Joanna 
,,Gra pozorów” 

Kobieta pada ofiarą porwania. Po uwolnieniu, mimo 

niebezpieczeństwa i wbrew zdrowemu rozsądkowi, postanawia na 

własną rękę rozwikłać zagadkę morderstwa. Zbierając nowe fakty, 

powoli wyciąga na światło dzienne bolesną prawdę. 

 

 

68. 

Opiat- Bojarska 

Joanna 

 

,,To koniec, Anno” 

Poznańskie ulice. W tle dzieje się właśnie Festiwal Kryminału 

Granda. Do mieszkańców miasta dochodzą niepokojące 

wiadomości o kilku próbach podłożenia ładunków wybuchowych i 

rosnącej liczbie zagadkowych zabójstw. 

 



69. 
Opiat-Bojarska 

Joanna 
“Gra o wszystko” 

Młoda kobieta zostaje odnaleziona martwa we własnym 

mieszkaniu. Obfite kształty ofiary i suto zastawiony stół rodzą wiele 

pytań, jednak policja uznaje jej śmierć za samobójstwo. Z dnia na 

dzień przybywa osób odbierających sobie życie w dziwnie 

zainscenizowanych okolicznościach. Na jaw wychodzą ich 

wstydliwe sekrety i perwersyjne upodobania...  

 

70. Prus Bolesław 
„Z legend dawnego 

Egiptu” 

To nowela opublikowana po raz pierwszy 1 stycznia 1888 r. Była 

pierwszą nowelą Prusa, w której nawiązał do historii. Fabuła 

koncentruje się wokół umierającego, starego faraona Ramzesa, 

który niespodziewanie zdrowieje oraz jego następcy, dążącego do 

reform Horusa, który niespodziewanie umiera. 

 

 

71. 

Read Benjamin, 

Trinder Laura 

 

,,Gdy wybije północ’’ 

Emily uzbrojona jedynie w drugie śniadanie i skłonność do 

gadulstwa wyrusza do Północnej Godziny w towarzystwie jeża 

Hoggina. Tropiona przez krwiożercze bestie, szuka swoich bliskich 

w mieście Nocnego Ludu. Ale żeby ich uratować, musi najpierw 

odkryć zaskakującą prawdę. 

 



72. Reekles Beth „The Kissing Booth” 

Rochelle Evans: ładna, popularna dziewczyna, która jeszcze nigdy 

się nie całowała. Noah Flynn: nieprzewidywalny, atrakcyjny 

podrywacz. Kiedy Elle postanawia zorganizować na szkolnym 

festynie budkę z całusami, nie ma pojęcia, że sama w niej usiądzie. 

 

1.73

. 
Rudnicka Olga ,,Granat poproszę’’ 

„Granat poproszę!” to książka, którą pochłania się w zaskakującym 

tempie. Autorka pisze lekko, przyjemnym językiem, a także raczy 

czytelnika sporą ilością dialogów, które notabene są fenomenalne - 

zabawne, przepełnione ironią, sarkazmem, czarnym humorem i 

wprost idealnie umiejscowione w fabule. 

 

74. Rudnicka Olga ,,Życie na wynos’’ 

“Życie na wynos” to kontynuacja losów postrzelonej rodzinki 

Przecinków. Nieprzewidywalne babcie (matka i teściowa 

bohaterki), Kropek (syn), Kropka (córka) i Emilia. Wszyscy 

zamieszkują pod jednym dachem. Starsze Panie dają wszystkim 

popalić, łącznie z sąsiadami. 

 



75. Rudnicka Olga 
,,Czy ten rudy kot to 

pies?’’ 

Jakby miała mało kłopotów, trafia do domu człowieka podejrzanego 

o ukrywanie zwłok w ogrodzie… „Czy ten rudy kot to pies?” – 

wciągająca kontynuacja perypetii Ulki i Beaty z „Martwego 

Jeziora” to książka pełna nieprawdopodobnych zbiegów 

okoliczności, które prowadzą do zaskakującego finału! 

 

76. Rudnicka Olga 
,,Byle do przodu” 

 

Rodzeństwo Maria i Piotr zaczynają prowadzić własne biznesy. 

Maria otwiera małe bistro, a Piotr salon kosmetyczny. Wszystko 

pięknie, jednak wiedzą świetnie, że jeśli ojciec sfinansował ich 

marzenia, to musi mieć to jakiś ukryty powód. On nigdy nie był 

rozrzutny, a swoje dzieci od zawsze przyzwyczajał do ciężkiej 

pracy. Co więc skłoniło go do takiego kroku? 

 

77. Rudnicka Olga ,,Zbyt piękne” 

"Zuzanna kupuje dom po okazyjnej cenie. Wie, że wymaga on 

sporych nakładów, ale na marzeniach się nie oszczędza. Nowy dom, 

nowa praca, nowe życie. Wreszcie będzie mogła mieć kota, psa i 

różanecznik w ogrodzie. Tymoteusz kupuje stare mieszkania, 

remontuje je i sprzedaje po wyższej cenie. 

 



78. Rudnicka Olga 
,,Cichy wielbiciel” 

 

Wiodła spokojne życie, gdy nagle jej każdy dzień zaczął 

przypominać koszmar. Julia jest zwyczajną dziewczyną. Skończyła 

studia, pracuje, ma narzeczonego. Gdy dostaje bukiet kwiatów od 

tajemniczego wielbiciela, jest podekscytowana i zaintrygowana. 

 

79. Sapkowski Andrzej „Wiedźmin. Sezon burz” 

Napisana przez Andrzeja Sapkowskiego książka osadzona w 

świecie wiedźmina. ... Akcja książki jest wątkiem niezależnym od 

sagi. Akcja rozgrywa się po opowiadaniu Ostatnie życzenie, gdy 

Geralt poznał Yennefer, ale przed walką ze strzygą w 

opowiadaniu Wiedźmin. 

 

80. Scott E. G. „Nic o mnie nie wiesz” 

Wciągający thriller psychologiczny dla fanów "Wielkich 

kłamstewek" i "Zaginionej dziewczyny". 

Rebecca i Paul to kochające się małżeństwo z wieloletnim stażem. 

Mają przytulny dom w spokojnej okolicy, spełniają się zawodowo i 

ufają sobie bezgranicznie. Ale wszystko, co dobre, musi się kiedyś 

skończyć. 

 



81. Scott E.G. „Nic o mnie nie wiesz” 

Poznaj małżeństwo – Rebeccę i Paula, którzy od lat są razem i z 

początku możesz odnieść wrażenie, że ich położony w cichej 

okolicy dom jest pełen miłości i serdeczności. Bohaterowie 

sprawiają wrażenie idealnej pary, spełnionej na polu zawodowym, 

darzącej się maksymalnym zaufaniem. Brzmi jak bajka? Jednak za 

tą fasadą kryje się coś zupełnie innego – kłamstwa, tajemnice, 

ukrywane sprawy, brak uczuć i zrozumienia. 

 

82. Senator Martyna 
„Kiedy wolność mówi 

szeptem” 

Jane jest studentką prawa, którą z grona rówieśników wyróżnia nie 

tylko imponujący stan rodzinnej fortuny, ale również poprzeczka 

ustawiona na wysokości cudzych oczekiwań. Przed duchową 

śmiercią ochrania ją jedynie wątły płomyk buntu, który zdołała 

rozniecić z ostatniej, ocalonej iskierki. 

 

83. Shakespeare William „Romeo i Julia” 

Werona. Monteki i Kapulet, dwa od wieków zwaśnione rody i 

historia pięknej, romantycznej miłości, która nigdy nie powinna się 

wydarzyć… Miłości Romea i Julii – młodych kochanków 

pochodzących z obydwu rodzin. 

 



84. Stachula Magda ,,Strach, który powraca’’ 

"Strach, który powraca" to powieść o ludziach, którzy mocno 

pogubili się w życiu, zapętlili w gąszczu kłamstw i intryg, którym 

trudno odkopać się ze skrywanych tajemnic. Zakończenie książki 

jest otwarte, pozostawia wiele niedopowiedzeń, przez co daje 

nadzieję na ciąg dalszy powieści 

 

85. Stachula Magda „Strach, który powraca” 

            

Co zrobisz, jeśli pewnego dnia ktoś spróbuje odebrać ci wszystko? 

Czerwona koperta bez nazwiska i adresu. Skąd się tu wzięła z 

samego rana? Galop myśli i pulsowanie w klatce piersiowej. 

Chwilę się waham, ale otwieram. Koronkowe stringi i biustonosz. 

Uśmiech ulgi, dawno nie dostałam od męża prezentu bez okazji. 

Satynowy komplet jest piękny, delikatny w dotyku.  

Ale zaraz, czemu stanik jest o trzy numery za duży? Przecież Adam 

zna mój rozmiar. Serce bije mi coraz szybciej. Już kiedyś to 

przeżyłam. Staram się oddychać powoli. To na pewno pomyłka. 

Niemożliwe, żeby to była ona. A co, jeśli wróciła i tym razem 

zechce odebrać mi córkę. 

 



86. Szafrańska Anna 
,,Dziewczyna ze złotej 

klatki’’ 

 

O miłości, która wszystko przetrzyma. Obrzydliwie bogaci rodzice, 

luksusowa rezydencja, służba i ochrona, ekskluzywna prywatna 

szkoła. Osiemnastoletnia Amelia Raczyńska może mieć wszystko, 

co da się kupić za pieniądze. Ceną za to jest bezwzględne 

podporządkowanie woli apodyktycznych rodziców, którzy 

zaplanowali jej drogę życiową i wybrali kandydata na męża. Ona 

tymczasem chciałaby żyć jak zwykła nastolatka, realizować własne 

marzenia, cieszyć się swobodą, popełniać własne błędy. A przede 

wszystkim doświadczyć miłości, której brak w jej pozornie 

wzorowej rodzinie. Próbując się wyrwać ze złotej klatki, mota się w 

kłamstwa, które niszczą rodzące się uczucie. Wydarzenia 

przybierają dramatyczny obrót. 

 

 

87. Szwaja Monika ,,Anioł w kapeluszu’’ 

„Anioł w kapeluszu” to książka w której łatwo się zatopić, łatwo się 

zaczytać. Jest do bólu współczesna i realna. To, co przytrafia się 

trójce bohaterów spotyka wielu ludzi w realnym świecie. Dzisiejsza 

rzeczywistość jest bowiem dość brutalna i pędzi nie wiadomo dokąd 

w szaleńczym tempie. 

 

88. Szwaja Monika 

 

,,Dziewice, do boju!’’ 

 

Alina otrzymuje propozycję pracy w klinice zajmującej operacjami 

plastycznymi dzieci po chemoterapii. Zdaje sobie sprawę z tego, że 

coraz mocniej podkochuje się w swoim szefie. Wie jednak dobrze, 

że ma on żonę i troje dzieci. Kiedy Alina zaprzyjaźnia się z żoną 

Orzechowskiego, ostatecznie porzuca myśl o poderwaniu 

mężczyzny. Chciałaby sobie jednak ułożyć życie z jakimś 

mężczyzną. Po stronie zysków może zapisać wreszcie udane relację 

z córką Jagą. 
 



89. 
Szwaja Monika 

 

,,Matka wszystkich 

lalek’’ 

„Matka Wszystkich Lalek” to książka, w której Monika Szwaja 

opisała losy dwóch kobiet, różniących się właściwie wszystkim, od 

wieku począwszy. Jedna z nich, córka polsko-bretońskiego 

małżeństwa dobiega trzydziestki i właśnie dowiaduje się, że 

niezupełnie jest osobą, za którą dotąd się uważała. 

 

90. Whelan Gloria „Bezdomny ptak” 

Trzynastoletnia Koli, jak wiele dziewczynek w Indiach, zostaje 

wydana za mąż. Nikt nie spodziewa się, że chłopiec, na którego 

padł wybór jej rodziców, jest nieuleczalnie chory. I że wkrótce Koli 

włoży białe szaty wdowy, a jej życie całkowicie się odmieni... 

 

 

91. Wilder Laura 
„Domek na prerii” 

 

"Domek na prerii" i dalsze tomy opisują przygody trzech małych 

dziewczynek, podróżujących z rodzicami po bezdrożach 

dziewiętnastowiecznej Ameryki w poszukiwaniu nowego domu. 

 



92. 

Witkiewicz 

Magdalena 

 

„Pierwsza na liście” 

Historia przyjaźni, która po latach rodzi się na nowo, miłości, która 

wybucha gwałtownie i niespodziewanie… 

Opowieść o trudnych wyborach, które mogą podarować komuś 

życie, o przebaczeniu i zrozumieniu oraz o wielkiej nadziei i sile 

kobiet. 

 

93. 
Witkiewicz 

Stanisław Ignacy 
„Szewcy” 

Szewcy to dramat autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza 

pisany w latach 1931–1934, a wydany po raz pierwszy w Krakowie 

w roku 1948. 

 

94. Woolf Marah 
„Księżycowy sen” Saga 

księżycowa tom 3 

W życiu młodych ludzi wiele się zmieniło i niemal nic nie jest już 

takie, jak było dawniej. Młodym i całemu magicznemu światu 

zagraża żądny zemsty Elin i jego armia. Calum i jego 

sprzymierzeńcy muszą stawić czoła zagrożeniu. 

 



95. Woolf Marah 
„Księżycowy czar” Saga 

księżycowa tom 2 

Cinder - bohaterka pierwszego tomu bestsellerowej Sagi 

Księżycowej powraca i kolejny raz wpada w wielkie kłopoty. 

Tymczasem po drugiej stronie świata znika babcia Scarlet Benoit. 

Nie wie także o śmiertelnym niebezpieczeństwie, w jakim przeżyła 

całe swoje życie. A kiedy spotyka Wilka, pięściarza, który może 

posiadać informacje o miejscu pobytu jej babci, wzbrania się przez 

zaufaniem mu. Coś ją do niego jednak przyciąga. A jego do niej. 

 

 

96. Wrobel Stephanie ,,Troskliwa’’ 

Rose Gold przez osiemnaście lat swojego życia myślała, że jest 

nieuleczalnie chora. Poruszała się na wózku, była karmiona przez 

rurkę i cierpiała w samotności, z dala od rówieśników. U progu 

pełnoletności dziewczyna odkryła szokującą prawdę: do choroby 

doprowadzała ją jej ukochana mama Patty, której tak ufała. 

 

 


