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Michael Davies ma 26 lat i uważa swoje życie za pasmo nieustających porażek. Traumy wyniesione z dzieciństwa 

i rozczarowująca dorosłość pchnęły go w otchłań, z której nie potrafi się uwolnić. Pogłębiającą się depresję leczył 

narkotykami, co sprawiło, że zupełnie stracił kontrolę nad swoim życiem. Wyczerpany i sfrustrowany, decyduje 

się na zażycie specyfiku, dzięki któremu wszystkie jego problemy mają się zakończyć w skuteczny sposób. Tylko 

dziewięć godzin od momentu połknięcia tabletki wystarczyło jednak, by niebo stało się piekłem, a piekło – nie-

bem. Plan, z którego już nie da się zrezygnować, stracił swoje znaczenie w momencie, gdy w życiu Michaela 

pojawił się powód do tego, by docenił największą wartość, czyli swoje życie… Czy to, czego tak bardzo pragnął, 

stanie się jego największym przekleństwem?  

 

 

 2. 13 lekcji miłości : #LoveStory / Agnieszka Passendorfer.- Gdańsk : Pan 

Wydawca, 2020. 
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"Lubię liczby. Mam spektrum autyzmu" - przyznaje Królik, bohaterka tej książki. Lubi liczyć oddechy, kroki, ka-

felki, schody, litery w słowach, słowa w tytułach. Ma 47 lat, gdy poznaje Tygrysa. On ma 44. Zostanie jej trzecim 

narzeczonym i drugim mężem. Ona jego piątą narzeczoną i pierwszą żoną. Przeżyją razem 13 szczęśliwych mie-

sięcy i 11 szczęśliwych dni. W momencie, kiedy Królik kończy pisać ich #LoveStory, w Polsce są 9593 stwier-

dzone zachorowania na koronawirusa i 1133 ozdrowienia. 

 

 

3. 60. [T. 1] / Magdalena Pyznar.- Kraków : Otwarte, 2022. 
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Walerija, rosyjska modelka, finalistka znanego programu „Models On”, prowadzi w Warszawie naprawdę intensy-

wne życie. Od melanżu do imprezy, od kreski do kieliszka. Jej wzloty i upadki śledzą w social mediach tysiące 

fanów. Podczas jednej z imprez w klubie poznaje tajemniczego Dawida o ciemnych oczach i charakterystycznej 

bliźnie na klatce piersiowej. To, co poczują do siebie tej nocy, totalnie pokrzyżuje im plany i wywróci ich życie do 

góry nogami. Dwa dni po tym elektryzującym spotkaniu mężczyzna musi się ukryć, bo jeden z jego współpra-

cowników zaczyna regularnie odwiedzać prokuraturę… Zafascynowana Dawidem Walerija decyduje się wyjechać 

z nim do Hiszpanii. Tam Dawid odkrywa przed nią karty i daje jej wybór: ma być wobec niego całkowicie lojalna 

i porzucić publiczne życie albo się rozstaną i zerwą wszelkie kontakty. Walerija zna jedynie życie na świeczniku, 

ale teraz może ono kosztować ją zarówno wolność, jak i miłość...  

 

 

 4. 66(6) przypadków Kopciucha / Yahalakah.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo 

Poligraf, copyright 2022. 
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"66(6) przypadków Kopciucha" jest socjologiczno-filozoficzną rozprawą autorki dotyczącą uzależnień (wszel-

kiego rodzaju) i konsekwencji z tym związanych. Książka skonstruowana jest z artykułów-opowiadań o „Kopciu-

chu”, okraszonych krótkimi sarkastycznymi wierszami znanych pisarzy i artystów. Zawartość jest pełna scen                  

i słów, których większość z czytelników nigdy nie doświadczyła ani sobie nie wyobrażała.  
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 5. 107 sekund / Liliana Fabisińska.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Portale internetowe , Toksyczne związki , Samotne matki , 

Śmierć dziecka , Tajemnica , Trauma , Żałoba , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

107 sekund. Tyle wystarczy, by świat rozpadł się na kawałki… Diana samotnie wychowuje córkę, próbując zwią-

zać koniec z końcem, kiedy na jej drodze pojawia się Norbert: bogaty, czarujący i troskliwy. Wszystko zmienia się 

jak w bajce - Diana i jej córeczka przeprowadzają się do pięknej willi w sercu Krakowa. A gdy na świat przycho-

dzi Staś, nawet teściowa, dotychczas zimna i niechętna, zaczyna odnosić się do Diany z sympatią. Rodzinną 

sielankę burzy niespodziewana tragedia. Nikt, łącznie z Dianą, nie ma wątpliwości, że to wyłącznie jej wina. 

Kobieta pogrąża się w żałobie i rozpaczy. Mąż i teściowa nie pozwalają jej ani na chwilę zapomnieć o wyrzutach 

sumienia. Ale czy naprawdę tylko jej nieuwaga doprowadziła do śmierci dziecka? Czy ktoś poda Dianie rękę, 

żeby wyciągnąć ją z obłędu i pomóc odkryć prawdę? Co ukrywa niedostępna teściowa Diany? I kim jest tajem-

nicza mścicielka, szukająca sprawiedliwości na portalach internetowych? Prawda może okazać się dużo bardziej 

skomplikowana, niż się wydaje.  
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Emilia czuje się wybranką losu. Osiąga sukcesy jako modelka, ma u boku ukochanego mężczyznę, z którym spo-

dziewa się dziecka. Szczęścia nie burzy nawet szalejąca pandemia COVID-19. W jednej chwili ich codzienność 

zamienia się w horror. Emilia trafia do szpitala, a lekarze rozpoczynają długą walkę o życie nienarodzonego dziec-

ka i matki. 1200 gramów szczęścia to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami dramatyczna opowieść o miłości 

matki do przedwcześnie urodzonej córki. To historia lęku, bólu i wychodzenia z traumy, ale także historia bycia 

szczęśliwą mamą. 
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W październiku 2016 roku kolumbijski reżyser Sergio Cabrera uczestniczy w retrospektywie swojej twórczości             

w Barcelonie. To trudny moment: właśnie umarł jego ojciec, Fausto Cabrera, jego małżeństwo przechodzi kryzys, 

a jego kraj odrzucił porozumienia pokojowe, które mogłyby zakończyć toczącą się w nim od ponad pięćdziesięciu 

lat wojnę domową. W trakcie tych pełnych refleksji dni Sergio wspomina wydarzenia, które naznaczyły życie jego 

i jego ojca: od hiszpańskiej wojny domowej, przez emigrację do Ameryki Łacińskiej, po Chiny z czasów Rewo-

lucji Kulturalnej i partyzantkę lat sześćdziesiątych. Po siedmiu latach pracy Vàsquez po raz kolejny bierze do ręki 

fakty i układa z nich poruszający portret rodziny, której historia wpłynęła na losy całego świata.  

 

 

 8. A jeszcze wczoraj było jutro / Arkadiusz Borowik.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, 2022. 
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Andrzej Stroba to pięćdziesięciolatek, lubiany nauczyciel, kochający mąż i ojciec. Gdy dowiaduje się, że zostało 

mu najwyżej kilka miesięcy życia, postanawia się rozliczyć: z samym sobą i z ludźmi wokół siebie. Rachunek 

zysków i strat, dobrych i złych decyzji doprowadza go do zaskakujących wniosków, a te z kolei skłaniają do 

działań, o które wcześniej nawet by się nie podejrzewał. "A jeszcze wczoraj było jutro" to opowieść o człowieku, 

który stojąc w obliczu nieuchronnego, zadaje sobie pytanie o wartość swojego życia. Sytuacje trudne przenikają 

się z momentami lekkimi, a humor przeplata się ze wzruszeniem.  

 

 

9. A kto by nie chciał? / Anna Magosz.- Warszawa : Wydawnictwo Borgis, 2021. 
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Marta, samotna matka, oddana przyjaciółka i dobra pracownica w domu opieki dla osób starszych w Wielkiej 

Brytanii - innymi słowy, zwykła kobieta borykająca się ze zwykłymi problemami - dostaje niezwykłą szansę na 

zmianę całego swojego dotychczasowego życia. Czy skorzysta? A kto by nie chciał skorzystać? Ale czy będzie 

wtedy szczęśliwa? Czy odnajdzie się w zupełnie innym świecie, wyznającym inne wartości i kierującym się 

innymi zasadami? Książka "A kto by nie chciał?" uświadamia nam, że mimo przeciwieństw losu warto zawalczyć 

o własne szczęście i choć to zabrzmi jak frazes - dobro jednak zwycięża.  
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 10. A niebo błękitne nade mną / Arkadiusz Kazimierski.- Gdynia : Novae Res - 

Zaczytani, copyright 2022. 
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Opowieści pełne wspomnień, marzeń i refleksji o współczesności. Co się dzieje, gdy człowiek samotnie przebywa 

w leśnej głuszy? Zatapia się w świat myśli, marzeń, wspomnień, refleksji o życiu, szukaniu jego sensu i istoty. 

Cisza lasu – zakłócana tylko subtelnym szelestem liści drzew, a jeszcze rzadziej dźwiękami jego mieszkańców – 

tworzy wyjątkową atmosferę. Wtedy wspomnienia i myśli – już wydawałoby się zapomniane, pogrzebane, na 

zawsze utracone – wychodzą na jaw i żyją nowym życiem. Tego właśnie doświadcza bohater tej quasi-autobio-

graficznej powieści, dla którego kontakt z naturą jest przede wszystkim okazją do wzięcia głębokiego oddechu, 

wyciszenia i spotkania z samym sobą. Powódź tysiąclecia z 1997 roku, spływ rzeką Nidą, wyprawa na Alaskę na 

łososie, zbrodnia połaniecka i polowanie na niedźwiedzie w północnym New Jersey – to tylko niektóre ze wspom-

nień towarzyszących bohaterowi podczas jego wypraw. Skrzące się błyskotliwym humorem, czasem nostalgiczne, 

czasem przepełnione goryczą, ale zawsze w towarzystwie dziczyzny i dobrych trunków – właśnie takie są te leśne 

opowieści.  

 

 

 11. Aavariis : strach i samotność / Szymon Hintzke.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo 

Poligraf, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alchemicy , Muzycy , Ślub i wesele , Powieść , Fantasy 
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Miejscowy alchemik Erick Horldston wiedzie spokojne życie wraz ze swoją wybranką Anną Loff w okręgu Czte-

rech Wysp. Wysoki blondyn większość czasu spędza w swojej pracowni, przygotowując mikstury pomagające 

utrzymać stan zdrowotny mieszkańców na dobrym poziomie. Pewnego dnia do miasta Cait Dun na święto ludowe 

przypływa słynny w całym Aavariis bard, niejaki Falkus Wolken. Erick wie, że Anna uwielbia owego jegomościa, 

dlatego wpada na pewien pomysł, Chce poprosić barda, by ten zaszczycił swą osobą bardzo ważną dla nich 

uroczystość. Tak też się stało. Erock i Anna łączą się węzłem małżeńskim i wyprawiają ucztę weselną. Niespo-

dziewanie na uczcie nadzorca okręgu Czesław Okoń prosi Ericka o przysługę. Czego chciał nadzorca, dlaczego 

zakłócił tak szczególny dzień? Tego się dowiemy, zagłębiając się w tajemniczy i z pozoru kolorowy świat Aava-

riis.  
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 12. Absalon / Jakub Miazga.- Warszawa ; [Siedliska] : Wydawnictwo Nieoczywiste, 

2020. 

(Debiut) 
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Początkująca dziennikarka, Barbara, dowiaduje się o brutalnym zamordowaniu znanego krakowskiego biznes-

mena i kolekcjonera dzieł sztuki, Wojciecha Mencla. Kiedy jednak zamierza zgłębić tę sprawę, zostaje jej ode-

brana. W zamian otrzymuje zlecenie na artykuł o Absalonie, młodym malarzu, którego Mencel był mecenasem. 

Mimo to dziennikarka nie przestaje się interesować przebiegiem śledztwa. Korzystając z pomocy swojego infor-

matora, przeczuwa, że za pozyskane wiadomości będzie się musiała wkrótce odpłacić. Tymczasem okazuje się, że 

dowiedzenie się czegoś więcej o Absalonie również nie jest takie proste, jak z początku się wydawało. Kto kryje 

się za nielicznymi obrazami i muralami, które Barbara odnajduje m.in. na krakowskim Podgórzu i Kazimierzu? Na 

jego temat krążą sprzeczne opinie, a o faktach z jego życia wiadomo niewiele więcej niż to, że wychowywał się             

w domach dziecka u sióstr zakonnych.  

 

 

 13. Acqua alta / Donna Leon ; przełożył Marek Fedyszak.- Wydanie 2.- Warszawa : 

Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2011. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komisarz Brunetti (postać fikcyjna) , Homoseksualizm , 
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Akcja kolejnej powieści kryminalnej Donny Leon, osadzona jak zwykle w Wenecji, toczy się w czasie corocznej 

zimowej powodzi, zatapiającej nieubłaganie miasto. Amerykanka Brett Lynch, archeolog, podstępnie zaatakowana 

w drzwiach swego mieszkania i dotkliwie pobita, nie wzbudza większego zainteresowania ani współczucia 

miejscowej społeczności: jest cudzoziemką, w dodatku nie kryje swych lesbijskich skłonności. Kiedy jednak dwa 

dni później ginie gwałtowną śmiercią dottor Semenzato, powszechnie szanowany kustosz muzeum, w całym mieś-

cie aż kipi. Komisarz Brunetti szybko kojarzy oba te zdarzenia - Lynch i Semenzato wspólnie zorganizowali 

wystawę starożytnych chińskich wykopalisk. Lynch odkryła przy tym, że kustosz pokątnie handlował bezcennymi 

eksponatami z wystawy; wie także o innych ciemnych sprawkach. Dlatego grozi jej śmierć. Wydaje się, że nawet 

"wysoka woda" nie zdoła powstrzymać bezwzględnych zabójców przed następnym morderstwem. Czy uda się to 

Brunettiemu?  

 

14. Adres w sercu. Cz. 1 / Karolina Hejmanowska.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo 

Poligraf, copyright 2020. 
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On - przystojny, zbuntowany punkowiec, którego życie to jedna wielka impreza. Nie stroni od alkoholu i przygod-

nego seksu - bo właśnie tym i tylko tym są dla niego kontakty z kobietami. Na brak powodzenia nie narzeka - to 

taki mężczyzna, którego można określić jednym słowem - ogień. Jest rok 1994, właśnie kończy dwadzieścia lat          

i nigdy nie był zakochany. Uważa, że miłość jest niepotrzebna; jak wyjawił swojemu najlepszemu przyjacielowi: 

„Po co to komu? Jedna laska na całe życie? Zamiast tego mam tyle panienek, ile tylko zechcę. To jest życie”.  Ona 

- drobna, długowłosa blondynka, która jest zakręcona na punkcie metalu. W przeciwieństwie do atakujących jej 

umysł gitarowych, agresywnych dźwięków jest delikatna, spokojna i marzy o wielkiej miłości, którą zresztą - jak 

sądzi - już znalazła. Główną bohaterkę poznajemy w momencie, gdy jest zakochana w swoim chłopaku, z którym 

spotyka się już od trzech lat. Zakochana. Oddana. Romantyczna. Będąca całkowicie pod wpływem jego uroku - bo 

właśnie tak traktuje miłość - wchodzi w nią całą sobą albo wcale. Dzieli ich niemal wszystko; podejście do życia, 

wygląd, charakter - on jest wulkanem, kimś, kto łatwo ulega negatywnym emocjom - ona jest spokojnym morzem. 

Nawet się nie znają, bo nie mają takiego prawa - mieszkają na dwóch krańcach Polski i mają swoje życie, które 

bardzo im odpowiada. Tylko jedna rzecz ich łączy - wiek. Oboje urodzili się w 1974 roku. Wydawać by się mogło, 

że nigdy się nie spotkają, ale przez zupełny przypadek stają ze sobą twarzą w twarz. Co się wydarzy, gdy tak dwie 

skrajne osobowości staną na swojej drodze? Akcja powieści rozpoczyna się w roku 1994, czyli jeszcze w ubie-

głym wieku (dla wielu w rzeczywistości kompletnie niezrozumiałej i zapewne nie potrafią się w niej odnaleźć), 

zaś jej zakończenie datuje się już na nowe stulecie. Głównym bohaterom - przez cały okres trwania powieści - 

towarzyszy muzyka, która jest równorzędnym partnerem w otaczającym ich świecie. Muzyka, wbrew pozorom, 

nie tylko atakująca gitarowymi dźwiękami - znajdziemy tam również ówczesne przeboje, które z całą pewnością 

odzwierciedlają myśli, uczucia, z którymi przyjdzie się zmierzyć tym bohaterom. 

 

 

15. Adres w sercu. Cz. 2 / Karolina Hejmanowska.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo 

Poligraf, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Dzieci , Miłość , Muzyka , Punk , Subkultura , 
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Sygnatura:  WG-pol. 
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Dojrzalsi, bogatsi w doświadczenia, wkroczyli w nowe stulecie. Jaki będzie finał wielkiego nieporozumienia? Czy 

jest możliwość nadrobienia straconego czasu? Co czeka naszych bohaterów w przyszłości? Czy tym razem los 

zdoła obejść się z nimi łaskawie? Karolina Hejmanowska - ma dwadzieścia osiem lat, mieszka na Śląsku. Ma 

romantyczną duszę; lubi otaczać się przyrodą, książkami i muzyką. Debiutancki „Adres w sercu” jest wynikiem 

dwóch największych pasji: literatury i muzyki. Interesuje się historią (okresem II wojny światowej i historią PRL-

u), psychologią oraz tematyką uzależnień. Uwielbia pływać; w środowisku wodnym czuje się jak... zodiakalna 

Ryba. ;) Szybkie marsze, którym obowiązkowo towarzyszy muzyka (w zależności od nastroju są to agresywne lub 

spokojne dźwięki), wpływają zbawiennie na ciało i duszę.  

 

 

 16. Afgańska perła / Nadia Hashimi ; przełożyła Monika Pianowska.- Wydanie 2.- 

Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Rodzina , Rola społeczna , Kabul (Afganistan) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 
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Kabul, 2007 rok. Rahima i jej siostry tylko sporadycznie mogą uczęszczać do szkoły i rzadko wychodzą z domu. 

Nie mają braci, a ich ojciec jest uzależniony od narkotyków. Jedyną nadzieję pokładają w pradawnym zwyczaju 

zwanym bacza posz, polegającym na przebieraniu się dziewczynki za chłopca. Rahima, udając przedstawiciela 

płci męskiej, zyskuje taką wolność i swobodę, o jakich przedtem nawet nie śniła. Przechodzi totalną transformację 

zmieniającą całe jej dotychczasowe życie. Niemal sto lat wcześniej podobnie postąpiła jej prababka, Szekiba,                

a dzięki podjętej decyzji przeniosła się z małej afgańskiej wioski do przepięknego kabulskiego pałacu, pełnego nie 

tylko przepychu, ale też intryg. Afgańska perła to opowieść o dwóch kobietach, które podzielił czas, ale połączyły 

te same marzenia i ta sama odwaga dająca siłę do zmierzenia się z ogromnym wyzwaniem – oderwaniem się od 

korzeni i całkowitej odmianie swego losu.  

 

 

 17. Aleja Siódmego Anioła / Renata Kosin.- Wydanie 2.- Poznań : Wydawnictwo 

Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Miłość , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Julia nie ma żadnych marzeń, ponieważ jest przekonana, że nie zasługuje na ich spełnienie. Prawie cały swój świat 

zamknęła w czterech ścianach maleńkiego mieszkania na jedenastym piętrze wieżowca, jak w szklanej śniegowej 

kuli. Na zewnątrz pozostało jej poprzednie życie, do którego nie ma już powrotu. Jednak pewnego dnia coś się 

zmienia. Granice uporządkowanego świata Julii zaczynają kruszeć i pękać, gdy ze starego sekretarzyka odnalezio-

nego na zapleczu pewnego sklepu wypada list napisany przed laty przez kilkuletniego chłopca. List zawierający 

niezwykłą prośbę. Julia postanawia sprawdzić, czy zapisane w nim marzenie spełniło się, ruszając jego śladami. 

Dzięki temu odkrywa tajemnicę, nad którą czuwa siedem wyjątkowych aniołów. Piękna opowieść o miłości sil-

niejszej niż czas.  

 

 

 18. Aleksandra : ukraińska saga rodzinna / Lisa Weeda ; przełożyła Iwona Mączka.- 

Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Podróże w czasie , Poszukiwania zaginionych , Rodzina , 

Wojna , Ukraina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Powieść nominowana do LIBRIS Literature Prize. „Aleksandra” to saga rodzinna osadzona na tle dziejów Ukrainy 

od początku XX wieku aż po rok 2018. Tytułowa Aleksandra jako osiemnastolatka została deportowana z Ukrainy 

i wywieziona do Niemiec. Po latach prosi swoją wnuczkę Lisę o zawiezienie do rodzinnego domu w Stanicy 

Ługańskiej kawałka płótna z drzewem genealogicznym ich rodziny. Ostatni członek z kozackiej odnogi, zaginiony 

siostrzeniec Kolia, stracił życie w niewyjaśnionych okolicznościach podczas wojny w Donbasie. Według Aleksan-

dry dusza Kolii wciąż nie zaznała spokoju, a zadaniem Lisy jest „przeprowadzenie go na drugą stronę”. Lisa 

Weeda nazwała swoją powieść pomnikiem poświęconym rodzinie, która przetrwała tragiczne wydarzenia, konf-

likty i wojny, nieustannie zmuszana do opowiadania się po którejś ze stron barykady.  
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 19. Alpaka czułości / Joanna Szarańska.- Poznań : Czwarta Strona, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alpaka (ssak) , Barmani , Hotele , Urlop wypoczynkowy , 

Weterynarze , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Kto się czubi, ten się lubi? Przepracowany weterynarz Kamil i znana z wybuchowego charakteru barmanka Bren-

da poznali się podczas imprezy. To spotkanie na długo pozostanie w ich pamięci, choć są zgodni, że woleliby go 

nie powtarzać. Niestety, kilka dni później przypadkowo trafiają do tego samego pensjonatu i w wyniku pomyłki 

zmuszeni są dzielić pokój oraz… łóżko. Ten urlop miał być ucieczką od problemów. Tymczasem one dopiero się 

zaczynają… zwłaszcza gdy w pobliżu pojawiają się rezolutne bliźnięta, lubiące łączyć ludzi w pary, oraz stały 

mieszkaniec pensjonatu - ciekawska alpaka o nietypowych skłonnościach. Pogodna historia o kosmatej alpace, 

która jednocześnie was rozczuli i rozbawi do łez, oraz o miłości, która wisi w powietrzu!  

 

 

 20. Alter ego / Anna Barczyk-Mews.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res - Zaczytani, 

copyright 2021. 

(Obyczajowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel ludźmi , Przestępczość , Relacja romantyczna , 

Rozstanie , Gdańsk (woj. pomorskie) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

Kochaj, jakby od tego zależało twoje życie  Ludmiła, energiczna trzydziestolatka, adeptka krav magi, nie boi się 

nikogo i niczego. Po zakończeniu nieudanego związku postanawia zmienić otoczenie i przeprowadza się do Sopo-

tu, gdzie zostaje menedżerką jednego z modnych klubów. To właśnie w swoim nowym miejscu pracy poznaje 

Rosjanina, Zachara Lwowa, który podaje się za łódzkiego biznesmena. Ale Ludmiła szybko wpada na trop jego 

prawdziwej tożsamości – wszystko wskazuje na to, że mężczyzna zamieszany jest w handel ludźmi. Rozum pod-

powiada, by trzymać się od niego z daleka, ale serce coraz mocniej popycha ją w kierunku silnych ramion i uwo-

dzicielskich, granatowych oczu… Wkrótce Ludmiła będzie musiała odpowiedzieć sobie na pytanie: czy warto dać 

szansę miłości, nawet jeśli oznacza ona życie na granicy prawa?  

 

 

 21. Amulet / Beata Olejnik.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res - Zaczytani, 

copyright 2022. 

(New Adult) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amulety , Indianie , Relacja romantyczna , Studenci , 

Tożsamość (psychologia) , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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Rodzice Weroniki, studentki architektury, od zawsze dbali, by córce niczego nie brakowało. Mimo to dziewczyna 

odczuwa wokół siebie emocjonalną pustkę. Wszystko się zmienia, kiedy poznaje Maksa - pochodzącego z zupeł-

nie innego środowiska niż ona - który coraz bardziej ją fascynuje. Weronika przeczuwa, że nieśmiały chłopak 

skrywa jakąś bolesną tajemnicę. I ma rację, ponieważ wkrótce ukochany informuje ją o swoich planach wyjazdu 

za ocean. Gdy podczas pożegnania dziewczyna otrzymuje od niego tajemniczy amulet, czuje, że w tym niewiel-

kim przedmiocie drzemią siły, o których istnieniu wcześniej nie miała pojęcia… W dodatku w rodzinnym domu 

Weroniki dochodzi do trudnych do zrozumienia zdarzeń. Czy znajdzie się ktoś, kto ją wesprze i pomoże przetrwać 

ten najtrudniejszy w jej życiu czas?  

 

 

 22. Apostata / Łukasz Czarnecki ; [ilustracje: Aleksandra Pieńkosz ; mapa: Piotr 

Sokołowski].- Kraków : Insignis, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Mord rytualny , Okultyzm , 

Policjanci , Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

„Gdy spoglądasz w otchłań, również otchłań spogląda w ciebie”. Od ponad wieku jedyny Kontynent Ekumeny 

dzieli na pół linia okopów. W tym frontowym pasie Nieludzkiej Ziemi skażonej magią bojową wojska demokra-

tycznej Republiki ścierają się ze sfanatyzowanymi wojownikami teokratycznego Cesarstwa Yoryckiego. Tymcza-

sem z dala od zgiełku pól bitewnych toczy się zupełnie inna walka, może nawet ważniejsza dla losów cywilizacji: 

niekończąca się batalia przeciwko mrocznym kultom, które oddają cześć złowrogim bytom zrodzonym u zarania 

czasu. Wyznawcy demonów nie spoczną, póki nie uwolnią swych panów z więżącej ich Otchłani, by ci mogli 

pochłonąć ludzkość, tak jak czynili to z innymi rasami zasiedlającymi Ekumenę przez miliony lat. Motywy                  

z mitologii Lovecrafta, historyczne inspiracje, nowe światy i demoniczna groza w zaskakującym debiucie powieś-

ciowym z pogranicza fantastyki, kryminału i horroru.  

 

 

 23. Apostatka / Vanitas.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Regiony przygraniczne , Świadkowie Jehowy , 

Trudne sytuacje życiowe , Wybory życiowe , Polska (część zachodnia) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Jaką cenę muszą zapłacić ci, którzy odważą się odejść? Późne lata dziewięćdziesiąte, transformacja ustrojowa. 

Przy granicy niemieckiej kwitnie przemyt. Młode małżeństwo, Adam i Ewa Sydlikowie, rozpaczliwie stara się 

utrzymać na powierzchni, niestety podjęte przez nich decyzje sprowadzają na rodzinę lawinę nieszczęść. Wtedy           

w ich życiu pojawiają się Świadkowie Jehowy, obiecując upragnioną pomoc. Debiutancka powieść Apostatka to 

poruszająca historia o trudnych życiowych wyborach, które pozostawiają bolesne piętno na kolejnych pokole-

niach. To również odważny głos w dyskusji o destrukcyjnym wpływie współczesnych grup wyznaniowych na 

społeczeństwo, rodzinę i jednostkę.  
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 24. Bardzo długi marzec / Andrzej Dziurawiec.- Poznań : Lira Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marzec 1968 (Polska) , Miłość , PRL , Tożsamość żydowska 

, Uczniowie szkół średnich , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

 

Warszawa, druga połowa lat sześćdziesiątych. Nastoletni Adam Sander jest uczniem dobrego warszawskiego li-

ceum. Nawiązuje i zrywa przyjaźnie, przeżywa pierwszą miłość, poznaje moc muzyki Stonesów i taniego alko-

holu, ale także brutalnie konfrontuje się z historią. Wydarzenia marcowe, inicjowane przez władze komunistyczne 

wystąpienia antysemickie i ataki milicjantów na studentów Uniwersytetu Warszawskiego powodują, że Adam mu-

si poznać korzenie swojej rodziny i znaleźć odpowiedź na pytanie, kim właściwie jest… To poruszająca historia           

o dojrzewaniu i przedwczesnym wkraczaniu w dorosłość, w której jedną z bohaterek jest Warszawa - ponura, 

przytłoczona PRL-owską szarzyzną, ale zarazem wibrująca energią młodych ludzi pragnących dla siebie pełniej-

szego życia.  

 

 

25. Bądź wola Twoja? / Jerzy Kusecki.- Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, 

copyright 2021. 

 

 

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

wojna światowa (1939-1945) , Arystokracja , Dzieci , Cyganie , Małżeństwo , 

Patriotyzm , Powieść , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Losy pięknej Azy wędrującej z taborem Romów nieoczekiwanie splatają się z losami młodego Tadeusza, panicza 

wychowywanego w arystokratycznym polskim dworze, dając początek rodu, którego potomkowie borykają się             

z nieżyczliwym im światem i usiłują przetrwać najgorsze momenty zarówno osobistych tragedii, jak i ogólnoświa-

towych kataklizmów. Czy młodziutkiej Romie, wykształconej przez ojca w duchu patriotyzmu, miłości do ludzi            

i natury, a także przejmującej tradycje babki - romskiej zielarki, uda się wychować własne i przygarnięte dzieci           

w spokojnym, pełnym mądrości i ciepła domu? Czy los będzie nieco bardziej łaskawy dla wnuka Romy, Włodzi-

mierza, i pozwoli jego rodzinie przetrwać okrutne lata II wojny światowej? Do jakiego stopnia zdoła on otrząsnąć 

się z czasu przeżytego w obozie zagłady Auschwitz? A może odzyskana przez Polskę wolność okaże się zbawien-

na dla tego rodu lub, przeciwnie, przypieczętuje jego los? W powieści poruszono odwieczne pytania, które stara-

my się zgłębić podczas naszej wędrówki na ziemi. Jak bardzo ludzkie życie jest w rękach nas samych, a w jakiej 

mierze jest uzależnione od okoliczności zewnętrznych, w których przychodzi nam żyć? A może należy się poddać 

zamiarom Boga, wierząc, że to właśnie Jego wola determinuje każdą sekundę życia człowieka?  
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 26. Benia i jej życie na dłoni / Beata Michalska.- Warszawa : WFW, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Dziecięce porażenie mózgowe , Choroby ludzi , 

Dojrzewanie , Tolerancja , Miłość , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Opowieść o dziewczynce Beni, która postrzegana przez niektórych jako inna, wcale inna być nie chce. Benia to 

silna dziewczynka, która dzięki hartoei ducha pokonuje kolejne atapy edukacji szkolnej. Dzieje się to przy pomocy 

nauczycieli, życzliwych przyjaciółek, oraz rodziny. Książka dla tych, którzy chcą zrozumieć, jak dziecko, które 

zaczyna swoją edujację w szkole specjalnej, postrzega otaczający świat i siebie samo. Nie traci wiary w swoje 

możliwości, oraz w świat w sytuacji gdy matematyka zdaje się być przeszkodą nie do pokonania. Opowiadanie          

o tolerancji, miłości najbliższych, jak i przede wszystkim sile dziecka. Wreszcie to lektura dla tych, którzy chcą 

poznać rzeczywistość widzianą przez dorastającą dziewczynkę, króra nie wszystko może, jednak bardzo chce                

i dzielnie pokonuje przeciwności losu na swojej drodze do dorosłości.  

 

 

 27. Beskidzki anioł / Klaudia Duszyńska.- Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2021. 

(Wędrówki po miłość / Klaudia Duszyńska ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ceramika , Leśnicy , Beskid Niski (góry) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

 

Joanna nie zamierza zapraszać żadnego mężczyzny do swojego życia. Czy Tomasz także dostanie wilczy bilet? 

Joanna Wilk ma apetyt na życie. Pracuje w galerii sztuki na krakowskim Kazimierzu, lepi z gliny małe cuda           

i wciąż wierzy w wielką miłość... Pewnego dnia dostaje propozycję poprowadzenia warsztatów z ceramiki                    

w Beskidzie Niskim. Tam, w malowniczej scenerii gór i lasów, dzieje się magia. Joanna poznaje Tomka, młodego 

doktoranta leśnictwa, który prowadzi badania nad wilkami. Przy nim zapomina o bolesnej przeszłości i na nowo 

się uczy czym jest szczęście. Czy jednak odważy się zaufać do końca? Czy sięgnie po miłość? 

 

 

 28. Bezczelna / Melisa Bel.- Lublin : Wydawnictwo Melisa Bel : [Izabela Rybak], 

2020. 

(Odnaleźć siebie / Melisa Bel ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blogerzy , Dziewczęta , Kobieta , Nastolatki , Relacja 

romantyczna , Uczniowie szkół muzycznych , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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Kinga jest młodą, utalentowaną skrzypaczką, która świat dorosłych utożsamia z bólem, niezrozumieniem i poniże-

niem. Uwięziona pomiędzy wymagającymi, tkwiącymi w tradycjonalizmie rodzicami a szkolną dyscypliną, znaj-

duje wytchnienie w muzyce i w kontaktach z rówieśnikami. Bolesne doświadczenia i łatka bezczelnej dziewczyny 

sprawiają jednak, że zanim w pełni stanie się kobietą, traci wiarę w siebie. Gdy wkrótce w jej życiu pojawia się 

Marcel, spokojny, inteligentny oraz niezwykle pociągający mężczyzna, Kinga podchodzi do niego z dużą dozą 

ciekawości, ale i nieufności. Niezwykła chemia, jaką do siebie czują, uzmysławia dorastającej dziewczynie jej 

pragnienia, które, jak jest o tym przekonana, są zakazane i niewłaściwe. Czy Kinga będzie w stanie sprzeciwić się 

wpajanym latami zasadom, by odkryć swoją prawdziwą naturę? Czy kobieta, która nie wie, czym jest miłość, 

potrafi obdarzyć uczuciem siebie i ludzi? Jak wychowanie wpłynie na jej przyszłe relacje z mężczyznami?  

 

 

 29. Będę przy tobie / Zuza Kordel.- Chorzów : Wydawnictwa Videograf, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Finanse , Marzenia , Przedsiębiorcy , Tajemnica , Wybory 

życiowe , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Franek jest gotowy zrobić wszystko, by odbić się od finansowego dna. Potrzebuje stabilizacji, by spełniać marze-

nia ukochanej narzeczonej, Leny. Niespodziewanie odpowiedź na jego błagania pojawia się w formie niepozornej 

ulotki wrzuconej do skrzynki na listy. Franek i Lena wierzą, że szczęście w końcu się do nich uśmiechnęło. Czy 

jednak na pewno to los przetasował ich karty? A może ktoś mu w tym pomógł? Wioletta osiągnęła w życiu 

wszystko – jest spełnioną żoną i matką, jej dzieci kroczą ścieżką sukcesu, a prowadzona wspólnie z przyjacielem 

firma przynosi ogromne zyski. Jednak w oczach kobiety nieustannie czai się smutek. Z jakimi demonami musi się 

mierzyć? Czy nowy pracownik sprawi, że uda jej się uporać z trudną przeszłością? Pozwól się otulić tej poru-

szającej powieści o miłości i poszukiwaniach tego, co w życiu najważniejsze.  

 

 

 30. Bliscy / Annie Ernaux ; przełożyła Agata Kozak.- Wołowiec : Wydawnictwo 

Czarne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ernaux, Annie (1940- ) , Kobieta , Pamięć autobiograficzna , 

Pisarze francuscy , Rodzina , Życie codzienne , Francja , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2022-12 

 

Czy da się uciec od swojego pochodzenia? Jak pragnienie awansu społecznego wpływa na kolejne pokolenia?           

I czy nasze życie mogą kształtować ci, którzy odeszli, zanim się urodziliśmy? Wokół tych pytań krążą rozważania 

noblistki Annie Ernaux w trzech autobiograficznych prozach składających się na zbiór "Bliscy". Zbierając słowa, 

gesty i wydarzenia z życia ojca, matki i siostry, rekonstruuje ich losy i odbija je w lustrze własnych doświadczeń. 

Opowiada o ojcu, który w dzieciństwie zamiast chodzić do szkoły, musiał pomagać w żniwach, a w dorosłości 

zajął miejsce wśród ludzi prostych i milczących. O matce pełnej gwałtowności i dumy, marzącej o pozycji, "doro-

bieniu się" i szacunku otoczenia. O przedwcześnie zmarłej siostrze, której odejście rzuciło długi cień na relacje 

rodzinne i zdefiniowało życie Ernaux. Ta, niczym archiwistka pamięci, opisuje dziedzictwo swoich najbliższych, 

łącząc kobietę, którą jest teraz, z dzieckiem, którym była w przeszłości. I choć twierdzi, że beznamiętna opowieść 

przychodzi jej naturalnie, opisane przez nią brzemię pamięci porusza czytelnika do głębi. 
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 31. Błaganie o śmierć / Marek Krajewski.- Kraków : Wydawnictwo Znak - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Eberhard Mock (postać fikcyjna) , Bokserzy , Dzieci , 

Nekrofilia , Osoby zaginione , Policja kryminalna , Prostytucja , Tajne organizacje , 

Więźniowie , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Pożegnanie z Mockiem  Wrocław 1919. Ofiara nawet nie zdążyła krzyknąć, kiedy spowiła ją ciemność. Gdy pan-

na Berger, właścicielka ekskluzywnego domu publicznego, zastała w mieszkaniu Herty Rossenbach pusty wózek 

dziecięcy, już wiedziała. Kobieta i jej roczna córeczka Bettina zaginęły. Herta cudem przeżyła śmiertelny cios. Po-

dobnego szczęścia nie miał Georg Mittag, który zginął na ringu pokonany przez Arnolda Berhingera, zawodnika 

lokalnego klubu. Starcie zapisało się czarnymi zgłoskami w historii niemieckiego boksu. I w karierze Eberharda 

Mocka, który był jego świadkiem. Śledztwo w sprawie ustawionej walki prowadzi Mocka w coraz mroczniejszy 

labirynt lokalnych powiązań, splatając się z jego prywatnymi poszukiwaniami małej Bettiny. Byli więźniowie 

zrzeszeni w Bractwie Pierścieniowców i słabość Mocka do zrozpaczonej matki pchają go do przestępstwa najstra-

szniejszego z możliwych. Teraz już nic nie będzie takie samo.  

 

 

 32. Boski ogień / Brian Staveley ; przełożył Jerzy Moderski.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2016. 

(Kronika Nieciosanego Tronu / Brian Staveley ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bitwy , Rodzeństwo , Władcy , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Troje dzieci cesarza, trzy ścieżki do władzy. Ceną za zwycięstwo może być zagłada. Adare ucieka z Pałacu Brza-

sku, aby stawić czoło spiskowi wymierzonemu w jej rodzinę. Gdy roznosi się wieść, że jest ulubienicą bogini-

patronki cesarstwa Annuru, znajduje zwolenników, którzy pomagają jej zawładnąć stolicą. Groźba inwazji barba-

rzyńskich hord każe jednak rywalom zjednoczyć siły przeciwko wspólnemu wrogowi. Nieuchronnie narasta też 

konflikt Adare z jej bratem Valynem, dezerterem z elitarnej cesarskiej jednostki wojskowej – Kettralu. Ich brat 

Kaden, prawowity dziedzic Nieciosanego Tronu, toczy własną walkę i przedostaje się do stolicy przy pomocy nie-

zwykłych sojuszników.  

 

 

33. Boże Narodzenie w Lost River / Fannie Flagg ; przełożyła Małgorzata Hesko-

Kołodzińska.- Wydanie 3.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Chorzy , Mężczyzna samotny , Przyjaźń , 

Alabama (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-12 
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Gdzieś na południu Alabamy, w najdalszym zakątku tego stanu, nad brzegami rzeki wolno snującej swój bieg, 

leży urocze senne miasteczko. Nazywa się Lost River i rzeczywiście, świat jakby o nim zapomniał. Czasem ktoś 

się zabłąka, źle skręci z autostrady, przyjedzie na krótką kurację. I… zostanie! Bo miejsce jest magiczne. Zgodnie 

z sugestią lekarza Oswald T. Campbell zostawił za sobą chłodne i wilgotne Chicago, by nadchodzącą zimę spędzić 

w ciepłym klimacie Lost River. Ciężko chory i samotny, nie spodziewał się, że zaprzyjaźni się z listonoszem, 

który pocztę dostarcza łodzią, sklepikarzem leczącym zranione serca, a nawet stanie się… obiektem matrymonial-

nych intryg! Pośród pięknej przyrody i ludzi, którzy hojnie obdarowują się dobrem i nigdy nie zamykają drzwi 

swoich domów, jego życie niespodziewanie rozkwita. Oswald odkrywa w sobie talent artystyczny, ale czy zdoła 

pokonać chorobę? Wszak Boże Narodzenie to czas cudu, a dobro wraca… Ta pełna ciepła, życzliwości i humoru 

opowieść o uzdrawiającej mocy przyjaźni, wiary i nadziei stała się klasykiem pośród prezentów znajdowanych 

pod choinką. Jest w niej wszystko to, za co miliony czytelników pokochały przed laty Fannie Flagg i mimo 

zmieniających się literackich mód trwają w tej miłości wiernie: proste, domowe mądrości, łagodność, uśmiech, 

którego nie można nie odwzajemnić i nieskończenie wiele powodów do wzruszeń.  

 

 

 34. Burza i zwierciadło / Krzysztof Mrowcewicz.- Kraków : Wydawnictwo Znak - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Naborowski, Daniel (1573-1640) , Podróże , Relacje 

międzyludzkie , Powieść epistolarna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Rok 1611, angielski dwór królewski i Daniel Naborowski – wędrowny medyk, który składa piękne wiersze. Tylko 

on jeden może wypełnić misję, od której zależy przyszłość polskiej korony. Przeciwności, jakie napotyka na swo-

jej drodze, zdają się mnożyć w nieskończoność. Alchemia, przepowiednie, duchy, czary, różokrzyżowcy, demony, 

widma i piękne empuzy! Spisek, zdrada, miłość, seks i śmierć! Niezwykła historia układająca się w epistolarny 

romans, nieznany naszej kulturze.  

 

 35. Chaos pierwszego poziomu / Mateusz Pakuła.- Kraków : Lokator, 2019. 

Pluton p-brane ; Chaos pierwszegi poziomu ; Cudowne mózgi braci Huxley.  

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dramat (rodzaj) 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

 

 

 36. Chochma / Svens Kuzmins ; z języka łotewskiego przetłumaczyła Agnieszka 

Smarzewska.- Gdańsk : Marpress Wydawnictwo, copyright 2022. 

(Bałtyk) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miasta małe , Postkomunizm , Opowiadania i nowele 

obyczajowe 

Sygnatura:  WG-inne 

Nowości:  2022-12 
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Rok 1992 w Chochmie, nadmorskim kurorcie na zachodzie Łotwy. Na placu Akacjowym zbierają się wszyscy 

mieszkańcy, by obejrzeć, jak z piedestału jest strącany pomnik Lenina. Tak zaczyna się opowieść o fikcyjnym 

miasteczku snuta ustami jej mieszkańców. Chochmy nie ma na mapie, a jednocześnie jest wszędzie tam, gdzie 

postkomunistyczna historia odcisnęła swoje piętno. Tutaj może zdarzyć się nawet najbardziej absurdalna rzecz,              

a przy tym wszystko jest prawdziwe i można by o tym przeczytać w codziennej prasie. Zebrane w tej książce hi-

storie to osobne opowiadania, które czytane razem tworzą zaskakującą powieść.  

 

 

 37. Chołod / Szczepan Twardoch.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunizm , Łagry (ZSRR) , Mężczyzna , Podróżnictwo , 

Przemoc , Społeczność odizolowana , Sztuka przetrwania , Tajemnica , Ucieczki 

więźniów , Więźniowie polityczni , Arktyka (region) , ZSRR , Powieść obyczajowa , 

Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

Wielka podróż przez Arktykę - ocean, łagry, miłość i przemoc. Pochodzący z Górnego Śląska Konrad Widuch jest 

weteranem Wielkiej Wojny, komunistą całym sercem oddanym rewolucji. Po wojnie razem z Karolem Radkiem 

wyjeżdża do sowieckiej Rosji i wciela w życie proletariacki porządek, walcząc w szeregach Konarmii w wojnie 

1920 roku. Rewolucja jednak pożera własne dzieci. Podczas czystek 1937 roku towarzysz Widuch jako „stary 

bolszewik” zostaje aresztowany, skazany i wysłany do łagru, z którego jednak ucieka i tak zaczyna się jego podróż 

przez śniegi, lody i tundrę. Uchodząc przed sowiecką sprawiedliwością w towarzystwie niewidomego wora w za-

konie i błatnej imieniem Ljubow, Widuch trafia w końcu do tajemniczej osady, nazywanej przez jej mieszkańców 

Chołodem. Żyją w niej oni zgodnie z rytmem surowej, polarnej natury, hodują renifery, polują na foki i niedź-

wiedzie, mówią swoim językiem i nigdy nie słyszeli o Stalinie.  Do czasu… "Chołod" jest opowieścią o rozcza-

rowaniu ideami. O losie jednostki rzuconej w wir historii i o chwili wytchnienia, jaką bohater znajduje poza cywi-

lizacją. Jest to jednak tylko chwila, albowiem rosyjski Behemot uparcie podąża śladem ex-towarzysza Widucha.   

 

 

 38. Claimed / Alicja Skirgajłło.- Gliwice : Editio Red - Helion : copyright 2021. 

(Romans mafijny / Alicja Skirgajłło ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przestępczość zorganizowana , Miłość , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Związek Holly i Declana rozkwita. Była agentka znalazła wreszcie ukojenie u boku przystojnego gangstera. Wy-

daje się, że pod wpływem uczucia także mafioso stał się innym człowiekiem. Sielanka? I tak, i nie. Kiedy zejdzie 

się do przestępczego podziemia, prędzej czy później należy oczekiwać kłopotów. A Joshua, młodszy brat Declana, 

to prawdziwy magnes na kłopoty. Bez dwóch zdań kłopoty kochają Joshuę. Z kolei on kocha Miley, chociaż                 

z całych sił stara się o niej zapomnieć. Ukojenia szuka, planując małżeństwo z Graziellą, piękną córką mafijnego 

bossa Abelarda. Brzmi jak recepta na katastrofę? Tak w każdym razie uważa Declan, usilnie odradzający młod-

szemu bratu ten związek. Tyle że dobre rady to ostatnie, na co Joshua zwraca uwagę w życiu. A Abelardo jest 

człowiekiem bezwzględnym i okrutnym, nawet jak na mafijne standardy. I bardzo kocha córkę.  
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 39. Co dwie głowy, to nie jedna / Anita Scharmach.- Radom : Lucky, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Nienawiść , Pisarze , Przyjaźń , Współdziałanie , 

Bieszczady (góry) , Gdynia (woj. pomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Gosia jest bestsellerową autorką powieści obyczajowych, Maria pisze poczytne kryminały. Nie konkurują ze sobą 

bezpośrednio, ale ich wzajemna niechęć jest dobrze znana w środowisku literackim, choć nikt nie wie, co jest jej 

źródłem. Kiedy nad zdawałoby się idealnym życiem Małgosi zbierają się czarne chmury, to współpraca z Marysią 

ma być rozwiązaniem problemów i sposobem na powrót na szczyt. Tylko czy to może się udać? Gosia wyrusza             

z ukochanej Gdyni w przepiękne Bieszczady, a ta podróż odmieni całe jej życie. Czy dawne przyjaciółki pokonają 

dzielącą je nienawiść? W jaki zagmatwany sposób przypomni im o sobie przeszłość? I komu przy okazji uda się 

znaleźć miłość?  

 

 

 40. Coraz mniej światła / Nino Haratischwili ; tłumaczenie Irena Dębek.- Kraków : 

Wydawnictwo Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przyjaźń , Transformacja systemu społeczno-

gospodarczego , Gruzja , ZSRR , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Rok 1987. Związek Radziecki trzęsie się w posadach. W Gruzji coraz wyraźniej słychać głosy nawołujące do od-

dzielenia się od wszechwładnego niegdyś olbrzyma. W zmieniającym się, ogarniętym chaosem, ale też tętniącym 

życiem Tbilisi dorastają cztery przyjaciółki: spragniona wolności, pełna życia Dina, rozsądna i pragmatyczna Ira, 

romantyczna Nene, siostrzenica najpotężniejszego przestępcy w mieście, oraz wrażliwa, wychowująca się bez 

matki Keto. Różni je niemal wszystko, łączą marzenia o miłości, akceptacji i lepszym życiu. W czasie burzliwych 

zmian politycznych i społecznych przyjaciółki dojrzewają, stają się kobietami, przeżywają pierwsze zauroczenia, 

muszą dokonywać trudnych wyborów. Ich przyjaźń wydaje się niezniszczalna – aż do dramatycznych wydarzeń, 

które na zawsze odmienią ich życie…  

 

 

 41. Coś nowego / Magdalena Winnicka.- Wrocław : Wydawnictwo Natios, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pływanie , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , 

Sportowcy , Trudne sytuacje życiowe , Smolec (woj. dolnośląskie, pow. wrocławski, 

gm. Kąty Wrocławskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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Coś, co wydaje się pewne, niekiedy możemy utracić w kilka chwil. Karolina miała wszystko: kochającego ojca, 

wspaniałego chłopaka - wschodzącą gwiazdę koszykówki - a przed sobą błyskotliwą karierę pływaczki. Jej życie 

było idealne, kochała je z całego serca. Po trzech latach nie ma już żadnej z tych rzeczy. Zamiast tego codziennie 

mierzy się ze wstydem, bólem, żalem oraz tęsknotą. Chowa się przed ludźmi. Straciła również wiarę w to, że cze-

ka ją jeszcze coś nowego - przyszłość, a nie wegetacja. Los jednak stawia na drodze Karoliny pewnego upartego 

mężczyznę, który wbrew jej woli postanawia się z nią zaprzyjaźnić. Dziewczyna wzbrania się ze wszystkich sił - 

Tych dwoje nie może przecież nic połączyć. Trudno znaleźć mniej pasujące do siebie osoby, zdaje się, że są idea-

lnymi przeciwieństwami. Żadne z nich jeszcze nie wie, że to dla obojga początek długiej podróży. Zaskakującej, 

bolesnej i... tak niespodziewanej. Zwłaszcza że przeszłość, która skrywa ich liczne sekrety, postanawia o sobie 

przypomnieć w najmniej oczekiwanym momencie.  

 

 

 42. Cuda wianki : nowe przygody Rodziny Koźlaków / Aneta Jadowska ; ilustracje 

Magdalena Babińska ; redakcja Joanna Mika.- Kraków : Wydawnictwo SQN, 2022. 

(Kronika rodziny Koźlaków / Aneta Jadowska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Koźlakowie (rodzina fikcyjna) , Czarownice i czarownicy , 

Kobieta , Rodzina , Kobieta , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

Te historie są jak Koźlaczki - ekstremalne. Ekstremalnie magiczne, urocze i rozrywkowe! Z rodziną Koźlaczek 

jedno jest pewne - nie będzie cicho, spokojnie ani skromnie. Chaos mieszka w ich szafach, zamęt wygląda zza 

rogu, przygoda łasi się do nóg jak kot. Od najmłodszej po najstarszą wystawiają cierpliwość Maliny na próbę                

i testują jej umiejętność ogarniania bałaganu. Bo Malina, najmniej magiczna i niepozorna, awansowała na pełno-

prawną rozwiązywaczkę problemów. A tych nigdy nie brakuje… Jednego dnia jej matka Aronia ląduje w areszcie, 

podejrzana o potrójne morderstwo. Innym razem spokojna zwykle Ruta niechcący wpada po uszy w… aferę 

narkotykową. Z kolei Lila Koźlak nawet zakupy przez internet potrafi zmienić w przygodę, o której będą śpiewać 

pieśni… No i jest jeszcze Narcyza ze swym gangiem Harpii… A pomysły mają naprawdę szalone! Malina Koźlak 

i jej niezwykła rodzina - pełna magii, ciepła, miłości i szajby - zaprasza Was na wycieczkę do Zielonego Jaru: 

małego miasteczka, w którym wszystko się może zdarzyć!  

 

 

 43. Cudze życie / Paweł Nowak.- Warszawa : Purple Book Wydawnictwo, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Akceptacja (postawa) , Geje , Poczucie winy , Próba 

samobójcza , Samotność , Tolerancja , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Grzegorza i Dorotę połączyła tragedia. Chcąc uciec od poczucia winy i ciągłych wyrzutów sumienia, żyją "cu-

dzym", a nie "swoim" życiem. Nie zdają sobie jednocześnie sprawy, że kluczem do odzyskania spokoju może być 

tylko poznanie prawdy o samych sobie oraz stawienie czoła okrutnej przeszłości. Życie jednak musi się w końcu  

o nich upomnieć, a zderzenie z rzeczywistością dla każdego będzie wyjątkowo bolesne.   
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 44. Cytoniczka / Brandon Sanderson ; przełożył Zbigniew A. Królicki.- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inwazja kosmitów , Kolonizacja kosmosu , Lotnicy wojskowi 

, Młodzi dorośli , Wojna lotnicza , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Życie Spensy jako pilota Sił Powietrznych Śmiałych było naprawdę niezwykłe. Okazała się jednym z najlepszych 

pilotów myśliwskich ludzkiej enklawy na Detritusie i uratowała jego mieszkańców przed zagładą z rąk Krelli - 

enigmatycznych obcych istot, które więziły ich tam od kilkudziesięciu lat. Później, aby zinfiltrować Zwierzchni-

ctwo - galaktyczny sojusz ciemiężący ludzkość - udała się do jego odległego o lata świetlne centrum dowodzenia, 

gdzie dowiedziała się o istnieniu galaktyki pełnej zamieszkanych planet. Teraz Zwierzchnictwo rozpoczęło szero-

ko zakrojoną kampanię wojenną. A Spensa poznała już efekty działania najgroźniejszej broni przeciwnika – wni-

kaczy, dysponujących tajemniczą mocą zdolną w mgnieniu oka zniszczyć całą planetę. Tylko że Spensa jest cyto-

niczką, która dzięki mutacji stawiła już czoło wnikaczowi i dostrzegła w nim coś dziwnie znajomego. Może jeśli 

zrozumie, jak działają te istoty, zdoła ocalić galaktykę…  

 

 

 45. Czarna ręka, zsiadłe mleko / Katarzyna Szaulińska.- Warszawa : Wydawnictwo 

Filtry, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Jak będzie wyglądało życie chłopca, który urodził się z czarną ręką w białej, polskiej rodzinie? A jak dorastanie 

księżyca, którego powiła samotna Polka? Czy można ocalić ciało rozrywane przez dwie zaborcze istoty - matkę            

u kresu życia i córkę, która wyrywa się na świat? I czy traumę po porodzie da się wyleczyć w nielegalnym klubie, 

gdzie niczym bohaterowie „Podziemnego kręgu” Davida Finchera, młode matki walczą ze sobą na pięści? Z jed-

nej strony hybrydy przedmieść, szemrane bazary i przybytki - jak pamiętamy: ulubione miejsca surrealistów -           

z drugiej sterylne gabinety psychiatrów i psychoterapeutów z ich pretensjami do normy. Świat Szaulińskiej, na 

pozór intymny i kameralny, imponuje rozległością. Autorka łączy sfery, które zwykle się nie spotykają, i stawia 

tezę, że większość granic, z tożsamościowymi na czele, to uzurpacja albo iluzja. A wszystko w scenerii kilku euro-

pejskich stolic, w tym najważniejszej dla autorki - Warszawy. Szaulińska odsłania czasem mroczne, czasem grote-

skowe i fantastyczne oblicze miasta i trudno się oprzeć wrażeniu, że ten rys naprawdę wzbogaca jego portret 

znany z rodzimej literatury. Znakomity debiut prozatorski cenionej poetki. Wielka pochwała swobody twórczej             

i wyobraźni, a zarazem manifest kobiecej siły i niezależności. 
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 46. Czarodziej / Colm Tóibín ; przełożył Jerzy Kozłowski.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mann, Heinrich (1871-1950) , Mann, Thomas (1875-1955) , 

Emigranci , Proces twórczy , Niemcy , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-irl. 

Nowości:  2022-12 

 

 

To opowieść o życiu artysty tułacza, a jednocześnie człowieka skrzętnie chroniącego swoją prywatność i najskry-

tsze pragnienia, o jego relacji z bratem Heinrichem, również pisarzem, z fascynującą żoną Katią i ekscentrycznymi 

dziećmi na tle dramatycznych wydarzeń XX wieku: dwóch wojen światowych, triumfu i upadku Hitlera i zimnej 

wojny. Tóibín, po mistrzowsku balansując na granicy między zmyśleniem a prawdą, fenomenalnie opisując intry-

gujący i misterny proces twórczy, od pierwszych źródeł inspiracji po skończone dzieło, zdejmuje postać pisarza            

z piedestału i ukazuje człowieka z krwi i kości, twórcę, ale przede wszystkim męża i ojca ze wszystkimi jego 

wzruszającymi lub zabawnymi słabostkami, pomyłkami i ułomnościami.  

 

 

 47. Czas namiętności / Beata Pawlikowska.- Warszawa : Słowo Pisane - Purple Book 

Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fantazje erotyczne , Kobieta , Kryzys wieku średniego , 

Podróże , Psychoterapeuci , Studenci , Egipt , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Powieść o miłości jednej z najpoczytniejszych polskich pisarek. Anna ma szre oczy, szare włosy i nie oczekuje 

niczego więcej od życia. Pracuje w klinice jako psycholog, stara się rozwikłać problemy z miłością i małżeństwem 

swoich pacjentów, nie zdając sobie sprawy z tego, że ona sama nigdy nie doświadczyła prawdziwej namiętności. 

Aż do pewnego dnia pod koniec maja, gdy wybucha w niej szalony ogień zmysłów. - Zobaczyłem cię na ulicy             

i pomyślałem, że jesteś najpiękniejszą kobietą na świecie - powiedział Adrian. To niemożliwe - pomyślała słabo. 

Jak ja mogę być najpiękniejszą kobietą na świecie? Anna poczuła łzy pod powiekami. To przecież nieprawda, to 

niemożliwe, ja mam pięćdziesiąt sześć lat i nawet nie używam makijażu! Wyjaśnij mi to!  - Wszystko w tobie jest 

piękne. Twoja mądrość, dobroć i gotowość do niesienia pomocy, twoja szlachetna twarz i szarozielone oczy, twoje 

dłonie i stopy, mokra skóra kiedy wychodzisz z wody i… I twoje nieśmiałe truskawkowe usta, którymi scałowu-

jesz mój lęk i wszystko, co dotychczas nas rozdzielało. I to jak napinają się muskuły twoich męskich ramion,                

w których tracę oddech i chcę zostać na zawsze. I to jak zakwita we mnie milion przebudzonych niezapominajek, 

które wydaje się, że czekały na ciebie przez sto uśpionych lat.  

 

 48. Czas śmierci / Mark Billingham ; przełożył Robert P. Lipski.- Warszawa : Burda 

Publishing Polska, copyright 2016. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Thorne, Tom (postać fikcyjna) , Uprowadzenie , Anglia 

(Wielka Brytania) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-12 
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Małym miasteczkiem Polesford, w którym dorastała funkcjonariuszka Helen Weeks, wstrząsa tragedia - zaginięcie 

dwóch nastolatek. Helen wraz z detektywem Thorne’em przybywa po latach w rodzinne strony, by odkryć prawdę 

o uprowadzeniach. Podczas gdy mieszkańcy i media domagają się krwi aresztowanego Stephena Batesa, Thorne 

nabiera przekonania, że policja zatrzymała niewinnego człowieka, a prawdziwy morderca wciąż jest na wolności. 

Niezłomny detektyw postanawia udowodnić, że zaszła pomyłka w policyjnym śledztwie. W miasteczku nadal czai 

się bezlitosny, ale inteligentny morderca, który robi wszystko, by uniknąć kary. Thorne po raz kolejny musi zmie-

rzyć się z przeciwnikiem o wiele sprytniejszym niż zwykli przestępcy.  

 

 

 49. Czaszkowiercy / Brian Staveley ; przełożył Jerzy Moderski.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2018. 

(Kronika Nieciosanego Tronu / Brian Staveley ; t. 0.5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kapłanki , Miłość , Obrzędy przejścia , Zabójstwo , Powieść , 

Fantasy 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Pyrre Lakatur, jako wierna wyznawczyni boga śmierci, nie uważa się za morderczynię, tylko kapłankę. Aby jed-

nak zostać nią oficjalnie, musi przejść ostateczną Próbę: zabić siedem osób, które opisuje starożytna pieśń. Wśród 

nich ma się znaleźć człowiek, „który sprawił, że twój umysł i ciało miłością się rozśpiewały”. Pyrre zaś nie jest 

pewna, czy kiedykolwiek kogoś kochała. Jeśli jednak się nie zakocha i nie złoży ukochanej osoby w ofierze, nie 

zaliczy Próby. A Pyrre nie cierpi przegrywać. Tak rozpoczyna się jej podróż do miasta dzieciństwa tropem jedy-

nego mężczyzny, który kiedyś zdołał poruszyć jej serce… Musi tam stawić czoło nie tylko wymaganiom Próby, 

ale też strasznym wspomnieniom i mrocznemu kultowi okrutnych bóstw.  

 

 

 50. Czego pragnie mężczyzna / Sabrina Jeffries ; przełożyła Anna Pajek.- Warszawa : 

Wydawnictwo Bis, 2016. 

(Książęcy detektywi / Sabrina Jeffries) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Osoby zaginione , Prywatni detektywi , 

Rodzeństwo , Śledztwo i dochodzenie , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Maximilian Cale, książę Lyons, przyzwyczaił się do myśli, że jego porwany przed laty brat nie żyje. Gdy słynny 

dętektyw Tristan Bonnaud twierdzi co innego, Max chce się z nim spotkać. Drzwi otwiera mu jednak siostra dęte-

ktywa, Lisette, i informuje, że Tristan zniknął... Czy piękna dziewczyna mówi prawdę, czy też działa w zmowie              

z bratem? Sprytna Lisett w obawie, że niechęć potężnego księcia może zniszczyć Tristanowi karierę, przekonuje 

Maksa do wspólnej wyprawy do Paryża, której celem dla obojga ma być odnalezienie braci. Tę eskapadę jednak 

szybko przenika pożądanie, a dwoje podróżników odkrywać będzie nie tylko zagadki przeszłości, ale też taje-

mnice własnego serca.  
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 51. Czerwono mi / Alek Rogoziński.- Warszawa : Skarpa Warszawska, 2021. 

(Róża Krull na tropie / Alek Rogoziński) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Róża Krull (postać fikcyjna) , Krajowy Festiwal Piosenki 

Polskiej (Opole) , Czarny humor , Konkursy i festiwale muzyczne , Piosenkarze , 

Pisarze , Show business , Opole (woj. opolskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Ten festiwal w Opolu miał być wyjątkowy. I był! Tyle że niekoniecznie z powodu atrakcji, jakie zaplanowali jego 

organizatorzy... Kiedy już w czasie pierwszej festiwalowej próby opolski amfiteatr zamienia się w scenę zbrodni,  

a potem kolejni artyści, biorący udział w konkursie o Grand Prix, stają się ofiarami zamachów, prawie wszyscy 

uczestnicy imprezy mają w głowie tylko jedną myśl: „Czy teraz kolej na mnie?” Kto chce wysłać gwiazdy polskiej 

muzyki do Alei Zasłużonych na Powązkach? Dlaczego ofiarami stają się artyści, które mają w repertuarze pio-

senkę „Zielono mi”? I jak daleko można się posunąć, aby zdobyć rozgłos i fortunę? „Czerwono mi” to dwudziesta 

powieść Alka Rogozińskiego, autora łączącego w swojej twórczości klasyczne fabuły kryminalne z dużą dawką 

czarnego humoru.  

 

 

 52. Cztery muzy / Sophie Haydock ; z angielskiego przełożyła Izabela 

Matuszewska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

(Seria Butikowa Albatrosa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Schiele, Egon (1890-1918) , Kobieta , Malarze austriaccy , 

Modelki i modele , Austria , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-12 

 

Wiedeń, początek XX wieku. Miasto jest stolicą sztuki. Kwitnie w nim życie towarzyskie i artystyczne, rodzą się 

nowe, przełomowe idee. Wszystkie oczy zwrócone są na Gustava Klimta, bo to on wyznacza trendy w sztuce. Do 

czasu, gdy powszechną ciekawość wzbudza jego protegowany, skandalista Egon Schiele. Każda z czterech kobiet 

z jego otoczenia będzie miała do opowiedzenia własną historię… ADELE: pochodząca z burżuazyjnej wiedeńskiej 

rodziny, namiętna, gwałtowna, uparta; buntująca się przeciwko ograniczeniom swojej klasy i tęskniąca za wolno-

ścią. GERTRUDE: siostra początkującego kontrowersyjnego artysty Egona Schielego, porywcza, zdecydowana, 

zaborcza, tęskniąca za ekscytującym życiem z dala od rodzinnego domu. VALLY: zdeterminowana, niezależna, 

dumna modelka znanego artysty Gustava Klimta, która wydobyła się z ubóstwa i wytycza dla siebie nową, śmiałą 

ścieżkę. EDITH: cicha, konwencjonalna i lojalna (czy aby na pewno?) młodsza siostra Adele, pozostająca w jej 

cieniu i niewiedząca jeszcze, jaką kobietą mogłaby się stać. Cztery płomienie; cztery dzikie, rozpalone serca, które 

pragną, by poznał je świat. Każda z nich, na innym etapie swojego życia, stanie się muzą charyzmatycznego, choć 

kontrowersyjnego artysty Egona Schielego. Ale gdy Europa stanie na krawędzi wojny, jeden akt zdrady odmieni 

wszystko.  
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 53. Czwarte życie / Ludwik Loren.- Warszawa : WasPos, copyright 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Awans społeczny , Elita społeczna , Miasto-państwo , Utopia 

, Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

"Czwarte życie" debiutancka powieść Ludwika Lorena, to rozgrywająca się na przełomie XIX i XX wieku historia 

o wielkich nadziejach, wielkich ideach, wielkich pieniądzach… i rzuconych pomiędzy to wszystko całkiem ma-

łych ludziach. Spotkanie, do którego nigdy nie powinno było dojść, prowadzi do umowy, której nigdy nie należało 

zawierać. Nowe możliwości oznaczają nowe wyzwania, nowe wyzwania zaś - powodzenie, ale i zobowiązania, 

którym niełatwo będzie sprostać. A kiedy kobieta z przyszłością i mężczyzna z przeszłością spotykają się w teraź-

niejszości, mgliste plany i przemilczane wspomnienia wyznaczają niejasną granicę zaufania, której przekroczenie 

może skończyć się rozlewem krwi. Wszystko to - i znacznie więcej - zatopione w baśniowej atmosferze położo-

nego nad oceanem miasta, które miało stać się pierwszą urzeczywistnioną utopią, ale skończyło jako kolejny nie-

udany raj na ziemi przypominający jego twórcom, co ludzka natura potrafi zrobić z wzniosłymi ideami. Za kulisa-

mi tego przedstawienia kryje się jednak ktoś jeszcze. Ktoś, kto niezauważenie pociąga za sznurki i szampańsko się 

przy tym bawi. Ktoś… albo coś.  

 

 

 54. Dama / Dagmara Andryka.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 

2022. 

(Anna Maria Kier / Dagmara Andryka ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Osoby zaginione , Prywatni detektywi , Warszawa 

(woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Anna Maria Kier, była warszawska policjantka stopniowo odkrywająca niebezpieczną rodzinną historię, i Wanda 

Lechicka, specjalistka od cyberprzestępczości, niezbyt radząca sobie w życiu offline - ten silny kobiecy duet za-

kłada agencję detektywistyczną, która podejmuje się najtrudniejszych zadań. Każdy tom jest osobną zagadką kry-

minalną, której wątki przeplatają się z prywatnym życiem bohaterek. "Dama" to trzeci po "Królu" i "Asie" tom 

tetralogii "Anna Maria Kier". Ostatni tom, "Walet", jest w przygotowaniu. Do agencji detektywistycznej zgłasza 

się kobieta, której kilka lat wcześniej zaginęła córka. Matka podejrzewa byłego męża, ponieważ dawniej znęcał się 

nad rodziną, a tuż po zaginięciu dziecka obnosił się z dużą gotówką. Niczego mu wtedy nie udowodniono, teraz 

jednak pojawił się kolejny ślad - znalazły się klucze, które feralnego dnia były w wózku dziewczynki. Śledztwo 

jest trudne, powrót do przeszłości nie daje żadnej odpowiedzi, dopóki… nie dochodzi do zniknięcia kolejnego 

dziecka.   
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 55. Dar krwi = Dowry of blood / S. T. Gibson ; tłumaczenie Bartosz Czartoryski.- 

Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dracula (postać fikcyjna) , Arystokracja , Kobieta , Miłość , 

Pożądanie , Średniowiecze , Wampir (stworzenie fantastyczne) , Tajemnica , 

Toksyczne związki , Trójkąt miłosny , Powieść , Fantastyka , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

"Nadszedł czas, by wybrać nowy dom, zapuścić korzenie i raz jeszcze zbudować nasze małe imperium z krwi                

i złota". Dar krwi to liryczna i marzycielska reinterpretacja opowieści o narzeczonych Draculi, historia o pożą-

daniu, obsesji i emancypacji. Ocalona od śmierci przez tajemniczego nieznajomego, Constanta ze średniowie-

cznej wieśniaczki została wyniesiona do rangi małżonki godnej nieumarłego króla. Lecz gdy Dracula wciąga            

w sieć pożądania i fałszu przebiegłą arystokratkę i głodującego artystę, Constanta uświadamia sobie, że jej 

ukochany zdolny jest do okropnych rzeczy. Znajdując ukojenie w ramionach małżonków rywalizujących o jego 

względy, zaczyna odkrywać mroczne sekrety ich męża. Kiedy na szali jest życie wszystkich, których kocha, 

Constanta musi wybrać między swoją wolnością a miłością do męża. Ale więzi wykute krwią może zerwać 

jedynie śmierć. Piękna, uwodzicielska i pełna mroku!  

 

 

 56. Detektyw i złodziejka / Melisa Bel.- Wrocław : [Izabela Rybak], 2022. 

(Co za para / Melisa Bel ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biżuteria , Kradzież , Prywatni detektywi , Złodzieje , Londyn 

(Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Poppy Hart, młoda dziewczyna o wyglądzie niewinnego aniołka, ma niezwykłą zdolność do opróżniania ludzkich 

kieszeni. Chcąc zrobić pożytek ze swego talentu, postanawia poszukać detektywa, któremu zaproponuje współ-

pracę. A któż dorównałby sprytem najlepszej złodziejce w mieście? Tylko okryty mgiełką tajemnicy "człowiek 

cień", który stroni od ludzi, a "aniołki" posyła do piekła jednym spojrzeniem. Harry Graves, dojrzały mężczyzna  

o silnej osobowości, nie zamierza zmieniać swoich metod dla ładnej buzi. Do czasu, aż Poppy ośmieli się ukraść 

ważny dla niego list...  

 

 

 57. Diabelski hrabia / Melisa Bel.- Lublin : [Izabela Rybak], 2020. 

(Niepokorni / Melica Bel ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Małżeństwo , Wdowieństwo , Zawód miłosny , 

Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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Jocelyn zna hrabiego Winstona od dziecka. Nie wie, że ten mroczny mężczyzna był w niej niegdyś zakochany. 

Kiedy wychodzi za mąż za jego kuzyna, Edwarda Ashtona, hrabia, nie mogąc przestać o niej myśleć, zaciąga się 

na front. Kilka lat później mąż dziewczyny umiera, zostawiając po sobie jedynie ogromne długi i list, w którym 

nakazuje żonie szukać pomocy właśnie u lorda Winstona. Gdy lady Ashton zjawia się w ponurej rezydencji hra-

biego, ledwie go rozpoznaje w demonicznej, barczystej postaci o przeszywająco zimnym wzroku. Zdana na jego 

łaskę nie rozumie napięcia, jakie zaczyna się między nimi rodzić. Tymczasem na scenie pojawia się oszałamiająco 

przystojny baron, który jest gotów ofiarować jej wszystko, czego kiedykolwiek pragnęła…  

 

 

 58. Diabeł wcielony / Loretta Chase ; przełożyła Ewelina Kowalczyk-Kurzaj.- 

Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2019. 

(Rozpustnicy / Loretta Chase ; [4]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Northamptonshire (Wielka Brytania ; 

hrabstwo) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Książę Ainswood, dostał od losu wszystko – tytuł, bogactwo i szatańską urodę – tymczasem jego życiowym celem 

stało się trwonienie tych darów. Nieokiełznany, dziki i nieprzewidywalny, zmierza ku zatraceniu aż do dnia, gdy 

na jego drodze pojawia się piękna i odważna Lydia Grenville. W świecie jej wartości nie ma miejsca dla takich 

zepsutych dżentelmenów jak Ainswood. Ten jednak nie byłby sobą, gdyby nie podjął wyzwania, zwłaszcza jeśli 

rękawicę rzuca mu atrakcyjna kobieta wiecznie pakująca się w niebezpieczeństwo.  

 

 

 59. Dla Rouenny / Sigrid Nunez ; z angielskiego przełożyła Dobromiła Jankowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Pauza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Pamięć autobiograficzna , Pielęgniarki i 

pielęgniarze , Pisarze , Przyjaźń , Szpitale wojskowe , Trauma , Wojna w Wietnamie 

(1955-1975) , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Wietnam , Powieść obyczajowa , 

Powieść psychologiczna , Powieść wojenna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Bezimienna narratorka, pisarka mieszkająca na Manhattanie, otrzymuje list od Rouenny Zycinski, zapomnianej 

koleżanki z osiedla na Staten Island, gdzie obie mieszkały w dzieciństwie. Pod koniec lat sześćdziesiątych Rouen-

na służyła w armii amerykańskiej, pracując jako pielęgniarka na wojnie w Wietnamie, teraz zaś - o czym wspomi-

na niespodziewanie po kilku piwach wypitych w hinduskiej restauracji - chce, by ktoś pomógł jej opisać tamte 

wydarzenia. Narratorka najpierw odrzuca propozycję, wysłuchuje jednak opowieści i odnawia dawną znajo-

mość… czy zdecyduje się pomóc Rouennie? Znany z wcześniej wydanych po polsku książek autorki portret 

kobiecej przyjaźni przekształca się tutaj w niepokojącą analizę indywidualnego i narodowego wstydu, który 

Amerykanie próbowali wyprzeć lub zignorować. Druga część książki to opowieść o tym, jak wojna zmieniła Rou-

ennę, jak kazała jej pospiesznie dorosnąć i pomogła ukształtować myśli oraz przekonania na resztę życia. Ele-

gancka i nieznająca strachu proza Nunez jest hołdem oddanym kobietom walczącym na wszystkich wojnach - nie 

tylko z bronią w ręku. To również fragment historii Ameryki i dwóch jakże różnych kobiet, których losy po wielu 

latach się łączą.  
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 60. Długie beskidzkie noce / Izabela Skrzypiec-Dagnan.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Tajemnica , Trudne sytuacje życiowe , Wybory 

życiowe , Beskidy (góry) , Powieść obzcyajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Mam inne tempo sklejania się w całość. Wiem, że muszę zrobić to sama. Nikt mnie nie uleczy, jeśli ja sama siebie 

nie uzdrowię. Nawet po najdłuższej nocy nadchodzi wreszcie świt. Późną jesienią Jaśmina Mazur wraz z dwójką 

dzieci powraca do domu w Beskidach. Mimo że z tym miejscem wiąże się wiele bolesnych wspomnień, kobieta 

liczy na to, że właśnie tu uda jej się ułożyć życie na nowo. Minął ponad rok od odejścia jej ukochanego i Jaśmina 

czuje, że czas rozpocząć kolejny rozdział. Trudne doświadczenia nie dają jednak tak łatwo o sobie zapomnieć. 

Targana skrajnymi nastrojami, gubiąca się w domysłach, Jaśmina walczy, by wreszcie stanąć na nogi. Dla swoich 

synów, a przede wszystkim dla siebie. A wszystko to w malowniczej górskiej okolicy, z nowo poznanymi ludźmi 

u boku.  

 

 

 61. Do ostatniej kości / Camille DeAngelis ; przełożył Jarosław Mikos.- Warszawa : 

Poradnia K, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Kanibalizm , Nastolatki , Niedostosowani 

społecznie , Podróże , Relacja romantyczna , Relacje międzyludzkie , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść , Horror 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

A czego Ty pragniesz? I czego się boisz? Maren Yearly nie tylko łamie serca, ona je pożera. Do ostatniej kości 

jest horrorem, który prowokuje, wstrząsa, pochłania. To przede wszystkim jednak historia o głodzie miłości            

i akceptacji. Love story na miarę XXI wieku. Porzucona przez rodzinę nastoletnia kanibalka Maren wyrusza                

w podróż po Ameryce. Zabiera ze sobą trochę pieniędzy i kilka książek, ale też dręczące wspomnienia i swój 

nienasycony głód. W drodze poznaje chłopaka. Pociągający i tajemniczy Lee widzi Maren taką, jaka jest. Bo i on 

jest kimś takim jak ona. Przy nim Maren nie czuje się już tak bardzo samotna i przerażona. Dalej jadą razem, para 

wyrzutków skazanych na ukrywanie się przed ludźmi i… ich zjadanie. We dwójkę Maren i Lee są silni i nie-

tykalni. Ale czy ta więź i bezwarunkowa miłość ocali ich przed samymi sobą i światem, do którego nie należą?  

Do ostatniej kości to oryginalny horror i inteligentnie poprowadzona powieść grozy, która jest jednocześnie 

przejmującą opowieścią o dojrzewaniu, poszukiwaniu miłości i akceptacji. Książka wytrąca ze strefy komfortu. 

Autorka stawia w nim ciekawe pytania na temat tabu, przymusu i pożądania. Nic dziwnego, że historią młodych 

kanibali szybko zainteresowało się kino.  

 62. Dobra rodzina / Katarzyna Troszczyńska.- Warszawa : Wydawnictwo Mięta, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miasta małe , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Rodzeństwo 

, Zabójstwo , Toksyczne związki , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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Opowieść inspirowana prawdziwą historią. W 2006 roku w niedużej miejscowości ginie dziewczyna. Trzy dni 

później, w lesie, zostają odnalezione jej nagie zwłoki. Przyjaciele, lokalna społeczność, a przede wszystkim 

rodzina są wstrząśnięci. Tym bardziej że podejrzenie szybko pada na młodszą siostrę zamordowanej, Berenikę,               

i jej chłopaka. Rodzice nie wierzą w winę swojego dziecka, zrobią wszystko, żeby córka nie trafiła do więzienia. 

Czy Berenika jest niewinną ofiarą, bezwzględną morderczynią, a może działała pod wpływem silnych emocji? Kto 

inny może być winny śmierci jej siostry? Katarzyna Troszczyńska sięgnęła do akt sądowych, aby odtworzyć 

historię rodzinnego dramatu. Szczęścia, które skończyło się niespodziewanie. Walki o uniewinnienie i nadziei, że 

nawet po tak strasznych wydarzeniach rodzina wciąż może być całością.  

 

 

63. Dom / Rafał Cichowski.- Białystok : Mova, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Powroty , Tożsamość osobista , Polska , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Mocna, bezpardonowa opowieść o emocjach biorących górę nad zdrowym rozsądkiem i powrotach do domu, 

który pod naszą nieobecność nagle stał się zupełnie obcy. Czaja ma wszystko - karierę w obiecującym start-upie, 

kochającą dziewczynę i pełen spokój umysłu. Splot nieoczekiwanych wydarzeń sprawia, że kolejne filary w jego 

życiu przewracają się jak domino. Zmuszony do powrotu w rodzinne strony konfrontuje się ze światem, od 

którego próbował uciec i o którym jednocześnie nigdy nie mógł zapomnieć. Teraz u boku najlepszego przyjaciela 

z dzieciństwa wyrusza w nową podróż, dzięki której odzyska utraconą część siebie lub straci wszystko. Cichowski 

wsadza nas do auta pędzącego 200 kilometrów na godzinę przez ulice małych miast, opowiadając po drodze 

fascynującą historię o poszukiwaniu siebie. W tym świecie młodzieńcza radość życia miesza się z nostalgią i tę-

sknotą za utraconym czasem. Bez przebierania w środkach pokazuje, do czego posuwa się dorastające pokolenie 

odarte ze złudzeń, i szuka nadziei w miejscach, do których strach zaglądać nawet za dnia.  

 

 

 64. Dom na Riwierze / Natasha Lester ; z języka angielskiego przełożyła Emilia 

Skowrońska.- Warszawa : Słowne z Uczuciem - Burda Media Polska, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Kradzież dzieł 

sztuki , Ruch oporu , Sekrety rodzinne , Francja , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Saint-Jean-Cap-Ferrat (Francja) , Powieść 

Sygnatura:  WG-austral.  

Nowości:  2022-12 

 

Poznaj sekret domu na Riwierze i historie dwóch niezwykłych kobiet. PARYŻ, 1939. Éliane Dufort mieszka                

w stolicy Francji razem z rodzicami, którzy prowadzą małą restaurację, starszym bratem i czterema młodszymi 

siostrami. Éliane kocha sztukę, pracuje na pół etatu w Luwrze i marzy, by zostać artystką. Wkrótce jednak nadcho-

dzi wojna, Paryż wpada w ręce nazistów, a świat staje się miejscem pełnym grozy i smutku. Éliane – zatrudniona 

przez Niemców jako pomoc w muzeum – zaczyna prowadzić niebezpieczną grę: razem z kustoszką Rose Valland 

sporządza rejestr skradzionych dzieł sztuki, szyfruje notatki i przekazuje ważne informacje ruchowi oporu. Nie 

jest jednak pewna, komu może zaufać… Czy może wierzyć ukochanemu mężczyźnie,  który  już  raz  ją  zawiódł? 
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OBECNIE. Chcąc zapomnieć o tragedii, która pogrążyła jej życie w chaosie, Remy Lang udaje się do odziedzi-

czonego w tajemniczy sposób domu na Riwierze. Przypadkowo odkrywa katalog dzieł sztuki skradzionych pod-

czas II wojny światowej i jest zdumiona, gdy znajduje w nim obraz, który wisiał na ścianie jej sypialni w dzieci-

ństwie. Jakie sekrety kryje przeszłość Remy? I w jaki sposób łączą się one z historią Éliane? Jaką rolę w historii 

obu kobiet odegra malowniczy dom na Riwierze?  

 

 

 65. Drobiazgi takie jak te / Claire Keegan ; przełożył Krzysztof Cieślik.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Magdalenki od Pokuty , Pralnie , Praca przymusowa , Zakłady 

poprawcze i wychowawcze , Zakony żeńskie , Irlandia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-irl.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Bill Furlong od dziecka mieszka w niewielkim irlandzkim miasteczku, pracuje jako handlarz węglem, ma żonę 

oraz pięć córek. Czasy są trudne, dlatego Bill stara się robić swoje i nie mieszać się w cudze sprawy. Jak każdy            

w okolicy, słyszał plotki krążące o siostrach magdalenkach, które prowadzą przyklasztorną pralnię. Zakonnice 

zawsze jednak płacą mu na czas, dlatego tuż przed Bożym Narodzeniem 1985 roku Bill jedzie zawieźć im opał. 

To, co zobaczy za murami klasztoru, głęboko nim wstrząśnie. Musi zdecydować, czy potrafi to zignorować, czy 

zareaguje, burząc tym samym spokój swojej rodziny. Claire Keegan jest mistrzynią krótkiej formy. Z zaledwie 

kilku słów buduje cały świat, tworząc uniwersalną opowieść o krzywdzie i życzliwości, o ludzkiej dobroci i mil-

czącym przyzwoleniu na zło. Z empatią pochyla się nad tym, co najłatwiej przeoczyć, i nad tymi, których naj-

trudniej usłyszeć. To również głos w sprawie wstrząsających wydarzeń, do jakich dochodziło w klasztorach sióstr 

magdalenek w Irlandii, w których zajmowano się „upadłymi kobietami”. Drobiazgi takie jak te to poruszająca 

opowieść o codziennych aktach dobroci, które nieraz wymagają od nas największej odwagi, oraz o drobnych 

decyzjach, które składają się na nasze życie.  

 

 

 66. Drogie dziecko / Marula Liu ; z chińskiego przełożyła Agata Chyla.- Warszawa 

: Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Antologia , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-inne 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Ten zbiór opowiadań Maruli Liu (Liu Zijie) utalentowanej tajwańskiej scenarzystki i pisarki  jest początkiem 

nowego kierunku w jej twórczości, która dotychczas kojarzyła się raczej z eseistyką. Jako kobieta nowoczesna, 

autorka oddaliła się od wzorca z ubiegłego wieku, kiedy pisarze nieuchronnie musieli uwzględniać w swej twór-

czości wiele tradycyjnych tematów, zakazów i narzuconych form. Marula Liu ogłosiła nadejście nowej ery w lite-

rackim świecie Tajwanu. Dzisiejsze społeczeństwo jest otwarte, seks przedmałżeński i konkubinat to już nie 

tematy tabu, małżeństwo stanowi tylko prawną gwarancję dla dziecka w łonie matki... ale czy cel urodzenia 

dziecka nie powinien mieć dla współczesnej kobiety głębszego znaczenia? Marula Liu ma dar opowiadania 

historii. Jej narrację cechuje unikalny styl, ubarwiony pojawiającymi się od czasu do czasu metaforami – schlud-

nymi, ostrymi i zaskakującymi. Jej pisarstwo jest czyste, niezagmatwane, w kilku słowach  wprowadza  czytelnika 
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w konkretną sytuację. Do opisu relacji między mężczyzną a kobietą autorka przyjmuje postawę dystansu i obo-

jętności. Nawet opisując sceny seksu, nadal odgrywa rolę przechodnia, przypadkowego świadka. Marula Liu 

patrzy z góry na obłudnych, tchórzliwych i nieodpowiedzialnych mężczyzn. Każda historia jest jak intrygujący                 

i miejscami zabawny spektakl z momentem kulminacyjnym. I dopiero pod koniec lektury zdajemy sobie sprawę, 

że kluczem do każdej z tych opowieści jest nasza mała, a jednak wielka, wstydliwa i wspaniałomyślna, absurdalna 

i piękna miłość. Marula Liu jest głosem tajwańskich kobiet XXI wieku. Posłuchajmy tego głosu.  

 

 

 67. Druga szansa, czasem trzecia / Hanna Bilińska-Stecyszyn.- Warszawa : Silver 

Oficyna Wydawnicza, 2022. 

(Duży Wygodny Druk) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dorosłość , Kobieta , Przemijanie , Studenci , Wybory 

życiowe , Życie akademickie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

Jak mówi Basia, jedna z dwóch głównych bohaterek tej powieści, „Miłość to jest kruchy skarb, o który bardzo 

trzeba dbać”. Niby to prawda oczywista, a jednak nie zawsze o niej pamiętamy. Na szczęście nawet po życiowych 

zakrętach los często ma do zaoferowania drugą szansę. Tylko nie wolno jej zmarnować! A co zrobić z trzecią 

szansą, gdy i taka pojawi się na naszej drodze? Akcja najnowszej powieści Hanny Bilińskiej-Stecyszyn zaczyna 

się w latach siedemdziesiątych, gdy Basia i Ala są studentkami, a przed nimi jest całe życie. Ich historie splatają 

się dopiero pod koniec książki i to w niezwykłych okolicznościach. Autorka mistrzowsko rysuje obrazki z czasów 

swojej i ich młodości. Akademiki, papierosy sporty, DDR i zielone sztruksy, pociągi tak zapchane, że konduktor 

nie może się przecisnąć… A potem przeskok do współczesności i nowe wyzwania. Dla jednych spowolnienie, dla 

innych pęd i pogoń za pracą, a przede wszystkim internet, który odkrywa największe zagadki…  

 

 

 68. Duchy nocy wigilijnej / wybór i opracowanie Tadeusz Zysk ; przekład Tomasz 

Bieroń, Jerzy Łoziński, Janusz Ochab, Ewa Skórska.- Poznań : Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchy , Tajemnica , Nawiedzone domy , Antologia , 

Opowiadania i nowele grozy 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Antologia klasycznych opowieści o duchach. Święta to magiczny czas, któremu od zawsze towarzyszyła atmos-

fera niesamowitości. W długie zimowe wieczory, gdy za oknem szaleje zamieć, szczególnie chętnie sięgamy po 

historie o tajemnicach, duchach, zjawach i nawiedzonych domach. I właśnie takie utwory znalazły się w tym zbio-

rze, przeznaczonym zarówno dla miłośników opowieści z dreszczykiem, jak i dla każdego, kto nie wyobraża sobie 

świąt bez wciągającej książki. Antologia zawiera opowiadania zarówno  popularnych wiktoriańskich pisarzy, 

takich jak Jerome K. Jerome i Ellen Wood, jak i mniej znanych  autorów, m.in. A.M. Burrage’a i Catherine Ann 

Crowe, a także utwory Jana Barszczewskiego oraz Aleksandra Bestużewa. Lektura tych opowieści przeniesie 

czytelnika w dawne czasy i zabierze w niesamowitą podróż po świecie duchów i tajemniczych zjawisk. Antologia 

zawiera opowiadania zarówno popularnych wiktoriańskich pisarzy, takich jak Jerome K. Jerome i Ellen Wood, jak 

i mniej znanych autorów, m.in. A.M. Burrage’a i Catherine Ann Crowe, a także utwory Jana Barszczewskiego 

oraz Aleksandra Bestużewa.  
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 69. Dusza granicy / Matteo Righetto ; przekład z języka włoskiego Tomasz Kwiecień.- 

Sopot : Smak Słowa, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przemytnictwo , Rodzina , Tytoń , Uprawa roślin , Brenta 

(Włochy) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Nevada. To nie amerykańska pustynia, ale miejsce położone nad doliną rzeki Brenty w północnej części regionu 

Wenecji Euganejskiej. Tam mieszka rodzina De Boerów. To ziemia otoczona surowym lasem, gdzie nawet domy 

stawiane są na stromych zboczach. Są ostatnie lata dziewiętnastego wieku, a De Boerowie, utrzymujący się z upra-

wy Nostrano del Brenta, bardzo cenionego gatunku tytoniu, żyją ze świadomością, że jedynie milczący i pełen 

szacunku sojusz między ludźmi a dziką naturą pozwala im przetrwać. Głową rodziny jest Augusto, człowiek 

małomówny, niestrudzony pracownik, zdolny usłyszeć głos lasu i rozumieć świst wiatru. Taką samą dziką naturę 

ma Jole, jego najstarsza córka, bezgranicznie kochająca konie. Dochody z uprawy tytoniu nie wystarczają, aby 

rodzina mogła godnie żyć. Dlatego Augusto postanawia przedostać się przez nieodległą granicę, aby przemycić 

nadwyżkę zbiorów do Austrii. Droga prowadzi niedostępnymi ścieżkami, przez pozornie niemożliwe do pokona-

nia przeszkody, w nieustannym zagrożeniu atakiem dzikich zwierząt, napaścią rozbójników i aresztowaniem lub 

postrzeleniem przez straż graniczną. Jole ma piętnaście lat, gdy ojciec postanawia, że czas zabrać ją ze sobą:                

w rodzinie ktoś jeszcze musi znać tę trasę. Nie minie wiele czasu, kiedy okaże się, że dziewczyna będzie musiała 

wyruszyć w tę samą drogę jeszcze raz, ale samotnie. Jole wkroczy ponownie w ten surowy świat, by dostarczyć na 

drugą stronę granicy swój cenny ładunek i odkryć, jaki los spotkał jej ojca, który trzy lata wcześniej nie powrócił  

z przemytniczego szlaku.  

 

 

 70. Dużo miłości / Agnieszka Olejnik.- Poznań : Wydawnictwa Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Nastolatki , Ojcowie i córki , 

Przedsiębiorcy , Rodzina , Zdrada małżeńska , Rozstanie , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

A gdyby do każdej potrawy dodać szczyptę miłości? Od pewnego pamiętnego poranka nic w życiu Bożydara nie 

jest takie jak dawniej. Rozstanie z żoną, przeprowadzka, kłopoty z dorastającą córką, a na dokładkę problemy ze 

zdrowiem… Co jeszcze może pójść nie tak? W dodatku zbliżają się święta Bożego Narodzenia - pierwsze od cza-

su, gdy życie rodzinne roztrzaskało się w drobny mak. Bożydar postanawia jednak, że stawi czoła temu wyzwaniu. 

Wszystko będzie jak trzeba: tradycyjne potrawy, kolędy, zapachy i dekoracje. W rogu pokoju stanie choinka,                 

a pod nią pojawią się prezenty… Czy to się może udać? Czy kawaler z odzysku da sobie radę z przygotowaniem 

wigilii? A może ten magiczny czas przyniesie mu znacznie więcej darów, niż mógłby sobie wymarzyć?  
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 71. Dwudziesta trzecia / Beata i Eugeniusz Dębscy.- Wydanie 2., poprawione.- 

Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tomasz Winkler (postać fikcyjna) , Dziadkowie i wnuki , 

Policjanci , Przedsiębiorcy , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Był gliniarzem. I to dobrym gliniarzem. Jedynym jego błędem było zeznawanie przeciwko skorumpowanym wro-

cławskim lekarzom. Usunięty ze służby za przestępstwo, którego nie popełnił, dzisiaj bierze sprawy, z jakimi 

lepiej nie iść na policję. Jeśli masz kłopoty i nikt inny nie potrafi ci pomóc - możesz go wynająć. A przynajmniej 

spróbować. W pierwszej części kryminalnego cyklu Beaty i Eugeniusza Dębskich zdesperowany biznesmen oferu-

je Winklerowi sporą nagrodę za zdobycie dowodów obciążających domniemanego mordercę jego żony. Problem 

w tym, że główny podejrzany wydaje się czysty... Gdy śledztwo utyka w martwym punkcie, z pomocą przychodzą 

nietypowi sojusznicy: niespełna osiemdziesięcioletnia fanka sudoku i mocnych trunków oraz specjalistka od 

trudnej młodzieży. Żadne z nich nie przypuszcza nawet, że trop prowadzi w stronę dużo straszniejszej zbrodni...  

 

 

 72. Dzieci solnych pól / Tsai Suh-Fen ; z chińskiego przełożyła Maria Jarosz.- 

Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Patriarchat , Sól kamienna , Tradycja , Wsie , Tajwan , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-chiń. 

Nowości:  2022-12 

 

 

"Jaką nadzieję na przyszłość może mieć młody człowiek na tej jałowej ziemi, która daje im tylko sól? Każdego 

dnia od wschodu do zachodu będzie zajmował się suszeniem soli lub łowieniem ryb i ani się spostrzeże, a zesta-

rzeje się na tej ziemi jak jego ojciec, dziadek i pradziadek, jak oni będzie musiał zdać się na łaskę pogody, jak oni 

będzie musiał pogodzić się z biedą i modlić się co roku do bogów o łagodną zimę. Jeśli zdecyduje się zostać w 

wiosce, ci starzy ludzie, którzy przechadzali się małymi dróżkami lub przesiadywali na słońcu pod świątynią, będą 

jak cienie jego własnej przyszłości. Przyszłości, w której na wietrze i w słońcu przeżyje całe życie i odejdzie po 

cichu, jakby go wcale nie było". [fragment powieści]. Ukończona w 1993 r. powieść „Dzieci solnych pól” jest 

najważniejszym i najbardziej znanym dziełem tajwańskiej pisarki Tsai Suh-Fen (ur. 1963). To opowiedziana z nie-

zwykłym wyczuciem i delikatnością historia dwojga młodych ludzi postawionych przed niełatwym wyborem 

pomiędzy własnym szczęściem a odpowiedzialnością i obowiązkiem. Autorka niezwykle umiejętnie skłania czy-

telnika do zadania sobie pytania: czy w świecie kontrolowanym przez tradycję i patriarchat człowiek może decy-

dować o własnym losie?  
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 73. Dziedzictwo Orquídei Diviny / Zoraida Córdova ; z języka angielskiego przełożył 

Robert J. Szmidt.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Sekrety rodzinne , Zjawiska paranormalne , Realizm 

magiczny , Ekwador , Powieść obyczajowa , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Montoyowie są przyzwyczajeni do życia bez zadawania zbędnych pytań. Wiedzą, że lepiej nie dociekać, dlaczego 

spiżarnia jest zawsze pełna albo dlaczego nestorka ich rodu nigdy nie opuszcza swojego domu. Kiedy babka 

Orquídea Divina zaprasza ich na swój pogrzeb i po odbiór spadku, mają cichą nadzieję, że w końcu poznają tajem-

nice, których tak uparcie strzegła przez całe swoje życie. Zamiast tego Orquídea zamienia się w drzewo ceiba, po-

zostawiając swoim bliskim więcej pytań niż odpowiedzi. Siedem lat później jej dary objawiają się na różne 

sposoby Marimar, Reyowi i Rhiannon, dając im nieoczekiwane błogosławieństwa i moce. Wkrótce jednak ktoś 

potajemnie zaczyna badać drzewo genealogiczne rodu Montoya, łamiąc jego gałęzie jedna po drugiej, by znisz-

czyć linię rodową Orquídei. Jej potomkowie, zdeterminowani, by ocalić to, co pozostało z ich rodziny, i odkryć 

prawdę kryjącą się za ich dziedzictwem, wyruszają w podróż do Ekwadoru – miejsca, gdzie Orquídea pogrzebała 

swoje tajemnice i złamane obietnice, i nigdy nie oglądała się za siebie.  

 

 

 74. Dziennik singielki : jak upolować mężczyznę / Małgorzata Mroczkowska.- 

Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta samotna , Portal randkowy , Randka , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Julia ma niecałe trzydzieści lat, kochających przyjaciół i pecha w miłości. Jest singielką z wyboru… nawet jeśli to 

nie ona tego wyboru zawsze dokonuje. Nie jest tytanem pracy - przychodzi ostatnia, wychodzi pierwsza, czasami 

również w środku dnia. Jej życie kręci się wokół trzech niezwykle ważnych kwestii: miłości, jedzenia i zakupów. 

Gdy już wydaje się, że z pomocą Julii przyjdą aplikacje randkowe, okazuje się, że facet idealny dla niej nie istnie-

je. Wszyscy mężczyźni albo nie chcą kontynuować znajomości, albo zbyt szybko dążą do celu, albo mają:  żony 

kochanki żony i kochanki żony, kochanki i na dodatek proponują sponsoring Jak znaleźć faceta w tym zwariowa-

nym świecie?! Dzięki „Dziennikowi singielki” dowiesz się jak upolować mężczyznę! (Lub przynajmniej torebkę 

na wyprzedaży...) 

 

 75. Dziesięć / Wojciech Hrehorowicz.- Gdynia : Novae Res, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dekalog , Małżeństwo , Uczucia , Polska , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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Czasem być nikim oznacza więcej niż być kimś. Norbert Nijaki to najbardziej przeciętny mężczyzna na świecie. 

Wszystko robi albo słabo, albo źle, nie ma ambicji, jest tchórzliwy i nieporadny. W dodatku żyje pod pantoflem 

swojej despotycznej małżonki, Eufrozyny, która nie może się zdecydować, co jest jej największą pasją: oglądanie 

telenowel czy jedzenie. Jednak wbrew pozorom życie tych dwojga pełne jest skrajnych emocji, napięć i pragnień. 

A kiedy pewnego dnia Nijaki zaczyna łamać, jedno po drugim, dziesięć przykazań, wszystko wywraca się do góry 

nogami i nie można już mieć pewności, co jest rzeczywistością, a co pełną absurdu fikcją… Pełna groteski po-

wieść o życiu przeciętniaka.  

 

 

 76. Dziewczyna z Berlina / Kate Hewitt ; przełożyła Elżbieta Pawlik.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amerykanie , Kobieta , Nazizm , Relacja romantyczna , 

Trzecia Rzesza (1933-1945) , Berlin (Niemcy) , Frankfurt nad Menem (Niemcy) , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-12 

 

Chciałam być wolna - wyznała cicho Rosa. - Nawet jeśli tylko przez kilka minut. To może być wszystko, co mi 

pozostało. 1936, NAZISTOWSKI BERLIN Liesel Scholz mieszka w pięknym domu w Berlinie. Jej życie jest 

pełne przywilejów i bezpieczne, dzięki pracy jej ojca, chemika, dla nowego rządu. Przypadkowe spotkanie z Rosą, 

córką ich żydowskiej gosposi, potwierdza obawy Liesel, że coś jest nie tak. Że brutalne zasady nazistowskiego 

rządu są okrutne, a inni wokół niej nie są tak bezpieczni jak ona. Liesel nieopatrznie zgadza się jej pomóc. Nawet 

jeśli będzie to oznaczało narażenie na niebezpieczeństwo wszystkich, których kocha. 1946, FRANKFURT Młody 

amerykański kapitan, Sam Houghton, przyjeżdża do Niemiec, by odnaleźć prominentnych nazistów i doprowadzić 

do ich procesów. Zatrudnia piękną, ale smutną tłumaczkę o imieniu Anna. Stają się sobie coraz bliżsi, jednak kapi-

tan nie może przestać myśleć o tym, co przydarzyło się Annie podczas wojny. Wszystko dlatego, że Anna ma 

swoje sekrety, które wiążą ją z Berlinem i partią nazistowską.  

 

 

 77. Dziewczyny z północy / Sheng Keyi ; z chińskiego przełożyła Kinga Kubicka.- 

Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Migracje ze wsi do miast , Robotnicy , 

Stręczycielstwo , Ubóstwo , Chiny , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-chiń. 

Nowości:  2022-12 

 

 

"Dziewczyny z północy” to pierwsza powieść Sheng Keyi. Powieść, do której publikacji o mały włos w ogóle by 

nie doszło. Pisarka, sama pochodząca z małej wioski, opisuje w swej książce problemy, którym stawić czoła mu-

szą wiejskie dziewczyny przybywające do miasta. Należą do nich nie tylko walka o pozycję społeczną, wolność, 

utrzymanie się, nauka życia na nowych zasadach, ale także problemy wynikające ze starcia konserwatywnego wy-

chowania z miejskimi realiami oraz niskiego poziomu edukacji seksualnej na chińskiej wsi. Autorka nie stroni od 

tematów tabu - wykorzystywania wiejskich migrantek, licznych aborcji, a nawet przymusowych sterylizacji… 

Utwory Sheng Keyi prezentują przede wszystkim codzienną walkę o przetrwanie chińskich kobiet z ubogich war-

stw społecznych. Autorka pisze dosadnie i ostro, lubi eksperymentować, a jednocześnie potrafi doskonale oddać 

duchowy, wewnętrzny świat swych bohaterek. Są to postaci z krwi i kości, wzorowane na licznych, anonimowych 

dziewczynach, których codzienność wymaga heroizmu, a na które mało kto zwraca uwagę. 
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 78. Dziwna kamienica : Warszawa dwudziestolecia międzywojennego : teksty 

niewydane / Tadeusz Dołęga-Mostowicz ; [wybór i opracowanie: Andrzej 

Parzymies ; przygotowanie wstępu: prof. zw. dr hab Józef Rurawski].- Warszawa : 

Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Warszawa (woj. mazowieckie) , Warszawa (woj. 

mazowieckie ; okolice) , Antologia , Felieton , Publicystyka , Reportaż , Wywiad 

dziennikarski 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2022-12 

 

Kolejny tom tekstów niewydanych Tadeusza Dołęgi-Mostowicza pt. „Dziwna kamienica” zawiera wybór artyku-

łów dotyczących przedwojennej Warszawy oraz osobistych, „warszawskich” doświadczeń samego autora. Ten 

swoisty dokument epoki zawiera unikalne opisy życia kulturalnego stolicy, życia codziennego i odświętnego jej 

mieszkańców czy tajników (często niechlubnych) funkcjonowania administracji miejskiej. Znajdziemy tu również 

wzmianki o niepozornych miejscowościach, które dziś są już częścią stolicy. Ponadczasowość i prawdziwość to 

powody, dla których szczególnie warto czytać stare, choć niestarzejące się felietony Mostowicza. Do Świdra, jak 

wiadomo, jedzie się półtorej godziny z okładem Kolejką Wawerską, rodzoną siostrzycą Wilanowskiej, obie bo-

wiem szanują jedną maksymę łacińską: festina lente. Jeżeli kto spojrzy na męczący się w beznadziejny sposób 

samowarek i majestatyczny powolny bieg „pociążku” musi się zgodzić, że dojazdowe kolejki są żywym dowodem 

zastosowania powyższej maksymy. fragment tekstu „W Świdrze i jego okolicach” Przeciętny śmiertelnik warsza-

wski nie domyśla się nawet jak tragiczna nuda obrała sobie siedlisko w biurach naszego czcigodnego Magistratu 

za odrapanym majestatem fasady. Siedzą potentaci przy biurkach i ziewają. Stoi 3-ch woźnych przy każdych 

drzwiach i drzemią... - Latem to chociaż muchy są, można łapać, zawsze jakieś zajęcie... a teraz? fragment tekstu 

„Jak można z nudów ludziom szkodzić?” Tadeusz Dołęga-Mostowicz (1898-1939) - najpoczytniejszy polski autor 

w XX-leciu międzywojennym. Twórca takich nieprzemijających przebojów czytelniczych, jak „Kariera Nikodema 

Dyzmy” czy „Znachor”. Wbrew powszechnemu mniemaniu wydana w 1932 roku powieść „Kariera Nikodema 

Dyzmy” nie była jego debiutem jako człowieka pióra. Na przełomie lat 1924/1925 T. Dołęga-Mostowicz został 

felietonistą dziennika „Rzeczpospolita”. We wrześniu 1927 roku za swoje cięte i bezkompromisowe publikacje 

zapłacił ciężkim pobiciem przez „nieznanych sprawców”.  

 

 

 79. Dżdżysty fus / Michał Stefańczyk.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res - 

Zaczytani, copyright 2022. 

(Obyczajowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Oniryzm , Rozmowa , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Brawurowo napisana powieść, w której sny bywają bardziej realne od rzeczywistości, groteska miesza się ze śmie-

rtelną powagą, a przyczyna wcale nie musi prowadzić do skutku. Wszystko rozpoczyna się od małej metalowej 

kulki tkwiącej w brzuchu młodego mężczyzny, Jerzego Osono. Ten niepozorny przedmiot okazuje się mieć ogro-

mne znaczenie w jego życiu. Podczas trwającej wiele godzin rozmowy z profesorem medycyny, który stara się ze 

wszystkich siła pomóc swojemu pacjentowi, podróżujemy wraz z bohaterem po świecie jego wspomnień. Spotka-

nie z florencką mafią, tajemniczy wybuch atomowy, kontakty z pozaziemską cywilizacją – wszystko jest tu 

nieprawdopodobne, a jednak zupełnie możliwe... Oniryczna atmosfera książki przywołuje na myśl dzieła takich 

klasyków jak Boris Vian czy Bruno Schulz, zmuszając do refleksji nad tym, co kryje się w najdalszych zakamar-

kach naszej pamięci.  
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 80. Dżentelmen od święta / Melisa Bel.- Lublin : Wydawnictwo Melisa Bel, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Boże Narodzenie , Duchy , Relacje 

międzyludzkie , Zamki i pałace , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Anglia, XIX w. Trzy splecione ze sobą, humorystyczne historie z niespodziewanym zakończeniem! Co robi state-

czny hrabia, któremu pod opiekę powierzono młodziutką złośnicę? Jak reaguje dżentelmen, gdy dama atakuje go 

świecznikiem? Co czuje dojrzały mężczyzna, gdy kobieta jego życia od lat widzi w nim wroga? To wszystko            

w świątecznym klimacie przyprószonego śniegiem zamku, w którym… straszy!  

 

 

 81. Ekscentryczka / Melisa Bel.- Lublin : Wydawnictwo Melisa Bel : [Izabela 

Rybak], 2021. 

(Odnaleźć siebie / Melisa Bel ; cz. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marzenia , Relacja romantyczna , Wychowanie katolickie , 

Zawód miłosny , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Po uwolnieniu się spod skrzydeł rygorystycznej matki Kinga stara się na nowo ułożyć sobie życie. Z przeszłości 

wymazała niemal wszystko: nieudany związek, szkołę, dom rodzinny, a nawet swoje ukochane skrzypce, jednak 

nie potrafi zapomnieć o pewnym tajemniczym mężczyźnie, Marcelu, który utkwił w jej pamięci jak cierń. Zdaje 

sobie sprawę, że to ona i jej katolickie wychowanie odpowiedzialne są za rozstanie, które ucięło między młodymi 

budzące się niegdyś uczucia bliskości i pożądania. Gdy dziesięć lat później postanawia napisać do Marcela, nie 

jest przygotowana na to, że ten skryty, mroczny mężczyzna znów całkowicie zawładnie jej zmysłami. Czy tym ra-

zem Kinga odważy się przekroczyć własne granice? Czy sprosta swoim obawom, pragnieniom i pozwoli poprowa-

dzić się po zakazanym i nieznanym jej dotąd świecie erotyki?  

 

 

 82. Emigrantka z torebką Louisa Vuitonna / Anna Sławińska.- Gdynia : Wydawnictwo 

Novae Res - Zaczytani, copyright 2022. 

(Obyczajowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Sławińska, Anna (1988- ) , Emigracja zarobkowa , Ludzie 

bogaci , Polacy za granicą , Sprzątaczki i sprzątacze , Trudne sytuacje życiowe , Paryż 

(Francja) , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Paryż oszałamia światłami, kusi nowymi możliwościami i mami obietnicą spełnienia marzeń. To także miejsce,             

w którym zderzają się różne światy, kultury i oczekiwania. Stolica Francji potrafi mieć wiele twarzy… Paryż oma-

mił też Anię, która od dawna pragnie w nim zamieszkać. Po skończeniu studiów pakuje swoje ubrania  i  wyjeżdża 



36 
 

do miasta nad Sekwaną, aby tam rozpocząć dorosłe życie. Dobrze płatna praca u bogatej rosyjskiej rodziny ma po-

zwolić dziewczynie na szybką realizację upragnionych celów. Jednak aby sprostać wymaganiom zatrudniających 

ją ludzi, musi nagiąć się do zasad, które kolidują z jej własnymi. Czy Ania odnajdzie się w nowej roli? Jak zmieni 

się sposób, w jaki postrzegała dotąd Paryż i jego mieszkańców? I jak zmieni się ona sama?  

 

 

 83. Emocje niepokorne albo ściąga w razie zapomnienia / Mateusz Nocek.- 

Wrocław : Liberum Verbum, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Poemat 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Ten poemat, w pewnym sensie porywający, jako romantyczne eksplozje serca, zapis emocji, wulkan uczuć, (...) 

szukamy czegoś więcej, są w nim perełki, kiedy Autor zastanawia się nad sensem swojego istnienia, nad sensem 

bytu, to są bolesne chwile, autentyczne, jest w tym tragizm młodzieńczego życia. Młodemu wciąż poecie trzeba 

wierzyć, nie ma w tym odrobiny zakłamania (...). (...) sercem poematu jest dialog, to istota ludzkiej egzystencji,           

w dialogu dopiero naprawdę człowiek staje się człowiekiem, jak mówi Leszek Kołakowski, w każdym z nas jest 

Całość, choć wątpimy, gubimy swój los, przeznaczenie; każdy z nas jest Kosmosem. Mateusz chce w jednym 

poemacie zamknąć swój Kosmos, to zadanie tytaniczne, a przecież może jesteśmy tylko Syzyfami, wtaczamy 

codziennie głaz na swoją Górę i on spada, i tak bez końca. Mateusz jest trochę takim Syzyfem, ujmuje mnie swoją 

wytrwałością, bo wierzy w siłę Słowa, że jeszcze coś może dzisiaj, wierzy, walczy, nabity na oścień życia(...). 

Kiedyś wielki poeta, Adam Ważyk, wprowadził rozróżnienie na poezję gry i poezję doświadczenia, na pewno 

Mateusz jest po stronie tej drugiej, pisze krwią, spermą, bebechami, przy wszystkich niedoskonałościach nie ma tu 

zabawy w chowanego, autor mówi wprost: miłość to miłość, śmierć to śmierć, nie ma zabawy, może nam, zado-

wolonym z życia, daje do zrozumienia: przestańcie się, kochani, bawić życiem, bądźcie ludźmi na serio, z krwi                

i kości. Młody poeta ma dość tej medialnej czy internetowej gry, powtarza za Mickiewiczem: "miej serce i patrzaj 

w serce" (cytuję z głowy), choć potrzebny jest cierpliwy Czytelnik, który przeczyta te strofy, tu nie ma zabawy, to 

jest historia na serio, nie ma taryfy ulgowej (...). Tu trzeba się pochylić nad losem młodego człowieka, który wal-

czy o Sens, ten wyższy Sens, którego nie kupimy w Biedronce za parę groszy. Tu się odbywa walka na poważnie. 

Mateusz Nocek wpisuje się w piękną tradycję polskiego autentyzmu Stanisława Czernika, Jana Bolesława Ożoga, 

walki o prawdę o człowieku, o każdym z nas; spróbujcie powalczyć razem z poetą. Uwierzmy, że w miłości zmar-

twychwstaniemy. - Stanisław Dłuski  

 

 

 84. Euforia : powieść o Sylvii Plath  / Elin Cullhed ; przekład z języka szwedzkiego 

Ewa Wojciechowska.- Poznań ; Wrocław : Książnica, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hughes, Ted (1930-1998) , Plath, Sylvia (1932-1963) , Ciąża , 

Macierzyństwo , Pisarze , Poeci , Rodzina , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-szwedz. 

Nowości:  2022-12 

 

 

"Euforia" to opowieść o ostatnim roku życia Sylvii Plath (1961–1962), ekspresyjny portret błyskotliwego umysłu 

zmagającego się z otaczającym go światem, najdroższymi  osobami  oraz  z  samym  sobą.  To  także  zaskakująco  



37 
 

współczesna historia kobiety walczącej o skrawek własnego terytorium w świecie pozornie zakładającym równość 

 płci. Sylvia jest w ciąży z drugim dzieckiem, natchniona obietnicą nowej przygody, u progu której stanęła z mę-

żem Tedem Hughesem: wizją remontu starej posiadłości i stworzenia w niej własnego królestwa - rodziny. Zanim 

pojawiły się dzieci, jako dwoje intelektualistów szli szturmem przez życie, czerpiąc z niego pełnymi garściami. 

Teraz Ted z łatwością znika i zasiada do pisania, podczas gdy Sylvia czuje się jak samica oblegana przez swoje 

młode - przytłoczona rolą matki, niespełniona jako artystka. Kiedy nadchodzi pierwsze wspólne lato w Devon, 

jabłonie uginają się pod nadmiarem owoców, a róże kwitną w bujnych kępach, lecz ich słodki zapach mąci nuta 

rozkładu… W 2021 roku powieść została nagrodzona Augustpriset, najważniejszą szwedzką nagrodą literacką. 

Krytycy zwracali uwagę na językowy aspekt książki, odzwierciedlający stan ducha bohaterki, a także znakomicie 

oddaną atmosferę wewnętrznej walki, gdy potrzeba artystycznego rozwoju konkuruje z przyziemnością, z instyn-

ktem macierzyńskim, z niezrozumieniem i zazdrością.  

 

 

 85. Feed / Nick Clark Windo ; przełożył Piotr Kaliński.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Awaria techniczna , Koniec świata , Osoby zaginione , 

Rodzina , Rzeczywistość postapokaliptyczna , Systemy informatyczne , Powieść , 

Science fiction , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-12 

 

Feed był dla nich wszystkim. Miliony połączeń dostępnych dla każdego w dowolnym momencie. Łącząca wszys-

tkich baza danych, rozmów, uczuć i relacji. Wiedza i rozrywka z całego świata na wyciągnięcie ręki. Uczucia 

rodziców, myśli przyjaciół i pragnienia partnerów, które można poznać w ułamku sekundy. Aż do Krachu. Sześć 

lat po awarii Feeda Ziemia opustoszała - wielu nie poradziło sobie z nagłym zerwaniem połączenia, innych trzeba 

było się pozbyć. Ci, których to ominęło, próbują przeżyć w postapokaliptycznej rzeczywistości. Uzależnieni od 

cywilizacyjnego postępu muszą nauczyć się, jak żyć w świecie bez nowoczesnych technologii. Pozbawieni wiedzy 

o tym, co czują i myślą ludzie wokół, starają się budować relacje, od których zależy ich los. Tom i Kate walczą             

o życie swoje i swojej sześcioletniej córki Bei. Razem z innymi, którym udało się przetrwać, próbują zorganizo-

wać się w niewielkim obozie. Po długim okresie spokoju nieznane zagrożenia po raz kolejny dają o sobie znać. 

Nim Tom i Kate zdecydują się na ucieczkę, ich córka zostaje porwana...   

 

 

 86. Final girls : ostatnie ocalałe / Grady Hendrix ; tłumaczenie Agnieszka Brodzik.- 

Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Grupy samopomocowe , Kobieta , Trauma , Zabójstwo , 

Stany Zjednoczone (USA) , Horror , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Przetrwały najstraszniejszy koszmar, ale najgorsze dopiero nadejdzie… Final Girl to dziewczyna, która jako jedy-

na zostaje przy życiu, gdy pojawiają się końcowe napisy w horrorze. Zakrwawiona bohaterka, której udało się oca-

lić siebie, pokonać zabójcę i pomścić przyjaciół. Przeżyła najgorsze chwile w swoim życiu, lecz co dzieje się z nią 

dalej? Lynnette Tarkington jest właśnie taką jedyną ocalałą, której lata temu udało się przeżyć prawdziwą, a nie 

filmową masakrę. Przez ponad dekadę spotykała  się  z  pięcioma  innymi  ocalałymi  dziewczynami  w  specjalnej  
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grupie wsparcia, próbując poradzić sobie z traumatycznymi wspomnieniami. Gdy pewnego dnia jedna z nich nie 

przychodzi na spotkanie, Lynnette zaczyna się obawiać najgorszego - ktoś wie o ich grupie i jest zdeterminowany, 

by ponownie dopaść dziewczyny. Jednak tym razem mają siebie i nie poddadzą się bez walki.  

 

 

 87. Finlay Donovan nadchodzi / Elle Cosimano ; przełożyła Anna Pochłódka-

Wątorek.- Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Pisarze , Płatni zabójcy , Samotne matki , Życie 

codzienne , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Życie Finn, samotnej matki dwójki dzieci i niespecjalnie poczytnej pisarki, pogrążone jest w chaosie. Książka nie 

chce się napisać, były mąż zwolnił opiekunkę do dzieci bez uprzedzenia, a dziś rano jej córeczka poszła do prze-

dszkola z włosami przyklejonymi do głowy taśmą montażową. (Miał miejsce umiarkowanie krwawy incydent               

z udziałem nożyczek). Kiedy Finlay omawia fabułę swojego nowego thrillera przy lunchu z agentką, omyłkowo 

zostaje uznana za płatną zabójczynię. Może udałoby się przynajmniej opłacić rachunki? Jednak zbrodnia w praw-

dziwym życiu i w fikcji literackiej to zupełnie coś innego...  

 

 

 88. Galatea / Madeline Miller ; z angielskiego przełożyła Anna Esden-Tempska.- 

Warszawa : Albatros, 2022. 

(Seria Butikowa Albatrosa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Galatea (postać mitologiczna) , Kobieta , Konflikt , 

Mężczyzna , Mitologia grecka , Relacje międzyludzkie , Starożytna Grecja , 

Opowiadania i nowele , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

W starożytnej Grecji utalentowany rzeźbiarz został pobłogosławiony przez boginię, która obdarowała jego arcy-

dzieło z marmuru – najpiękniejszą kobietę, jaką kiedykolwiek widziano – darem życia. Poślubiwszy swój dosko-

nały twór, Pigmalion oczekuje, że jego żona będzie uosobieniem posłuszeństwa i pokory – niczym więcej jak 

pięknym, ożywionym przedmiotem. Ale Galatea szybko przekonuje się, że jej uroda jest doskonałym narzędziem 

manipulacji, a oprócz wspaniałego ciała posiadła też lotny umysł i wolną wolę. Ogarnięty obsesją mąż chce 

sprawować nad Galateą pełną kontrolę. W końcu izoluje ją od świata pod stałym nadzorem lekarza i pielęgniarki. 

Jeśli Galatea nie chce, by jej piękna córka podzieliła jej los, musi przywrócić im obu wolność – bez względu na 

cenę… Historia Pigmaliona poruszała miliony ludzi na przestrzeni wieków. Stała się inspiracją dla George’a Bar-

narda Shawa, gdy pisał słynny dramat Pigmalion. Sztuka, która od ponad stu lat nie schodzi z afisza, doczekała się 

11 adaptacji filmowych – w tym uwielbianego musicalu z Audrey Hepburn, My Fair Lady z 1964 roku. Madeline 

Miller jako pierwsza opowiada na nowo mit o Pigmalionie i Galatei z perspektywy ożywionego posągu – dosko-

nałej rzeźby, która stała się kobietą z krwi i kości; z ludzkimi skazami i wadami, ciekawością świata, a przede 

wszystkim z potrzebą autonomii i swobody, nieodpartym pragnieniem niezależności.  
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 89. Gaudensia : zwycięstwo pożądania / Vallerina P.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res - Zaczytani, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Człowiek, jako gatunek, mierzy się z kolejnym etapem ewolucji życia na Ziemi, a wszystko przez fakt, że naszej 

naturze nie wystarczy już samo przedłużanie gatunku. Nagły rozwój ludzkości w ostatnich tysiącleciach wynika 

stąd, że życiem jednostek, a nierzadko także losem całych narodów, rządzą namiętności. Bez względu na to, jak 

często sami dajemy im upust, one zawsze w nas tkwią. Ta największa z namiętności - miłość - potrafi opanować 

życie każdego w najmniej oczekiwanym momencie, w niespodziewany sposób, z zaskakującym rezultatem... Gau-

densia to opowieść o grupie przyjaciół, mierzących się z różnymi obliczami i nieposkromioną mocą uczuć drze-

miących w ich wnętrzach - ludzi takich jak Ty. Zobacz więc, co może Cię czekać, ponieważ prędzej czy później 

sam znajdziesz się w sytuacji, w której przyjdzie Ci ulec sile własnej namiętności.  

 

 

 90. Gdy wiarołomca powraca / Sabrina Jeffries ; przełożyła Dorota Jankowska-

Lamcha.- Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2016. 

(Książęcy detektywi / Sabrina Jeffries) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kradzież dzieł sztuki , Złotnictwo , Amsterdam (Holandia) , 

Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Isa, młodziutka utalentowana mistrzyni sztuki jubilerskiej z Amsterdamu, oraz Victor, tajemniczy żołnierz spod 

Waterloo, zaledwie kilka tygodni cieszą się szczęściem małżeńskim. Isa za namową siostry wykonuje bowiem 

zręczną imitację kompletu królewskich klejnotów, która bez jej woli zostaje użyta do kradzieży prawdziwych. 

Victor znika, Isa decyduje się na ucieczkę od rodziny. Mija dziesięć samotnych lat, w czasie których Isa nie 

przestaje sobie zadawać pytań, kim był Victor, co się z nim stało i czy w ogóle łączyło ich prawdziwie uczucie... 

Dokładnie te same pytania zadaje sobie Victor, kiedy po latach pojawia się w jej życiu... w Edynburgu, gdzie Isa, 

uchodząc za szanowaną wdowę, wraz ze wspólnikiem prowadzi znaną pracownię biżuterii...  

 

 

 91. Gdy wicehrabia się zakocha / Sabrina Jeffries ; przełożyła Anna Pajek.- Warszawa 

: Wydawnictwo Bis, 2017. 

(Książęcy detektywi / Sabrina Jeffries) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Osoby zaginione , Prywatni detektywi , 

Rodzeństwo , Śledztwo i dochodzenie , Zdrada , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 
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Dominic Manton w wyniku perfidnej zdrady swego brata utracił dziedzictwo i tytuł wicehrabiego. Nie mogąc za-

pewnić bezpiecznej przyszłości swej narzeczonej, Jane, postanowił doprowadzić do zerwania zaręczyn, nawet za 

cenę postawienia się w fałszywym świetle. Po kilku latach w wyniku bezpotomnej śmierci brata Dominic dziedzi-

czy tytuł. Tymczasem znika nagle jego owdowiała bratowa. Przerażona Jane, która była jej kuzynką i powier-

niczką, zwraca się do byłego narzeczonego, by pomógł jej odnaleźć zaginioną. Dom zdaje sobie sprawę, że błędy 

przeszłości mogą okazać się nie do wybaczenia - nie traci jednak nadziei, że pośród tajemnic i niebezpieczeństw 

namiętna tęsknota, która nigdy całkowicie nie wygasła, zapłonie z nową mocą.  

 

 

92. Gdzie jest Emma? / Magda Stachula.- Warszawa : Purple Book Wydawnictwo, 

copyright 2022. 

(Grey Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Osoby zaginione , Policjanci , Włodawa (woj. 

lubelskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Emma Denis – celebrytka, finalistka dziejącego się na rajskich plażach telewizyjnego show – ostatni raz widziana 

była we Włodawie objętej stanem wyjątkowym ze względu na napiętą sytuację na granicy z Białorusią. Sprawą 

zaginięcia zajmuje się dwoje policjantów, Weronika Herman i Maksymilian Bałucki. W toku śledztwa okazuje się, 

że dziewczyna ze względu na swoją popularność miała tylu samo fanów, co wrogów… Czy Emma żyje? Komu 

zależało na jej zniknięciu? A może to tylko mistyfikacja, pretekst do podbicia popularności? Przecież skandal 

napędza sukces. Kto z przesłuchiwanych kłamie, a kto mówi prawdę? Śledczy nie mają łatwego zadania, a finał 

będzie zaskakujący.  

 

 

93. Gdzie jesteś, synku? / Nicole Trope ; przełożyła Klaudia Wyrwińska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) , Matki i 

synowie , Osoby zaginione , Sekrety rodzinne , Nowa Południowa Walia (Australia) , 

Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-austral. 

Nowości:  2022-12 

 

WCZORAJ CAŁOWAŁAŚ GO NA DOBRANOC. DZISIAJ TWÓJ KOCHANY SYN ZNIKNĄŁ. THEO SO-

MERTON MA JEDENAŚCIE LAT I JEST DZIECKIEM ZE SPEKTRUM AUTYZMU. NIE MÓWI, MOŻE 

TEŻ NIE WIEDZIEĆ, ŻE SIĘ ZGUBIŁ. NIE ZAREAGUJE NA SWOJE IMIĘ. – Twój syn zaginął – mówią,             

a życie, które znałam, właśnie skończyło się. – Dokąd mógł pójść? – pyta policja. – Gdzie może być? – pyta z bła-

ganiem w głosie moja córka. Serce łomocze mi w piersi, gdy w mojej głowie pojawiają się obrazy. Domek, który 

wynajmujemy każdej jesieni. Podniesione głosy. Łzy. Rozpadające się małżeństwo. I najgorsze z tego wszystkiego 

– mój mąż, mówiący naszemu synowi, Theo, żeby uciekał. Po tym w mojej głowie pojawia się czarna dziura. Nie 

tak to miało wyglądać. Policja uważa, że Theo wie, co się stało, że wie, dlaczego nasza rodzina się rozpadła. Ale 

ja nie mam pojęcia, gdzie jest. Nie wiem, czy jest bezpieczny. I to przeraża mnie najbardziej… CHWYTAJĄCA 

ZA SERCE, ZAPIERAJĄCA DECH KSIĄŻKA, KTÓRA POKAZUJE, CO DZIEJE SIĘ ZA ZAMKNIĘTYMI 

DRZWIAMI I JAK SEKRETY MOGĄ ZNISZCZYĆ RODZINĘ.  
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 94. Gdzie śpiewają raki / Delia Owens ; z angielskiego przełożył Bohdan Maliborski.- 

Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bagna , Dziewczęta , Dojrzewanie , Przyroda , Samotność , 

Zawód miłosny , Karolina Północna (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść 

psychologiczna , Kryminał 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

JAK DŁUGO ZDOŁASZ CHRONIĆ SWOJE SERCE? Pogłoski o Dziewczynie z Bagien latami krążyły po 

Barkley Cove, sennym miasteczku u wybrzeży Karoliny Północnej. Dlatego pod koniec 1969 roku, gdy na mokra-

dłach znaleziono ciało przystojnego Chase’a Andrewsa, miejscowi zwrócili się przeciwko Kyi Clark, zwanej 

Dziewczyną z Bagien. Lecz Kya nie jest taka, jak o niej szepczą. Wrażliwa i inteligentna, zdołała sama przetrwać 

wiele lat na bagnach, które nazywa domem, choć jej ciało tęskniło za dotykiem i miłością. Przyjaźni szukała                   

u mew, a wiedzę czerpała z natury. Kiedy dzikie piękno dziewczyny intryguje dwóch młodych mężczyzn z mias-

teczka, Kya otwiera się na nowe doznania - i dzieją się rzeczy niewyobrażalne. Gdzie śpiewają raki to wysmako-

wana oda do świata przyrody, wzruszająca fabuła o dojrzewaniu i zaskakująca relacja z procesu. Owens przypomi-

na, że dzieciństwo nas kształtuje definitywnie i że wszyscy bez wyjątku podlegamy wspaniałym, lecz nieokieł-

znanym sekretnym siłom natury. Doskonała powieść dla czytelniczek książek Barbary Kingsolver i Karen Russell.  

 

 

 95. Genesis / Chris Carter ; z języka angielskiego przełożył Paweł Cichawa.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2022. 

(Thriller) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Robert Hunter (postać fikcyjna) , Przestępstwa ze 

szczególnym okrucieństwem , Zabójstwo seryjne , Zemsta , Los Angeles (Stany 

Zjednoczone, stan Kalifornia) , Powieść , Kryminał , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-12 

 

Robert Hunter zostaje wezwany na miejsce zbrodni tak makabrycznej, że zaskakuje nawet jego. Sprawa staje się 

jeszcze bardziej zatrważająca, gdy autopsja ujawnia w ciele ofiary skrawek papieru z fragmentem wiersza.  Nieba-

wem znalezione zostają jeszcze bardziej zmasakrowane zwłoki. Metody i podpis zabójcy się różnią, ale skala 

okrucieństwa każe detektywom przypuszczać, że sprawca jest ten sam. Obawy Huntera potwierdza kolejny frag-

ment tego samego wiersza odnaleziony podczas oględzin zwłok drugiej ofiary. Odkrycie nie tylko wiąże ze sobą 

obydwie sprawy, ale też dowodzi ponad wszelką wątpliwość, że zaczął się morderczy szał seryjnego zabójcy. 

Metodyczny i zdyscyplinowany sprawca nie zostawia żadnych śladów, dba jednak o to, żeby detektywi wiedzieli, 

że strach, cierpienie i śmierć ofiar są lekcją, której udziela.  

 

 96. Głębia osobliwości / Remigiusz Mróz.- Wydanie 2.- Poznań : Czwarta Strona - 

Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2019. 

(Parabellum / Remigiusz Mróz ; t. 3) 

 

Hasła przedmiotowe:  Bronek Zaniewski (postać fikcyjna) , Christian Leitner (postać 

fikcyjna) , Staszek Zaniewski (postać fikcyjna) , II wojna światowa (1939-1945) , 

Obozy koncentracyjne , Bejrut (Liban) , Europa , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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Jest rok 1940, fala nazizmu zalewa Europę. Polacy resztkami sił walczą z okupantem, a ich człowieczeństwo zos-

taje wystawione na próbę… Braci Zaniewskich czeka daleka i niebezpieczna droga. Bronek po odnalezieniu 

przyjaciela z armii postanawia przedostać się na Zachód, gdzie mają formować się polskie oddziały. Nie wszystko 

jednak idzie zgodnie z planem. Decyzja podjęta pod wpływem chwili zupełnie odmieni jego los. Tymczasem Sta-

szek, rozdzielony z Marią, niechybnie zmierza prosto na spotkanie śmierci… Po drugiej stronie barykady pewien 

oficer SS będzie musiał zdecydować, czy ważniejsza jest dla niego lojalność wobec kraju, czy wobec ludzi…  

 

 

97. Głęboka woda / Patricia Highsmith ; przełożył Krzysztof Obłucki.- Warszawa : 

Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Zabójstwo , Zazdrość , Zdrada małżeńska , 

Massachusetts (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Vic i Melinda Allen pozostają małżeństwem wyłącznie z powodu zawartej umowy. Melinda może mieć tylu 

kochanków ilu zechce, pod warunkiem, że nie opuści rodziny. Vic, nie mogąc dłużej opanować zazdrości, chce 

odzyskać zainteresowanie żony i wikła się w sprawę rzekomego morderstwa. Wkrótce dochodzi do prawdziwej 

zbrodni i idylliczne miasteczko staje się miejscem pełnym intryg i tajemnic. Highsmith jest mistrzynią psycholo-

gicznych portretów – bez litości odrzuca maski, by pokazać mroczny świat socjopatów i psychotycznych zacho-

wań, ukryty pod spokojną taflą społeczeństwa.   

 

 

98. Głód / Alma Katsu ; z angielskiego przełożyła Danuta Górska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Albatros, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Głód , Ludożerstwo , Osadnictwo , Podróżnictwo , Relacje 

międzyludzkie , Tajemnica , Stany Zjednoczone (część zachodnia) , Powieść 

historyczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Zło jest namacalne. I wszechobecne. Zostali przeklęci. Tylko tak można wytłumaczyć serię nieszczęść, które spad-

ły na Wyprawę Donnera – grupę pionierów podążających w 1846 roku niepewnym szlakiem na zachód. Szczupłe 

racje żywnościowe, zagorzałe kłótnie i tajemnicza śmierć małego chłopca doprowadzają odizolowanych od cywi-

lizacji podróżnych na skraj szaleństwa. Choć do przodu wciąż gnają ich marzenia o dostatnim życiu w Kalifornii, 

wewnątrz grupy zaczynają narastać konflikty, wychodzą na jaw skrywane dotąd tajemnice, dochodzi do brutal-

nego morderstwa, znikają kolejne osoby… Nad zdrowym rozsądkiem zaczyna górować obłęd i może to za jego 

sprawą ludzie w karawanie mają wrażenie, że coś ich prześladuje… Niezależnie od tego, czy przyczyną niepo-

wodzeń jest klątwa, nierozważny wybór trasy, czy najzwyklejszy pech, dziewięćdziesiąt osób – mężczyźni, kobie-

ty i dzieci – zmierza ku nieuchronnej tragedii.  
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99. Gniewa / Katarzyna Berenika Miszczuk.- Warszawa : Wydawnictwo Mięta, 

copyright 2022. 

(Kwiat paproci / Katarzyna Berenika Miszczuk ; t. 6) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Swarożyc (bóstwo) , Kobieta , Mitologia słowiańska , 

Obyczaje i zwyczaje , Podejrzany , Bieliny (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. 

Bieliny) , Fantastyka , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

W Bielinach zostają znalezione zwłoki kobiety. Ostatnią osobą, która widziała ją żywą, jest Jarogniewa. Mieszka-

ńcy Bielin niemalże natychmiast zaczynają podejrzewać, że szeptucha ma z tym coś wspólnego. Czy śmierć ko-

biety mogła mieć związek z magiczną miksturą szeptuchy? A może z tajemniczym kochankiem? Jaga postanawia 

rozwikłać tę zagadkę, zanim policja na dobre zajdzie jej za skórę.  

 

 

 100. Gnoza / Michał Cetnarowski.- Warszawa : Powergraph, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Big data , Kryzys , Loty kosmiczne , Sztuczna inteligencja , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

 

Warszawa, Polska, świat w połowie XXI wieku. Wydaje się, że kryzys ekologiczny został zdławiony, największe 

nierówności społeczne zasypane, a globalny konflikt jedynie tli się. Jaką cenę przyjdzie za to zapłacić? Rozwój 

coraz sprawniejszych i coraz tańszych Sztucznych Inteligencji przyspieszyła pandemia 2020 i następująca po niej 

dekada kryzysów. W oparciu o systemy SI pracują Asystenci Personalni - czyli prywatne interfejsy, doradcy -  

analizujący wzorce zachowania i zbiory big data, które wiedzą o ludziach więcej niż oni sami. Dzięki tej wiedzy 

najlepiej pokierują twoim zdrowiem, dietą, sportem, karierą, pracą, związkiem, czasem wolnym, rozrywką, ży-

ciem osobistym…  

 

 

101. Gra / Sara Antczak.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gry i zabawy terenowe , Sztuka przetrwania , Tajemnica , 

Tortury , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Sześcioro bohaterów zjawia się w lesie, żeby zagrać w tajemniczą grę. Na pierwszy rzut oka nic ich nie łączy. 

Pochodzą z różnych środowisk, wyznają odmienne wartości, mają różne charaktery. Nikt nie spodziewa się tego, 

co się stanie. Gra w podchody w jednej chwili zamienia się w grę o przetrwanie. Kto za tym stoi i jaki jest jego 

cel?  
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 102. Gra Ripleya / Patricia Highsmith ; przełożył Michał Kłobukowski.- Warszawa : 

Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tom Ripley (postać fikcyjna) , Ludzie bogaci , Manipulacja 

(psychologia) , Seryjni zabójcy , Francja , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Trzecia książka o Tomie Ripleyu rozpoczyna się w momencie, kiedy do posiadłości Belle Ombre, gdzie mieszka 

Ripley z żoną, przyjeżdża Reeves Minot. Prosi Toma o pomoc w znalezieniu kogoś, kto podjąłby się popełnienia 

dwóch morderstw – Reeves pragnie wyeliminować włoskich konkurentów zagrażających mu w prowadzeniu 

nielegalnego hazardu w Hamburgu. Ripley obawia się przyjąć zlecenie Reevesa, ponieważ zbyt wiele go z nim 

łączy, lecz obiecuje znaleźć właściwego człowieka. Wybór pada na Jonathana Trevanny`ego, którego niedawno 

poznał podczas przyjęcia. Tom obmyśla perfidną intrygę, aby wciągnąć go w to przedsięwzięcie, jednak nieo-

czekiwany splot wydarzeń powoduje, że Ripley musi włączyć się do gry, aby skuteczniej ją reżyserować.  

Znakomitym pomysłem Patricii Highsmith jest zamiana ról – w miejsce klasycznego narratora pojawia się 

bohater, Tom Ripley. Dzięki temu czytelnik może lepiej poznać zawiłą psychikę mordercy mistrzowsko mani-

pulującego spotykanymi osobami. Szybkie zwroty akcji i dokładny opis mechanizmu zbrodni powodują, że "Gra 

Ripleya" łączy zalety powieści sensacyjnej i czarnego kryminału.  

 

 

103. Granatowy 44 / Grzegorz Kalinowski.- Warszawa : Agencja Wydawniczo-

Reklamowa Skarpa Warszawska, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Niemcy (naród) , Polacy , Policjanci , Polskie Państwo 

Podziemne , Powstanie warszawskie (1944) , Żydzi , Warszawa (woj. mazowieckie) , 

Powieść , Kryminał , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

1 sierpnia 1944 roku, w Warszawie wybucha powstanie, funkcjonariusz Policji Kryminalnej Generalnej Guberni, 

kapitan Wincenty Rybski wychodzi z podziemia. Po blisko pięciu latach pracy w policji i jednocześnie w podzie-

mnych strukturach państwa polskiego, ma objąć funkcję w Państwowym Korpusie Bezpieczeństwa. W planach 

Wincenty Rybski miał kierować jedną z jego jednostek, bądź komisariatem. Przełożeni mają jednak inne zadania. 

Rybski, który przed wojną służył jako śledczy w Policji Państwowej, a w trakcie okupacji brał udział w wielu 

zleconych przez konspirację i wykonywanych samorzutnie akcjach dostaje kolejne, trudne zadania. Pierwszym             

z nich jest likwidacja grupy mścicieli, którzy nie chcą się podporządkować rozkazom dowództwa i dokonują sa-

mosądów.  

 

 104. Grudzień drugich szans / Anna Langner.- Białystok : Grupa Wydawnictwo 

Kobiece, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Relacje międzyludzkie , Podróże służbowe 

, Zakopane (woj. małopolskie) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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Daj się ponieść miłości w zasypanym śniegiem górskim mieście! Kilkanaście lat temu Klaudia zdecydowała się 

zmienić swoje życie. Wyśmiewana z powodu wyglądu i zainteresowań postanowiła zrobić wszystko, aby dopa-

sować się do rówieśników. Nawet jeżeli musiała zapłacić za to najwyższą cenę - zrezygnować z przyjaźni                     

z Filipem. Niestety nieśmiały i nieatrakcyjny nerd nie pasował do popularnej paczki, z którą dziewczyna chciała 

się zadawać. Gdy już jako dorośli zaczynają pracę w tym samym miejscu, dziewczyna cały czas unika kontaktu               

z Filipem, do momentu, gdy okazuje się, że najbliższe Boże Narodzenie będzie musiała spędzić u jego boku. Szef 

przydziela parze zadanie, które wymaga ich obecności w Zakopanem. Wydawałoby się, że badanie trendów                

w góralskich restauracjach w okresie pełnym świątecznej magii to spełnienie marzeń, jednak zarówno Klaudia, jak 

i Filip mieli już swoje plany i na pewno nie był to wspólny wyjazd. Może jednak tej zimy odkryją siebie na nowo?  

 

 

 105. Grzeszne pragnienia / Elizabeth Hoyt ; przełożyła Anna Pajek.- Warszawa : 

Wydawnictwo Bis, 2017. 

(Tajemnice Maiden Lane / Elizabeth Hoyt ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Piraci , Przestępcy , Wdowieństwo , Anglia (Wielka Brytania) 

, Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Pirat rzeczny Mickey O'Connor, zwany Czarującym Mickeyem, wydobył się z nędzy londyńskich slumsów, by 

zostać królem przestępczego świata dzielnicy St.Giles. Zdobywa wszystko, czego zapragnie - z jednym wyją-

tkiem. Silence Hollingbrook nie przestaje nawiedzać go w snach, odkąd spędziła jedną, jedyną noc w jego łóżku. 

Kiedyś Silence gotowa była poświęcić wszystko, aby ocalić mężczyznę, którego kochała. Teraz, kiedy została 

niespodziewanie wdową i odnalazła spokój, w jej życie wtargnął znów Czarujący Mickey, przedstawiając propo-

zycję, której nie sposób odrzucić.  

 

 

 106. Guziki czyli Dwanaście historii o miłości / Agnieszka Lis.- Warszawa : Skarpa 

Warszawska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Guziki , Hotele , Miłość , Morza , Relacje międzyludzkie , 

Relacja romantyczna , Łazy (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. 

Mielno) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Jaromira, żona rybaka, mieszka w stuletnim domu nad samym morzem, w Łazach. Z biegiem czasu część swojego 

domu przekształca w niewielki pensjonat. Co pięć lat do Jaromiry przyjeżdża wyjątkowy gość, którego kobieta 

rozpoznaje po szczególnym znalezisku. Każdy natrafia na guzik - w lesie, na plaży, na nadmorskiej prome-

nadzie… gdziekolwiek. Ale przede wszystkim każdy przywozi ze sobą historię nieszczęśliwej miłości. Niekonie-

cznie typowej. Jaromira uważa morze za partnera do rozmowy, niemal żywą istotę, z którą należy się liczyć,                

a która potrafi pomóc w rozplątaniu ludzkich problemów. Jakie odpowiedzi przyniesie morze gościom  odwie-

dzającym pensjonat? Jak po latach złączą się ich losy? Jakie znaczenie odnajdą dzięki Jaromirze w odnalezionych 

guzikach? Gdy nie potrafisz znaleźć ważnych odpowiedzi, gdy życie oszałamiająco pędzi, gdy kłopoty cię 

przerastają - zatrzymaj się nad morzem. Może wsłuchasz się w jego mistyczny szum? Być może jego pierwotna 

siła rozsupła twoje kłopoty…  
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 107. Gwiazdy nigdy nie gasną : opowieść o przyjaźni Anne Frank i Hannah Goslar / 

Agnieszka Zakrzewska.- Gdańsk : Wydawnictwo Flow, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Frank, Anne (1929-1945) , Goslar, Hanneli (1928-2022) , 

Bergen-Belsen (niemiecki obóz koncentracyjny) , Dziewczęta , Holokaust , Przyjaźń , 

Ukrywanie się Żydów (1939-1945) , Więźniowie obozów , Żydzi , Amsterdam 

(Holandia) , Jerozolima (Izrael) , Niemcy , Powieść biograficzna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Niezwykła historia oparta na nieznanych faktach z życia najbardziej znanej ofiary Holocaustu - Anne Frank, której 

Dzienniki przeczytały miliony osób na całym świecie. W 1933 roku Otto Frank wraz z żoną i dwiema córeczkami, 

Margot i Anne, w obawie przed represjami w ogarniętej nienawiścią do Żydów III Rzeszy podejmuje dramatyczną 

decyzję o porzuceniu ojczyzny i wyjeździe do Holandii. W Amsterdamie Frankowie szybko odnajdują swoje 

miejsce na ziemi, a widmo prześladowań wydaje się odległym snem. W tym czasie kilkuletnia Anne spotyka 

swoją rówieśnicę, Hannah Goslar. Dziewczynki stają się nierozłączne, razem dorastają, poznają świat i przeżywają 

swoje pierwsze miłości. Anne jest pyskata, pewna siebie, lubi flirtować i dowodzić w grupie, co ogromnie 

imponuje nieco nieśmiałej Hannah. Tymczasem nad Europą gromadzą się czarne chmury. W 1940 roku Hitler 

wypowiada wojnę neutralnej Holandii. Dwa lata później Frankowie znikają w tajemniczych okolicznościach,                

a rodzina Hanneli trafia do obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen. Pewnego dnia dziewczynka odkrywa, że 

tuż obok przebywa ktoś, kto jest jej najbliższy na świecie…  

 

 

 108. Hashtag: moje_piękne_życie / Katarzyna Misiołek.- Gdynia : Novae Res - 

Zaczytani,  2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Instagram , Matki i córki , Problemy małżeńskie , 

Przedsiębiorcy , Teściowe i synowe , Trauma , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Poznajcie dwie Joanny. Pierwsza jest popularną instagramerką, „kreatorką szczęścia” współpracującą z wieloma 

modnymi firmami. Jej dom pod lasem to iście bajkowa oaza spokoju, stworzona, by codziennie smakować uroki 

życia. Joanna numer dwa jest żoną znanego, aroganckiego biznesmena, synową jego matki wiedźmy i matką krną-

brnej córki. Obie Joanny spotykają się w ciele czterdziestoletniej kobiety, zmagającej się ze wspomnieniem tragi-

cznego wydarzenia sprzed lat. Kolejne maski mają pozwolić jej na prowadzenie normalnego, ustabilizowanego 

życia w świecie, w którym najważniejsze są pozory. Ale one nigdy nie zastąpią prawdziwego szczęścia… Czy 

Joanna znajdzie w sobie siłę, by wyrwać się z matni pięknych złudzeń?  

 

 

 109. Historia syna / Marie-Hélene Lafon ; z francuskiego przełożyła Agata Kozak.- 

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Rodzina zastępcza , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2022-12 
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Zwyczajne życie, proste radości i trumienki, które w tkliwych punktach swojej historii skrywają rodziny. Powieść 

wyróżniona Nagrodą Renaudot oraz Międzynarodową Nagrodą Literacką Kulturhuset Stadsteatern. 180 000 sprze-

danych egzemplarzy. W oszczędnym, trzeźwym stylu Marie-Hélène Lafon snuje opowieść o nieślubnym synu, 

nieobecnej matce i nieznanym ojcu. Choć chłopiec odnajdzie szczęście w przybranej rodzinie, potrzeba będzie 

kilku pokoleń, aby złamać szyfr i poskładać w całość historię złożoną z ułamków biografii, przemilczeń, niepa-

mięci i traum. Jak ważne są więzy krwi? Na czym polega ojcostwo? Czy możliwe jest pojednanie? Ta miniaturo-

wa saga rodzinna, w której każde słowo zostało z uwagą dobrane, a każda fraza pieczołowicie wycyzelowana, 

potwierdza wyjątkowe miejsce, jakie Marie-Hélène Lafon zajmuje dziś w europejskim krajobrazie literackim.  

 

 

 110. Horsztyński : tragedia w pięciu aktach / Juliusz Słowacki ; oprac. Jarosław 

Ławski.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 2009. 

(Biblioteka Narodowa. Seria 1,  ISSN 0208-4104 ; nr 314) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Słowacki, Juliusz (1809-1849). Horsztyński , Dramat 

(gatunek literacki) , Literatura polska , Insurekcja kościuszkowska (1794) , Sens 

życia , Szlachta , Zdrada , Dramat (gatunek literacki) 

Sygnatura:  WG-821.162.1-2 

Nowości:  2022-12 

 

Wbrew tytułowi, dramat opowiada o Szczęsnym Kossakowskim, synu zdrajcy hetmana Szymona. Szczęsny ma 

naturę hamletyczną, jest pogrążony w rozpaczy, nudzie, przekonany o swojej słabości, rozdarty między obowiąz-

kami wobec rodziny (złego ojca, młodszego rodzeństwa), ojczyzny (rzecz dzieje się w 1794 roku), ukochanej 

(Salomei) i jej męża, przyjaciela Szczęsnego (Horsztyńskiego, byłego konfederaty barskiego, oślepionego przez 

Rosjan). Szczęsny próbuje uniknąć podejmowania ostatecznych decyzji, jednak zostaje wplątany w dworskie int-

rygi, jest częścią planów ojca i powstańców kościuszkowskich (na Wileńszczyźnie insurekcja wybuchła w kwiet-

niu). W konsekwencji, w ostatniej chwili porzuca (pod nieobecność Hetmana) jego armię gotową stłumić powsta-

nie (nie jest jasne, jak to robi - luka w rękopisie). Mimo że dochodzi do konfrontacji z Horsztyńskim, który domy-

śla się, że Salomea zdradza go ze Szczęsnym, zostaje zachowany status quo (po odjeździe Szczęsnego Horsztyński 

zażywa truciznę). Przed śmiercią jednak, nie wiadomo jaką drogą, Horsztyński poleca wysłać powstańcom listy 

obciążające Hetmana Szymona Kossakowskiego. Hetman zostaje powieszony. 'Nieznajomy' powstaniec rozmawia 

ze Szczęsnym, decydują się wysadzić zamek. Szczęsny pozostaje w zamku, żeby wyprowadzić siostrę i brata. Za-

kończenia dramat nie ma.  

 

 

 111. Hotel Lao / Patrycja Strzałkowska.- Warszawa : Purple Book Wydawnictwo, 

copyright 2022. 

(Dark Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Nieplanowana ciąża , Problemy małżeńskie , 

Trauma , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Czy jest coś bardziej skomplikowanego od miłości? Tak. Kłamstwo. Miłość wszystko wybacza. Kłamstwo niczym 

trucizna zabija powoli. Sara Zborowska wydaje się szczęśliwą mężatką. Jednak... Przytłoczona ciężarem miłości 

swojego męża nie potrafi cieszyć się ekskluzywnym życiem, jakie wiedzie u jego boku. Rola bogatej i spełniającej 

oczekiwania męża żony nie jest dla niej. Zwłaszcza, że Sara ma tajemnicę, o której nie może zapomnieć i którą boi 

się wyjawić. Kiedy dwudziestodwuletni Wojciech dowiaduje się, że  zostanie  ojcem,  ogarnia  go  totalna  panika. 
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Przeraża go wizja wychowania dziecka, zwłaszcza że jego własne dzieciństwo nie należało do najprzyjemniej-

szych. Chłopak decyduje się jednak wziąć życie w swoje ręce i na przekór trudnym wspomnieniom stanąć na 

wysokości zadania. I kiedy wszystko zaczyna się w końcu układać, wydarza się coś, co sprawia, że jego życie 

rozpada się na drobne kawałki. Postawiony pod ścianą mężczyzna wybiera życie w kłamstwie.  

 

 

 112. Idealna / Helen Warner ; z angielskiego przełożył Robert Waliś.- Warszawa: 

Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kłamstwo , Toksyczne związki , Zdrada , Zemsta , 

Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Piękna, żywiołowa, bystra, seksowna… Po prostu IDEALNA! Marzenie każdego mężczyzny. Ale wybiera Bena             

i przebojem wkracza w jego świat. A on, zakochany po uszy, nie ma pojęcia, że atrakcyjna Bella zawładnie każ-

dym aspektem jego życia. Jego dobre stosunki z rodziną legną w gruzach, a długoletnie przyjaźnie będzie musiał 

złożyć na ołtarzu „szczęścia małżeńskiego“. Klasyczna zaborcza żona, która dopiero po ślubie pokazuje pazurki? 

O nie! Bella ma swój diaboliczny plan i realizuje go z żelazną konsekwencją. A Ben, który nic nie wie o jej 

przeszłości, coraz bardziej pogrąża się w tym toksycznym związku i nawet się nie orientuje, że został wrzucony            

w środek koszmaru. Mroczny thriller psychologiczny z odwróconymi rolami. Tajemnice, kłamstwa, zemsta i zdra-

da.  

 

 

 113. Inna opowieść wigilijna / Elizabeth Ann Scarborough ; tłumaczył Piotr 

Kucharski.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Duchy , Kobieta , Komputery , Podróże w 

czasie , Pracoholicy , Powieść obyczajowa , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Ponadczasowa klasyka - Dickensowska "Opowieść wigilijna" - w erze komputerów. Monica Banks, dyrektor na-

czelna międzynarodowej firmy komputerowej, to pracoholiczka, w której życiu nie ma miejsca na dom, rodzinę 

czy miłość. Nieczuła i sarkastyczna, w Wigilię odmawia swoim pracownikom urlopu. Tego samego wieczoru              

w swoim biurowym komputerze odkrywa ducha. Duch to nie kto inny, jak Ebenezer Scrooge. Tak, ten sam.  Prze-

budzony przez pewną bystrą dziewczynkę o imieniu Tina, Scrooge jest gotów i pełen chęci, by odegrać rolę ducha 

Bożego Narodzenia. Odkrywa, że świat bardzo się zmienił od jego czasów, i chociaż wie, że duch miłości, hojno-

ści i przebaczenia jest wieczny, będzie potrzebował więcej niż odrobiny wsparcia technicznego, by przekonać Mo-

nicę do przemiany, jeszcze zanim nadejdzie świt.   
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 114. Inne nieba : antologia inspirowana pracami Jakuba Różalskiego / Ewa 

Białołęcka, Krystyna Chodorowska, Agnieszka Hałas, Anna Hrycyszyn, Aneta 

Jadowska, Aleksandra Janusz, Anna Kańtoch, Magdalena Kubasiewicz, Anna 

Nieznaj, Martyna Raduchowska, Milena Wójtowicz, Aleksandra Zielińska ; [redakcja 

- Joanna Mika, Paulina Stoparek ; obrazy - Jakub Różalski].- Kraków : Wydawnictwo 

Sine Qua Non, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Fantasy , Opowiadania i nowele , Science fiction 

Sygnatura:  WG-pol.  

          Nowości:  2022-12 

 

Dwanaście utalentowanych polskich autorek science fiction i fantasy oraz ceniony współczesny artysta, autor nie-

pokojących, sugestywnych obrazów. Dwanaście opowieści, dwanaście poruszających prac. Niezliczone emocje, 

trudne dylematy i fascynujący bohaterowie żyjący pod niebami innymi niż nasze. Aneta Jadowska pisze o tym, że 

wiedźmy i potwory też mają swoje historie miłosne, a pradawna klątwa, pierwotna magia i mnóstwo uporu to 

czasami recepta na happy end. Anna Kańtoch porusza temat pandemii i zadaje pytania o źródło szaleństwa. 

Agnieszka Hałas zabiera czytelnika do krainy, gdzie płynie bezcenne żywomleko, a zło tkwi nie tyle w tajemni-

czym Potworze, ile w ludziach. Opowieść Krystyny Chodorowskiej stanowi zapis trudów życia w epoce lodow-

cowej i ucieczki przed nimi do zwierzęcego świata. Anna Nieznaj przedstawia dawną Rosję, w której czai się 

przedwieczna groza. Ewa Białołęcka zabiera nas do krainy olbrzyma, któremu co roku składana jest ofiara. Z kolei 

Anna Hrycyszyn odmalowuje planetę, gdzie panuje sielski spokój… do czasu. Magdalena Kubasiewicz tworzy 

sugestywny zapis podróży młodej dziennikarki, której straceńczy kierunek za wszelką cenę musi zostać 

zmieniony. W postapokaliptycznym świecie Aleksandry Zielińskiej rządzą leśni bogowie i przedziwne zwierzęta. 

Wszystko się zmienia, gdy granicę zony przekraczają żołnierze. Milena Wójtowicz zabiera nas w czasy polowań 

na czarownice, gdy człowiek był człowiekowi wilkiem. Aleksandra Janusz kreuje wizję toczonej przez wojnę 

Ukrainy, do której zdezerterował neosowiecki android. Martyna Raduchowska przedstawia podwodny świat syren, 

które są bezwzględnie zabijane przez ludzi i bynajmniej nie pozostają dłużne. Odległe krainy. Odmienne emocje. 

Inne nieba.  

 

 

 115. Jak uwodzi drań / Sabrina Jeffries ; przełożyła Dorota Jankowska-Lamcha.- 

Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2017. 

(Książęcy detektywi / Sabrina Jeffries) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Prywatni detektywi , Rodzina , Śledztwo i 

dochodzenie , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Lady Zoe Keane jako jedynaczka pewnego dnia ma odziedziczyć hrabiowski tytuł i pokaźny majątek. Do szczę-

ścia brak jej tylko miłości, tymczasem ojciec Zoe nalega, by córka wyszła za mąż za kuzyna, którego nawet nie 

widziała. Wtedy w życie Zoe nieoczekiwanie wdziera się pewna rodzinna tajemnica, która każe dziewczynie po-

dejrzewać, że jej biologiczną matką może być Cyganka o imieniu Drina. Chcąc poznać prawdę o swym pocho-

dzeniu, Zoe wynajmuje Tristana Bonnauda, detektywa mającego doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych pro-

blemów arystokratycznego świata. I wówczas dla planów jej ojca groźniejszy niż skandal sprzed lat okazuje się 

czar detektywa...  
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 116. Jestem jedną z żon / Laila Shukri.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arabowie , Kobieta , Kultura islamu , Małżeństwo , 

Odmienność kulturowa , Poligamia , Życie codzienne , Zjednoczone Emiraty 

Arabskie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Dozwolona obecnie w prawie sześćdziesięciu krajach poligamia wciąż prowadzi do tragedii tysięcy kobiet na ca-

łym świecie. Aktualne prawo niemal wszystkich krajów arabskich nadal pozwala mężczyźnie na jednoczesne 

posiadanie czterech żon. Jak żyją kobiety, które znalazły się w poligamicznym małżeństwie? Z jakimi dramatami 

muszą się mierzyć? Czy można być szczęśliwą, dzieląc się na co dzień swoim mężem z inną kobietą? Alicja 

niespodziewanie wyjeżdża do Dubaju, gdzie na luksusowym jachcie poznaje bogatego szejka, za którego wkrótce 

wychodzi za mąż. Gdy wraca z ekscytującej podróży do Omanu, jej szczęście małżeńskie przerywa pojawienie się 

w domu drugiej żony. Jak Alicja odnajdzie się w tej traumatycznej sytuacji? Czy zaakceptuje obce dla niej normy 

kulturowe i w imię miłości zgodzi się na życie z drugą żoną swojego męża? Czy jednak zdecyduje się uciec, co - 

jak się okaże - nie jest takie proste? Laila Shukri po raz kolejny odkrywa szokujące dla Europejczyka tajemnice 

Bliskiego Wschodu, gdzie miłość, zazdrość i namiętność są silniejsze niż gdziekolwiek indziej.  

 

 

 117. Kapitan Ross / Melisa Bel.- Lublin : [Izabela Rybak], 2022. 

(Niepokorni / Melisa Bel ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Kapitanowie statków , Londyn (Wielka 

Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Lady Helen Williams jest uważana przez towarzystwo za piękną, niedostępną i… wybredną. Mimo że od trzech 

sezonów króluje na salonach, nie spieszy się z zamążpójściem, widząc w nim jedynie przykry obowiązek. Ziry-

towana tym, że mężczyźni dostrzegają w niej tylko urodę, wnioskuje, iż nie jest zdolna, by kogoś pokochać. Do 

czasu, gdy spotyka zuchwałego kapitana Rossa, który nie boi się jej ciętych odzywek i oziębłości… Ross Mor-

timer jest mężczyzną, który gardzi wyższymi klasami i ponad wszystko kocha wolność. Gdy w nietypowych oko-

licznościach poznaje zjawiskowo piękną, tajemniczą kobietę, myli ją… z ekskluzywną kurtyzaną. Nie ma pojęcia, 

jaka niespodzianka go czeka…  

 

 

 118. Kara i nagroda / Anna Zonová ; przekład z języka czeskiego Anna Maślanka.- 

Wrocław : Wydawnictwo Amaltea, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czesi , Komunizm , Niemcy (naród) , Rusini , Wysiedlanie , 

Czechosłowacja , Czechy , Sudety (góry) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-czes.  

Nowości:  2022-12 
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Wieś w górach, jeszcze niedawno zamieszkiwana przez czeskich Niemców. I bohaterowie, których życie zostało  

z tym miejscem w jakiś sposób związane. Jozef i Tereza, rodzeństwo z rusińskiej rodziny, oraz Lise, żona komuni-

stycznego dygnitarza powieszonego za zdradę, trafiają tu niedługo po wojnie. Kto z nich za karę, a kto w nagrodę? 

Kara i nagroda to historia opowiedziana z perspektywy czterech postaci, które różnią się pochodzeniem, wykształ-

ceniem i wiekiem. Autorka kreśli stosunki czesko-niemieckie, a także relacje osobiste, erotyczne, społeczne i ro-

dzinne, ukazując całą tragedię XX wieku – od II wojny światowej aż po dziś. Wojna, wysiedlenie Niemców, lata 

50., tzw. „normalizacja” i początki kapitalizmu w latach 90. – wszystko to pozostawia na bohaterach bolesny ślad. 

Zagubieni, pełni traum, pozbawieni korzeni i tożsamości, bezustannie ranią się nawzajem.  

 

 

 119. Kaszmirowa chustka / Celina Mioduszewska.- Gdynia : Novae Res - Zaczytani, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nierówności społeczne , Rodzina , Spotkanie po latach , 

Trudne sytuacje życiowe , Wsie , Życie codzienne , Podlasie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Jeśli wsłuchasz się w szum wierzb, poznasz historie, które na zawsze pozostaną w twoim sercu. Antek Grądzki, 

zbyt wcześnie osierocony przez rodziców gospodarz z podlaskiej wsi, zamierza się ożenić. W tym celu wraz ze 

swatem udaje się do młynarzówny – Anny Dąbrowskiej. Do oświadczyn jednak nie dochodzi, ponieważ Antka 

powstrzymuje strach przed odrzuceniem ze strony pięknej, majętnej panny. Ostatecznie rezygnuje z próby ubiega-

nia się o jej względy i znajduje inną kandydatkę na żonę. Anna również wkrótce wychodzi za mąż, rozpoczynając 

nowy etap w swoim życiu. Żadne z nich nie podejrzewa, że los splątał ich drogi na zawsze i że za kilkanaście lat 

znów spotkają się w zupełnie zaskakujących okolicznościach.  

 

 

 120. Katharsis / Maciej Siembieda.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Grecy , Kopalnie podziemne 

, Milicja , Partyzanci , Przemytnictwo , Tajemnica , Uran (pierwiastek) , Egipt , Grecja 

, Jugosławia , Polska , Rumunia , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Kostas Tosidos, bohater greckiej partyzantki w 1949 roku wraz z rodziną trafia do tajnego szpitala na polskiej 

wyspie Wolin. Zmienia tożsamość, lecz nieoczekiwanie dopada go grecka przeszłość, która poprowadzi go ku 

tragedii. „Sacharyna”, przemytnik z Gdyni lat trzydziestych, staje się królem czarnego rynku, ale zdrada, a potem 

wojna zmieniają jego życie w ciąg iście szatańskich zdarzeń i ich konsekwencji. Janis, syn Kostasa, po wojnie               

w dramatycznych okolicznościach przerwa karierę bokserską. Zostaje milicjantem, a jedno ze śledztw poprowadzi 

go ku rozwiązaniu największej tajemnicy jego ojca. „Zulus”, wychowanek „Sacharyny” napisze własny rozdział 

powojennej historii przestępczej Gdyni, choć los przeznaczy mu całkowicie inną rolę. Pozornie niezależne historie 

czwórki bohaterów „Katharsis” przecinają się w jednym miejscu: w kopalni rudy uranu w sudeckim Kletnie, gdzie 

w latach 1949-52 Sowieci wydobywali surowiec do budowy własnej bomby atomowej.  
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 121. Kobieta w walizce / Katarzyna Bonda.- Warszawa : Muza Warszawskie 

Wydawnictwo Literackie, 2022. 

(Hubert Meyer - Psycholog śledczy / Katarzyna Bonda) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hubert Meyer (postać fikcyjna) , Kobieta , Osoby zaginione , 

Profilowanie kryminalne , Społeczności lokalne , Ełk (woj. warmińsko-mazurskie) , 

Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

Kiedy wiszące na słupach ogłoszenia o zaginięciu Klaudii Janus dawno już wyblakły, a miejscowa policja straciła 

wiarę w rozwiązanie sprawy, dochodzi do makabrycznego odkrycia. Przy drodze wyjazdowej z Ełku przypadkowy 

kierowca znajduje błękitną walizkę, a w niej szczątki młodej kobiety i złoty naszyjnik z listkiem. Taki sam nosiła 

Klaudia. Według ustaleń śledczych ciało długo było w wodzie, zakopywano je i częściowo spalono. A to skute-

cznie utrudnia identyfikację ofiary. Dlaczego więc morderca zdecydował w końcu, że kobieta w walizce ma zostać 

odnaleziona? Do pomocy w śledztwie wezwano by Huberta Meyera, ale ten czeka w areszcie na własną rozprawę. 

Z warszawskiego Wydziału Wsparcia Dochodzeń oddelegowano aspiranta Grzegorza Kaczmarka. On nie ma wąt-

pliwości, że za zaginięciem młodej kobiety stoi ktoś z miejscowych. Podejrzanych jest wielu. Każdy z nich ma 

motyw. Wszyscy zatajają najistotniejsze fakty. I wciąż nie wiadomo, kto ma ręce splamione krwią. Klaustro-

fobiczna atmosfera zagęszcza się, gdy na jaw wychodzi, że Klaudia nie była jedyną dziewczyną, która przepadła 

bez śladu w tej na pozór spokojnej okolicy. Siedem lat wcześniej z plaży uprowadzono młodą turystkę. Jej perso-

naliów nigdy nie ustalono. Wiadomo tylko, że w dniu zaginięcia na szyi miała złoty łańcuszek z listkiem…  

 

 

122. Kobiety mojej duszy : o niecierpliwej miłości, długim życiu i dobrych 

wiedźmach / Isabel Allende ; przełożył Grzegorz Ostrowski.- Warszawa : Marginesy, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Allende, Isabel (1942- ) , Feminizm , Kobieta , Rodzina , 

Społeczeństwo , Przemoc fizyczna , Przemoc wobec kobiet , Przemoc emocjonalna , 

Chile , Powieść autobiograficzna , Powieść obyczajowa , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-chil. 

Nowości:  2022-12 

 

„Każdy przeżyty rok i każda nowa zmarszczka opowiadają o moim życiu” Już od dziecka, jeszcze zanim potrafiła 

zdefiniować, na czym polega jej niezgoda na wszechobecny maczyzm, Isabel Allende towarzyszył feminizm.           

W patriarchalnym chilijskim społeczeństwie jej trudny, buntowniczy charakter - u chłopców aprobowany jako 

istotny element męskości - był nie na miejscu. To jednak dzięki niej i jej podobnym „dobrym wiedźmom”, jak 

Allende nazywa kobiety, które spotkała na swoje drodze i które razem z nią budowały feminizm drugiej fali, wiele 

córek na całym świecie może dziś wieść życie, o którym ich matki nie mogły nawet marzyć. Jak sama pisze, „nie 

muszę wymyślać bohaterek swoich powieści, silnych i zdeterminowanych kobiet, bo mam je wokół siebie”.               

W autobiograficznej narracji bestsellerowa autorka opisuje kondycję kobiety we współczesnym świecie. Mimo 

dotychczasowych zdobyczy feminizmu wciąż jest bowiem wiele do zrobienia. Allende nie boi się poruszać takich 

zagadnień jak: role, które wyznaczają kobietom rodzina, społeczeństwo, kultura i religia, przemoc - fizyczna                

i psychiczna - jako narzędzie kontroli, zależność ekonomiczna, prawa reprodukcyjne czy okaleczanie żeńskich 

narządów płciowych, wciąż praktykowane w wielu częściach świata. Rozważania te przeplata opowieściami ze 

swojego życia. O dzieciństwie bez ojca i dorastaniu w społeczeństwie, w którym filarem rodziny jest kobieta,                

w kraju o jednym z najwyższych wskaźników przemocy domowej. O byciu pisarką w świecie wydawniczym 

zdominowanym przez mężczyzn. I o miłości romantycznej, zwłaszcza takiej, która spotyka człowieka pod koniec 

życia. W tej podróży towarzyszą jej dobre duchy: przyjaciółki, pisarki, aktywistki, polityczki, zmarła córka, 

kobiety w kryzysie, a także bohaterki literackie.  
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 123. Kocha, lubi, morduje / Iwona Banach.- Warszawa : Lekkie Wydawnictwo - Time, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Rodzina , Strzygi (stworzenia fantastyczne) , 

Urlop wypoczynkowy , Powieść , Komedia kryminalna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

W miasteczku Strzygom wszyscy wierzą w strzygi, bo postarał się o to pewien przedsiębiorczy kapłan. Strzygi są 

mu potrzebne. Dzięki nim może manipulować swoimi wyznawcami na wiele sposobów. Kiedy jednak umiera,               

a jego miejsce zajmuje jego młodszy kolega po fachu, wszystko się zmienia. Strzygi przestają być potrzebne, bo 

ów przystojniak dzięki filmowej urodzie rozkochuje w sobie wszystkie okoliczne panny, wdowy i mężatki, czy-

niąc z tego doskonały biznes. Nagłe odnalezione jego zwłok powoduje w miasteczku spore zamieszanie. Nikt nie 

może pojąć, dlaczego taki piękny człowiek został zastrzelony. I to srebrną kulą. Nie przymierzając - jak jakaś 

strzyga. Przecież wszystkie kobiety go kochały… W Strzygomiu zaczyna się poszukiwanie mordercy. Trzeba go 

jak najszybciej znaleźć, bo w sprawę zamieszana jest siostra komendanta policji oraz pewna piękna i gibka Moni-

ka, która, nie jest dziewczyną nożownika… No może jedynie cudzołożnika. Autorka serii o tym, że największym 

(zaraz po chciwości) grzechem jest głupota - w swojej najlepszej formie.  

 

 

124. Kochać zapomnieć? / Alicja Patey-Grabowska. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dylemat etyczny , Kobieta , Miłość , Przebaczenie , 

Relacje międzyludzkie , Warszawa (woj. mazowieckie) , Miniatura literacka 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

 

Czy wypada się zakochać, kiedy włosy przyprószone są siwizną, a świadomość nieomal bez reszty wypełniają 

wspomnienia? Bohaterka książki ma wiele wspomnień. Dobrych i pięknych związanych ze szczęśliwą miłością. 

Ale też złych, pełnych odrazy i buntu, kiedy powracają sceny z dzieciństwa i drugiej wojny światowej. Całe jej 

życie to mozaika chwil, dla których tłem jest przede wszystkim Warszawa z czasów wojny, powojennej odbudowy 

miasta, długich lat PRL, stanu wojennego, aż po wydarzenia współczesne. Czy z takim bagażem doświadczeń 

można jeszcze myśleć o miłości? A może lepiej i o niej zapomnieć?  Ewa Gruda - literaturoznawczyni  

 

 

 125. Kocia kawiarnia / Anna Sólyom ; przełożyła Joanna Ostrowska.- Kraków : 

Wydawnictwo Mando, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kawiarnie i cukiernie , Koty , Barcelona (Hiszpania) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2022-12 
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Nie potrzebujesz siedmiu żyć. Możesz być szczęśliwy w tym! Nagore po raz kolejny znajduje się na życiowym 

zakręcie. Nie ma oszczędności, pomysłu na siebie, a jej ostatni związek właśnie się rozpadł. W akcie desperacji 

przyjmuje pracę w kociej kawiarni w Barcelonie, choć nie znosi kotów i kociarzy! Czy wśród puchatych futer               

i głośnych miauków odnajdzie wreszcie szczęście? To, co na początku ją przeraża, w miarę upływu czasu staje się 

przemieniającym doświadczeniem. Od każdego z siedmiu mieszkańców kawiarni Nagore dostaje wyjątkową 

lekcję. Może nawet dzięki nim wreszcie się zakocha (o zgrozo, w kociarzu!)? Czasem zdarzają się cuda, zwłaszcza 

jeśli w pobliżu jest kot! Książka dla miłośników kotów, kawy, Barcelony. I dla wszystkich, którzy po prostu chcą 

się poczuć dobrze!  

 

 

 126. Kogut domowy / Natasza Socha.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2018. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Mężczyzna , Ojcowie i córki , Rola społeczna , 

Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

 

Kogut domowy ma trzy córki oraz żonę, która robi karierę. On sam musiał pożegnać się z pracą w bankowości, 

zrezygnować z hobby i zapomnieć o eleganckich garniturach. Kogut domowy ma czterdzieści trzy lata, na imię 

Jakub i doskonale wie w ilu stopniach należy wyprać wełniane skarpetki. Lubi gotować, pleść warkoczyki i ma 

czasem pomalowane paznokcie. Nie lubi jednak zapachu romansu, który coraz intensywniej spowija jego żonę...  

 

 

 127. Kozioł ofiarny / Daphne du Maurier ; z angielskiego przełożyła Magdalena 

Słysz.- Wydanie 2.- Warszawa : Albatros - Andrzej Kuryłowicz, 2022. 

(Seria Butikowa) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anglicy , Arystokracja , Nauczyciele , Relacje 

międzyludzkie , Rodzina , Sobowtór , Francja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-12 

 

Jedna z najbardziej niezwykłych powieści muzy Alfreda Hitchcocka i autorki, która zainspirowała Stephena 

Kinga. Kolejna powieść w efektownej, uwielbianej przez czytelników Serii Butikowej. „Gdy piłem, ktoś trącił 

mnie w łokieć i powiedział: - Je vous demande pardon. Kiedy się przesunąłem, żeby zrobić dla niego miejsce, 

odwrócił się, wtedy spojrzałem na niego, a on na mnie, i uświadomiłem sobie z dziwnym zaskoczeniem, przestra-

chem i nagłym przypływem mdłości, że jego twarz i głos są mi doskonale znane. Patrzyłem bowiem na siebie”. 

Tak rozpoczyna się historia, której John nigdy nie zapomni. Choć właściwie może wątpić, czy wydarzyła się 

naprawdę… Bo oto następnego ranka po spotkaniu swojego sobowtóra zwykły John budzi się jako hrabia Jean de 

Gué. Ubrany w jego rzeczy, ogolony jego przyborami i uczesany jego szczotkami, John wcale nie jest pewny, czy 

w lustrzanym odbiciu widzi Jeana, czy siebie… Cóż ma do stracenia? Życie wykładowcy nie przyniosło mu nic 

prócz rozczarowania i nudy. Stara się więc grać rolę Jeana najlepiej, jak potrafi. Zwłaszcza że nowe życie jest 

pełne namiętności i sekretów, bo Jean zdecydowanie nie był człowiekiem uczciwym. Część jego złych decyzji 

John usiłuje naprawić, ale wszystkie starania i tak nieuchronnie prowadzą do katastrofy…  
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 128. Kółko i krzyżyk / Artur Frysztacki.- Gdynia : Novae Res - Zaczytani, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Egzystencja (filozofia) , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Jest taki szum, który ucisza każde słowo. Jeżeli już przyzwyczailiśmy się patrzeć na świat, który przepływa przed 

naszymi oczami, bo „wszystko płynie”, Artur Frysztacki proponuje posłuchać szumu, który temu towarzyszy. Jest 

to szum ulicy, szum informacji, szum języka, wreszcie szum naszej własnej krwi i szum samotności. Szum,            

w przeciwieństwie do rzecznego prądu, nie posiada jasno określonego źródła ani jednego kierunku, w którym 

podąża. Żadna metafora nie jest w stanie go opisać. „Kółko i krzyżyk” to frapująca powieść pająk, na kartach 

której dziergana jest pajęczyna znaczeń i związków. Postacie, wątki i motywy krzyżują się ze sobą, ulatują i giną, 

by więcej nie powrócić. Myśli krążą i upadają. Niczego nie należy się spodziewać, niczego oczekiwać - nawet 

końca. Wszystko szumi.  

 

 

 129. Król łotrów / Loretta Chase ; przełożyła Magdalena Sikorska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Bis, 2019. 

(Rozpustnicy / Loretta Chase ; [3]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Rodzeństwo , Wielka Brytania , Powieść , 

Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Czwarty markiz Dain miał traumatyczne dzieciństwo i wyrósł na trudnego człowieka, który sprowadza innych na 

złą drogę. Wśród tych innych znalazł się brat panny Jessiki Trent. Jessica zamierza uratować brata, mimo że jako 

kobieta rozsądna dobrze wie, iż powinna trzymać się z dala od mężczyzn takich jak lord Dain. Ten zaś żywi 

awersję do przyzwoitych kobiet, panna Trent nie powinna go więc w ogóle interesować. A jednak od pierwszego 

spotkania jakaś siła pcha tych dwoje ku sobie, co przy takich osobowościach grozi nawet rozlewem krwi.  

 

 

 130. Królowa piękna z Jerozolimy / Sarit Yishai-Levi ; z hebrajskiego przełożyła 

Regina Gromacka.- Kraków : Znak Koncept - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i córki , Sefardyjczycy , Sekrety rodzinne , Jerozolima 

(Izrael) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-hebr. 

Nowości:  2022-12 

 

Olśniewająca saga rodzinna o matkach i córkach, sekretach skrywanych przez lata oraz klątwie ciążącej na 

czterech pokoleniach kobiet z rodu Ermozów. Luna o zielonych oczach jest najpiękniejszą kobietą w całej  Jerozo- 
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limie. Jej córka Gawriela nie odziedziczyła po niej słynnej urody i wdzięku. Kobiety nie rozumieją się i nie potra-

fią znaleźć wspólnego języka, ale gdy dochodzi do tragedii, Gawriela odkrywa, że matka ma do zaoferowania 

znacznie więcej niż starannie pomalowane usta. Aby zrozumieć tę trudną relację, dziewczyna odkrywa różne 

wątki historii swojej rodziny: od prababki Merkady, znanej uzdrowicielki, kobiety surowej, zimnej i bezwzględ-

nej, przez zgorzkniałą babcię Rosę, która sprzątała domy Anglików i nigdy nie zaznała szczęścia, po kochającą 

zabawę, promienną Lunę. Gawriela musi zmierzyć się z przeszłością o wiele bardziej złożoną, niż mogła przypu-

szczać i teraźniejszością, która bywa okrutna. Pełna rozmachu opowieść o niezwykłych kobietach, które w czasach 

dramatycznych zmian wytyczają własne szlaki. Okrzyknięty sefardyjską wersją "Opowieści o miłości i mroku" 

porywający portret żydowskiej rodziny spleciony z burzliwymi losami Jerozolimy od panowania osmańskiego po 

pierwsze lata młodego Państwa Izrael.   

 

 

 131. Królowa żaru / Laura Sebastian ; tłumaczył Mariusz Warda.- Poznań : Zysk i 

S-ka Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Theodosia (postać fikcyjna) , Księżniczki i królewny 

(postacie fikcyjne) , Cztery żywioły , Magia , Rewolucja , Sukcesja tronu , Powieść , 

Fantasy 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Księżniczka Theodosia przez dekadę była więźniem we własnym kraju. Przemianowana na Księżniczkę Popiołu, 

znosiła nieustanne nękanie i wyśmiewanie ze strony Kaisera i jego dworu. Chociaż jednak nosiła koronę z po-

piołu, we krwi Theo płonął ogień. Płynie on w jej żyłach, jako że jest prawowitą spadkobierczynią astreańskiej 

korony. A jeśli nauczyła się czegokolwiek od swojej matki to tego, że królowa nigdy nie kuli się ze strachu. Teraz 

już wolna, z niedoświadczoną armią rebeliantów gotowych ją poprzeć, Theo musi oswobodzić zniewolony lud                

i zmierzyć się z nowym, przerażającym wrogiem: Kaiseriną. Przepełniona magią, której nikt nie rozumie, Kaise-

rina jest zdeterminowana, by spopielić każdego i wszystko na swej drodze…  

 

 

 132. Krwawa pomarańcza / Harriet Tyce ; z angielskiego przełożył Jan Kraśko.- 

Warszawa : Świat Książki, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwokaci , Myśli natrętne , Nadużywanie alkoholu , 

Zabójstwo , Zemsta , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Wiem, że to co robię, jest złe. Ale nie umiem się powstrzymać. Alison ma wszystko: kochającego męża, córkę                

i kwitnącą karierę – właśnie będzie po raz pierwszy bronić mordercy. Dlaczego więc zaryzykuje wszystko dla 

kogoś, kto nie okazuje jej grama szacunku? Ktoś zna sekret Alison. Ktoś, kto chce, aby zapłaciła za swoje czyny             

i kto nie spocznie, dopóki nie zrujnuje jej życia.  
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 133. Krwawy księżyc / Jo Nesbø ; przełożyła z norweskiego Iwona Zimnicka.- 

Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie - Oddział Publicat copyright 2022. 

(Ślady Zbrodni) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Harry Hole (postać fikcyjna) , Aktorzy , Dług , Handel 

narkotykami , Przestępczość zorganizowana , Los Altos (Stany Zjednoczone, stan 

Kalifornia) , Oslo (Norwegia) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-norw.  

Nowości:  2022-12 

 

Życie Harry’ego Hole się rozpadło. W akcie rozpaczy ekspolicjant leci do Los Angeles, by tam zapić się na 

śmierć. Nieubłaganie stacza się na dno, przesiadując w barze. Tutaj poznaje podstarzałą aktorkę Lucille. Kobieta 

jest zadłużona na niemal milion dolarów, co może mieć śmiertelne konsekwencje. Harry wyrywa się z alkoholo-

wego ciągu, żeby ratować nową znajomą z rąk kartelu narkotykowego. W tym czasie w Oslo zostają zamordowa-

ne dwie dziewczyny. Główny podejrzany - potentat na rynku nieruchomości - wynajmuje Harry’ego, by udowo-

dnił jego niewinność. Jeśli w ciągu dziesięciu dni uda się doprowadzić do wykrycia zabójcy, detektyw zdobędzie 

pieniądze, którymi spłaci dług Lucille. Hole tworzy zespół złożony z taksówkarza handlującego narkotykami, 

skorumpowanego policjanta i chorego na raka psychologa. Zegar tyka bezlitośnie, Harry popełnia błędy, morderca 

bawi się ze wszystkimi w kotka i myszkę. A nad Oslo niebawem wzejdzie Krwawy Księżyc…  

 

 

 134. Książę nocy / Elizabeth Hoyt ; przełożyła Anna Pajek.- Warszawa : 

Wydawnictwo Bis, 2019. 

(Tajemnice Maiden Lane / Elizabeth Hoyt ; [6]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Rodzina , Rozbój , Szantaż (prawo) , Anglia 

(Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Artemis Greaves, zmuszona życiowymi okolicznościami, pełni funkcję damy do towarzystwa swej niezbyt 

rozsądnej, lecz zamożnej kuzynki Penelope. Towarzyszy jej podczas wieczornej eskapady do owianej złą sławą 

dzielnicy Londynu, gdzie zostają zaatakowane przez rzezimieszków. Z opresji ratuje je tajemniczy mężczyzna             

w masce arlekina. Wkrótce Artemis nabiera poważnych podejrzeń, iż był to książę Wakefield, poważny arystokra-

ta, który zamierza się starać o rękę jej kuzynki. Szantażuje tym odkryciem księcia i żąda, by użył swych wpływów 

dla ratowania jej brata oskarżanego o morderstwo. Książę tymczasem nie może się oprzeć narastającej fascynacji 

inteligentną i piękną Artemis…  

 

 

 135. Księga pocałunków : wiersze wybrane / Jaroslav Seifert ; wybrał i przełożył 

Leszek Engelking.- Łódź : Wydawnictwa Officyna, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Seifert, Jaroslav (1901-1986) , Poeci czescy , Biografia , 

Wiersze 

Sygnatura:  WG-82-1 

Nowości:  2022-12 
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Księga pocałunków to obszerny wybór wierszy jedynego jak dotąd czeskiego laureata literackiej Nagrody Nobla, 

Jaroslava Seiferta, o którym Roman Jakobson, znawca wielu literatur, bez śladów zawahania napisał, że jest „naj-

większym lirykiem w tysiącletniej historii literatury czeskiej”. Wybór i tłumaczenie to dzieło Leszka Engelkinga, 

który dorobkiem praskiego poety zajmuje się od wielu lat. Tom zawiera poezje ze wszystkich okresów twórczości 

Czecha, szczególnie uwypukla jednak jej trzeci, najdojrzalszy etap. Seifert osiągnął w swej późnej poezji niekwe-

stionowaną wielkość. Utwory z ostatnich tomów, sprozaizowane, surowe, ogołocone z ozdób i poetyckich piękno-

stek, pisane jak gdyby z perspektywy brzegu śmierci, bliskości przeprawy na drugą stronę, ale zarazem zmysłowe 

i nasycone erotyzmem, pełne są ogromnej prostoty, jak wiadomo, dostępnej nielicznym pisarzom, prostoty nigdy 

nie ocierającej się o uproszczenia, pełne są również łagodnej autoironii i statecznej ludzkiej mądrości, za którą stoi 

doświadczenie całego życia w niełatwych czasach i nieuchronnego zbliżania się jego kresu. Drugi element 

Seifertowskiej publikacji to pełniąca rolę posłowia pierwsza w naszym kraju monografia poety. Jej autorem jest 

również Leszek Engelking. Wybór poezji i posłowie stanowią jedną całość, która pozwala śmiało wejść w dzieło 

czeskiego twórcy i od razu pogłębić wiedzę o nim i o przemianach jego poezji.  

 

 

 136. Kto szuka, ten znajdzie / Dorota Wójcik.- Radom : Lucky, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarny humor , Handel ludźmi , Poszukiwania zaginionych , 

Sąsiedztwo (socjologia) , Szczecin (woj. zachodniopomorskie) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Jak dobrze mieć sąsiada… Kiedy dzieci nie wracają z urodzin kolegi, ich rodzice wkraczają do akcji. Grupa sąsia-

dów, którzy do tej pory nie mieli ze sobą zbyt wiele wspólnego – oprócz mieszkania na tej samej ulicy – jednoczy 

siły w jednym celu: odnalezienie dzieci za wszelką cenę! Pod osłoną nocy przemierzają nieznane sobie dotąd 

rejony, spotykają ludzi, z którymi nigdy nie mieli do czynienia, doświadczają nowych dla siebie emocji i stają 

twarzą w twarz z własnymi słabościami. A przy okazji: spowodują pożar, doprowadzą do wybuchu, porwą praco-

wników klubu nocnego, pokrzyżują plany zorganizowanej grupie przestępczej. Kto szuka, ten znajdzie. Ale czy 

zawsze to, czego szukał? Przekonaj się! Spora dawka czarnego humoru, dynamiczna akcja, bohaterowie zaskaku-

jący samych siebie – czego chcieć więcej!  

 

 

 137. Kucharz na ostro / Ada Tulińska.- Białystok : Niegrzeczne Książki - 

Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2021. 

(Faceci do Wynajęcia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Kucharze , Praca , Relacje międzyludzkie , 

Restauracje , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Amelia zawsze dobrze się czuła w kuchni. Lubiła bawić się przepisami, eksperymentować i wyczarowywać prze-

pyszne dania dla swoich bliskich. Nigdy nie myślała, że mogłaby zajmować się tym zawodowo, jednak kiedy 

okoliczności zmuszają ją do znalezienia pracy, a w niedawno otwartej restauracji właśnie szukają pracownika, tru-

dno nie uwierzyć w przeznaczenie. Zwłaszcza jeśli właściciel restauracji to znany kucharz, wschodząca gwiazda 

polskiej sceny kulinarnej. Amelia jest przekonana, że szczęście w końcu się do niej uśmiechnęło. Szybko zmienia 

zdanie, kiedy przychodzi jej stanąć twarzą w twarz z przystojnym  celebrytą, który  traktuje  kuchnię  jak  podległe 
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mu królestwo. Dziewczyna jest jednak uparta i zdeterminowana, aby udowodnić, że zasługuje na pracę pod jego 

okiem. A może to nie ona powinna cokolwiek udowadniać? Nie podejrzewa nawet, jakie motywy kierowały Tom-

kiem, kiedy zdecydował się ją zatrudnić. Jedno jest pewne – jej relacje z szefem niezmiennie podnoszą tempe-

raturę w kuchni, doprowadzając krew do wrzenia.  

 

 

138. Kwiaty / Marta Massalska.- Warszawa : Oh book!, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Aktorzy , Filmowcy , Reżyserzy , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

 

W Warszawie trwają przygotowania do nowego filmu Jana Nawotczyńskiego. Czas płynie, a młody reżyser wciąż 

nie znalazł odpowiedniej aktorki do głównej roli żeńskiej. Pewnego dnia w jego biurze zjawia się nieznajoma 

dziewczyna, cicha i wyniosła Waleria… "Kwiaty" opowiadają o ludzkiej waleczności, o bohaterach niedających 

się zwyciężyć przez przykrości, którymi obarcza ich los. Poprzez malownicze obrazy powieść wprowadza czytel-

nika w baśniowy świat filmu, pełen magii, emocji i niezwykłych wrażeń.  

 

 

 139. Kwietniowe deszcze, słońce sierpniowe / Izabela Skrzypiec-Dagnan.- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Sekrety rodzinne , Wybory życiowe , Beskidy 

(góry) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Czasem nieplanowane wyprawy stają się podróżami życia. Tina Wagner właśnie skończyła trzydzieści lat i czuje, 

że znalazła się na życiowym zakręcie. Pewnego dnia w jej ręce wpadają klucze do domu położonego w Beskidach, 

w którym ostatnie lata życia spędziła jej ciocia. Janina była aktorką teatralną i osobą wyjątkową – tajemniczą, 

wyzwoloną, idącą zawsze pod prąd. Tina podejmuje spontaniczną decyzję i wyrusza w podróż na drugi kraniec 

Polski. Dom okazuje się zupełnie inny, niż się spodziewała. Czuje się w nim zadziwiająco dobrze. Jej spokój mąci 

pewne wydarzenie. Dowiaduje się, że spotkany motocyklista popełnił samobójstwo. Na miejscu tragicznego zda-

rzenia Tina poznaje zagadkowego mężczyznę, Marcina.  

 

 140. Lato do wynajęcia / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lato , Osoby w wieku starszym , Praca , Uniwersytety 

trzeciego wieku , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 
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Seniorzy do wynajęcia? To nie reality show, ale pomysł żywiołowych staruszków! Gdy grupa absolwentów uni-

wersytetu trzeciego wieku kończy rok akademicki, ma zdecydowanie zbyt wiele czasu. Dziarscy seniorzy potrze-

bują zajęcia, które wypełni ich letnie dni. Jeden z nich wpada na pomysł, by dać ogłoszenie w lokalnej prasie. Do 

wynajęcia w okresie wakacyjnym oferują… siebie. Swoją energię, doświadczenie życiowe, mądre rady i dużo, du-

żo więcej. Co wyniknie z tej nietypowej oferty? Czy bohaterowie są świadomi, czego się podejmują? I najważniej-

sze… Czy znajdą się chętni, by wypożyczyć dziadków? Daj się wciągnąć w klimatyczną opowieść, w której róż-

nice pokoleniowe nie stanowią żadnej bariery, a takie wartości jak troska, dobro i miłość okazują się ponadcza-

sowe.  

 

 

 141. Laurowy pean / Julia Gambrot.- Warszawa : Lira Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Lekarze , Problemy małżeńskie , Przeprowadzka , 

Spadek , Sekrety rodzinne , Sylt (Niemcy ; wyspa) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Schyłek lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Doktor Laura Kader, której małżeństwo przeżywa kryzys, niespo-

dziewanie otrzymuje w spadku wiekową rezydencję położoną na wyspie Sylt. Postanawia wykorzystać szansę od 

losu. Pakuje dotychczasowe życie do walizek i wraz z dwiema córkami wyrusza do północnej Fryzji, by tam 

szukać szczęścia. Wszystko się jednak komplikuje. Nad nowym domem Laury ciąży klątwa. Krewna, która spisała 

testament, zginęła w niejasnych okolicznościach, a miejscowy inspektor badający sprawę podejrzewa morderstwo. 

Dodatkowo w życiu bohaterki pojawia się intrygujący doktor Arens. Jakie jeszcze tajemnice skrywa wyspa i poło-

żona na niej osobliwa posiadłość? Czy Laura odnajdzie na Sylcie to, czego pragnie?  

 

 

 142. Lawina komunikatów : varia : teksty niewydane / Tadeusz Dołęga-Mostowicz ; 

[wybór i opracowanie: Andrzej Parzymies ; przygotowanie wstępu: Leszek 

Kamiński].- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Polska , Antologia , Felieton , Przegląd prasy , Recenzja 

teatralna 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2022-12 

 

Jak powstaje partia? Gdy jakiemuś człowiekowi nie starczy już groszy na życie, a nie chce mu się uczciwie pra-

cować, wtedy dobiera sobie kilku przyjaciół i postanawiają założyć partię. W tym celu wyszukują sobie nazwę 

możliwie jak najbardziej ciekawą i idą na wieś, by gdzieś w Gęsim Dołku czy Woli Głupkowskiej urządzić wiec. 

fragment tekstu „Autobiografia” Absurdy i problemy życia politycznego i codzienności Polski międzywojennej to 

wiodący temat tekstów prasowych Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Ale nie jedyny! Z kolejnego, obszernego tomu 

zawierającego różnorodne, niewydane do tej pory artykuły autora, dowiemy się co nieco o polskim cykliście prze-

mierzającym kulę ziemską, o problemach czytelnictwa, wojenkach prasowych czy aktualnościach sezonu ogór-

kowego. Trafne spostrzeżenia, zabawa słowem i znakomite (gdy trzeba - bardzo ostre) pióro to znak firmowy 

Mostowicza - zapraszamy do salwy śmiechu i momentów refleksji!  
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 143. Legenda ludowa / Karolina Derkacz.- Kraków : Wydawnictwo Initium, 2022. 

(Cuda wianki / Karolina Derkacz ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Słowianie , Poganie , Wilkołak , Magia , Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Niebanalne i cudownie absurdalne połączenie kryminału, fantastyki i słowiańskich wierzeń ze swojskością pols-

kiej prowincji i wybornym humorem. Wisłowice to osobliwe miejsce - żarliwa wiara katolicka miesza się tu                  

z pogańskimi praktykami i zabobonami, nocą za oknami słychać stukot czarcich kopyt, a mieszkańcy wsi wciąż 

korzystają z usług medycznych mieszkającej w leśnej głuszy Zielarki. Jedynym współczesnym elementem loka-

lnych gospodarstw jest sprowadzony z konieczności do wisłowickich domów telefon. Gdy pewnego dnia zadz-

woni w domu państwa Sosnów, ich spokojne życie zmieni się nie do poznania… Jedna z mieszkanek wsi zostaje 

znaleziona nieprzytomna, a obrażenia na jej ciele sugerują atak wilkołaka. Niedługo później napastnik uderza 

ponownie, a sołtys Wiktor Nałęcki, sceptyczny wobec ludowych wierzeń, postanawia zgłosić sprawę do miejskich 

organów ścigania. Ta decyzja wzbudza mieszane uczucia, miastowi nie cieszą się w Wisłowicach zaufaniem. Do 

rozwiązania sprawy Wilkołaka z Wisłowic przybywa ekscentryczny komisarz Radzkin. Szybko okazuje się, że 

obawy mieszkańców były uzasadnione. Rozpoczyna się polowanie na czarownice… dosłownie.  

 

 144. Lilie / Mieczysław Gorzka.- Wrocław : Wydawnictwo Bukowy Las, copyright 

2022. 

(Cienie przeszłości / Mieczysław Gorzka ; 4) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Marcin Zakrzewski (postać fikcyjna) , Kobieta , Przestępstwa 

ze szczególnym okrucieństwem , Seryjni zabójcy , Wrocław (woj. dolnośląskie ; 

okolice) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

Może to ty będziesz moją następną Lilijką? Chcesz? Doktor Jakub Bernatowicz po awanturze z żoną idzie do lasu 

i przepada bez śladu. Podczas pościgu za byłym żołnierzem podejrzanym o zabójstwo narzeczonej, policja odnaj-

duje zwłoki zamordowanych brutalnie innych kobiet. Policjant z jednej z powiatowych komend bada sprawę gwał-

tu sprzed wielu lat podejrzewając, że skazany został niewinny człowiek. Tymczasem ofiar jest coraz więcej. Czy 

w społeczeństwie grasuje nowa Bestia? Czy wszystkie te sprawy mogą się ze sobą łączyć? W chaosie wydarzeń               

i związków między nimi, nadkomisarz Marcin Zakrzewski będzie musiał odnaleźć Bestię zanim pojawią się nowe 

ofiary. Tylko, że wszystkie tropy wiodą donikąd, a podjęte przez Zakrzewskiego decyzje doprowadzą do dramaty-

cznego finału. MIECZYSŁAW GORZKA POWRACA Z NOWYM, MROCZNYM KRYMINAŁEM, W KTÓ-

RYM NA FINAŁ JAK ZAWSZE CZEKA SIĘ Z ZAPARTYM TCHEM.  

145. Lincoln Highway / Amor Towles ; tłumaczenie Anna Gralak.- Kraków : Znak 

Litera Nova - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

Hasła przedmiotowe:  Autostrady , Młodzież , Podróże , Trudne sytuacje życiowe , 

Stany Zjednoczone (USA) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 
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Droga nie zawsze prowadzi nas tam, gdzie chcemy, ale czasem trzeba dać się jej ponieść. Emmett Watson właśnie 

wyszedł z poprawczaka. Wraca na rodzinną farmę w Nebrasce, gdzie czeka na niego młodszy brat, długi po ojcu            

i błękitny studebaker – jego jedyny majątek. Emmett ledwo skończył 18 lat, a już może liczyć tylko na siebie. 

Chce zabrać brata do słonecznej Kalifornii, gdzie zaczną wszystko od nowa. Może nawet uda im się odnaleźć 

matkę, która lata temu bez słowa wyjechała do San Francisco? Ale przewrotny los sprawia, że Emmett i Billy 

muszą wyruszyć w przeciwnym kierunku. Do Nowego Jorku – miasta, gdzie początek bierze legendarna auto-

strada Lincolna, pierwsza droga łącząca ze sobą dwa krańce Ameryki.  Nowa, długo wyczekiwana powieść Amora 

Towlesa to zapierająca dech w piersiach odyseja przez Amerykę lat 50., gdzie spotykamy całą plejadę postaci 

znanych z amerykańskiej prozy najwyższej klasy: włóczęgów, bon vivantów, hochsztaplerów i wędrownych 

kaznodziejów. To także urzekająca historia o dorastaniu, o długach, które wcześniej czy później będziemy musieli 

spłacić, i o tym, jak łatwo jest zbłądzić, gdy w gorączce podróży zgubimy swój moralny kompas.  

 

 

 146. Listy do Gestapo / Maria Paszyńska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - Oddział 

Publicat, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gestapo , Donos , II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , 

Listy , Miłość , Muzycy , Poczta , Ruch oporu , Życie codzienne , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

Warszawa, wiosna 1938 roku. Osiemnastoletnia Zuzanna wierzy, że jej życie będzie usłane różami. Pewnego 

wieczoru zachwyca ją wygrywana na skrzypcach melodia, a kilka dni później poznaje zdolnego muzyka i traci dla 

niego głowę. Rodzi się pierwsza miłość, pojawiają marzenia i plany, a potem przychodzi wojna. Znaczy kolejne 

miesiące pasmem strat, cierpienia i bólu… Zuzanna zaczyna pracę na Poczcie Głównej i włącza się w podziemną 

walkę z okupantem. Zostaje przydzielona do komórki "P" zajmującej się przechwytywaniem anonimowych dono-

sów pisanych przez Polaków do "Szanownego Pana Gestapo". Jeden z listów rozdziera jej serce. Okazuje się, że 

działalność konspiracyjna to niebezpieczna gra, w której stawką jest nie tylko życie, ale i miłość. "Listy do Ges-

tapo" to poruszająca do głębi spowiedź kobiety, która stanęła przed dramatycznymi wyborami. Opowieść o życiu 

brutalnie zmienionym przez wojnę. O ranach, które nigdy się nie goją, winach, które domagają się odkupienia,              

i przebaczeniu, które być może nie nadejdzie.   

 

 

 147. Liście / Osamu Dazai ; z japońskiego przełożył Dariusz Latoś.- Warszawa : 

Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2022. 

(Skarby Orientu) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Japonia , Antologia , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-jap. 

Nowości:  2022-12 

 

 

"Snuję opowieść, nęcąc czytelnika, uspokajając go, czasem oczywiście strasząc i zadziwiając, a gdy pomyślę: 

„Ha, idealny moment!", nagle usuwam swoją postać, rzucając kilka słów o pozornie głębokim znaczeniu. Nie 

usuwam jej jednak całkowicie, tylko błyskawicznie ukrywam się za papierowym przepierzeniem. Gdy po jakimś 

czasie wystawiam stamtąd niewinnie uśmiechniętą twarz, mogę zrobić z czytelnikiem, co zechcę. Na tym, dla 

przykładu, polegają sztuczki, przedmiot wytężonej  pracy  każdego  pisarza".  Fragment  opowiadania  „Zabawki”.  
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Osamu Dazai (1909-1948) w swym krótkim, zakończonym samobójczą śmiercią życiu napisał utwory niezwykle 

poczytne do dziś w Japonii, a także - za pośrednictwem przekładów - na całym świecie. Utwory uniwersalne, 

mimo iż pisane całe dekady temu, w innej przestrzeni kulturowej i oparte na osobistych doświadczeniach pisarza. 

Wykreowane przez niego postaci, ich dylematy i przemyślenia, to wciąż istotny punkt odniesienia dla części 

japońskiego społeczeństwa, w tym wkraczającej w dorosłość młodzieży.  

 

 

 148. Lśniące dziewczyny / Lauren Beukes ; przełożyła Paulina Braiter.- Warszawa : 

Poradnia K, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Podróże w czasie , Psychopaci , Seryjni zabójcy , 

Powieść , Thriller , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-afryk. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Dziewczyna, która nie chciała umrzeć. Zabójca, który nie powinien istnieć… Lśniące dziewczyny Lauren Beukes 

to unikatowy i wciągający thriller. To emocjonująca podróż w czasie i w głąb mrocznego umysłu odrażającego 

psychopaty. Jest każdym. Jest nikim. Jest zawsze… On PRZENOSI SIĘ w czasie! Harper to psychopatyczny mor-

derca, który przez dziesięciolecia tropi lśniące dziewczyny – błyskotliwe, inteligentne, młode kobiety. Gasi ich 

potencjał. Morduje jedną po drugiej, zostawiając przy zwłokach pamiątkę z przeszłości… Już je kiedyś nawiedził. 

Wypatrzył, gdy były dziećmi. Czekał na właściwy moment, śledził… 9 kobiet – jego lśniące ofiary.  

 

 

 149. Lucinella / Lore Segal ; przekład Magda Heydel ; posłowie Barbara Kopeć-

Umiastowska.- Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2018. 

(Z Kraju i ze Świata) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Humor , Kobieta , Kolonie artystów , Pisarze , Życie 

artystyczne , Nowy Jork (Stany Zjednoczone ; okolice) , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

"Lucinella" zaczyna się jak klasyczna satyra na środowisko literackie. Od pierwszego zdania wszystko wskazuje 

na to, że mamy do czynienia z książką obśmiewającą mieszkańców słynnej kolonii pisarskiej Yaddo pod Nowym 

Jorkiem. Segal ukazuje zamkniętą społeczność poetów, krytyków i wydawców, których trawią jednakowe kosz-

mary, lęki i nadzieje. Tytułowa bohaterka miota się pomiędzy nudną codziennością a własnym wyobrażeniem               

o sobie jako pisarce, między pragnieniem a niemożnością tworzenia. "Lecz początkowy realizm opowieści wkró-

tce topnieje" – pisze Barbara Kopeć-Umiastowska. – "Do akcji wkraczają Zeus i Hera, krytycy literaccy przema-

wiają z Olimpu, dyskusje panelowe zamieniają się w teatr awangardowy, a narratorka w różnych towarzyskich 

sytuacjach występuje równocześnie dodatkowo w dwóch osobach – jako Lucinella młodsza i Lucinella starsza".  

A zatem baśń? Owszem. Eksperyment literacki? Jak najbardziej. Zarazem jednak błyskotliwa i inteligentna opo-

wieść o akcie tworzenia i sposobach istnienia literatury.  
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 150. Ludzie, których spotykamy na wakacjach / Emily Henry ; przełożyła 

Aleksandra Weksej.- Białystok : Wydawnictwo Kobiece, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czasopismo lifestylowe , Dziennikarze , Nauczyciele , 

Podróże , Przyjaźń , Wakacje , Wypalenie zawodowe , Nowy Jork (Stany 

Zjednoczone) , Palm Springs (Stany Zjednoczone) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Nie ma chyba na świecie dwóch bardziej od siebie różnych osób niż Poppy i Alex. Ona jest duszą towarzystwa, 

ON woli spędzić wieczór z książką. Ona marzy o podróżach po całym świecie, ON najchętniej zaszyłby się we 

własnym mieszkaniu. Kiedy jedenaście lat temu dzielili podróż w rodzinne strony, rozkwitła między nimi przy-

jaźń. Przez większość roku mieszkają daleko od siebie. Ona w Nowym Jorku, ON w ich rodzinnym mieście. 

Jednak co wakacje spotykają się, aby spędzić wspólnie niezapomniany letni tydzień. Przynajmniej kiedyś tak było. 

Dwa lata temu wszystko się popsuło. W tym ich przyjaźń. Od tamtego czasu ze sobą nie rozmawiają. Chociaż 

Poppy ma wszystko, o czym marzyła, czuje, że jej życie straciło blask. Popularny blog, wymarzona praca i pod-

róże po całym świecie nie przynoszą jej szczęścia. Kiedy przyjaciółka pyta ją o ostatnie chwile szczęścia, Poppy 

wie, że były to wakacje z Aleksem. Dlatego postanawia odnowić kontakt. Prosi Aleksa, żeby po raz ostatni spę-

dzili razem letnie dni. Poppy ma tydzień, aby wszystko naprawić. Musi tylko przemilczeć jedną wielką kwestię, 

która zawsze stała na drodze ich prawie idealnej przyjaźni. Czy coś może pójść nie tak?   

 

 

 151. Łowca / Piotr Kościelny.- Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komisarz Sikora (postać fikcyjna) , Przestępstwa ze 

szczególnym okrucieństwem , Seryjni zabójcy , Śmierć dziecka , Tajemnica , 

Wychowawcy kolonijni , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Kryminał , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Podczas kolonii w Karpaczu, dziesięcioletni chłopiec ginie pod kołami ciężarówki. Zrozpaczeni rodzice docierają 

na miejsce tragedii by skonfrontować się z największym koszmarem swojego życia. Policja rozpoczyna śledztwo, 

w które zamieszany jest wychowawca. Szybko na jaw wychodzą kolejne mroczne sekrety, które na zawsze 

odcisną piętno na pogrążonych w żałobie rodzicach tragicznie zmarłego chłopca. Wiele lat później, w innej części 

kraju, znalezione zostaje ciało dziecka. Czy sprawy, które dzieli niemal dekada, są ze sobą powiązane? Kto stoi za 

tajemniczą śmiercią?  

 

 

152. Malibu płonie / Taylor Jenkis Reid ; przełożyła Kaja Makowska.- Poznań : 

Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Imprezy , Lato , Pożar , Rodzeństwo , Sekrety rodzinne , 

Sława , Malibu (Stany Zjednoczone) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-12 
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Czwórka sławnego rodzeństwa urządza spektakularną imprezę z okazji końca lata. W ciągu dwudziestu czterech 

godzin ich życie zmieni się na zawsze! Malibu. Sierpień 1983 roku. Nadszedł dzień corocznej, wyczekiwanej im-

prezy Niny Rivy. Każdy chce być w pobliżu słynnego rodzeństwa: utalentowanej surferki i supermodelki Niny, 

braci – mistrza surfingu Jaya i znanego fotografa Huda oraz ich ukochanej młodszej siostry Kit. Dzieci legen-

darnego piosenkarza Micka Rivy są sławne w Malibu i na całym świecie. Jedyną osobą, która nie może się 

doczekać końca imprezy, jest sama Nina. Nie chce być w centrum uwagi po tym, jak publicznie porzucił ją mąż, 

słynny tenisista. Hud też nie pali się do imprezowania – żałuje, że już dawno minął czas, by wyznać coś swojemu 

bratu. Jay natomiast odlicza minuty do zmroku, bo dziewczyna, o której nie może przestać myśleć, obiecała przy-

jść. A Kit? Ma kilka własnych tajemnic – w tym gościa, którego zaprosiła bez konsultacji z resztą. Do północy 

impreza całkowicie wymknie się spod kontroli. Do rana posiadłość Niny Rivy stanie w płomieniach, ale zanim 

pojawi się ta pierwsza iskra, popłynie alkohol, zabrzmi muzyka, a na jaw wyjdą sekrety, które ukształtowały 

pokolenia. Malibu płonie to opowieść o jednej niezapomnianej nocy z życia rodziny: tej nocy, w której każde                 

z nich musi wybrać, co ukryje przed bliskimi… i co po sobie pozostawi.  

 

 

 153. Mammo / Pascal Béjannin ; z języka francuskiego przełożyła Magdalena Pluta.- 

Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2008. 

(Literatura Frankofońska) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bielactwo wrodzone , Chłopcy , Migracje , Sieroty , 

Tożsamość (psychologia) , Etiopia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2022-12 

 

Mammo jest chłopcem, który urodził się ze szczególną cechą, mogącą sugerować wyjątkowy los: jest albinosem, 

białym Murzynem. Żyje jako sierota w wiosce na etiopskich płaskowyżach, z dala od stolicy, gdzie panuje cesarz 

Hajle Syllasje. Zaintrygowany słowami wuja Felleke, który twierdzi, że Mammo jest jednym z potomków królo-

wej Saby, pewnego dnia chłopiec wyrusza z wioski. Wiedziony wewnętrznym głosem, wędrując w poszukiwaniu 

swojej tożsamości, a także matki, która zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach, przemierza kolejne krainy 

Etiopii, trafia do różnych miast, spotyka rozmaitych ludzi, rozmawia nawet z samym cesarzem w Addis Abebie. 

Na koniec wędrówki Mammo wraca do swojej wioski w towarzystwie obłąkanej kobiety – najprawdopodobniej 

byłej niewolnicy – na której wycisnęło piętno wspomnienie bolesnej przeszłości. Nie wiadomo, skąd ona pocho-

dzi, a że wciąż wskazuje jeden tylko kierunek, Mammo nazywa ją imieniem Tam… Pascal Béjannin urodził się              

i mieszka na wyspie Réunion, departamencie zamorskim Francji na Oceanie Indyjskim. Jest nauczycielem 

przyrody w liceum. Mammo to jego pierwsza powieść, uhonorowana Nagrodą Literacką Gironde, przyznawaną 

nowym talentom.  

 

 

 154. Martwa woda / Wojciech Wójcik.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Akademik (budynek) , Dziecko głuchonieme , Studenci , 

Zakony żeńskie , Mazury , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 



66 
 

W warszawskim akademiku zostaje zamordowana Alina Kozioł, studentka resocjalizacji, która właśnie obroniła 

pracę magisterską. Brutalna siła, jakiej użyto wobec ofiary, sugeruje, że zabójcą jest mężczyzna, tymczasem                 

w krytycznej chwili w okolicy miejsca zbrodni przebywały wyłącznie koleżanki zamordowanej: Wala i Kamila. 

Na czele zespołu śledczego staje Karolina Nowak, rozpaczliwie potrzebująca sukcesu policjantka. Wkrótce docie-

ra do kilkuletniego chłopca, który prawdopodobnie widział mordercę. Niestety chłopczyk nie słyszy i nie mówi. 

Do zespołu Karoliny trafia Krzysztof Rozmus, dawny pracownik naukowy UW, a obecnie funkcjonariusz prewen-

cji. Prześwietlając ostatnie dni życia studentki, odkrywa szereg zaskakujących faktów. Po co Alina włamywała się 

do klasztoru szarytek? Czego szukała? Tropy wiodą do zapomnianej mazurskiej przystani.  

 

 

 155. Matki przodem : jak wylądowałyśmy w ciemnej d***e / Joanna Mokosa-

Rykalska.- Warszawa : Wielka Litera, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Macierzyństwo , Osoby w wieku średnim , Podróże , 

Przyjaźń , Wycieczki , Życie codzienne , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Joanna - kierowniczka produkcji filmowej - jest już zmęczona życiowym szpagatem między pracą, czyli wieczną 

gonitwą, a wysysającą ostatnią kroplę krwi kochaną rodzinką. Kto nie był w szarych odmętach rodzicielstwa,                

a mimo wszystko próbował wyjść z tego z twarzą, niech pierwszy wystąpi… Pewnego „wesołego” wieczoru Joan-

na wraz z szalonymi przyjaciółkami wpadają na pomysł babskiego wyjazdu do luksusowego spa w Budapeszcie. 

Postanawiają kompletnie wyłączyć się z rozpędzonego życia i żeby było jeszcze bardziej ekstremalnie, nie zabie-

rają ze sobą telefonów. Choć wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Joanna nie powinna tam jechać, to po 

krótkich życiowych turbulencjach siedzi z dziewczynami w samolocie, ćwicząc węgierskie słówka. Przyjaciółki 

na chwilę zapomniały, że ich drugie imię to tragikomedia, ale widok, który zobaczyły na lotnisku, szybko podzia-

łał jak kubeł zimnej wody. A to dopiero początek…  

 

 

 156. Mazurska sielanka / Teresa Ewa Opoka.- Warszawa : Wydawnictwo CM, 2020. 

(Nowy Polski Kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze prasowi , Nastolatki , Poszukiwania zaginionych 

, Mazury , Sopot (woj. pomorskie) , Kryminał , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Magda zabiera szesnastoletnią siostrzenicę Polę do Sopotu na Festiwal Dwóch Teatrów, gdzie ma relacjonować to 

wydarzenie dla swojej gazety. Jest piątek, a w sobotnią noc znika Pola. Zaczynają się poszukiwania zaginionej 

przez policję i prywatną agencję detektywistyczną. Szybko zostaje ustalone, że dziewczyna sama wyszła z dysko-

teki ok. godz. 21, mimo że za wiedzą Magdy wybrała się tam z nowo poznanym chłopakiem. Ten sam się zgłasza 

na policję, gdy widzi na drugi dzień rozwieszone plakaty ze zdjęciem zaginionej. Zrozpaczona Magda zasugero-

wana mglistymi przypuszczeniami młodej detektyw Kiry jedzie na Mazury do starego domu, który jej rodzice 

kupili ok. 40 lat temu i tam spędzali każde wakacje. Ten dom oddalony jest od pewnego tajemniczego pałacu 

zaledwie kilkanaście kilometrów, a Magda pragnie dyskretnie porozmawiać z autochtonami. Jej dociekliwość koń-

czy się jednak tragicznie... W „Mazurskiej sielance” splatają się cechy kryminału i thrillera psychologicznego. Czy 
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Pola zostanie odnaleziona, czy Magda przeżyje? A jeśli tak, co dalej? Czy uwolnione młode kobiety nie zapragną 

zemsty?  

 

 

 157. Memento dla Stambułu / Ahmet Ümit ; z języka tureckiego przełożyła Anna 

Mizrahi.- Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Monety , Władcy , Zabójstwo seryjne , Zabytki architektury , 

Stambuł (Turcja ; okolice) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-tur. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Pełna emocji kryminalna opowieść, w której zaskakującą rolę odgrywa magiczny Stambuł - miasto skradzionych 

marzeń. Ciało znalezione u stóp pomnika Atatürka. Antyczna moneta ukryta w dłoni ofiary. Przerażające przesła-

nie pozostawione przez mordercę. I doświadczony nadkomisarz, który za wszelką cenę próbuje rozwikłać śmie-

rtelnie niebezpieczną zagadkę. Wkrótce okazuje się, że to dopiero początek zbrodni - ofiar przybywa, każda kole-

jna jest odnajdywana w ważnym miejscu Stambułu, np. pod kolumną Konstantyna, przed wejściem do Hagii 

Sophii, przy Złotej Bramie, w okolicach pałacu Topkapi, na dziedzińcu meczetu Sulejmana Wspaniałego. Każda 

ściska w ręku monetę z innego okresu historycznego z wizerunkiem różnych władców. Rozpoczyna się śledztwo, 

które doprowadzi do zaskakującej prawdy… Siedem ofiar, siedem monet, siedmiu władców, siedem historycznych 

miejsc Stambułu. I jeden wątek, który łączy wszystkie morderstwa: tajemnica wielkiej metropolii.  

 

 

 158. Merci, monsieur Dior / Agnès Gabriel ; przełożyła Anna Kierejewska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dior, Christian (1905-1957) , Dom mody , Moda , Projektanci 

mody , Paryż (Francja) , Powieść biograficzna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Pasjonująca opowieść o powstaniu imperium Christiana Diora, jego pierwszych kultowych kreacjach oraz                    

o stworzeniu linii perfum Miss Dior. Francja, rok 1946. Mieszkańcy Paryża jeszcze odczuwają skutki wojny, ale 

powoli budzi się w nich nadzieja na lepsze jutro. Z prowincjonalnego miasteczka do tętniącej życiem metropolii 

przyjeżdża dwudziestokilkuletnia Célestine. Szybko znajduje pracę, i to nie byle jaką – u samego Christiana Diora, 

wówczas nieśmiałego projektanta, który rok wcześniej założył własny dom mody. Młoda kobieta oczarowuje 

genialnego krawca swoją naturalnością, łatwo zyskuje jego zaufanie i sympatię. Najpierw zostaje gospodynią Dio-

ra, potem prywatną sekretarką, a z czasem także muzą i powierniczką najskrytszych sekretów. Przygląda się 

mistrzowi, gdy ten tworzy piękne suknie oraz wspaniałe kompozycje zapachowe. Jak potoczy się kariera Diora? 

Czy Célestine zajmie miejsce u jego boku? A może coś ich rozłączy? Autorka doskonale oddaje atmosferę powo-

jennego Paryża, odsłania kulisy pokazów mody i opisuje pełne przepychu wnętrze domu znanego projektanta.   
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 159. Miasteczko Twin Falls / Loreth Anne White ; przełożyła Ewa Ratajczyk.- 

Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Blogerzy , Nastolatki , Miasta małe , Społeczności lokalne , 

Tajemnica , Zabójstwo , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-kanad.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Bądź czujny. W każdym z nas czai się bestia W spokojnym i sennym miasteczku brutalnie pobito i utopiono 

nastolatkę. Potworna zbrodnia zmieniła wszystko. Od tego dnia minęło ponad dwadzieścia lat. Każdy doskonale 

pamięta, co wtedy robił. Wszyscy mają alibi dla siebie i bliskich. Nikt nie chce ponownie przechodzić przez piekło 

tamtej nocy. Dla Rachel, emerytowanej policjantki, zabójstwo Leeny Rai to zamknięta sprawa. Kiedy młoda, 

dociekliwa podcasterka kryminalna nachodzi ją na farmie, wracają stare demony. Skazany za morderstwo Clayton 

Jay Pelley po latach milczenia ujawnia nowe fakty. Mieszkańców miasteczka Twin Falls ponownie ogarnia strach. 

Jedno jest pewne, nie tylko Clayton skrywa mroczne tajemnice. Loreth Anne White powraca w pełnym napięcia 

thrillerze inspirowanym prawdziwą zbrodnią.  

 

 

 160. Miasto kości / Cassandra Clare ; przełożyła Anna Reszka.- Wydanie 5. 

poprawione.- Warszawa : Wydawnictwo Mag, 2017. 

(Dary anioła / Cassandra Clare ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demony , Nastolatki , Stworzenia fantastyczne , Walka dobra 

ze złem , Wampir (stworzenie fantastyczne) , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Powieść , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Dziewczyna ze skłonnością do wpadania w tarapaty, wampir, który zmaga się ze swoją naturą, półanioł, pogromca 

demonów. Połączyła ich miłość i walka, dzieli ich wszystko. Razem wkraczają do Miasta kości...  

 

 

161. Miasto szkła / Cassandra Clare ; przełożyła Anna Reszka.- Wydanie 5. 

poprawione.- Warszawa : Wydawnictwo Mag, 2017. 

(Dary anioła / Cassandra Clare ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Demony , Krainy i światy fikcyjne , Nastolatki , Stworzenia 

fantastyczne , Walka dobra ze złem , Wampir (stworzenie fantastyczne) , Nowy Jork 

(Stany Zjednoczone) , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-amer. 

 

 

Nocni Łowcy muszą podjąć decyzję, czy walczyć u boku mieszkańców Podziemnego Świata, czy uznać ich za 

wrogów i podjąć walkę przeciwko nim! Tymczasem główni bohaterowie Jace i Clara mają przed sobą ciężką de-

cyzję do podjęcia... Czy mogą pozwolić sobie na zakazaną miłość?  
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 162. Miasto w chmurach / Anthony Doerr ; przełożył Jerzy Kozłowski.- Poznań : 

Wydawnictwo Poznańskie, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krainy i światy fikcyjne , Marzenia , Mitologia , Podróże w 

czasie , Przestrzeń , Utopia , Władza , Konstantynopol , Idaho (Stany Zjednoczone ; 

stan) , Turcja , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Bohaterowie Miasta w chmurach są marzycielami i outsiderami. Łączy ich jeden starożytny tekst: historia Aetona, 

który pragnie zostać ptakiem, by odlecieć do utopijnego miasta w niebiosach. Osierocona Anna i przeklęty chło-

piec Omeir przebywają po przeciwnych stronach potężnych murów podczas oblężenia Konstantynopola w 1453 

roku. Współczesne Idaho. Weteran wojenny, osiemdziesięcioparoletni Zeno próbuje uchronić bibliotekę przed 

wybuchem bomby, podłożonej przez nastoletniego idealistę Seymoura. Konstance, dziewczyna z odległej przysz-

łości, sięga po najstarsze znane ludzkości opowieści, aby dotrzeć do prawdy. Anthony Doerr utkał misterny gobe-

lin z czasów i miejsc, który jest odzwierciedleniem naszej ogromnej sieci wzajemnych połączeń - z innymi gatu-

nkami, z ludźmi nam współczesnymi, tymi, którzy żyli przed nami, oraz tymi, którzy pojawią się na świecie, kiedy 

nas już na nim zabraknie. Miasto w chmurach jest przepiękną, odkupieńczą powieścią o władzy, jaką dzierżą 

księga, Ziemia i ludzkie serce. "Anthony Doerr opowiada jak homerycki bard: z ogniem, pasją i wielkim talentem, 

udowadniając raz jeszcze najpiękniejszą prawdę ludzkości - to dzięki książkom stajemy się braćmi i siostrami, 

niezależnie od wszystkiego, co nas dzieli." Joanna Bator "Piękna, magiczna książka. Jedna z tych, do których jako 

czytelnik chcę wracać, a jako pisarz - zazdroszczę." Łukasz Orbitowski  

 

 

 163. Miastowa na tropie / Anna M. Brengos.- Radom : Lucky, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dwory , Kobieta , Mieszkańcy wsi , Polska , Kryminał , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

 

Weronika wraz z dworkiem dziedziczy duży majątek. Jako miastowa nie ma pojęcia o funkcjonowaniu domu. 

Światło, woda, ogrzewanie, szambo czy komin to dla niej wyzwania. Liczyła na romans z weterynarzem lub 

leśnikiem, a zamiast tego znalazła się w samym środku morderstw i porwań. Wszyscy są podejrzani. Czy znajdzie 

swoją miłość? Czy poradzi sobie ze spadkiem po babci? Czy pies pomoże jej rozwikłać kryminalne zagadki?  

 

 

164. Miecze cesarza / Brian Staveley ; przełożył Jerzy Moderski.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2015. 

(Kronika Nieciosanego Tronu / Brian Staveley ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bitwy , Rodzeństwo , Władcy , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 
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Brawurowo zarysowana historia – pełna makiawelicznych postaci, spisków, walk, zdrady i niesamowitej magii – 

w której każde z trójki głównych bohaterów odbywa zapierającą dech w piersiach podróż. Złożony, przebogaty 

świat, w którym spotykają się członkowie cesarskiego rodu, elitarni żołnierze, kapłani śmierci, tajemniczy mnisi-

wojownicy, uwikłani w meandry polityki i starożytne tajemnice. Czytelnicy George’a R.R. Martina będą zachwy-

ceni tą nową serią. - „Library Journal” Ginie cesarz Annuru, zamordowany przez nieznanych wrogów. Jego córka 

i dwaj synowie, rozrzuceni po świecie, robią, co w ich mocy, żeby pozostać przy życiu i zdemaskować zdrajców. 

Każde z nich podąża jednak własną życiową drogą wybraną przez ojca, a na ich losy wpływają działania odwie-

cznych nieprzyjaciół i nieodgadnione zrządzenia bogów. Kaden, dziedzic Nieciosanego Tronu, spędził osiem lat  

w odległym górskim klasztorze, poznając tajemne nauki mnichów służących Niememu Bogu. Ich rytuały zawie-

rają klucz do starożytnej mocy, nad którą musi on zapanować. Za morzem jego brat Valyn odbywa brutalny tre-

ning w Kettralu, elitarnej jednostce, której członkowie dosiadają gigantycznych czarnych ptaków. Przed nim osta-

tnia, śmiertelnie niebezpieczna Próba Hulla. W stolicy zaś minister finansów Adare, wyniesiona na to stanowisko 

jednym z ostatnich zarządzeń cesarza, próbuje wykazać się przed swoim ludem. Jest także przekonana, że wie, kto 

zamordował jej ojca. Nie cofnie się przed niczym i uczyni wszystko, żeby sprawiedliwości stało się zadość.  

 

 

 165. Między światami / Agata Niedroszlańska.- [Kiełpin] : BookEdit, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przedsiębiorcy , Przeszłość , Romans w pracy , 

Tajemnica , Romans , Fantastyka , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Hanna Nowak to młoda, energiczna kobieta mierzącą się, niemal każdego dnia, z przeciwnościami losu. Gdy poz-

naje charyzmatycznego, pewnego siebie, młodego biznesmena, jej świat wywraca się do góry nogami. Mężczyzna 

z niezwykłą wręcz łatwością wkrada się w jej myśli i serce. Oboje zatracają się w swych uczuciach, w łączącej ich 

namiętności. Kobieta szybko przekonuje się, że jej wybranek skrywa mroczną tajemnicę, a ich losy były splecione 

już od wczesnych lat dzieciństwa. Hanna wkracza w świat, o którego istnieniu nie miała pojęcia, który przeraża ją 

swą brutalnością i fascynuje różnorodnością. Miłość obojga zostaje wystawiona na ciężką próbę, płacą cierpie-

niem za spuściznę pozostawioną im po rodzicach, a ich ciała i dusze pokrywa wiele blizn. Czy miłość jest w stanie 

pokonać wszelkie przeszkody? Co musi się stać, by uzyskać przebaczenie?  

 

 

 166. Miłość ma smak halloumi : najsmaczniejszy romans na lato / Ginger Jones ; 

tłumaczenie Agnieszka Patrycja Wyszogrodzka-Gaik.- Białystok : Wydawnictwo 

Kobiece, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gotowanie , Kobieta , Konkursy i festiwale kulinarne , 

Kucharze , Kuchnia śródziemnomorska , Współzawodnictwo , Cypr , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-12 

 

Pasją Frei jest gotowanie i choć pracuje w restauracji Taste of the Mediterranean, nie czuje się tam doceniana. Gdy 

sernik według jej autorskiego przepisu pojawia się w menu, ale zostaje podpisany imieniem kolegi, wściekła i za-

wiedziona Freya rzuca pracę, a przy okazji także swojego chłopaka. W tym samym czasie dostaje wiadomość                

o zakwalifikowaniu się do wymarzonego konkursu kulinarnego. Wyrusza na nieziemsko piękną cypryjską  wyspę, 
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gdzie w towarzystwie sześciorga współzawodników może oddawać się pasji kulinarnej w lokalnej tawernie. Słoń-

ce, plaża i wyjątkowy smak kuchni śródziemnomorskiej - w tej chwili o niczym więcej nie marzy. A z całą pewno-

ścią nie potrzebuje faceta! Najważniejsze jest przecież zwycięstwo w konkursie. Tylko czy Freya będzie w stanie 

kierować się rozsądkiem?  

 

 

 167. Miłość musi być! / Sylwia Kubik.- Kraków : Skarpa Warszawska, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miłość , Motocross , Podróże , Trudne sytuacje 

życiowe , Grecja , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Wciągająca historia dziewczyny, wyruszającej w podróż, która odmieni jej życie… Wnuczka greckich emigra-

ntów, którzy w czasie wojny domowej znaleźli w Polsce schronienie pasjonuje się jazdą na motocrossie. Jest to 

męski sport, a środowisko zdaje się być bardzo hermetyczne, więc dziewczyna spotyka się z szowinistycznymi 

zachowaniami ze strony innych zawodników. Nie zamierza jednak rezygnować ze swojej pasji. Do czasu, gdy na 

jej drodze nie stanie Hubert. Zawodnik, który szybko zdobędzie jej serce i równie szybko je złamie. Zrozpaczona 

dziewczyna postanawia rzucić sport i wyjechać do dziadków, do Grecji… Jak potoczą się losy bohaterki? Czy             

w Grecji znajdzie spokój i perspektywy na inne życie? Czy miłość do sportu jednak zwycięży? Sylwia Kubik za-

biera nas w podróż, w której walka toczy się nie tylko o uczucia, ale również o marzenia i pasje.  

 

 168. Miłość z gwiazd / Joanna Sprenger.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res - 

Zaczytani, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bazy wojskowe , Istoty pozaziemskie , Mieszkańcy wsi , 

Nastolatki , Planety , Relacja romantyczna , Wypadki drogowe , Lubelszczyzna , 

Powieść , Science fiction , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Ariel Zielińska mieszka wraz z rodzicami w niewielkiej wsi Nadzieja. Spokojne i uporządkowane życie nastolatki 

kończy się w momencie, gdy jej bliscy ulegają wypadkowi samochodowemu. Szukając pomocy w bazie wojsko-

wej, dziewczyna poznaje Kyriosa Ilionisa, dowódcę tajemniczej placówki. I choć ich pierwsze spotkanie przebiega 

w nieprzyjemnej, pełnej wrogości atmosferze, już wkrótce drogi tych dwojga ponownie się skrzyżują. I to nie tyl-

ko za sprawą gorącego uczucia, jakie niespodziewanie się miedzy nimi pojawi… Ariel nie podejrzewa nawet, że 

los właśnie otwiera przed nią zupełnie nowy rozdział życia. Życia na innej planecie…  

 

 169. Miłość z odzysku / Malwina Ferenz.- Wydanie 1. pocket.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2021. 

 

Hasła przedmiotowe:  Biegi , Dyrektorzy szkół , Kryzys wieku średniego , Osoby po 

rozwodzie , Rodzina patchworkowa , Wdowieństwo , Wrocław (woj. dolnośląskie) , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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Niezwykłe zdarzenia często miewają zupełnie zwykłe początki. Gdyby pan Staszek, pracownik kuratorium, nie 

przegrał sromotnie walki z klawiaturą własnego komputera, dyrektor szkoły numer dwanaście, przeżywający 

kryzys wieku średniego i samotnie wychowujący nastoletnią córkę, nigdy nie spotkałby kobiety swojego życia. 

Urzędnik przez prosty błąd okazał się jednak mistrzem świata w robieniu zamieszania i w rezultacie los postawił 

mu na drodze Anatola Barbarę, kobietę po przejściach i matkę dorastającego syna. Czy jednak „miłość z odzysku” 

rzeczywiście ma szansę powodzenia? Zadania nie ułatwiają dzieci wchodzące w okres dojrzewania bez żadnej 

taryfy ulgowej, babcia Honorcia realizująca swój tajny plan oraz były mąż Barbary, który nagle uświadamia sobie, 

co stracił. Z pomocą przychodzą Marek, podtatusiały rockman charytatywnie pomagający dzieciom jako doktor 

klaun i bezkompromisowa, zielonowłosa Klara o niewyparzonym języku. Nie wiadomo jednak, czy to nietypowe 

wsparcie wystarczy, by pokonać wszystkie przeciwności losu. Wrocław, miasto spotkań, po raz kolejny okaże się 

areną zaskakujących wydarzeń.  

 

 

 170. Miłość, kłamstwa i sekrety / Krystyna Mirek.- Warszawa : Wydawnictwo Luna, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Kobieta , Kucharze , Prywatni detektywi , 

Tajemnica , YouTuberzy , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Wszyscy kochają prawdę, ale to skomplikowana miłość. Jak przyjdzie co do czego, bardziej kusi słodki smak 

kłamstwa. Vincent to słynny youtuber kulinarny. Jest przystojny i uwielbiany, mieszka w romantycznej starej willi 

odziedziczonej po dziadku. Charyzmatyczny przodek dał mu nie tylko posiadłość, lecz także zeszyt z przepisami 

na potrawy, które kiedyś przyrządzał w prestiżowej francuskiej restauracji. Idealna sytuacja? Mnóstwo kobiet 

kocha go wirtualnie. W tym również Wiki, która uwielbia zmiany - farbuje włosy tak często, że nawet jej narze-

czony za nią nie nadąża. Franek to ciepły, serdeczny mężczyzna. Wzór męża dla Wiki? Mirki nikt nie oszuka. 

Wynajęta przez Wiktorię detektyw specjalizująca się w tropieniu wszelkich kłamstw jest twarda i rzeczowa. Ma 

na swoim koncie wiele rozwiązanych spraw. Ale wyciąganie sekretów na światło dzienne zwykle przynosi kło-

poty. Czy kiedy wszyscy spojrzą prawdzie w oczy, coś się wreszcie zmieni?  

 

 

 171. Morderstwo na kempingu / Renata Furman.- Gdynia : Novae Res - Zaczytani, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kempingi , Wczasy , Zabójstwo seryjne , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Zatoka Pucka , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Zbrodnia doskonała istnieje tylko w umyśle mordercy. W przyczepie turystycznej na helskim kempingu zostaje 

zamordowana młoda wczasowiczka. A potem jeszcze jedna… Podejrzenie pada na Grzegorza Sumińskiego, z któ-

rym jedna z ofiar spędzała urlop. Szybko jednak okazuje się, że mężczyzna ma mocne alibi. Sprawa komplikuje 

się jeszcze bardziej, gdy na jednym z warszawskich osiedli zostaje znalezione ciało kolejnej kobiety. Zebrane 

dowody wskazują, że trzech zbrodni musiał dokonać jeden człowiek. W dodatku ostatnią  ofiarą  jest  przyjaciółka 
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 Zuzanny Grabowskiej - właścicielki przyczepy, w której doszło do pierwszego morderstwa. Czy dziewczyna ma 

coś wspólnego ze sprawcą? Odpowiedzi na to pytanie gorączkowo poszukuje Dariusz Sztuk z komendy rejonowej 

we Władysławowie. Może mu w tym jednak skutecznie przeszkodzić uczucie, jakim zaczyna darzyć atrakcyjną 

Zuzannę…  

 

 

 172. Mój mały zwierzaku / Marieke Lucas Rijneveld ; z języka niderlandzkiego 

przełożył Jerzy Koch.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Fantazje erotyczne , Mężczyzna , Seksualność , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-hol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Samotna czternastolatka w rodzinie pogrążonej w żałobie, naiwna jak dziecko i nad wiek dojrzała, ucieka w wyi-

maginowane rozmowy z Freudem i Hitlerem, fantazjuje o lataniu i muzyce, czasem coś ukradnie. Kiedy miejsco-

wy weterynarz okazuje jej zainteresowanie, otwiera się przed nim. A mężczyzna wabi ją, osacza, podsyca, Prag-

nie, ulegając złudzeniu, że wreszcie zapomni o lękach i koszmarach, które dręczą go każdej nocy. W natłoku obie-

tnic, wyznań, sprzeczek, szeptów, wspólnych lektur i esemesów z cytatami z popularnych piosenek jego gesty 

przestają być niewinne, sen miesza się z jawą, a poza granicą tego, co zakazane, upiornie majaczy biel dwuoso-

bowego materaca.  

 

 

 173. My policeman / Bethan Roberts ; z angielskiego przełożył Jacek Żuławnik.- 

Warszawa : Wielka Litera, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biseksualizm , Homoseksualizm , Małżeństwo , Muzealnicy , 

Policjanci , Trójkąt miłosny , Brighton (Wielka Brytania, hrabstwo East Sussex) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-12 

 

Skandaliczna, ale niezwykle czuła historia miłosnego trójkąta. Długo oczekiwana ekranizacja powieści z Harrym 

Stylesem i Emmą Corrin w rolach głównych. Nadmorskie Brighton, Wielka Brytania, koniec lat 50. Młodziutka 

Marion po raz pierwszy widzi Toma, brata swojej przyjaciółki, i od tej chwili już wie, że tylko jego pokocha. 

Kiedy po kilku latach Tom wraca z wojska i zostaje policjantem, Marion, świeżo upieczona nauczycielka, jest 

zdeterminowana, by zdobyć jego serce. Wierzy, że jej miłość wystarczy im obojgu. Pewnego dnia Tom poznaje 

zamożnego i wykształconego kustosza miejscowego muzeum sztuki, Patricka Hazlewooda, który wprowadza go  

w świat estetycznego wyrafinowania i miejskiego blichtru. Razem snują się po mieście, oglądają francuskie filmy, 

chodzą na koncerty i czytają poezję̨. Ale w czasach, gdy za „niemoralne związki” grozi wyrzucenie z pracy i kara 

więzienia, Tom decyduje się na ślub z Marion. Zaczyna prowadzić podwójne życie – z żoną i kochankiem, którzy 

muszą się nim dzielić. Do czasu, aż jedno z serc pęka.  
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 174. Najsłynniejsze opowiadania / Hermann Hesse ; tłumaczyła Małgorzata 

Łukasiewicz ; z posłowiem Volkera Michelsa.- Poznań : Media Rodzina, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Hermann Hesse, poeta i prozaik niemiecki uhonorowany Nagrodą Nobla w 1946 roku, autor tak znanych powieści 

jak "Wilk stepowy" czy "Gra szklanych paciorków", pozostawił w swym dorobku także kilkanaście cennych opo-

wiadań. Utwory zawarte w niniejszym tomie pochodzą z różnych okresów twórczości pisarza i są literackim świa-

dectwem kolejnych etapów rozwoju intelektualnego i artystycznego ich twórcy. Zbiór zawiera następujące opo-

wiadania: Wilk, Z dzieciństwa, W słońcu dawnych dni, Pierwsza przygoda, Nawrócenie Casanovy, Naprawiacz 

świata, Robert Aghiom, Knulp, Przerwana lekcja.  

 

 

 175. Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie / Jessica Knoll ; przełożyła Dorota 

Pomadowska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Film dokumentalny , Nastolatki , Przemoc w szkole 

, Sukces , Szkoły średnie , Tajemnica , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

W szkole średniej Ani FaNelli zetknęła się z okrucieństwem, do jakiego są zdolne tylko nastolatki. W dorosłym 

życiu robi wszystko, by wymyślić siebie na nowo. Z impetem realizuje skrupulatnie przemyślany plan: prestiżowa 

praca, designerskie ubrania i przystojny narzeczony z arystokratycznym nazwiskiem. Ani jest już bardzo blisko 

celu. Wtedy pojawia się propozycja udziału w filmie dokumentalnym o tym, co wydarzyło się w szkole 14 lat te-

mu. Jest jednak coś, o czym wie tylko Ani. Niebezpieczny sekret, który może wiele zmienić. CZY NAJSZCZĘ-

ŚLIWSZA DZIEWCZYNA NA ŚWIECIE ODKRYJE PRZED ŚWIATEM MROCZNĄ TAJEMNICĘ?  

 

 

 176. Namaluj mi anioła  / Małgorzata Lis.- Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2022. 

(Opowieści z Wiary) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anioły , Miłość , Sekrety rodzinne , Wybory życiowe , 

Podlasie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Bóg działa rękami swoich pomocników. Czy wśród nich naprawdę można spotkać anioły? Angelika nie miała 

pojęcia, że z aniołem, którego wizerunek wisi na ścianie jej kawalerki, wiąże się przejmująca i dramatyczna his-

toria miłosna, sięgająca nieznanych jej czasów stanu wojennego. Jeszcze większym zaskoczeniem jest dla  niej  to, 
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że ta historia swój zaskakujący finał znajdzie w niewielkiej podlaskiej wiosce, gdzie niedawno zamieszkał niez-

wykły artysta, za sprawą którego podobno dzieją się cuda… Małgorzata Lis w swej kolejnej książce proponuje 

czytelnikom wzruszającą, nastrojową i pełną ciepła opowieść o prawdziwej miłości. Miłości, która choć bywa 

niespodziewana i nie podąża za ludzkimi planami, to jednak zawsze daje człowiekowi szczęście i poczucie speł-

nienia. Główni bohaterowie, Angelika i Gabriel, początkowo sceptyczni i nieufni, w wyniku niezwykłego splotu 

okoliczności powoli odkrywają, że ich anielskie imiona nie są dziełem przypadku. Czy aniołowie spoglądający             

z obrazów mistrza Serafina zmienią także ich życie?  

 

 

 177. Narodziny bohatera / Jin Yong ; z chińskiego przełożyła Agnieszka Paterska.- 

Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2022. 

(Legendy Bohaterów Kondora / Jin Yong ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bohaterstwo , Chłopcy , Mongołowie (naród) , Pojedynek , 

Przeznaczenie , Zabójstwo , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-chiń. 

Nowości:  2022-12 

 

W świecie średniowiecznych Chin, w którym kung fu to magia, a królestwa bezwzględnie walczą o władzę, toczy 

się batalia o tytuł najlepszego wojownika i rodzi się niezwykły bohater.  Po tym, jak jego ojciec – wierny dynastii 

Song patriota – zostaje zamordowany przez wysłanników cesarstwa Jin, Guo Jing wraz z matką uciekają na 

równiny, gdzie rządzi założyciel imperium mongolskiego Czyngis-chan, by u niego i jego ludu szukać schronie-

nia. Pewnego dnia Guo Jing będzie musiał stawić czoło swojemu śmiertelnemu wrogowi podczas walki w Gospo-

dzie Pijanego Nieśmiertelnego, ale zanim się to stanie pod opieką Czyngis-chana i Siedmiorga Bohaterów z Połu-

dnia doskonali swoje umiejętności w sztukach walki. Skromny, oddany, choć nie zawsze mądry, Guo Jing mierzy 

się ze swoim zarówno wspaniałym, jak i przerażającym przeznaczeniem. W podzielonym kraju, nie znając swojej 

przyszłości, Guo Jing musi lawirować pomiędzy miłością a wojną, honorem i zdradą, zanim stanie twarzą w twarz 

z własnym losem i zostanie bohaterem, którym przeznaczone było mu się stać.  

 

 

 178. Nauczyciel z getta / Mario Escobar ; przełożyła Barbara Bardadyn.- Białystok : 

Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Korczak, Janusz (1878?-1942) , Dom Sierot (Warszawa) , 

Getto warszawskie , Holokaust , Pedagodzy , Żydzi , Warszawa (woj. mazowieckie) 

, Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-hiszp.  

Nowości:  2022-12 

 

Agnieszka Ignaciuk z synem Henrykiem na krótko przed wybuchem II wojny światowej szuka schronienia. Oboje 

trafiają do sierocińca, gdzie poznają Janusza Korczaka. Agnieszka zostaje opiekunką dzieci. Towarzyszy nauczy-

cielowi w codziennej pracy. Rozpoczyna się redukcja getta warszawskiego. Naziści zamierzają się pozbyć ponad 

pół miliona jego mieszkańców. Janusz Korczak wraz z Agnieszką do ostatniej chwili próbuje znaleźć ocalenie dla 

wychowanków domu sierot. „Nauczyciel z getta” to świadectwo heroizmu człowieka, który jako lekarz, pedagog  

i pisarz w pełni poświęcił się dzieciom. Do końca był wierny swojemu powołaniu i stał się symbolem męczeńskiej 

śmierci bezbronnych ofiar Holocaustu.  
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 179. Nauczycielka z getta / Aneta Krasińska.- Warszawa : Wydawnictwo Jaguar, 

2022. 

(Nauczycielka z getta / Aneta Krasińska ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Getta żydowskie , Getto 

łódzkie , Nauczyciele , Żydzi , Łódź (woj. łódzkie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Młoda nauczycielka Laura, z miłości do męża pochodzenia żydowskiego, podejmuje drastyczną decyzję i dobro-

wolnie przeprowadza się do jego rodziny w łódzkim getcie. Czy uda się jej uratować tych, których kocha najbar-

dziej? Początek II wojny światowej. Łódź. Młoda nauczycielka Laura, z miłości do męża pochodzenia żydow-

skiego, podejmuje drastyczną decyzję i dobrowolnie zamieszkuje z jego rodziną w łódzkim getcie. Mimo wielu 

obaw nie jest do końca świadoma, co to oznacza. Wie jedno: kocha i nie potrafi żyć bez swojego ukochanego.           

W getcie szybko doświadcza tyranii, skrajnej biedy i śmierci. Stłoczeni na niewielkim kawałku ziemi Żydzi umie-

rają na jej oczach każdego dnia, a ona nie może temu zaradzić. Wycieńczająca, wielogodzinna praca i głód stają 

się jej codziennością, w której za wszelką cenę stara się przetrwać, a przy tym zachęcać dzieci do nauki, zacho-

wując pozory normalności. To misja, którą pragnie realizować bez względu na okoliczności. Na początku uczy            

w szkole, a po jej zamknięciu organizuje lekcje w domu. Niestety Żydów, których stać jeszcze na taki przywilej, 

jest coraz mniej. Z czasem pieniądze potrzebne są przede wszystkim na… utrzymanie się przy życiu. Laura jest 

gotowa na wszystko, by ocalić rodzinę męża, i nawet w najtrudniejszych chwilach, gdy ukochany trafia do więzie-

nia, nie traci nadziei, że uda im się uniknąć najgorszego.  

 

 

 180. Nawet nie zauważysz / Vera Kurian ; przełożyła Nina Wum.- Warszawa : 

Poradnia K, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Badania kliniczne , Kobieta , Psychopaci , Studenci , 

Zabójstwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

„Nawet nie zauważysz” Very Kurian to piekielnie inteligentny thriller, który od pierwszej strony uwodzi czytel-

nika śmiertelnie niebezpieczną grą pozorów. Witajcie na Wydziale Psychologii. I strzeżcie się psychopatów! Łat-

wo byłoby nie docenić Chloe Sevre… To zwykła dziewczyna z sąsiedztwa w legginsach, atrakcyjna studentka 

pierwszego roku. Tyle że ma wysoki iloraz inteligencji i jest… psychopatką. Wśród swoich zainteresowań 

mogłaby jednym tchem wymienić: jogalates, imprezy studenckie oraz – planowanie zabójstwa Willa Bachmana, 

kolegi z dzieciństwa, który wyrządził jej wielką krzywdę. Pomiędzy studiowaniem, imprezowaniem i knuciem 

Chloe bierze udział w badaniu klinicznym na Wydziale Psychologii. Siedmioro studentów, uczestników tego 

programu, łączy brak empatii oraz niezdolność odczuwania takich emocji, jak strach czy wyrzuty sumienia. Kiedy 

jeden z badanych pada ofiarą morderstwa, zaczyna się niebezpieczna gra pozorów, a Chloe z drapieżnika staje się 

tropioną zwierzyną. Ma niewiele czasu, by zidentyfikować zabójcę, a jednocześnie doprowadzić swój plan zemsty 

do końca. Będzie musiała zdecydować, kto z kolegów i koleżanek jest godzien zaufania. A przecież wiadomo, że 

psychopatom nie wolno ufać…  
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 181. Nic drobniej nie będzie / Marcin Wicha.- Kraków : Wydawnictwo Karakter, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wicha, Marcin (1972- ) , Społeczeństwo , Życie codzienne , 

Polska , Antologia , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-4 

Nowości:  2022-12 

 

 

„Nic drobniej nie będzie” to kronika wydarzeń. Sprawozdanie z ostatnich paru lat. Jest tu mowa o rzeczach, które 

działy się tymczasem i mimochodem. Drobiazgach zwiastujących koniec epoki. O zniczach w kształcie Polski               

i wojnie z dynią. Ale także o żółwiach, klamkach, hotelach i wizytach u krewnych. O kubełku na zmieszane, 

emotikonach, przedwojennej złotówce, strategiach oporu, glinianych gwizdkach. O dorastaniu dzieci. O wspom-

nieniach. I o tym, jak przetrwać tournée literackie. Jest też o prawdziwych wojnach, prawdziwych lękach, nadcią-

gającej przemocy. Czasami poetycki język i humor dają na chwilę odpór brutalności świata. Na książkę składają 

się felietony, które Marcin Wicha publikował w latach 2017-2021 na łamach magazynu „Pismo” oraz nowe teksty.  

 

 

 182. Nicuś / Maks Wolski.- Łódź : Wydawnictwo Od Do, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarny humor , Katolicyzm , Męskość , Niepowodzenie , 

Podróże , Polacy , Rodzina , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

"Nicuś" to interesująca, debiutancka powieść Maksa Wolskiego. Ukrywający się za pseudonimem autor stworzył 

powieść, w której znajdziemy obraz Polski i Polaków. Obraz dość niepochlebny, bo uwypuklający nasze narod-

owe bolączki i przywary. Tytułowy Nicuś to postać przepełniona frustracją, nienawiścią i poczuciem beznadziei. 

Został postawiony w sytuacji, w której w wieku pięćdziesięciu lat traci pracę, a z nią sens życia. Postanawia więc 

wyruszyć w podróż do miejsca, które zapisało się w jego pamięci jako wspomnienie najlepszych w życiu wakacji. 

Jedzie, aby uciec. Ale czy da się uciec od kompleksów? Bohater ma ich wiele, a raczej wiele z nich widzi w swo-

im kraju, w Polakach, w religii, a nawet w krajobrazie. Życie w innych krajach wydaje mu się ciekawsze i bardziej 

dostatnie. Porusza kwestie miłości i swoich nieudanych związków, a także wstydu za przeszłość. Za życie, jakiego 

doświadczył w domu rodzinnym, i traum, od których nadal nie potrafi się uwolnić. Nicuś - jak samo imię wska-

zuje - czuje się nikim, nieudacznikiem. Jego monolog wypełniają cytaty i parafrazy odwołujące się do literatury 

polskiej i obcej. Znajdziemy tu dużo humoru, który pomaga mu poradzić sobie z tym, co trudne i nieuleczalne.  

Maks Wolski (pseudonim autora) oparł punkt wyjściowy powieści na własnych doświadczeniach, nie jest to 

jednak autobiografia. Powieść oddaje poczucie przeżywania katastrofy i zmierzania do nieuchronnego końca, 

które obudził w ludziach czas pandemii.   
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 183. Nie dopniesz swego / Diana Brzezińska.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gabriela Sawicka (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , 

Policjanci , Prokuratorzy , Szczecin (woj. zachodniopomorskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Prokurator Gabriela Sawicka jeszcze nie rozpakowała rzeczy w nowym gabinecie, a już wezwano ją na miejsce 

zbrodni: w polickim lesie znaleziono męskie przedramię. Bardzo prawdopodobne, że to przedramię zaginionego 

Adama Zajączkowskiego – męża wysoko postawionej prokurator, która od początku zza kulis kontroluje śledztwo 

i ewidentnie nie chce rozwiązania sprawy. Na drodze staje jej jednak Sawicka, która niespecjalnie przejmuje się 

pozycją miejscowej wygi. Do Sawickiej dołącza Rafał Michalski z dochodzeniówki. Są jak ogień i woda. Jedyne, 

w czym się zgadzają, to to, że winnego należy doprowadzić przed sąd. Czy policjant z żelaznymi zasadami znaj-

dzie wspólny język z prokurator, która dla dobra sprawy sprytnie nagina przepisy prawa? Czy demony dręczące 

Sawicką pozwolą jej pokazać swoją drugą, wrażliwszą stronę? Nie dopniesz swego to pierwszy tom nowej serii 

kryminalnej Diany Brzezińskiej. Jej bohaterką jest bezkompromisowa i impulsywna prokurator Gabriela Sawicka, 

która nie boi się sięgać po niekonwencjonalne metody pracy, a niesubordynacja to jej druga natura. W życiu 

zawodowym prawniczka kieruje się zasadą: „Nie czyni bezprawia, kto spełnia swą powinność”. Nie musisz jej 

lubić, ale na pewno nie będzie ci obojętna.  

 

 

 184. Nie odpuszczę / Diana Brzezińska.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gabriela Sawicka (postać fikcyjna) , Policjanci , Prokuratorzy 

, Zabójstwo seryjne , Szczecin (woj. zachodniopomorskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Prokurator Sawicka nie zdążyła odetchnąć po swoim pierwszym szczecińskim śledztwie, a już dostała kolejną 

sprawę – która może ją przerosnąć. Morderca zabija młode kobiety w sposób charakterystyczny dla zabójcy jej 

siostry. Sawicka ma pewne podejrzenia i mówi o nich komisarzowi Michalskiemu. Ten zaczyna badać sprawę 

zabójstwa Moniki Sawickiej. Podobieństwo do aktualnych zbrodni jest ewidentne. Ale grzebanie w przeszłości 

sprowadza na niego poważne problemy i lepiej by było, gdyby się wycofał. Gabriela nie zamierza jednak odpuś-

cić. Komu zależy na zatuszowaniu sprawy sprzed lat? Czy trauma, którą nosi w sobie Sawicka, sprawi, że proku-

rator przekroczy granice prawa? W drugim tomie serii o prokurator Gabrieli Sawickiej atmosfera wokół niej                  

i Michalskiego jeszcze bardziej się zagęszcza. Tym razem Sawicka, zawsze tak profesjonalna, może nie zachować 

zimnej krwi...  
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 185. Nie otwieraj drzwi / Izabela Szolc.- Wydanie 2., poprawione.- Warszawa : 

Harde Wydawnictwo - Grupa Radiowa Time, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Policjanci , Samotne matki , Trudne sytuacje 

życiowe , Warszawa (woj. mazowieckie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Komisarz Anna Hwierut, samotnie wychowywana przez ojca policjanta, nie wyobrażała sobie dorosłego życia bez 

słodkiego odoru komendy miejskiej. Wiadomo: praca ta miała łączyć się z staniem na straży sprawiedliwości plus 

bonus w postaci pewnej, choć miernej pensji z budżetówki. Życie zweryfikowało te marzenia… Anna Hwierut nie 

wyobrażała sobie też życia bez odnalezienia drugiej połówki. Bycia z kimś razem do grobowej deski. I ich groma-

dką dzieci...Życie zweryfikowało i to marzenie… Anna Hwierut ma trzydzieści parę lat, sama wychowuje trud-

nego syna. A trudni dorośli mężczyźni z warszawskiej komendy też przyprawiają ją o ból głowy. I ból serca. 

Wiadomo: krew nie woda. Płynie szerszą strugą niż saski odcinek Wisły. Nastolatki z myślą o samobójstwach, 

ktoś znajduje martwe pokiereszowane dziewczęta, nieżywych kloszardów oraz żony, spalone w samochodzie niby 

na średniowiecznym stosie… To nie napawają optymizmem, ale budzi w Annie wolę walki.   

 

 

 186. Nie wierzcie jej / Jane Heafield ; przełożył Jacek Żuławnik.- Warszawa : Muza 

Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Małżeństwo , Osoby zaginione , Rodzeństwo , 

Śledztwo i dochodzenie , Wielka Brytania , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Zagadkowe zniknięcie Toma. Zagadkowo pokrętne wyjaśnienia żony i siostry. Obie kłamią. I żona – Lucy. I sios-

tra – Mary. Kłamią w sprawie swojego męża i brata, Toma, który zaginął podczas pieszej wycieczki, gdy małżon-

kowie spędzali weekend w swoim domku letniskowym. Lucy od początku twierdzi, że nie ma pojęcia, co się stało 

z mężem. Mary w to nie wierzy. Jest przekonana, że Lucy zabiła Toma. Znajduje ślady, które mogą to sugerować 

(np. plamy krwi w łazience). Lucy okoliczności zaginięcia męża opisuje na posterunku policji. Plącze się w zezna-

niach. Mary nagrywa swoją wersję wydarzeń na dyktafon podczas długiej jazdy samochodem. Obie nawzajem 

kwestionują swoją prawdomówność, a ich zeznania wcale nie przybliżają policji do wyjaśnienia zagadkowego 

zniknięcia Toma. Na jaw wychodzą kolejne fakty. Coraz więcej poszlak wskazuje na winę Lucy. Co się zdarzyło 

w domku letniskowym Kaskada? Dlaczego żadna z kobiet nie mówi prawdy? 

 

 187. Nie wygrasz ze mną / Diana Brzezińska.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gabriela Sawicka (postać fikcyjna) , Policjanci , Prokuratorzy 

, Sekty i nowe ruchy religijne , Szantaż (prawo) , Szczecin (woj. zachodniopomorskie) 

, Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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Nie zawaha się przekroczyć granicy, zza której nie będzie powrotu „Szach-mat”. Te słowa słyszy Sawicka, gdy 

Lis pokazuje jej nagranie, na którym widać, jak Michalski zaciera ślady tego, co zrobiła. Tym razem szantaż Lisa 

jest skuteczny. Sawicka nie ma wyjścia i musi mu ulec. Czego zażąda od niej Lis? Jak długo ona to wytrzyma?            

A może nie wytrzyma? Ale Lis to nie jedyny problem Sawickiej. Prokurator jest świadkiem napadu z bronią, a ta 

sprawa łączy się z kolejną. Śledztwo coraz bardziej się komplikuje, a tropy prowadzą do niebezpiecznej sekty 

działającej na terenie Szczecina… W trzecim tomie serii o prokurator Gabrieli Sawickiej zaczyna się robić gorąco. 

Sawicka coraz bardziej nagina zasady, ale tym razem popełnia masę błędów. Dokąd zaprowadzi ją chęć wygrania 

za wszelką cenę?  

 

 

 188. Nie zapomnisz tych świąt / Nana Bekher.- Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 

2021. 

(Love Book) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Miasta małe , Miłość , Ojcowie i córki , 

Powroty , Rodzeństwo przyrodnie , Studenci , Wybory życiowe , Zemsta , Columbus 

(Stany Zjednoczone, stan Ohio) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

Caden po śmierci matki wraca do rodzinnego miasta. Zatrzymuje się u ojca, który kiedyś porzucił jego i matkę. 

Zamierza zniszczyć poukładane życie mężczyzny... Avery to miła dziewczyna, która akceptuje przyrodniego 

brata. Caden postanawia rozkochać ją w sobie, a potem złamać jej serce. Nie jest jednak w stanie powstrzymać 

tego, co rodzi się między nim a dziewczyną. Czy chęć zemsty okaże się silniejsza? Jak odkryta prawda wpłynie na 

życie rodziny i czy Caden rzeczywiście sprawi, że Avery nie zapomni tych świąt? Symfonia zakazanych emocji             

w świątecznym wydaniu według Nany Bekher jest tak wciągająca, że za nic nie będziecie chcieli się od niej 

oderwać. Autorka prowadzi wysublimowaną grę zmysłów, przy której wypieki – nie tylko te świąteczne! – macie 

gwarantowane. Namiętna rozgrywka między dwojgiem osób, które nie powinny się pragnąć, i klimat świąt – ta 

mieszanka przyspieszy bicie waszych serc. Ja polecam gorąco.  

 

 

 189. Niecne zamiary / Elizabeth Hoyt ; przełożyła Magdalena Sikorska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Bis, 2017. 

(Tajemnice Maiden Lane / Elizabeth Hoyt ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Dom dziecka , Osoby zaginione , Samotność , 

Tajemnica , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Od czasu tragicznych wydarzeń sprzed dziewięciu lat Temperance Dews poświęca się prowadzeniu przytułku dla 

sierot w ubogiej dzielnicy. Pewnej nocy spotyka lorda Caire'a arystokratę o fatalnej reputacji, który prosi ją o, jak 

się zdaje, niewinną przysługę – pomoc w znalezieniu pewnej osoby. Temperance zgadza się w zamian za wpro-

wadzenie do towarzystwa, gdzie mogłaby uzyskać wsparcie dla przytułku. Kiedy kobieta orientuje się, kogo tak 

naprawdę szuka lord Caire, jest za późno, żeby wycofać się z umowy. Ta nowa znajomość zagrozi jej reputacji, 

przekonaniom na własny temat, a nawet życiu, ale też pozwoli odkryć prawdziwą siebie.  
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 190. Niekochane / Hanna Dikta.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Kobieta , Matki i córki , Relacje 

międzyludzkie , Relacje międzypokoleniowe , Sekrety rodzinne , Spadek , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

"Ona chyba odziedziczyła geny po mojej matce" - Mówi Monika do przyjaciółki. "Nie bój się, wyrośnie z tego".  

A co, jeśli nie wyrośnie? Z Polą, swoją nastoletnią córką, Monika nie potrafi się porozumieć. Na wsparcie byłego 

męża raczej nie może liczyć, na pomoc swojej matki nie mogła liczyć nigdy. Marzy o spokoju, wolności i o Panu 

Idealnym. Informacja o testamencie spada na nią jak grom z jasnego nieba. Okazuje się, że niedawno zmarła 

matka zostawiła jej swój rodzinny dom. Przyjaciel matki z młodości obiecuje pomoc w sprzedaży nieruchomości, 

pod jednym wszakże warunkiem - że Monika chociaż raz zobaczy spadek. Kobieta nie rozumie, dlaczego miałoby 

być to tak ważne, ale ostatecznie się zgadza. Podczas wizyty w odziedziczonej posiadłości odkrywa pamiętniki 

nigdy niepoznanej babci Antoniny. Uświadamia sobie, że z kobietami w swojej rodzinie łączy ją więcej, niż mog-

łaby przypuszczać. Podróż w przeszłość okaże się najważniejszą, jaką Monika odbyła w życiu.   

 

 

 191. Niepokorny driver / Weronika Jaczewska.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kierowcy wyścigowi , Nienawiść , Relacja romantyczna , 

Wolontariusze , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Romans hate-love osadzony w elektryzującym świecie Formuły 1. Zakochałem się w niej bez pamięci, dokładnie 

w momencie, gdy obiecałem nam obojgu, że będzie moim wrogiem numer jeden. Fabien Laurent woli ścigać się             

z prędkością 300 km/h, igrając ze śmiercią, niż otworzyć swoje serce na szczerą relację. Jest pyskatym, błys-

kotliwym i nieziemsko przystojnym mistrzem Formuły 1, co znacznie ułatwia mu życie. Letty Davies cały swój 

czas poświęca dzieciom z ośrodka opiekuńczego, bo to prostsze, niż spojrzeć prawdzie w oczy i rozprawić się ze 

swoją przeszłością. Mężczyźni ustawiają się do niej w równym rządku, ale ona zamknęła swoje serce na cztery 

spusty i nie zamierza dla nikogo go otwierać. Kierowcę i wolontariuszkę łączy jedna rzecz: wzajemna nienawiść. 

Letty jest siostrą dziennikarza, który chce zniszczyć jego karierę, a Fabien mylnie ocenia dziewczynę przez pryz-

mat jej gwiazdorskiej rodziny. Jednak sprawy bardzo się komplikują, gdy w wyniku niefortunnego splotu zdarzeń 

są zmuszeni udawać parę. Mimo początkowej niechęci, udawanie wychodzi im tak dobrze, że tracą z oczu granicę 

między tym, co jest prawdziwe, a co częścią układu. Bo miłość i nienawiść to tylko pozornie skrajne uczucia. Tak 

naprawdę razem tworzą idealną całość.  

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 192. Nieskazitelna / Jacek Piekiełko.- Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Depresja psychiczna , Kobieta , Opiekunki i opiekunowie 

dziecięcy , Osoby z depresją , Próba samobójcza , Psychoterapeuci , Tajemnica , 

Trauma , Uprowadzenie , Polska , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Czasami trzeba zrobić naprawdę złe rzeczy. W słusznej sprawie. Magda podejmuje drugą, nieudaną próbę samo-

bójstwa. W końcu trafia na terapeutę, który znajduje klucz do skutecznie skrywanych przez dziewczynę lęków i jej 

głębokich traum. Klucz do drzwi, których tak naprawdę wolałby nigdy nie otwierać... Dziewczyna chce zmienić 

swoje życie. Zmagając się z depresją i prywatnymi demonami, w końcu znajduje pracę, w której czuje się potrze-

bna. Zostaje opiekunką do dziecka, co stanowi dla niej wyzwanie i wewnętrzną terapię. W luksusowym domu 

pracodawcy czuje się jednak bardzo niepewnie. Z każdym kolejnym dniem w zachowaniu właścicieli domu obser-

wuje coraz więcej niedomówień. Zaczyna odkrywać tajemnice, które są niewygodne również dla niej... Psycho-

terapeuta Adrian Marzec ma wrażenie, że coraz bardziej wciąga się w leczenie Magdy, które staje się dla niego 

niemal jak kryminalne śledztwo. Za każdym sukcesem w terapii, zdaje się być bliżej odkrycia prawdy. Niespo-

dziewanie sprawy pacjentki oraz własne traumy sprzed lat zaczynają niebezpiecznie wpływać na jego życie... Jak 

szokująca okaże się prawda?! Najnowszy thriller Jacka Piekiełko, autora bestsellerowego "Dobermana", zabiera 

nas w zakamarki ludzkiej psychiki i traum.  

 

 

 193. Nigdy o tobie nie zapomnę / Agnieszka Zakrzewska.- Warszawa : Skarpa 

Warszawska, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Annemarie Engelen (postać fikcyjna) , Bankierzy , Miłość , 

Sekrety rodzinne , Spisek , Tajemnica , Zło , Amsterdam (Holandia) , Dżakarta 

(Indonezja) , Haarlem (Holandia) , Haga (Holandia) , Krynica-Zdrój (woj. 

małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Krynica-Zdrój ; okolice) , Niemcy , São Paulo 

(Brazylia) , Sumatra (Indonezja ; wyspa) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Poruszająca opowieść osnuta na prawdziwej historii o losach Holenderki Annemarie Engelen. 1932 rok. Amster-

dam ogarnięty kryzysem i bezrobociem. Na ulicy Herengracht 12 mieszka szesnastoletnia córka bogatego bankiera 

Frederika Engelen i jego pięknej żony Nene. Z pozoru ich dom wygląda dostatnio i szczęśliwie, ale tak naprawdę 

kryje w sobie wiele tajemnic i wstydliwych sekretów. Frederik pragnie, by jego córka poślubiła doskonale 

zapowiadającego się przemysłowca i arystokratę Theodore van Heemstra, który nagle znika w dramatycznych 

okolicznościach. Co tak naprawdę wydarzyło się zimowej nocy w kamienicy pod numerem 12? I jaki cenny depo-

zyt ukrywa w swojej puderniczce Annemarie? Kłamstwa, intrygi, zbrodnia i wielka miłość na tle przedwojennej 

Holandii, Niemiec i Polski.  
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 194. Nikt tak nie tańczył, jak mój dziadek / Kateryna Babkina ; przełożył Bohdan 

Zadura.- Lublin : Warsztaty Kultury, 2021. 

(Wschodni Express) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dorosłość , Dzieci , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Rodzina 

, Ukraina , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-ukr. 

Nowości:  2022-12 

 

"Nikt tak nie tańczył, jak mój dziadek" to seria opowiadań ułożonych w jedną historię pięciu rodzin, których 

dzieci spotykają się w szkole 1 września w pierwszym roku niepodległości Ukrainy i pozostają przyjaciółmi na 

całe życie. "Wtedy wysoka dziewczynka mrugnęła rezolutnie i puściła rękę swojego sąsiada z ławki, który zdążył 

zapomnieć nawet o swoich wątpliwościach, na tyle wszystko to było dla niego nowe i niepojęte, i przesunęła 

cienkimi palcami po kołnierzyku Liliczki. Z kołnierzyka odpięła plastikową myszkę, błyszczącą szarą broszkę             

z elementami różu, i podała ją na dłoni zapłakanemu chłopczykowi. - To dla ciebie - powiedziała. - Prezent. Prze-

stań płakać, proszę. Przestań natychmiast. I on, zdaje się, przestał. Może nie od razu, ale na pewno przestał." 

 

 

 195. Noc przed festynem / Saša Stanišić ; z języka niemieckiego przełożyła Alicja 

Rosenau.- Warszawa : Dom Wydawniczy PWN - Grupa Wydawnicza PWN, 

copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kradzież , Społeczności lokalne , Tajemnica , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-niem. 

Nowości:  2022-12 

 

Noc poprzedzająca festyn w prowincjonalnym miasteczku Fürstenfelde w krainie Uckermark. Nikt nie widział 

włamania do Domu Regionalnego, ale wiejskie archiwum zostaje otwarte. Bezsennych mieszkańców martwi jed-

nak nie to, co zostało skradzione, ale to, co się wydostało na zewnątrz. Dawne historie, baśnie i legendy, zapo-

mniane tajemnice i wstydliwe sekrety snują się po wsi wraz z ludźmi. Składają się na powieść o długiej nocy, na 

mozaikę wiejskiego życia, w której spotykają się zasiedziali i napływowi, zmarli i żywi, rzemieślnicy, emeryci                 

i szlachetni rabusie w piłkarskich trykotach. Każdy chce coś doprowadzić do końca w noc przed festynem. Potem 

może być już za późno…  

 

 

 196. Nusia / Żurecka Małgorzata.- Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i 

Marketingu, copyright 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Małgorzata Żurecka, znana i ceniona autorka wierszy, zaskakiwała zawsze liryką przepełnioną ciepłem, trafnością 

metafor i precyzją słowa. Było jednak do przewidzenia, że  kiedyś  zaskoczy  nas  utworami  prozatorskini,  przede 
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wszystkim dlatego, że w jej liryce często pojawia się nutka epickości, czyniąc z jej wierszy miniopowiadania. 

Żurecka lubi opowiadać. W opowieściach swych wprowadza czytelnika w świat, który, wydawało by się, odszedł 

w zapomnienie, którego już nie ma, bo rzeczywiście nie ma już światów, które opisuje... (z Posłowia Jerzego J. 

Fąfary) 

 

 

 197. O jedno cię proszę / Laura Dave ; przełożyła Ewa Penksyk-Kluczkowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agenci FBI , Macochy i pasierbice , Małżeństwo , Osoby 

zaginione , Tajemnica , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Ponad milion sprzedanych egzemplarzy – tylu czytelników nie może się mylić! 36 tygodni na liście bestsellerów 

„New York Timesa”, prawa kupione przez wydawnictwa z 32 krajów, a w przygotowaniu serial na podstawie 

książki – thriller Laury Dave podbił serca czytelniczek na całym świecie zawrotnym tempem i zaskakującymi 

zwrotami akcji. Co zrobisz, gdy okaże się, że najbliższa ci osoba jest kimś zupełnie innym, niż myślisz? Hannah             

i Owen są szczęśliwym małżeństwem. Pewnego dnia on znika bez śladu, a firmę, w której pracuje, zaczyna 

prześwietlać FBI. Owen zostawia żonie torbę pełną pieniędzy oraz prośbę, żeby Hannah chroniła jego córkę              

z poprzedniego małżeństwa, szesnastoletnią Bailey, która nie przepada za swoją macochą. Kobieta postanawia na 

własną rękę odkryć powody zniknięcia męża. Wraz z Bailey wyruszają w podróż śladami młodości Owena i z cza-

sem poznają tragiczną historię, o której obie nie miały pojęcia. I choć początkowo kobiety nie darzyły się sym-

patią, stopniowo Hannie udaje się zyskać zaufanie przybranej córki. Czy to jednak wystarczy, żeby odnaleźć Owe-

na, zanim zrobią to służby śledcze?  

 

 

 198. Obiecuję cię kochać / Agnieszka Zakrzewska.- Warszawa : Skarpa Warszawska, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Annemarie Engelen (postać fikcyjna) , II wojna światowa 

(1939-1945) , Kariera , Miłość , Tajemnica , Amsterdam (Holandia) , Berlin (Niemcy) 

, Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , Parana (Brazylia ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Opowieść o dramacie ludzi uwikłanych w najtrudniejsze wybory. Wybory pomiędzy życiem, a śmiercią. Nadcho-

dzi rok 1937. Annemarie Engelen wyrusza do Berlina na wymarzone studia w Wyższej Szkole Muzycznej. Tym-

czasem nad rodzinną kamienicą na Herengracht w Amsterdamie zbierają się czarne chmury. Annemarie robi                

w Berlinie oszałamiającą karierę. Poznaje wielkiego melomana i zdolnego pianistę amatora, Rudolfa Ehrlicha. Ten 

skrzętnie ukrywa wstydliwą tajemnicę, której ujawnienie może kosztować go życie. Kiedy pewnego dnia przez 

przypadek Annemarie odkrywa mroczny sekret, musi natychmiast uciekać. Nadchodzi wojna.  
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 199. Obietnica / Damon Galgut ; przełożył Dariusz Żukowski.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2022. 

(Powieść) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Apartheid , Burowie , Obietnica , Pracownicy domowi , 

Rodzina , Spadek , Stosunki rasowe , Wykonawca testamentu , RPA , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-afryk. 

Nowości:  2022-12 

 

Republika Południowej Afryki, okolice Pretorii. Rodzina Swartów, zamożnych Afrykanerów, prowadzi tu sporą 

farmę. Z pozoru nic ich nie wyróżnia. Z czasem okazuje się jednak, że ich losy zostały naznaczone śmiercią                

i obietnicą. Swartów poznajemy w 1986 roku, w dniu pogrzebu Rachel. Ta na łożu śmierci wyjawia ostatnie ży-

czenie – pragnie, by jej mąż Manie przekazał Salome – ich oddanej czarnej służącej – prawo własności domu,                

w którym kobieta mieszka wraz z nastoletnim synem. Swart zgadza się, lecz po śmierci żony nie kwapi się, by 

dopełnić formalności. Jak złamane słowo wpłynie na losy Maniego, jego trójki dzieci i czarnych pracowników 

farmy? Galgut po mistrzowsku prowadzi nas przez trzy dekady historii Swartów, splatając ich dzieje z najważ-

niejszymi wydarzeniami w historii RPA – końcem apartheidu, powołaniem Komisji Jedności i Pojednania, inau-

guracją prezydentury Mbekiego i odejściem prezydenta Zumy. Z uwagą przygląda się międzyludzkim i między-

klasowym relacjom oraz małym wielkim dramatom, które dotykają wszystkich, bez względu na pochodzenie.   

 

 

 200. Odkupienie win / Agata Mania.- Warszawa : Wydawnictwo Dlaczemu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy nieuleczalnie , Kobieta , Metamorfoza postaci , 

Zakochanie , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Seksowna pani szpieg pragnie władzy i potęgi. Żeby osiągnąć swój cel nie waha się wziąć udziału w najbardziej 

niebezpiecznych misjach. Niestety życie chce ją wystawić na najcięższą próbę - walkę z nieuleczalną chorobą. 

Pomimo swojego stanu zdrowia podejmuje się zadania zinfiltrowania największych wrogów grupy, do której 

przynależy. Poznaje niebotycznie pociągającego wroga, z którym wdaje się w miłosną grę. Czy uda jej się odkryć 

w sobie dobro i odkupić winy? Stojąc twarzą w twarz z mężczyzną swoich marzeń, przykładając mu broń do ser-

ca, zrozumie, że w życiu są wartości ważniejsze od władzy. Przyjdzie jej jednak za to słono zapłacić. Odkupienie 

win to historia o miłości i odwiecznej walce dobra ze złem. Okraszona elementami fantastyki.  

 

 

 201. Ogrodnik : raj odnaleziony / Katarzyna Bester.- Białystok : Niegrzeczne Książki 

- Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2021. 

(Faceci do Wynajęcia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Księgowi , Ogrodnicy , Ogródki 

działkowe i przydomowe , Sąsiedztwo (socjologia) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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Uczucia potrafią wykiełkować nawet w najbardziej niesprzyjającej glebie. Do tej pory całe życie Jagody składało 

się z arkuszy kalkulacyjnych. Było uporządkowane i przewidywalne, najdrobniejsza rzecz miała w nim swoje 

miejsce. Jednak kiedy wszystko wywraca się do góry nogami, nie pozostaje jej nic innego, jak przyjąć propozycję 

babci i wyjechać z miasta, by przez kilka tygodni zajmować się czymś, co dotychczas było jej całkiem obce – 

ogrodnictwem. Choć Jagoda obiecała babci, że pod jej opieką wypielęgnowany ogródek nie dozna żadnej szkody, 

okazuje się, że dziewczyna w ogóle nie ma ręki do roślin. Zadbanym do tej pory kwiatom grozi pogrom i raczej 

nie będą miały szansy przetrwać do powrotu właścicielki… Chyba że do akcji wkroczy przystojny sąsiad, przed 

którym ogrody nie mają żadnych tajemnic. Czy dzięki jego trosce w życiu Jagody rozkwitnie coś więcej niż kwia-

ty?  

 

 

 202. Opowieść wigilijna / Charles Dickens ; przełożyła Magdalena Iwińska ; 

[ilustracje: Marcin Piwowarski].- Warszawa : Wilga - Grupa Wydawnicza Foksal, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Duchy , Dziecko chore , Skąpstwo , 

Ubóstwo , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Ebenezer Scrooge jest bezduszny, skąpy i samolubny. Całe dnie spędza w swoim kantorze – z nosem w opasłych 

księgach rachunkowych. Dobrych uczynków unika jak ognia, nigdy nie bywa miły i nienawidzi Bożego Naro-

dzenia. Jednak pod wpływem niesamowitych wydarzeń, które następują w pewną wigilijną noc, jego życie całko-

wicie się zmienia... Ponadczasowa opowieść o magii świąt Bożego Narodzenia, o czynieniu dobra i o wzajemnej 

życzliwości.  

 

 

 203. Ostatnia ojczyzna / Matteo Righetto ; przekład z języka włoskiego Tomasz 

Kwiecień.- Sopot : Smak Słowa, 2021. 

(Trylogia ojczyzny / Matteo Righetto ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emigracja , Przemytnictwo , Tytoń , Uprawa roślin , Brenta 

(Włochy) , Powieść obyczajowa , Saga rodzinna 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2022-12 

 

Jest chłodny listopad 1898 roku. Surowe góry pomiędzy płaskowyżem Asiago i doliną Brenty wyludniły się nie-

mal całkowicie: większość mieszkańców, borykających się ze straszliwą biedą, opuściło w końcu swoje rodzinne 

strony, by emigrować do Ameryki w poszukiwaniu szczęścia. Jole skończyła dwadzieścia lat i jest coraz piękniej-

sza, jej młodsza siostra Antonia poczuła powołanie zakonne i postanowiła zostać mniszką, najmłodszy z rodzeń-

stwa Sergio zapadł na tajemniczą chorobę i jego leczenie powierzono "świętej", znachorce z pobliskiej wsi. Chwi-

lowy spokój mieszkańców Nevady zostaje brutalnie zburzony, gdy dwóch bandytów rabuje De Boerom srebro               

i miedź zdobytą przez głowę rodziny podczas dawnej przemytniczej wyprawy do Austro-Węgier. Jole będzie 

zmuszona samotnie stawić czoła nieszczęściu. Wiedziona pragnieniem zemsty i uzbrojona w ojcowski karabin, 

ruszy na grzbiecie swojego nieodłącznego Samsona śladem niegodziwców, by sprawiedliwości stało się zadość. 

Jej towarzyszami będą gwiazdy i wiatr, droga poprowadzi przez zapierające dech w piersiach krajobrazy. Podczas 

pościgu do ostatniego tchu Jole stawi czoła piętrzącym się trudnościom nigdy nie tracąc swej żelaznej deter-

minacji. W zgodzie z magią natury i wyznawanymi  wartościami  podejmie  wyprawę, która  zmusi  ją  do  pójścia 
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znacznie dalej, niż kiedykolwiek sądziła. "Ponieważ w przeciwieństwie do granicy między dwoma państwami, 

granicy między dobrem a złem nie da się dostrzec samym spojrzeniem". "Ostatnia ojczyzna" to druga część "Try-

logii ojczyzny". Po "Duszy granicy" Matteo Righetto kontynuuje westernową opowieść o przygodach rodziny De 

Boerów, w centrum uwagi stawiając ludzkie pragnienie sprawiedliwości i odpłaty za zło.  

 

 

 204. Ostatnia podróż  / Aleksandra Tyl.- Gdańsk ; Warszawa : Prozami, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Modelki i modele , Podróże , Problemy 

małżeńskie , Sekrety rodzinne , Statki pasażerskie , Trudne sytuacje życiowe , 

Morze Śródziemne , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć światło. Patrycja, niegdyś wzięta modelka, obecnie realizuje 

się w nowych rolach – specjalistki od promocji oraz żony i mamy trójki dzieci. Dni wypełnione obowiązkami 

upływają szybko, ale szczęśliwie. Do czasu, gdy Patrycja dostrzega, że jej mąż Grzegorz zaczyna się od niej odda-

lać i wycofywać z rodzinnego życia. W Patrycji wzbierają pretensje i rodzi się żal. Czuje się osamotniona i zmę-

czona. Kiedy więc Grzegorz proponuje wspólną podróż i zaprasza żonę w bajkowy rejs luksusowym statkiem, ona 

odczytuje to jako okazję do uzdrowienia rozpadającego się małżeństwa. Nie spodziewa się, że właśnie podczas 

wycieczki wyjdzie na jaw skrywana przez męża tajemnica, która odbierze jej nadzieję na wspólną przyszłość. Czy 

Patrycja znajdzie w sobie siłę, by zaakceptować gorzką rzeczywistość? "Ostatnia podróż" to powieść o sile miło-

ści. Historia, która mogłaby zdarzyć się naprawdę.  

 

 

 205. Ostatnia więź / Brian Staveley ; przełożył Jerzy Moderski.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2017. 

(Kronika Nieciosanego Tronu / Brian Staveley ; t. 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bitwy , Rodzeństwo , Władcy , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Starożytni Csestriimowie powracają, aby dokończyć dzieła unicestwienia ludzkości. Armie maszerują na stolicę. 

Krwiopijcy, samotne istoty czerpiące swoje niezwykłe moce ze świata natury, angażują się u boku każdej z wal-

czących stron, aby wpłynąć na wynik wojny. Kapryśni bogowie zaś pod ludzką postacią przemierzają ziemię                

w sobie tylko wiadomych celach. W środku tego całego zamieszania trójka cesarskiego rodzeństwa – Valyn, 

Adare i Kaden – zaczyna rozumieć, że nawet jeśli zdołają przeżyć katastrofę swojego świata, to niekoniecznie uda 

im się pogodzić trzy własne - sprzeczne wizje przyszłości. 
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 206. Ostępy nocy / Djuna Barnes ; przekład i posłowie Marcin Szuster.- Wrocław : 

Wydawnictwo Ossolineum, 2018. 

(Z Kraju i ze Świata) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lesbijki , Relacje międzyludzkie , Berlin (Niemcy) , Nowy 

Jork (Stany Zjednoczone) , Paryż (Francja) , Wiedeń (Austria) , Powieść obyczjowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Przełom lat 20. i 30. dwudziestego wieku. Wiedeń, Berlin, Paryż, Nowy Jork. Robin Vote, młoda amerykańska 

"Femme fatale, krąży między trojgiem admiratorów: Feliksem Volkbeinem, włoskim Żydem udającym austriac-

kiego arystokratę, Norą Flood, właścicielką najbardziej osobistego "salonu" w Ameryce, oraz Jenny Petherbridge, 

bogatą wdową naśladującą cudze biografie. Wydarzenia komentuje samozwańczy doktor Matthew O'Connor, 

którego nieokiełznane gadulstwo i fanfaronada przywodzą na myśl Szekspirowskiego Falstaffa. Jednak główną 

rolę w tej zawiłej, pełnej niedopowiedzeń historii miłosnej z elementami czarnego humoru odgrywa język. Barnes 

śmiało łamie konwencje i eksperymentuje, a jej sposób pisania stawia ją obok najważniejszych anglosaskich 

autorek modernistycznych, takich jak Mina Loy, Gerrtruda Stein czy Virginia Woolf.  

 

 

207. Owoce wiśni / Osamu Dazai ; przełożyła z japońskiego Katarzyna Sonnenberg-

Musiał ; posłowiem opatrzył Mikołaj Melanowicz.- Warszawa : Spółdzielnia 

Wydawnicza Czytelnik, 2022. 

(Biblioteka Fundacji im. Takashimy) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dazai, Osamu (1909-1948) , II wojna światowa (1939-1945) , 

Cierpienie , Dekadentyzm , Lęk , Relacje międzyludzkie , Życie codzienne , Japonia , 

Antologia , Opowiadania i nowele autobiograficzne , Opowiadania i nowele 

obyczajowe , Opowiadania i nowele psychologiczne 

Sygnatura:  WG-jap. 

         Nowości:  2022-12 

 

Owoce wiśni tworzy szesnaście opowiadań, wybranych spośród najpoczytniejszych w twórczości Osamu Dazaia. 

Pisarz nie wychwala w nich takich skarbów „japońskości”, jak ceremonia parzenia herbaty czy teatr no. Nie mówi 

współczesnym mu rodakom, jak żyć w strasznych czasach wojny i jak odnaleźć się w powojennej rzeczywistości 

przegranego państwa. Autor, z humorem i ironią, czerpiąc z osobistych przeżyć oraz doświadczeń, opisuje zwy-

czajne życie. Drobne zdarzenia, przyjemne i bolesne przeżycia służą pytaniu o kształt i sens ludzkiej egzystencji. 

Uniwersalizm prozy Osamu Dazaia, jej nadal świeży styl do dziś ujmują rzesze czytelników na całym świecie. 

 

 

 208. Ozeasz : miłość w pękniętym naczyniu / Mesu Andrews ; [tłumaczenie: 

Dominika Głowa].- Warszawa : Wydawnictwo Bogulandia, 2022. 

(Skarby Jego miłości / Mesu Andrews ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gomer (żona Ozeasza) , Ozeasz (postać biblijna) , 

Małżeństwo , Prostytucja , Zaufanie , Zdrada , Starożytny Izrael , Powieść 

historyczna , Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2012-12 
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Ozeasz otrzymał od Boga trudne zadanie - ma poślubić prostytutkę, aby pokazać ludziom naturę i głębię. Jego 

miłości do Izraela... Ozeasz przyjmuje misję, lecz wkrótce odkrywa, że kobieta, którą Bóg przeznaczył mu na 

zonę, jest Gomer - jego przyjaciółka z dzieciństwa. Zhańbiona i ciężko doświadczona przez życie, nie chce zaufać 

Ozeaszowi ani jego Bogu, ale poślubienie przyjaciela staje się dla niej jedyną drogą ucieczki. Gomer jak zawsze, 

wybiera ścieżkę przetrwania ale też... zdrady. Dzięki połączeniu wiedzy historycznej i mistrzowskiego pióra, 

Mesu Andrews ożywia jedną z najbardziej fascynujących biblijnych historii o miłości i przetrwaniu w obliczu cał-

kowitej zdrady.  

 

 

 209. Pamięć Zofii / Zofia Dopke.- Gdynia : Novae Res - Zaczytani, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm , Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych , Kobieta 

, Osobowość , Pamięć autobiograficzna , Wewnętrzne dziecko , Współuzależnienie , 

Pomorze Gdańskie , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

W każdym z nas jest dziecko, które powinno zostać wysłuchane  Mimo że Zofia jest dojrzałą kobietą, wciąż nosi 

w sobie wiele lęków - zwłaszcza przed pożegnaniem. To dlatego, że nigdy nie pogodziła się z odejściem Konrada, 

do którego żywiła skrywaną miłość, oraz innych bliskich. Pragnie w końcu uwolnić swój głos - chce mówić, śpie-

wać, krzyczeć - jednak w innym języku niż dotychczas, ponieważ ten, którym posługiwała się latami, wydaje się 

jej obcy, przytłumiony, uwięziony. Aby tak się stało, musi wrócić do przeszłości - często niełatwych wspomnień - 

i spróbować zrozumieć małą Zosię, która jest głęboko przekonana, że nikt z dorosłych jej nie rozumie? Czy pod-

róż przez zakamarki duszy pozwoli Zofii zaakceptować wreszcie siebie i innych?  

 

 

 210. Pani Fletcher / Tom Perrotta ; tłumaczenie Mateusz Borowski.- Wydanie 2.- 

Kraków : Znak Litera Nova, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erotomania internetowa , Matki i synowie , Osoby po 

rozwodzie , Pornografia , Studenci , Życie seksualne , Stany Zjednoczone (USA) , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Pieprzna, na wskroś nowoczesna opowieść o życiowych błędach, które chcemy zapamiętać. Kiedy jej syn wyjeż-

dża na studia, Eve, wciąż atrakcyjna rozwódka, wreszcie ma czas tylko dla siebie i zyskuje wolność, której do tej 

pory tak naprawdę nie zaznała. Niemal przypadkiem zaczyna odkrywać świat internetowej pornografii i niekon-

wencjonalnego seksu. Coś, co kiedyś było dla niej nie do zaakceptowania, teraz okazuje się pociągające i wyzwa-

lające. Eve musi się odnaleźć w czasach Tindera i gender studies, aby zrozumieć, czego tak naprawdę potrzebuje. 

Tymczasem jej rozpieszczonego syna czeka na kampusie bolesne zderzenie z rzeczywistością. Okazuje się, że 

znana mu z filmów porno wizja intymności nie ma nic wspólnego z tym, jak wyglądają prawdziwe relacje z kobie-

tami. Pełnokrwista, podszyta cierpkim humorem powieść Toma Perrotty to błyskotliwy komentarz do skompliko-

wanej obyczajowej panoramy naszych czasów.  
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 211. Pilot : podniebne doznania / Emilia Szelest.- Białystok : Niegrzeczne Książki - 

Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2022. 

(Faceci do Wynajęcia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lotnicy , Spotkanie po latach , Polska , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Ida jest świetną pilotką, ale na skutek redukcji etatów traci pracę. Rodzinne obowiązki sprawiają, że rozpaczliwie 

potrzebuje nowego źródła dochodu. Tym większa jest jej radość, kiedy okazuje się, że otrzymała angaż do jednej   

z najpopularniejszych linii lotniczych. Wizja nowych wyzwań i wyższej pensji przestaje być aż tak atrakcyjna, gdy 

Ida odkrywa, z kim będzie musiała dzielić kokpit. Chyba nie mogła trafić gorzej... Artur już od ukończenia stu-

diów ma świetną posadę w dużych liniach lotniczych. Prestiż wykonywanego zawodu, pewność siebie i nieo-

dparty urok osobisty sprawiają, że trudno mu się oprzeć. Artur doskonale zdaje sobie z tego sprawę i śmiało ko-

rzysta ze swoich atutów. Wciąż jednak ma w pamięci studencką miłość - ukochaną, którą porzucił. Nie widzieli 

się pięć lat. Czas nie zatarł jednak wspomnień i nie zaleczył ran po rozstaniu. Ona niechętnie przygląda się jego 

licznym podbojom. On zdaje się być sobą tylko przy Idzie. Wygląda na to, że będą zmuszeni spędzić razem wiele 

godzin zamknięci w niewielkiej przestrzeni, wysoko ponad chmurami. Co przyniesie wspólny lot? 

 

 

 212. Płomień / Magdalena Salik.- Warszawa : Powergraph, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Etyka , Kolonizacja kosmosu , Loty kosmiczne , Pracownicy 

naukowi , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Naukowcy szykują się do największej z dotychczasowych misji ludzkości. W kosmosie, całkiem blisko jak na je-

go skalę, odkryto nadającą się do zamieszkania Drugą Ziemię. Co może zjednoczyć podzieloną planetę? Rozwią-

zaniem wydaje się nowy prometejski mit: ogólnoświatowy projekt wyprawy międzygwiezdnej do zbadania pokry-

tego lodem globu. Za przygotowania „Płomienia” do startu odpowiada Albert Towsend. Pozyskuje do projektu 

doktor Evelyn Brin, psycholożkę moralności, która będzie odpowiadać za etyczne aspekty projektu.  Czy mapo-

wanie mózgu pilotów uczestniczących w misji okaże się sukcesem i przed jakimi dylematami z tym związanymi 

stanie ludzkość? I czy powinniśmy uciekać w kosmos, pozostawiając na Ziemi nierozwiązane sprawy klimatu, 

społeczeństwa i geopolityki?  

 

 213. Po wielu latach / Aldous Huxley ; przełożył Bartłomiej Zborski.- Warszawa : 

Muza Warszawskie Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Człowiek , Egzystencja (filozofia) , Ludzie bogaci , 

Nieśmiertelność , Los Angeles (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-12 
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Jest rok 1939, w Hiszpanii wojskom generała Franco właśnie udało się zdobyć stolicę Katalonii, a na Zachodnim 

Wybrzeży Stanów Zjednoczonych diaboliczny cynik dr Obispo poszukuje cudownego środka przedłużającego                

w nieskończoność ludzkie życie. Pracuje na zlecenie multimilionera Jo Stoyte'a, którego obsesją jest nieśmier-

telność i gromadzenie światowych arcydzieł dawnej sztuki. Ich wspólną kochanką jest piękna Virginia Maunciple, 

obsesyjnie uzależniona od seksu. Filozoficzne rozważania pana Proptera, dawnego kolegi szkolnego Stoyte'a, wy-

rażają poglądy autora, które wywarły głęboki wpływ na kontrkulturę lat 60. ubiegłego stulecia. Opowieść o pogoni 

za nieosiągalnym szczęściem, o zdradzie, miłości i obsesyjnym pożądaniu - również o ścieżkach wiodących ku 

Bogu - dotyka współczesnej kondycji człowieka i świata.   

 

 

 214. Pociąg do życia / Edyta Świętek.- Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boysbandy , Kariera , Miłość , Przyjaźń , Uczucia , Wybory 

życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Poruszająca historia o tym, że życie ma czasami dla nas zupełnie inne plany… Czterech przyjaciół z wojska - 

Darka, Michała, Tomka i Witolda - łączy  wspólna pasja. Jest nią muzyka. Mężczyźni zaczynają marzyć o stwo-

rzeniu zespołu muzycznego, podejmują pierwsze kroki w tym kierunku. Ich talent zostaje doceniony przez oficera, 

który umożliwia im występ w radio. Chłopaki nagrywają swoją pierwszą kasetę. Po opuszczeniu jednostki zamie-

szkują w Krakowie u Michała, który po zmarłej babci odziedziczył mieszkanie. Ojciec Tomasza nie chce się zgo-

dzić, by syn muzykował, oczekuje, że młody ożeni się z Andzią i osiądzie na roli. W szarych realiach lat osiem-

dziesiątych boysband święci triumfy w kraju, lecz muzykom marzy się kariera zagraniczna. Michał ma w Berlinie 

wujka, który obiecuje im to ułatwić… Los jednak nie zawsze sprzyja, a jedno wydarzenie może zmienić bieg 

historii. Jak potoczy się życie mężczyzn? Czy uda im się osiągnąć cel, który jest na wyciągnięcie ręki?  

 

 

 215. Pod obcym niebem / Sylwia Kubik.- Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Roboty publiczne , Ubóstwo 

, Generalne Gubernatorstwo (1939-1945) , Niemcy , Kraj Warty (1939-1945) , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Poruszająca historia, która wydarzyła się naprawdę! Wojna, brak jedzenia i nadziei na lepsze jutro, to codzienność 

Lucjana i Marianny. Ona żyje w Kraju Warty, on w Generalnym Gubernatorstwie. Łączy ich jedno – bieda, która 

sprawiła, że dobrowolnie zgłosili się na roboty do Niemiec. Na obczyźnie, w otoczeniu wrogo nastawionych ludzi 

musieli szybko dorosnąć. Byli zupełnie różni: ona z drzazgą w sercu, on z głową pełną marzeń. I różne mieli plany 

na przyszłość. Życie jednak szybko wszystko zweryfikowało. Musieli zmierzyć się z sytuacją, której nie plano-

wali, a która związała ich losy na zawsze. „Pod obcym niebem” to przejmujący obraz czasów, gdy ludzie musieli 

walczyć o każdy kolejny dzień życia, a miłość ponad podziałami była prawdziwym wyzwaniem.  
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 216. Pokój i wojna / Józef Baran.- Wydanie pierwsze.- Warszawa : PIW, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

 

"Pokój i wojna" zawiera nowe wiersze Józefa Barana z lat 2020-2022 i jest piętnastym z kolei zbiorem poety. 

Autor niezwykle lubiany przez czytelników (w ubiegłym roku zdobył laur "Orfeusza Czytelników 2021" za tom 

"W wieku odlotowym"), jak i cenionego przez autorytety krytyczne z Arturem Sandauerem na czele. Poeta umie-

jętnie łączy wyrafinowanie warsztatu poetyckiego ze szlachetną prostotą. Nowy tom przynosi wiersze o życiu 

zwyczajnym, pełnym spokoju i urody, ale także nieustająco zagrożonym. W nowym tomie nie mogło tez zabra-

knąć wierszy nawiązujących do wojny w Ukrainie.  

 

 

 217. Portret nieznanej kobiety / Daniel Silva ; przełożył Robert Ginalski.- Warszawa 

: HarperCollins Polska, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fałszerstwo dzieł sztuki , Ludzie bogaci , Marszandzi , 

Szpiegostwo , Wywiad izraelski , Wenecja (Włochy) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Legendarny szpieg i konserwator sztuki Gabriel Allon odszedł w końcu z funkcji szefa wywiadu izraelskiego               

i osiadł w Wenecji – jedynym mieście, w którym zaznał spokoju. Jego piękna żona Chiara przejęła zarządzanie 

firmą Konserwacja Zabytków Tiepolo, a dwójkę małych dzieci potajemnie zapisali do lokalnej podstawówki. 

Gabriel całymi dniami szwenda się po uliczkach i kanałach podmokłego miasta, uciekając od demonów ze swojej 

tragicznej i pełnej przemocy przeszłości. Ale kiedy ekscentryczny londyński marszand Julian Isherwood zwraca 

się do niego z prośbą o zbadanie okoliczności odkrycia i zyskownej sprzedaży arcydzieła sprzed wieków, Gabriel 

daje się wciągnąć w śmiertelną zabawę w kotka i myszkę, w której nic nie jest takie, jak się wydaje.  

 

 

 218. Porządne papiery arcyksięcia Wilhelma / Natalka Śniadanko ; przełożył Bohdan 

Zadura.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Habsburg-Lothringen, Wilhelm (1895-1948) , Arystokracja , 

Historia alternatywna , Kobieta , Polityka , Wybory życiowe , Lwów (Ukraina, obw. 

lwowski) , Ukraina , ZSRR , Powieść historyczna , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-ukr. 

Nowości:  2022-12 

 

"Porządne papiery arcyksięcia Wilhelma" to meandryczna powieść-układanka ukraińskiej poetki, pisarki i dzień-

nikarki – Natalki Śniadanko. Sceny nam współczesne  sąsiadują  tu  z  obrazami  schyłku  imperium  Habsburgów,  
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latami wojen i sowiecką dominacją, a wszystko spaja historyczna i magiczna postać-duch ”dziadka, ukraińskiego 

pułkownika, dowódcy pułku Strzelców Siczowych, skazanego na pięć lat więzienia w Paryżu, pozbawionego aus-

triackiego obywatelstwa w Wiedniu, łasego na młodych marynarzy i urodziwe kobiety klienta paryskich burdeli, 

szpiega angielskiego i francuskiego wywiadu, sympatyka OUN, arcyksięcia Wilhelma von Habsburga”. Niezwy-

kła książka o duszy Ukraińców - z urodzenia lub z wyboru - była nominowana do Nagrody Drahomana, w Polsce 

ukaże się w przekładzie Bohdana Zadury.  

 

 

 219. Porzucona córka / Donatella Di Pietrantonio ; przełożyła Lucyna Rodziewicz-

Doktór.- Kraków : Mando - Wydawnictwo WAM, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Kobieta , Macierzyństwo , Matki i córki , 

Porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej , Trauma , Włochy , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-wł. 

Nowości:  2022-12 

 

"Byłam sierotą z dwiema żyjącymi matkami. Jedna oddała mnie, gdy jeszcze jej mleko nie wyschło na moim języ-

ku, druga - gdy miałam trzynaście lat." Dziewczyna nie rozumie, dlaczego jednego dnia ma piękny dom nad mo-

rzem i bezwarunkową miłość rodziców, a kolejnego zostaje bez słowa oddana biologicznej matce, o której istnie-

niu nie miała dotąd pojęcia. Ma wtedy trzynaście lat i dostaje przydomek Arminuta - ta, która wróciła. Jej nowym 

domem staje się uboga wioska w Abruzji, matką kobieta, która odmawia jakiejkolwiek czułości, a rodzeństwem 

gromada wiecznie głodnych i brudnych dzieci. Przyzwyczajona do wygód, musi spać w jednym łóżku z młodszą 

siostrą i wytrzymywać wzrok Vincenza, który patrzy na nią tak, jakby już była kobietą. Jak ukształtuje ją nowa 

rzeczywistość i czy będzie potrafiła zrozumieć, dlaczego tak potraktowały ją obie matki? "Porzucona córka" poru-

sza tak mocno i głęboko, że pozostawia nas niemal bez tchu. Autorka podejmuje tematy macierzyństwa, odpowie-

dzialności i traumy podwójnego odrzucenia z oryginalnej perspektywy i z rzadką ekspresyjnością. Historia, która 

pokazuje, jak można się zagubić w najbliższych relacjach, by potem na nowo się odnaleźć.  

 

 

 220. Powrót do kawiarni na końcu świata : inspirująca podróż w głąb siebie / John P. 

Strelecky ; tłumaczyła Alicja Laskowska.- Nowy Sącz : Wydawnictwo Aktywa, 

copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rozwój osobisty , Samorealizacja , Sens życia , Szczęście , 

Powieść , Poradnik 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-12 

 

Pewnej przypadkowej nocy, na zapomnianej drodze, życie Johna zmieniło się na zawsze, gdy zawędrował do nie-

wielkiego miejsca czule znanego jako „Kawiarnia Dlaczego tu jesteś?” Po spędzeniu tam całego wieczoru wyszedł 

z nowym spojrzeniem na sens całego swojego życia. Ku jego wielkiemu zaskoczeniu, dziesięć lat później nagle 

znalazł się w tej samej kawiarni. W jej menu jest teraz więcej pytań, a także czekają go nowe przygody. I tak jak 

poprzednio, po czasie spędzonym w kawiarni rozpoczyna życie w inspirującym i nowym kierunku. Wszystko to 

dzieje się na pięknych Wyspach Hawajskich i jest kontynuacją bestsellera Kawiarnia na końcu świata. Przenosi 

czytelników do miejsca, w którym znajdują się: świetne jedzenie, prowokujące pytania i zmieniające życie przy-

gody.  
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 221. Północ w Everwood / M. A. Kuzniar ; z angielskiego przełożyła Małgorzata 

Stefaniuk.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Dziadek do orzechów , Magia , Tancerze 

baletu , Zabawki , Nottingham (Wielka Brytania) , Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Hoffmannowski „Dziadek do orzechów” w wersji dla dorosłych. Opowieść pełna baśniowych czarów, niesamowi-

tości i grozy – uwodzicielska i niepokojąca. Nottingham, rok 1906. Marietta Stelle marzy o karierze baletnicy. 

Jednak w miarę zbliżania się Świąt Bożego Narodzenia z coraz większym smutkiem myśli o tym, że będzie 

musiała porzucić swoją pasję – rodzina życzy sobie, by w dzień Nowego Roku wyszła za mąż i zajęła należne 

sobie miejsce w społeczeństwie. Kiedy sąsiednią kamienicę kupuje tajemniczy wytwórca zabawek dr Drossel-

meier, Marietta nie przeczuwa jeszcze, że wkrótce w jej życie wkroczy magia. Gdy jednak Drosselmeier konstru-

uje misterną scenografię teatralną do jej ostatniego występu baletowego, młoda tancerka odkrywa, że scena stała 

się miejscem zaczarowanym. A gdy zegar wybija północ, pięknie udekorowana sala balowa w jej rodzinnym do-

mu znika, a ona stoi w lodowatej ciszy pośrodku cukrowego pałacu, w lesie pełnym ośnieżonych jodeł… Jaki 

mroczny czar ktoś tutaj roztoczył? Co to za tajemnica?  Marietta musi znaleźć sposób na powrót do domu, zanim 

na zawsze zostanie uwięziona w zwodniczym uścisku Everwood.   

 

 

 222. Prawo matki / Przemysław Piotrowski.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna 

Owca, copyright 2022. 

(Luta Karabina / Przemysław Piotrowski ; 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel ludźmi , Matki i córki , Poszukiwania zaginionych , 

Samotne matki , Służby specjalne , Uprowadzenie , Norwegia , Polska , Kryminał , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Luta Karabina, kiedyś jedna z najlepszych kobiet w siłach specjalnych, obecnie zarabia na życie pracując na 

platformie wiertniczej u wybrzeży Norwegii. Samotnie wychowuje dwójkę dzieci i spędza z nimi każdą wolną 

chwilę. W trakcie rodzinnego wypoczynku dochodzi do tragedii – jej córka zostaje porwana! Czas ucieka, dzia-

łania policji nie dają rezultatów, a przecieki świadczą, że dziewczynka padła ofiarą wyjątkowo brutalnej szajki 

handlarzy żywym towarem. Kobieta nie ma wyjścia, bierze sprawy w swoje ręce. Rozpoczyna się dramatyczna 

walka o odzyskanie córki. Do śledztwa dołącza Zygmunt Szatan, twardy glina i tropiciel, który ma do wyrównania 

rachunki sprzed lat. Luta – czy tego chce czy nie – też musi wrócić do swojej mrocznej przeszłości. To w niej 

znajduje się klucz do odzyskania ukochanej córki…  

 

 223. Proste równoległe : powieść / Agata Romaniuk.- Warszawa : Wydawnictwo 

Agora, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kariera , Kobieta , Muzyka , PRL , Skrzypkowie , Polska , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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Polska, połowa lat 80. XX w. Młodziutka Marta Rychter podczas wakacji spędzanych z rodzicami poznaje nad 

morzem enigmatyczną Wandę Krajewską, najwybitniejszą polską skrzypaczkę. Wanda od lat odmawia występów, 

nikt nie wie dlaczego, choć plotkami żyje cała muzyczna Warszawa. Czy to prawda, że była kochanką wicemini-

stra kultury i pupilką władzy? A może pije i w pewexie odkładają dla niej najlepsze koniaki, po które wieczorami 

wysyła męża? Marta zostaje jedyną uczennicą, a zarazem powierniczką starszej o pokolenie Wandy. Próbuje odt-

worzyć powikłaną historię jej życia, miłości oraz stale towarzyszącego Krajewskiej poczucia straty. Chłonie mu-

zyczną wrażliwość swojej nauczycielki, ale zaczyna rozumieć, że nie może iść po jej śladach. Żeby ocalić swoją 

niezależność, będzie musiała zrezygnować z lojalności. Tylko w ten sposób zdoła dotrzymać Wandzie kroku.  

 

 

 224. Przechytrzyć śmierć : agentki alianckie zapomniane przez wszystkich. T. 1 / 

Marek Wyszomirski-Werbart.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res - Zaczytani, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Wywiad , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Freda List, węgierska arystokratka, wie, jak zadbać o swoje interesy. Wyszkolona podczas dziecięcych „zabaw” 

przez ojca – wysoko postawionego agenta wywiadu – potrafi poradzić sobie w każdej, nawet najbardziej ryzy-

kownej sytuacji, w czym pomaga jej niezwykły spryt i inteligencja. Freda wraz z Dzidzią, swoją przyjaciółką, fo-

tografuje tajną bazę okrętów podwodnych w ówczesnym Świnoujściu, by potem sprzedawać kopie wszystkim, 

którzy są skłonni za nie zapłacić. Już wkrótce alianci, walczący z III Rzeszą, zaproponują obu dziewczynom bar-

dziej sformalizowaną, ale też niebezpieczną współpracę…  

 

 

225. Przechytrzyć śmierć : agentki alianckie zapomniane przez wszystkich. T. 2 / 

Marek Wyszomirski-Werbart.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res - Zaczytani, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Wywiad , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Trwa II wojna światowa. Freda List i jej przyjaciółka Dzidzia do niedawna wykonywały na rzecz aliantów agen-

turalne zadania o charakterze amatorskim i spontanicznym. Poprzednie brawurowe akcje młodych agentek spra-

wiły jednak, że brytyjski wywiad zainteresował się dzielnymi dziewczętami i postanowił wdrożyć je do w pełni 

profesjonalnej pracy. Już wkrótce Freda stanie się znana w brytyjskiej tajnej agencji rządowej SOE (Special Ope-

rations Executive) i zacznie piąć się po szczeblach kariery. Czekają na nią specjalne misje – jak choćby próba 

odzyskania zrabowanych przez nazistów dzieł sztuki. Spryt, inteligencja i odwaga, które do tej pory pozwalały jej 

uniknąć wpadki, zostaną wystawione na prawdziwą próbę w starciu z bezwzględnym okupantem...  
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 226. Przesyłka / Robert Wysokiński.- Gdynia : Wydawnictwo Novae Res - Zaczytani, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  FBI , Przesyłki pocztowe , Seryjni zabójcy , Tajemnica , Stany 

Zjednoczone (USA) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Morderca jest zawsze krok przed innymi. Tom Vesuvio pracuje od wielu lat w FBI. Zajmuje się najtrudniejszymi 

sprawami. Rozwiązał ich wiele, ale w pamięci utkwiły mu te, których nie zdołał doprowadzić do końca. Pewnego 

poranka kurier dostarcza detektywowi paczkę od nieznajomego. W środku znajduje się kartka z tajemniczym ukła-

dem liczb, ziemia i odcięty kobiecy palec. Niedługo po dostarczeniu paczki jej nadawca dzwoni do biura FBI                  

i przyznaje, że kobieta jeszcze żyje, ale detektywom pozostaje czterdzieści osiem godzin, aby ją znaleźć. Tom 

Vesuvio i jego współpracownicy rozpoczynają wyścig z czasem. Nie spoczną, dopóki nie znajdą sprawcy. On 

jednak jest zawsze krok przed nimi.  

 

 

 227. Radio Wolne Albemuth / Philip K. Dick ; przełożył Tomasz Bieroń ; [rysunki i 

obraz na okładce Wojciech Siudmak].- Wydanie 2, poprawione.- Poznań : Dom 

Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , Manipulacja (psychologia) , Polityka , 

Prezydenci , Radiofonia , Środki masowego przekazu , Władza , Stany Zjednoczone 

(USA) , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

„[…] choć książka powstawała ponad pół wieku temu, to umiejętność przewidywania biegu pewnych wydarzeń 

jest u Dicka zastraszająco precyzyjna. […] Pisarz nie poprzestaje jednak na opisie stanu rzeczy. Robi następny 

krok - próbuje zdiagnozować przyczyny. I tu z coraz większym niepokojem widzimy jak na dłoni mechanizmy 

działające teraz w Polsce i w świecie XXI wieku”. ze wstępu Wojciecha Manna 

 

 

 228. Ratownik : głębia namiętności / Kamila Mikołajczyk.- Białystok : Niegrzeczne 

Książki - Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2022. 

(Faceci do Wynajęcia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lęk , Ośrodki wypoczynkowe , Próba samobójcza , 

Ratownicy wodni , Rodzina dysfunkcyjna , Warszawa (woj. mazowieckie) , Zatonie 

(woj. zachodniopomorskie, pow. drawski, gm. Złocieniec) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Laura mieszka w samym sercu Pojezierza Zachodniopomorskiego, a jej rodzice prowadzą ośrodek wypoczynkowy 

nad jeziorem. Brzmi wspaniale? Nie dla Laury. Niczego bowiem nie boi się bardziej niż głębokiej wody. Na 

szczęście po wakacjach zamierza rozpocząć studia i wyprowadzić się do miasta. Musi tylko  wytrzymać  do  końca  
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lata… Michał jest ratownikiem, a woda to jego żywioł. Właśnie rozpoczyna pracę w Zatoniu, gdzie ma strzec 

bezpieczeństwa letników kąpiących się w jeziorze. Kiedy przypadkowo spotka zapłakaną Laurę, postanawia za 

wszelką cenę odkryć przyczynę jej problemów. Czy dziewczyna mu zaufa? Czy Michał pomoże jej w pokonaniu 

lęku? Jedno jest pewne - to lato będzie bardzo gorące.  

 

 

 229. Ratunku! Wymyśliłam męża / Katarzyna Kowalewska.- Poznań: Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Małżeństwo , Marzenia , Pisarze , Problemy małżeńskie , 

Grodzisk Mazowiecki (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Zadziorna i pełna humoru opowieść o tym, że kto się czubi, ten się lubi.  Flora i Bartek, małżonkowie. On do bólu 

praktyczny, nieskory do zmian, mało romantyczny osobnik o ironicznym poczuciu humoru. Ona - niezdarna ma-

rzycielka pragnąca w związku odrobiny czułości. Lecz nie z nim takie numery. Musiałby się stać kimś innym.              

A co, jeśli ona, przy użyciu skrywanych przed nim umiejętności, może wyczarować nową, lepszą wersję męża?             

I przy okazji spełnić inne wielkie marzenie. Flora ma szansę się przekonać, jaki wpływ na małżeństwo mają 

domysły i pragnienia. A wszystko to w asyście przyjaciół, których śmiało można nazwać galerią osobliwości… To 

znaczy osobowości.  

 

 

 230. Reinkarnacja / Michel Bussi ; z francuskiego przełożyła Krystyna Szeżyńska-

Maćkowiak.- Warszawa : Wydawnictwo Świat Książki, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Matki i synowie , Osoby zaginione , Kryminał , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-fr. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Nowy thriller mistrza europejskiego kryminału. Czerwiec 2010 roku: dziesięcioletni Esteban znika z plaży w Saint 

-Jean-de-Luz. Nikt niczego nie zauważył. Czerwiec 2020 roku: jego matka, Maddi, ułożyła sobie życie, ale ból po 

utracie dziecka, w którego śmierć nie chce uwierzyć, wciąż jest żywy. Powraca do Kraju Basków i na tej samej 

plaży spotyka Estebana. Albo raczej jego sobowtóra, Toma, dziesięcioletniego chłopca. Maddi rzuca wszystko, by 

ustalić, kim jest to dziecko i zamieszkać blisko niego, w Murol w Owernii. Czy kobieta tak racjonalna jak ona 

naprawdę może wierzyć w coś, co jest niemożliwe? Czy Esteban mógł stać się Tomem? Czy historia się powtórzy, 

a nad Tomem zawiśnie niebezpieczeństwo? Czy tylko Maddi jest w stanie go uchronić? Pełna napięcia opowieść 

osnuta wokół głębokich wierzeń ludzkości, a jednak jakże realna. Michel Bussi od lat zajmuje czołowe miejsca            

w rankingu najlepiej sprzedających się pisarzy francuskich dziennika „Le Figaro”. Jego powieści przetłumaczono 

na 35 języków.  

 

 

 

 

 



98 
 

 231. Ripley pod ziemią / Patricia Highsmith ; przełożyła Maria Szkutnik.- Wydanie 2.- 

Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tom Ripley (postać fikcyjna) , Fałszerstwo dzieł sztuki , 

Ludzie bogaci , Oszuści , Francja , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

"Ripley pod ziemią" to druga powieść pięciotomowego cyklu, którego głównym bohaterem jest Tom Ripley. Jej 

akcja rozgrywa się sześć lat po sprawie Dickiego Greenleafa, która przyniosła Tomowi wiele korzyści. Zreali-

zował swoje marzenie: jest na tyle bogaty, że nie musi pracować. Ożenił się z zamożną Francuzką i przeprowadził 

do domu pod Paryżem. Spędza czas, delektując się dobrym jedzeniem i piciem, odwiedza znajomych, uprawia 

ogród, uczy się języków obcych oraz dużo czyta. Zainteresował się sztuką. Ma nawet udziały w spółce zajmującej 

się sprzedażą obrazów wziętego malarza, Derwatta, i firmowanych jego nazwiskiem przyborów malarskich. Jed-

nak to sielankowe życie wkrótce może się skończyć, gdyż pewien amerykański biznesman i koneser sztuki pode-

jrzewa, że niektóre obrazy Derwatta są sfałszowane. Zamierza wyjaśnić sprawę i zdemaskować oszusta. Tom, 

znający od podszewki kulisy działania spółki, spróbuje nie dopuścić do wybuchu skandalu. Do czego będzie się 

musiał posunąć, by zatuszować sprawę? Czy znowu uda mu się cało wyjść z opresji?  

 

 

232. Robak / Jakub Wiśniewski.- Warszawa : Wydawnicwo Filtry, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Erotomania , Incele , Kobieta , Mężczyzna , Pornografia , 

Relacje międzyludzkie , Kraków (woj. małopolskie) , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Niepokojąca historia mężczyzny uzależnionego od pornografii. Odważna i gorzka krytyka toksycznej seksualności 

będącej produktem patriarchatu, a zarazem próba odpowiedzi na pytania, jakie są źródła nienawiści do kobiet                

i skąd się dziś biorą incele. Narrator książki snuje mroczną opowieść, w której krok po kroku sprowadza nas do 

najniższych kręgów piekła męskich pragnień. „Robak” to również portret współczesnego Krakowa, gdzie po 

zmroku malownicze uliczki zamieniają się w duszne i lepkie od alkoholu imprezowe zaułki, w których snują się 

odurzeni i samotni młodzi ludzie.  

 

 

 233. Rok na końcu świata / Agnieszka Zakrzewska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2022. 

(Saga czekoladowa / Agnieszka Zakrzewska ; t. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czekolada , Kawiarnie i cukiernie , Polacy za granicą , 

Spadek , Wybory życiowe , Holandia , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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W tej opowieści życie ma smak czekolady… Nina po rozstaniu z wielką miłością szuka swojego miejsca na ziemi. 

Pracuje w małej księgarni, która stoi na progu bankructwa, więc gorączkowo zastanawia się, jak powinna wyg-

lądać jej przyszłość. Niespodziewanie dostaje podpowiedź od losu – ciotka, o której istnieniu nie wiedziała, zapi-

suje jej w spadku sklep z czekoladkami w centrum urokliwego miasteczka. Warunek jest jeden – Nina może go 

sprzedać dopiero po roku. Tak rozpoczyna się przygoda, w czasie której dziewczyna będzie musiała nie tylko 

zgłębić tajniki prowadzenia czekoladowego biznesu, ale także zmagać się z zaciętą konkurencją w osobie wyją-

tkowo przystojnego właściciela pobliskiej cukierni...  

 

 

 234. Rozmówca / Chris Carter ; z języka angielskiego przełożył Mikołaj Kluza.- 

Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2018. 

(Kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Robert Hunter (postać fikcyjna) , Media społecznościowe , 

Okrucieństwo , Psychologia kryminalistyczna , Seryjni zabójcy , Powieść , Kryminał 

, Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Tanya Kaitlin nie może się doczekać relaksującego wieczoru po ciężkim tygodniu, jednak zaraz po wyjściu spod 

prysznica słyszy dzwonek swojej komórki. Jej najlepsza przyjaciółka, Karen Ward, próbuje nawiązać z nią wideo 

połączenie. Tanya odbiera telefon i wtedy zaczyna się koszmar… Karen jest zakneblowana i przywiązana do krze-

sła we własnym salonie. Jeśli jej koleżanka się rozłączy, albo przestanie patrzeć w wyświetlacz, morderca przyj-

dzie też po nią. Głęboki, szorstki, demoniczny głos na drugim końcu linii jej to obiecał. Hunter i Garcia badają te 

groźby i zostają wciągnięci w szaloną karuzelę zła, tropiąc drapieżnika, który przetrząsa ulice i media społeczno-

ściowe w poszukiwaniu ofiar, a następnie je zadręcza tajemniczymi listami, karmiąc się ich strachem.  

 

 

 235. Sankcja / Magdalena Pyznar.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Modelki i modele , Prokuratorzy , Przestępcy , Wybory 

życiowe , Europa , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść obyczajowa , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Walerija spodziewa się dziecka. Chciałaby cieszyć się hiszpańskim słońcem, ale tęsknota za ukochanym Dawidem 

jej na to nie pozwala. Na domiar złego jest przekonana, że ktoś ją śledzi. Każdego dnia czuje na sobie spojrzenia 

nieznanego mężczyzny, który wręcz depcze jej po piętach. Lekcje tańca u zaprzyjaźnionego Rodriga są antidotum 

na samotność i zmartwienia. Walerija i Rodrigo spędzają razem coraz więcej czasu, zatracając się nie tylko w tań-

cu... Tymczasem w Warszawie prokurator Marta Malewska walczy z czasem i zwierzchnikami, by postawić przed 

sądem Adama Borowskiego. Choć jego los wydaje się przesądzony, nawet sankcje nie są w stanie powstrzymać 

go przed odwetem i bezwzględną walką o utrzymanie władzy.  
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236. Sapierz / Katarzyna Puzyńska.- Warszawa : Prószyński i S-ka - Prószyński 

Media, 2022. 

(Grodzisko / Katarzyna Puzyńska ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Bóstwa , Kobieta , Magia , Mitologia słowiańska , 

Przepowiednie , Rzeczywistość postapokaliptyczna , Stworzenia fantastyczne , 

Powieść , Fantasy 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

"Sąpierz" do druga część serii "Grodzisko". Postapokaliptyczny Nowy Świat spotyka się z magią słowiańskiego 

fantasty Starego Świata w jedynej w swoim rodzaju opowieści. Pozornie niepasujące do siebie elementy mieszają 

się w wybuchową całość, niczym w miksturze wołchwa. Czy kiedy wypełni się przepowiednia, znajdziesz się po 

odpowiedniej stronie? Tak czy inaczej, topór zakończy wszystko. Kiedy jeden z bogów niefrasobliwie zapomni 

wspomnieć o najważniejszym sekrecie, można się spodziewać kłopotów. Nie inaczej dzieje się w dwóch 

bliźniaczych światach zawieszonych w nicości Rozstaju. Jeden z nich jest pełen magii, w drugim nigdy w nią nie 

wierzono. Jeśli jednak czegoś nie widać, nie znaczy, że tego nie ma. Kiedy obu światom grozi unicestwienie, 

uwierzyć w magię muszą nawet najwięksi sceptycy. Gorzej, gdy ratunek znajduje się w rękach pewnego zrzęd-

liwego starca z drewnianą nogą (który jest tylko zwykłym katem), pyskatej Marzanny (która chętnie oddałaby 

swoją boską nieśmiertelność za kilka łyków dobrej ludzkiej niepewności istnienia) oraz pewnej kobiety (która, tak 

się złożyło, utknęła w zaświatach z dość gadatliwym rumakiem). W Nowym Świecie większość ludzi wkłada 

magię między bajki. Są jednak wyjątki - kobiety, które z pokolenia na pokolenie strzegą ziemi przed potworami               

i demonami przybywającymi ze Starego Świata. Zwano je Obrończyniami. Wykonywały swą misję długo i wyt-

rwale, przekazując wiedzę kolejnym adeptkom i kryjąc ją przed oczami niepowołanych. W końcu została już tylko 

jedna, samotna wobec przepowiedni, że wkrótce nadejdzie wróg. I właśnie na to czeka Sąpierz. Wie on, że wkró-

tce wypełni się stara przepowiednia. Potrafi być cierpliwy. Niedługo losy bliźniaczych światów się splotą. Potrze-

bne są tylko odpowiednie imiona. Wszyscy bowiem wiedzą, że imię ma nieskończenie silną moc, kiedy nada je 

właściwa osoba.  

 

 

 237. Sedno rzeczy / Natsume Sōseki ; z języka japońskiego przełożył, przypisami i 

posłowiem opatrzył Mikołaj Melanowicz.- Wydanie 2.- Warszawa : Czytelnik, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Studenci , Osoby w wieku starszym , Meiji (1868-1912) , 

Tokio (Japonia) , Powieść psychologiczna 

Sygnatura:  WG-jap. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Powieść Sedno rzeczy (1914) to jedno z najważniejszych dzieł Natsume Sōsekiego. Jej narrator, student uniwersy-

tetu w Tokio, wspomina swą znajomość ze starszym od siebie, zagadkowym mężczyzną, którego tytułował 

mianem Sensei (Mistrz). Próbował zrozumieć przyczyny jego samotniczego trybu życia i izolowania się od świata, 

ale dopiero z treści obszernego pożegnalnego listu, który otrzymał od Senseia, mógł poznać jego tajemniczą, 

bolesną przeszłość, powód moralnych rozterek oraz ostatecznej decyzji. Subtelną analizę psychologiczną głów-

nych postaci powieści autor związał z wydarzeniami historycznymi – końcem ery Meiji, wielkiego przełomu                 

w dziejach Japonii, którego Sōseki był świadkiem i bacznym obserwatorem. Sedno rzeczy, publikowane często             

w świecie pod oryginalnym tytułem Kokoro, zostało przetłumaczone na wiele języków obcych, a w Japonii insce-

nizowano je w teatrach, filmowano oraz wykorzystywano jako podstawę fabuł mangi i anime.  
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 238. Sekret sióstr / Lucinda Berry ; przełożyła Klaudia Wyrwińska.- Poznań : 

Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kłamstwo , Prawnicy , Rodzeństwo przyrodnie , Tajemnica , 

Trauma , Zaburzenia psychiczne , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść 

psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-12 

 

Przybrane siostry Krystal i Nichole zawsze mogły na siebie liczyć, dlatego gdy Nichole zostaje przewieziona do 

szpitala psychiatrycznego po tym, jak próbowała zabić swojego męża, Krystal rzuca wszystko, by jej bronić. 

Siostry, mimo bardzo ciężkiego dzieciństwa, zdołały ułożyć sobie życie. Krystal została szanowaną prawniczką,            

a Nichole szczęśliwie poślubiła architekta... Jednak Nichole zaczyna bredzić coś o tym, że jej mąż nie jest tak 

naprawdę jej mężem. Napędzana lojalnością, Krystal zaczyna zadawać pytania. Dochodzenie prowadzi ją do mro-

cznej, wspólnej przeszłości sióstr... do strasznej tragedii i bardzo dobrze strzeżonego kłamstwa. Teraz Krystal                

i Nichole muszą walczyć o życia, które zbudowały, zanim pochłonie je to, które zostawiły w przeszłości. 

 

 

 239. Selkis / Gaja Grzegorzewska.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Istoty pozaziemskie , Przemoc , Rasizm , Robot społeczny , 

Uczucia , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Nietypowa miłość, bestialskie zbrodnie i walka o przetrwanie na tle wydarzeń prowadzących do anihilacji ludzko-

ści. Space opera, z jaką się jeszcze nie zetknęliście! Poznajcie kosmiczne oblicze Gai Grzegorzewskiej! VI wiek 

nowej ery w odległym układzie gwiezdnym, którym rządzą dwie zależne od siebie siły – będący militarną potęgą 

Zjednoczony Sojusz Układu i dostarczające towary Konsorcjum Handlowe. Kiedy w 570 obrocie Układ zostaje 

zaatakowany przez nieznanego wroga, na polu walki zostaje Starcastle, ostatnia jednostka floty ZSU. Planowana 

przez kapitana samobójcza misja okrętu zostaje niespodziewanie przerwana. Z opresji flotę ratuje należący do 

KaHa kontenerowiec Scarlett. Dzięki zaoferowanej przez trejderów niezwykłej technologii maskującej, Starcastle 

udaje się umknąć ze strefy zniszczenia. Kapitan Kingston w ramach umowy przyjmuje na pokład rozbitków ocala-

łych ze Scarlett. Do załogi dołączają: Kruger – ekscentryczna i arogancka lekarka pokładowa, Selkis – wywołu-

jąca skrajne emocje drapieżna istota oraz mechaniczna hybryda Lucius. Swoim wyglądem, zachowaniem i przyna-

leżnością gatunkową tak bardzo różnią się od układowych norm, że od pierwszych chwil budzą nieufność żołnie-

rzy floty. Zwłaszcza Selkis, ostatnia przedstawicielka rasy Scorp, niepoddana obowiązkowemu w Układzie uczło-

wieczaniu. Mimo że trejderom przysługuje immunitet, ich bezpieczeństwo na statku jest kruche. Tak rozpoczyna 

się porywająca kosmiczna przygoda! Grzegorzewska, znana z doskonałych powieści kryminalnych, stworzyła 

intrygującą wizję przyszłości, w której to ludzkość jest agresorem, a słowo „człowieczeństwo” zyskało mroczny 

wymiar. Podobnie jak w poprzednich powieściach, tu także znajdziemy odważne obyczajowo, osobliwe miłosne 

wątki, przewrotną kryminalną intrygę oraz wplecione w fabułę liczne popkulturowe tropy. Czytając Selkis będzie-

my się świetnie bawić, odnajdując nawiązania nie tylko do Star Treka, Battlestar Galactica, Horyzontu zdarzeń, 

Obcego ale i do takich klasycznych dzieł, jak Boska komedia, utwory Szekspira, czy poezja T.S. Eliota.  
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 240. Sezon duchów : osiem upiornych opowieści na długie zimowe wieczory / 

Bridget Collins, Laura Purcell, Elizabeth Macneal, Imogen Hermes Gowar, Jess Kidd, 

Natasha Pulley, Kiran Millwood Hargrave, Andrew Michael Hurley ; przełożyli 

Tomasz Bieroń, Adrian Napieralski.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchy , Nawiedzone domy , Tajemnica , Antologia , 

Opowiadania i nowele grozy 

Sygnatura:  WG-ang. 

         Nowości:  2022-12 

 

Fascynująca antologia niezwykłych opowieści o duchach, upiorach i nawiedzonych domostwach  Na długo przed 

tym, zanim Charles Dickens i Henry James spopularyzowali tradycję niesamowitych opowieści, mroczne zimowe 

wieczory były czasem, w którym ludzie spotykali się przy migotaniu świec i doświadczali odurzającego dresz-

czyku snutych w półmroku upiornych historii. Teraz ósemka popularnych i nagradzanych współczesnych autorów 

- wszyscy są mistrzami makabry - ożywia tę tradycję w nowej, urzekającej kolekcji oryginalnych, mrożących krew 

w żyłach opowiadań. Hipnotyzujące historie zabiorą czytelnika z mroźnych mokradeł angielskiej wsi na pokryte 

śniegiem tereny nawiedzonej posiadłości, na tętniący życiem londyński jarmark bożonarodzeniowy, pobudzą 

wyobraźnię i staną się niezastąpionym towarzyszem posępnych zimowych wieczorów. Zgaś więc światło, zapal 

świeczkę i daj się uwieść upiornemu urokowi minionych czasów.  

 

 

 241. Sezon pająków / Barbara Baraldi ; przekład Zofia Anuszkiewicz.- Warszawa : 

LeTra - Wydawnictwo Arkady, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarstwo śledcze , Pająki , Profilowanie kryminalne , 

Prokuratorzy , Zabójstwo seryjne , Turyn (Włochy) , Kryminał , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-wł.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Turyn, 1988. W mieście grasuje nieuchwytny seryjny morderca. Nad sprawą pracują równolegle Francesco Scal-

viati, zastępca prokuratora, oraz Leda de Almeida, dziennikarka śledcza – oboje na życiowych zakrętach: Scalviati 

wkrótce ma zostać ojcem, a de Almeida przepracowuje traumę, której doświadczyła, relacjonując konflikt w Libii. 

Wkrótce podejmują współpracę z ambitnym, ale aroganckim agentem FBI, Isaakiem Stonerem, wprowadzającym 

ich w tajniki najnowszych technik psychologicznego profilowania zbrodniarzy. Choć początkowo niechętna wo-

bec Stonera, para musi przystać na jego pomoc, bo morderca uderza ponownie. Wykorzystując elementy gatunku 

giallo, stylowego i nastrojowego włoskiego thrillera rozsławionego filmami Daria Argento, Barbara Baraldi two-

rzy gęstą opowieść z wartką akcją i pieczołowitym oddaniem atmosfery i stylu końcówki lat 80. XX wieku.  

 

 242. Sieroty / Igor Brejdygant.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa 

Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzeństwo , Sekrety rodzinne , Sprawiedliwość , Śmierć 

bliskiej osoby , Wychowankowie domów dziecka , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 



103 
 

Śmierć rodziców złamała im dzieciństwo. Teraz robią wszystko, żeby odkryć prawdę i odwrócić swoje losy. Mija 

dziesięć lat od kiedy Ania i Marcin Piotrowscy stracili rodziców. Brutalne morderstwo rozegrało się nocą, w ich 

własnym domu, a dzieci trafiły do prowadzonego przez zakonnice domu dziecka. Policji nigdy nie udało się usta-

lić sprawcy bestialskiego czynu. Ania i Marcin po latach szukają więc sprawiedliwości tam, gdzie inni jej dla nich 

nie znaleźli. Jednak rodzinne tajemnice są bardziej niebezpieczne, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.  

 

 

 243. Sir Dollar : baśń dla dorosłych / Roman D. Wrocławski.- Warszawa : Ludowa 

Spółdzielnia Wydawnicza, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Waluta zagraniczna , Opowiadania i nowele obyczajowa , 

Fantastyka 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Czy pieniądz rządził i rządzi światem? Jedni twierdzą że tak, inni - że jednak nie. Argumenty przemawiające na 

rzecz tych pierwszych zawiera oddawana do rąk czytelników książka Romana D. Wrocławskego. Sir Dollar to 

ciekawy debiut - człowieka o wielu talentach i różnych twarzach. Mistrz świata w kategorii ciężkiej w Zapasach 

Grecko-Rzymskich! Olimpijczyk. Inititable polskiego sportu przez kilkanaście lat przebywała w Stanach Zjedno-

czonych.  

 

 

 244. Słodki tatuś / Terri E. Laine ; tłumaczenie: Katarzyna Matczuk.- Warszawa : 

Lekkie Wydawnictwo - Grupa Radiowa Time, 2022. 

(Miłosne) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gospodarstwo rolne , Pomoc domowa , Samotni ojcowie , 

Trudne sytuacje życiowe , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-12 

 

Honey to piękna, brązowowłosa i miodowooka młoda kobieta. Jest energiczna, apetyczna, sympatyczna, zabawna. 

Ale życie jej nie rozpieszczało - zraniła ją matka, zawodzili mężczyźni. Pewnie dlatego, gdy patrzy w lustro, nie 

czuje dumy. Ma zbyt wiele kompleksów... Jake wraca z wojska na rodzinne ranczo. Zamawia taksówkę, którą 

prowadzi Honey. Między tą dwójką nieoczekiwanie zaczyna iskrzyć. Tak mocno, ze Honey ląduje w silnych 

ramionach Jake'a. To, co ich połączy, będzie jak ogień. Dlaczego więc ona zniknie z jego życia na pięć długich 

lat? Opowieść o krętych ścieżkach losu, gorączce zmysłów i przeznaczeniu, które w naszym życiu ma zawsze 

ostatnie słowo.  

 

 245. Służbowe stosunki / Lena M. Bielska.- Oświęcim : Wydawnictwo NieZwykłe, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Handel hurtowy , Kariera , Praca , Podróże służbowe , 

Rodzina , Romans w pracy , Zawód miłosny , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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Julia Chmielewska sprawuje wysokie stanowisko w jednej z katowickich hurtowni. Jest szczęśliwa, ponieważ 

wykonuje pracę, którą kocha. Jej świat kręci się wokół życia zawodowego, ukochanego psa i Oliwii – przyjaciółki 

z czasów studiów. Jednak ten spokój zostaje gwałtownie zburzony. W hurtowni rozpoczyna pracę Alek Wysocki: 

mężczyzna, z którym Julia kiedyś była związana. Kobieta dostaje zadanie, aby wprowadzić go w działalność 

firmy, co tylko dodatkowo ją frustruje. Jakby tego było mało, musi dzielić z nim swój gabinet. Ich nierozwiązane 

sprawy z przeszłości jedynie podsycają napięcie. Arek – właściciel firmy i wujek Alka – widząc, że utarczki sło-

wne między tą dwójką są na tle emocjonalnym, wysyła ich w delegację…  

 

 

 246. Sopot w trzech aktach / Marta Matyszczak.- Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo 

Dolnośląskie, copyright 2022. 

(Kryminał pod psem / Marta Matyszczak ; 10) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szymon Solański (postać fikcyjna) , Osoby zaginione , Podróż 

poślubna , Prywatni detektywi , Psy , Sopot (woj. pomorskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Róża i Szymon Solańscy jadą w podróż poślubną do Sopotu. Jednak zamiast cieszyć się urokami kurortu, trafiają 

w sam środek afery kryminalnej. Ktoś zamordował Artura Przebendowskiego, właściciela pensjonatu Józefina.                

I zrobił to niejako trzykrotnie... Solański – z zawodu prywatny detektyw – zostaje wynajęty do odnalezienia zabó-

jcy. W śledztwie pomagają mu nie tylko żona i niezastąpiony kundelek Gucio, lecz także aspirant Barański. Bo za 

nowożeńcami podążają starzy, dobrzy znajomi... Czy sprawa morderstwa Przebendowskiego może mieć związek  

z wydarzeniami sprzed pół wieku? W Sopocie zaginęły wtedy dwie przyjaciółki, a milicja nigdy nie odkryła, co 

się z nimi stało. Wygląda na to, że Solański, Róża i Gucio znów będą mieli ręce (i łapy!) pełne roboty.  

 

 

 247. Splątana / Anna Matusiak.- Warszawa : Harde Wydawnictwo, copyright 2022. 

(Historie Prawdziwe) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieciobójstwo , Dziennikarze , Kobieta , Niesłuszne 

skazanie , Więźniowie , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Gdzie naprawdę jest jej dziecko? Poruszająca opowieść o kobiecie, która odsiaduje długoletni wyrok za morde-

rstwo. Twierdzi, że jest niewinna... Młoda dziennikarka Sara odwiedza zakład karny dla kobiet. Ma napisać repo-

rtaż, jak wygląda rzeczywistość za kratami. Wśród osadzonych jest Hanna – matka gromadki dzieci – odbywająca 

karę za zabójstwo córeczki. Wraz z pojawieniem się Sary w Hannie budzi się nadzieja, że w końcu ktoś jej uwie-

rzy i zrozumie, jak perfidnie została wrobiona – przecież nigdy nie zabiłaby swojego dziecka! Sara rozpoczyna 

żmudne i trzymane w najgłębszej tajemnicy śledztwo. Chce oczyścić Hannę z zarzutów, pomóc odnaleźć jej 

córeczkę i ukarać tych, którzy naprawdę są winni. Czy plan się powiedzie? A może ktoś zechce uciszyć Sarę? Czy 

Hanna zdąży opowiedzieć historię swojego życia? I gdzie jest maleńka Wiktoria? Pytania się mnożą, a wśród nich 

to najważniejsze: czy prawda zwycięży?  
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 248. Spragnieni, by kochać / Anna Szafrańska.- Warszawa : Burda Książki, 

copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mężczyzna , Miłość , Młodzi dorośli , Poczucie 

winy , Przyjaźń , Relacja romantyczna , Wybory życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Są blizny, które zostają na całe życie. Jest strach, który skuwa niczym lód. Są pragnienia gorące jak ogień. On – 

impulsywny, z sercem na dłoni, dla niej – gotowy na wszystko. Ona – tajemnicza, wycofana i niedostępna niczym 

Królowa Śniegu. Eryk wie jedno: ta dziewczyna jest wszystkim, czego pragnie. Zrobi co tylko w jego mocy, by 

skruszyć mur, za którym się chowa. Ale Ewelina, choć pod maską chłodu kryje gorące uczucia, nie wierzy, że ze 

swoją przeszłością może jeszcze zaznać szczęścia. Są takie rzeczy, których nie można wybaczyć. A ona ma zbyt 

wiele na sumieniu, by ktokolwiek mógł ją pokochać.  

 

 

 249. Sprawa rodziny Tebbe : kolacja z mumią / Monika Kassner.- Kotórz Mały : 

Silesia Progress, copyright 2022. 

(Zimny Priessnitz) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adolf Jendrysek (postać fikcyjna) , Prywatni detektywi , 

Dziennikarze , Sekrety rodzinne , Zabrze (woj. śląskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Hindenburg jesienią 1934 roku. Mroczne tajemnice rodziny inżyniera Huty Donnersmarcka doprowadzają do tra-

gedii. Angielska dziennikarka Lotti Dehner wraca na Górny Śląsk i prosi lipińskiego radcę Adolfa Jendryska, aby 

towarzyszył jej podczas przyjęcia w domu inżyniera Wilmara Tebbe. W czasie kolacji dochodzi do tajemniczego 

zabójstwa. Jendrysek rozpoczyna śledztwo.  

 

 

 250. Strażak : igrając z ogniem / Dominika Smoleń.- Białystok : Niegrzeczne Książki 

- Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2022. 

(Faceci do Wynajęcia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Pożar , Sąsiedztwo (socjologia) , Sekretarki i sekretarze , 

Strażacy , Zawiercie (woj. śląskie) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Strażaka podziwia każdy w mieście. Ale czy ktoś, kto codziennie ryzykuje życie dla ratowania innych, powinien 

zakładać własną rodzinę? Krystian uznał, że byłoby to nieodpowiedzialne. Wybrał samotność i przelotne znajomo-

ści jako sposób na odprężenie po ciężkiej pracy. W pełni angażuje się tylko w obowiązki służbowe. Wszystko 

jednak ma swój koniec, ostatecznie i w jego sercu pojawi się iskra, która rozpali żar nie do ugaszenia. Kinga to 

tajemnicza sąsiadka, która dopiero co wprowadziła się do domu obok. Krystian zauważa, że jest równie urocza, co 
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wycofana i zamknięta na nowe znajomości. Ma w sobie coś, co nie pozwala o sobie zapomnieć. Nic więc dziw-

nego, że kiedy w garażu Kingi wybucha pożar, strażak łamie wszelkie zasady i skacze w płomienie, by ją ratować. 

Tak nawiązuje się między nimi więź, która wkrótce sprawi, że będą musieli stanąć twarzą w twarz z niepoha-

mowanym żywiołem. Czy uratują siebie nawzajem?  

 

 

 251. Strefa zgniotu: zapowiedź globalnego chaosu/ Wojciech Sumliński, Tomasz 

Budzyński, współpraca Edyta Bazan.- Warszawa : Wojciech Sumliński Reporter, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Agresja rosyjska na Ukrainę (2022) , COVID-19 , Polityka 

międzynarodowa , Polityka wewnętrzna , Globalizacja , Polska , Publicystyka 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2022-12 

 

Co dalej z pandemią wszech czasów, która zmieniła wyobrażenie o przeszłości i co jeszcze szykują nam globali-

ści? Dokąd prowadzi gospodarczy krach, który niszcząc teraźniejszość, wywołuje lęk i pytania o przyszłość? Czy 

wojna na Ukrainie, to dogasający konflikt, czy katalizator wojny na Pacyfiku i zarzewie światowego pożaru? Czy 

Rosja dokona nuklearnego ataku i dlaczego amerykańscy analitycy określają Polskę „strefą zgniotu”? Co z nami 

będzie? Oparta o solidne podstawy i twarde dane zbierane w Europie i za Oceanem, nieznane opinii publicznej 

fakty i opatrzone klauzulą tajności analizy – między innymi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – starannie 

zweryfikowana, przejmująca, praca majora ABW Tomasza Budzyńskiego oraz dziennikarza śledczego Wojciecha 

Sumlińskiego. Co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że końcowe odliczanie do globalnego chaosu już trwa, a ży-

cie, jakie znałeś, zostało policzone na miesiące?  

 

 

 252. "Syn bagien" / Paweł Rzewuski.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Oficerowie , Osoby zaginione , Seryjni zabójcy , Wywiad , 

Dawidgródek (Białoruś, obw. brzeski, rej. stoliński) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Przedwojenna Polska, o jakiej istnieniu nie śniliśmy w najgorszych koszmarach. Kapitan Maurycy Jakubowski              

i śledztwo, w którym przyjdzie mu się mierzyć z siłami nie tylko z tego świata… Klimatyczny kryminał auto-

ra Grzechów „Paryża Północy”! Rok 1937. Na dzikiej, miejscami pogańskiej ziemi Polesia dochodzi do serii okru-

tnych morderstw i zaginięć. Podejrzenia kierują się w stronę Wacława Kostka-Biernackiego – wszechwładnego 

wojewody poleskiego. To ubóstwiany przez mieszkańców, znienawidzony przez przeciwników politycznych i po-

dejrzany o konszachty z samym diabłem niepodzielny władca. Jednym z zaginionych w odmętach poleskich 

bagien jest kapitan kontrwywiadu Adam Staff. Dowództwo w ślad za nim posyła młodego i ambitnego Maurycego 

Jakubowskiego, który niczym kapitan Marlow podąża na spotkanie z poleskim Kurtzem – Wacławem Biernackim.  

Czy plotki o tym, że wojewoda składa swoje ofiary na ołtarzu szatana, okażą się prawdziwe? Maurycy trafia do 

Dawidgródka, poleskiego Twin Peaks, miejsca pełnego degeneratów, alkoholików oraz wyznawców Stalina                   

i Hitlera. Chcąc rozwikłać zagadkę, będzie musiał wejść w świat pradawnych wierzeń i przerażających rytuałów, 

których istnienia nawet nie podejrzewał. Niezwykły kryminał z potężną dawką historii przedwojennej Polski. 

Erudycja i umiejętność snucia opowieści – to wyróżnia Pawła Rzewuskiego, który do tej pory dał się poznać jako 

autor książek o historii dwudziestolecia, a teraz próbuje sił w zupełnie nowym gatunku. Z powodzeniem!  
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 253. Szachy pod wulkanem / Håkan Nesser ; przełożyła Iwona Jędrzejewska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2022. 

(Czarna Seria : kryminał) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Inspektor Barbarotti (postać fikcyjna) , Epidemie , Osoby 

zaginione , Pisarze , Prywatni detektywi , Szwecja , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-szwedz.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Zaginiony pisarz Franz J. Lunde pozostawia po sobie niedokończoną powieść pod tytułem "Ostatnie dni i śmierć 

literata". Tekst, który zdaje się niepokojącym obrazem własnych doświadczeń Lundego, trafia w ręce komisarza 

Gunnara Barbarottiego. Barbarotti zagłębia się w to niechętnie - ma ważniejsze sprawy na głowie, a na świecie 

właśnie wybucha pandemia. W świecie pisania najwyraźniej jednak dzieją się dziwne rzeczy. Czemu Lunden opi-

suje morderstwo doskonałe tak, jakby w nim uczestniczył? I dlaczego określa swoje alter ego narcyzem i psycho-

patą? Literacka zagadka będzie musiała zaczekać na swoje mroczne wyjaśnienie…  

 

 

 254. Szczegóły znaczące / Hanna Krall ; wstęp Mariusz Szczygieł.- Kraków : 

Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Felieton 

Sygnatura:  WG-821.162.1-92 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Tu i teraz. Gdzieś, kiedyś i zawsze. Nikt inny nie potrafi łączyć tych wymiarów czasu tak jak Hanna Krall. Z dba-

łością o każdy szczegół. Widma Zagłady przenikają się z dramatem dzisiejszych wojen. Wracają dawne traumy, 

ożywają lęki i nadzieje. Wielkie postacie historyczne ustępują miejsca zwyczajnym ludziom, cichym bohaterom 

codzienności. „Świat zapada się w naszej pamięci nieustannie i na zawsze. Świat jest jak zbombardowany dom,            

z którego udało się uratować klamkę. Został nam tylko ten mosiężny szczegół. Klamka zaświadcza, jaki dom był 

piękny i wielki. Albo jaki nie był. Szczegół, jak może, ratuje nam świat”. Mariusz Szczygieł, ze wstępu Tadeusz 

Różewicz, Anna Walentynowicz, Kalina Jędrusik, Agnieszka Osiecka, Josif Brodski, Krzysztof Kieślowski, Ewa 

Hołuszko, ksiądz Adam Boniecki – to tylko kilka osób występujących w tej książce. Hanna Krall kolekcjonuje 

słowa, zdarzenia i przedmioty. Nadaje znaczenie rzeczom i szczegółom banalnym. Zapisuje dialogi, układa sceny 

prywatne. Rysuje żywe portrety, dzięki którym głosy opisywanych ludzi stają się słyszalne. Za pamięci – żeby nie 

pozwolić zapomnieć. „Zeszli z barykad, cokołów i scen. Niczego nie udają, są zmęczeni. Nie to, że ich podglą-

dam. Po prostu – jestem w pobliżu. Tak się złożyło, że jestem”. (fragment książki) 

 

 

 255. Szczelinami : powieść / Wit Szostak.- Warszawa : Powergraph, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dojrzewanie , Kobiecość , Kobieta , Macierzyństwo , Miłość 

, Poeci , Rozstanie , Powieść poetycka 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2022-12 
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Założenie jest czysto powieściowe: spisać życie – autoportret poetki lecz zrobić to z założenia za pomocą form 

niepowieściowych krótkich i pełnych przemilczeń, a potem czytelnika zaprosić do niezwykłej gry w sklejanie 

życia narratorki z okruchów jej najintymniejszych doświadczeń: dojrzewania, miłości i rozstań rozczarowań                   

i macierzyństwa, trudnych relacji rodzinnych długiego cienia przeszłości losu kobiety w świecie rządzonym przez 

mężczyzn. Zmysłowa i cielesna, niedopowiedziana i bezkompromisowa, nieoczywista i prawdziwa. Ta książka 

jest jak kobieta.  

 

 

 256. Szepty dzieciństwa / Anna Sakowicz.- Wydanie 1. w edycji "większej litery".- 

Katowice : Szara Godzina, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alkoholizm w rodzinie , Rodzina , Wybory życiowe , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Szepty dzieciństwa to pełna emocji historia zwykłej rodziny. Pod jednym dachem mieszkają on, ona, dwójka dzie-

ci i jej ojciec. Wszystko mogłoby układać się pięknie, gdyby nie to, że senior rodu topi smutki w alkoholu i żyje 

wspomnieniami o zmarłej żonie, a nad główną bohaterką krąży widmo wspomnień związanych z okrutną matką. 

Baśka zaś jest zwykłą trzydziestokilkuletnią kobietą, która pragnie żyć jak inni, mieć pieniądze na nowe ubrania             

i kosmetyki, chodzić do kawiarni. Pewnego dnia na jej drodze staje Ula, koleżanka ze szkolnej ławki... Anna 

Sakowicz pokazuje, jak duży wpływ na dorosłe wybory każdego człowieka ma dzieciństwo. To przejmująca i ref-

leksyjna powieść o rodzinie, uzależnieniach i nie zawsze łatwej do zrealizowania potrzebie normalnego życia. 

Nowa edycja książki z dużym, wygodnym drukiem do czytania.  

 

 

 257. Szwedzki kryminał / Beata i Eugeniusz Dębscy.- Warszawa : Agora, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tomasz Winkler (postać fikcyjna) , Prywatni detektywi , Sekty 

i nowe ruchy religijne , Więźniowie , Zabójcy , Wrocław (woj. dolnośląskie ; okolice) , 

Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Z zakładu karnego w Wołowie wychodzi Rabek – drobny przestępca, któremu wrocławski detektyw Tomek Win-

kler dawno temu zapewnił kilka przykrych lat odsiadki. Z przypadkowego spotkania tych dwóch nie może więc 

wyniknąć nic dobrego… Dla Rabka więzienie było piekłem, a teraz sekret, który tam poznał, zaważy również na 

życiu Winklera i jego najbliższych. Zaczyna się wyścig z tajemniczym Psychozą, człowiekiem-zagadką, w któ-

rego tożsamości kryje się prawda o zbrodniach sprzed dwudziestu lat. Kim jest domniemany morderca i co tak 

naprawdę wydarzyło się w szeregach dolnośląskiej sekty? Odpowiedzi ciągle się wymykają, a pętla zaciska. By 

zatrzymać Winklera, zło nie cofnie się przed niczym…  

 

 

 

 

 



109 
 

 258. Śmierć Anglika / Magdalen Nabb ; tłumaczyła Dorota Kozińska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Próby, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Anglicy , Gwardia narodowa , Florencja (Włochy) , Kryminał , 

Powieść 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Powieść kryminalna Magdalen Nabb to pełen czułości portret Florencji i jej mieszkańców, tych rzucających się               

w oczy i tych niewidzialnych, spychanych na margines, przywodzący na myśl dzieła włoskiego neorealizmu                  

i książki Georges'a Simenona. Główny bohater, sierżant Guarnaccia, patrzy na Florencję załzawionymi oczami 

wciąż niezasymilowanego przybysza z sycylijskich Syrakuz. Dorota Kozińska 

 

 

 259. Śmierć druga / Beata i Eugeniusz Dębscy.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tomasz Winkler (postać fikcyjna) , Prywatni detektywi , 

Przyjaźń , Zwłoki , Wrocław (woj. dolnośląskie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Czasami dawni wrogowie okazują się najlepszymi sojusznikami. Gorzej, gdy działa to w druga stronę… We Wro-

cławiu zostają znalezione zwłoki dwudziestoletniego Rafała Góry, a podejrzanym o morderstwo jest jego najle-

pszym przyjaciel, Sebastian. Buksujące w miejscu policyjne śledztwo mogłoby skorzystać z pomocy prywatnego 

detektywa Tomka Winklera, ale jest jeden problem: Winkler zna podejrzanego i ma pewne powody, by wierzyć            

w jego niewinność. Ma też sporo wątpliwości… Może dlatego zgadza się włączyć w dochodzenie swoją najbliższą 

współpracowniczkę - Romę Wiśniowiecką, prywatnie: babcię. Gdy Winkler rusza tropem tajemniczego „Tulibo-

ru”, Roma prowadzi własne śledztwo w kipiącej od przemilczanych sekretów miejscowości, z której pochodził 

zabity chłopak. Żadne z nich jeszcze nie wie, że w tej sprawie jest też druga śmierć.  

 

 

 260. Śmierć Holendra / Magdalen Nabb ; tłumaczyła Dorota Kozińska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Próby, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gwardia narodowa , Holendrzy , Złotnicy i jubilerzy , 

Florencja (Włochy) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-12 

 

 

W pierwszym tomie florenckiego cyklu Magdalen Nabb stolica Toskanii tonęła w strugach grudniowego deszczu, 

a sierżant Salvatore Guarnaccia rozwiązywał zagadkę śmierci niesympatycznego Anglika, walcząc z paskudną 

grypą. Tym razem gorączka trawi samą Florencję, osłabioną letnim upałem, najazdem turystów i falą  przestępstw,  
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na których tle nagły zgon jubilera zwanego przez sąsiadów Holendrem nie wywołuje większych podejrzeń. 

Wyjątkiem jest Guarnaccia, któremu w pamięć zapadły ostatnie słowa domniemanego samobójcy oraz zeznania 

dwojga z pozoru całkiem niewiarygodnych świadków: niewidomego mężczyzny i skłonnej do mitomanii staru-

szki, która nie ogląda telewizji, bo szkoda oczu, a poza tym i tak nie stać jej na telewizor.  

 

 

 261. Śmierć jeździ audi / Kristian Bang Foss ; z języka duńskiego przetłumaczyła 

Agata Lubowicka.- Gdańsk : Marpress Wydawnictwo, 2022. 

(Bałtyk) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Asystenci osób niepełnosprawnych , Bezrobocie , Osoby z 

niepełnosprawnością , Przyjaźń , Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-duń. 

Nowości:  2022-12 

 

„Na początku wszystko było proste jak drut” – zaczyna swoją opowieść Asger. Potem sprawy zaczęły się kompli-

kować: utrata pracy, rozstanie z dziewczyną, długi, alkohol. W akcie desperacji Asger odpowiada na ogłoszenie o 

poszukiwaniu asystenta osoby niepełnosprawnej. Tak poznaje młodego, ale znudzonego życiem i zgorzkniałego 

Waldemara. Mężczyzna porusza się na wózku inwalidzkim, mieszka na kopenhaskim blokowisku, pali skręty i ca-

ły dzień ogląda telewizję. Asger jest jedyną osobą, która potrafi znaleźć z Waldemarem wspólny język, bo sam też 

nie ma już nic do stracenia. Ich znajomość okaże się tym, na co obydwaj czekali całe swoje życie.  

 

 

 262. Śnieżyca / Neal Stephenson ; przełożył Wojciech Szypuła.- Warszawa : 

Wydawnictwo Mag, 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Hakerzy , Narkotyki , Rzeczywistość wirtualna , Wirusy 

komputerowe , Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Co nadeszło po Internecie? Wejdź do Metawersum, cyberprzestrzennego domu awatarów i demonów softwa-

re’owych, w którym prawie wszystko jest możliwe. Najnowszą atrakcją Metawersum, od niedawna dostępną na 

Ulicy, jest cybernarkotyk znany pod nazwą „Śnieżycy”. Problem polega na tym, że Śnieżyca jest zarazem wiru-

sem komputerowym… oraz czymś więcej. Zaraża nie sam awatar, lecz jego właściciela. Przecieka do Rzeczy-

wistości. A to bardzo zła wiadomość dla Hiro, niezależnego hakera i najlepszego fechmistrza Metawersum (sam 

napisał szermierczy software), oraz S.U., kuryjerki na deskorolce i wyszczekanej nastoletniej awanturnicy. Rze-

czywistość była dla nich wystarczająco beznadziejna, zanim ktokolwiek zaczął w niej mieszać. Śnieżyca łączy 

lingwistykę, religię, informatykę, politykę, filozofię, kryptografię i problem dostawy pizzy do domu w przyku-

wającą uwagę przygodową opowieść, która na złamanie karku pędzi wprost w szybko nadciągającą przyszłość.  
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 263. Świat na nowo / Barbara Wysoczańska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Partyzanci , Pielęgniarki i pielęgniarze , Relacja romantyczna 

, Repatriacja , Służba bezpieczeństwa , Szpitale , Wybory życiowe , Nowa Sól (woj. 

lubuskie) , Ziemie Odzyskane , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Historia wyłaniającej się z gruzów Polski, wielkich uczuć, troski i zrozumienia, które miały zbudować świat na 

nowo. Kończy się II Wojna Światowa, a w Polsce zaczyna się czas powojennej odbudowy i podnoszenia kraju             

z gruzów. Porucznik Szczepan Andryszek, służący podczas wojny w Wojsku Polskim pod rozkazami Sowietów, 

zostaje funkcjonariuszem podległym Urzędowi Bezpieczeństwa. Przez przełożonych zostaje oddelegowany do 

niewielkiej Nowej Soli na Ziemiach Odzyskanych. Tymczasem do miasta przybywa jeden z wielu transportów               

z repatriantami ze Wschodu, a wśród nich z Drohobycza przyjeżdża Lidia Malczewska z ojcem profesorem piani-

stą, siostrą Zofią i jej rodziną. Lidia zostaje zatrudniona w poniemieckim szpitalu. Tam poznaje Janka Zieliń-

skiego, ciężko rannego partyzanta z Lubelszczyzny, który po śmierci narzeczonej próbuje odnaleźć swoje miejsce. 

Losy trojga bohaterów splotą się, a przyszłość postawi przed nimi bardzo trudne wybory.   

 

 

 264. Święta do wynajęcia / Karolina Wilczyńska.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa 

Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Osoby w wieku starszym , Relacje 

międzyludzkie , Uczucia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Seniorzy do wynajęcia ratują Boże Narodzenie! Święta zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi grudniowy 

rozgardiasz: zakupy, sprzątanie, gotowanie. W tej szalonej gonitwie łatwo zapomnieć o tym, co najważniejsze. Ale 

nie z energicznymi seniorami, którzy po wakacyjnych wojażach znowu wkraczają do akcji. Józek dostaje propo-

zycję objęcia stanowiska dyrektora, Irenka spędzi Wigilię zupełnie inaczej, niż planowała, dla Melanii będzie to 

czas nowych znajomości i ciekawych doświadczeń, a Wiesia i Kazimierz wcielą się w role… aktorów. Karolina 

Wilczyńska zaprasza do wigilijnego stołu, by w ciepłej, pełnej humoru historii przypomnieć o tym, że w święta 

nie liczą się drogie prezenty i wykwintne potrawy, ale ludzie i to, co mają w sercach: miłość, życzliwość i nadzie-

ję. Zatrzymasz się na chwilę, by posłuchać tej wyjątkowej opowieści?  

 

 

265. Świtezianka : wiersze / Milena Tejkowska.- [Rzeszów] ; [Krasne] : 

Wydawnictwo Mgła, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2022-12 
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 266. Ta druga / Sarah Pinborough ; przełożyła Anna Hikiert-Bereza.- Warszawa : 

Wydawnictwo WAB, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Ludzie bogaci , Małżeństwo ponowne , Zazdrość , 

Zemsta , Savannah (Stany Zjednoczone, stan Georgia) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Mawiają, że "kto raz zdradził, zawsze będzie zdradzał”. Marcie Maddox pracowała bardzo ciężko, by dotrzeć tam, 

gdzie się znalazła dzięki sekretnemu romansowi, który zaczął jej nowe życie. Jednak w świecie ekskluzywnych 

klubów, jachtów i wspaniałych rezydencji w Savannah niełatwo się utrzymać - mimo że Marcie bardzo się stara. 

Niełatwo jest jej również utrzymać zainteresowanie męża, Jasona. Gdy szef Jasona wraca z podróży do Londynu, 

wszyscy są zaskoczeni pamiątką, jaką z niej przywozi: nową, seksowną żoną, młodziutką panią Williamową 

Radfordową IV. Atrakcyjna, absolutnie fantastyczna i czarnoskóra Keisha szybko uzurpuje sobie miejsce pięknej 

drugiej żony, zajmowane dotąd w towarzystwie przez Marcie… która wkrótce dostrzega, że gdy Keisha i Jason są 

razem w jednym pomieszczeniu, między nimi iskrzy. Zaczyna się robić gorąco. Zemsta najlepiej smakuje na zim-

no, ale w upalnym klimacie Savannah krew buzuje w żyłach tak mocno, że tego lata może zawrzeć, doprowadza-

jąc do morderstwa.  

 

 

 267. Tajemnica z przeszłości / Jagoda Wochlik.- Wydanie 1. w tym formacie. - 

Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Listy , Rodzeństwo , Sekrety rodzinne , 

Spadek , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Karolina i Malwina dowiadują się, że zmarł ich dziadek, który je wychował. Pozostawił im w spadku starą leśni-

czówkę i prośbę, by znajdujące się w domu listy przekazały kobiecie o imieniu Stefa, jednak siostry nigdy wcześ-

niej o niej nie słyszały. Gdy zaczynają sprzątać leśniczówkę, odkrywają, o jak wielu rzeczach nie miały pojęcia. 

Odnajdują listy młodego marynarza, Antka, które zabiorą je w podróż w przeszłość, od lat pięćdziesiątych, po 

pierwsze lata XXI wieku. A wszystko na tle pięknego wybrzeża, Kołobrzegu, Helu i niewielkiego miasteczka, 

Gniew. Prawda, którą odkryją, wpłynie na życie obu sióstr. „Tajemnice z przeszłości” to wzruszająca historia               

o więzach rodzinnych. O tym, jak bardzo zakorzenieni jesteśmy w przeszłości i w naszych rodzinach, nawet jeśli 

wydaje nam się, że jest zupełnie inaczej.  

 

 

 268. Tajemnice przyjaźni / Dagmara Rek.- [Nieciesławice] : Wydawnictwo Spark, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Nieplanowana ciąża , Prawda , Przyjaźń , 

Spotkanie po latach , Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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Julia jest szanowaną Panią Dyrektor, prowadzi stateczne życie u boku swojego męża. Jej celem jest kariera, jednak 

dowiaduje się, że zaszła w nieplanowaną ciążę. Będzie musiała zwolnić. Mimo to razem z mężem wyczekują 

pierwszego dziecka, dopóki on... nie znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Karolina to dawna przyjaciółka 

Julii, która również zachodzi w ciążę. Niestety ojciec dziecka nie akceptuje tego i zmusza kobietę do oddania 

małego do rodziny zastępczej. Od tej pory życie kobiety się zmienia. Z dnia na dzień zostaje sama – bez dziecka            

i ukochanego mężczyzny. Julia i Karolina próbują odnowić kontakt po latach rozłąki. To, co dowiadują się o sobie 

nawzajem, wywróci ich życie do góry nogami. Czy prawda zaprowadzi któreś z nich do... śmierci?  

 

 

 269. Tancerz : sensualny rytm / Nana Bekher.- Białystok : Niegrzeczne Książki, 

2022. 

(Faceci do Wynajęcia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nauczyciele tańca , Polacy za granicą , Problemy małżeńskie , 

Hiszpania , Powieść erotyczna 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

W szalonym rytmie salsy łatwo stracić zmysły. Obserwatorowi z zewnątrz może się wydawać, że Eliana ma wszy-

stko, czego potrzeba do szczęścia. Ta piękna młoda Hiszpanka mieszka w willi, jest mamą kilkuletniego synka               

i żoną przystojnego biznesmena. Nawet jej najbliżsi nie wiedzą, że małżeństwo od dawna przeżywa kryzys spo-

wodowany zdradą męża Eliany, Agustina. Kobieta robi wszystko, by dla dobra rodziny przebaczyć małżonkowi, 

że złamał jej serce. Nie może jednak pozbyć się wrażenia, że jego prośby o wybaczenie to puste słowa, z którymi 

nie wiążą się prawdziwe uczucia i czyny. Filip ma w życiu ma tylko jeden cel - założenie własnego studia tańca. 

Ponieważ nie może liczyć na pomoc rodziny, całkowicie oddaje się pracy. Mężczyzna wyjeżdża do Hiszpanii, 

gdzie zostaje zatrudniony w hotelowym studiu tańca. Odkłada pieniądze na swoje marzenie i jednocześnie próbuje 

trzymać się z daleka od uczuciowych komplikacji, dlatego też unika poważnych związków. Kiedy Eliana wyku-

puje dla siebie i Agustina indywidualne lekcje salsy, ma nadzieje, że to zmysłowe zajęcie na nowo rozpali ogień  

w ich związku. Kobieta nie spodziewa się, że kurs tańca zasieje w niej jeszcze większe wątpliwości. Już od pierw-

szej lekcji odkrywa bowiem, że jej serce bije szybciej nie w objęciach męża, a przystojnego instruktora…  

 

 

 270. Taniec w rytmie rewolucji / Ece Temelkuran ; z języka tureckiego przełożył 

Piotr Kawulok.- Warszawa : Dom Wydawniczy PWN - Grupa Wydawnicza PWN, 

copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Mężczyzna , Podróże , Przyjaźń , Tożsamość 

osobista , Zemsta , Bliski Wschód , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-tur. 

Nowości:  2022-12 

 

Bliskowschodnia, egzotyczna wersja Thelmy i Louise Cztery kobiety chcą zabić mężczyznę, który w okrutny spo-

sób złamał serce jednej z nich. Turecka dziennikarka przeżywająca kryzys twórczy, tunezyjska aktywistka polity-

czna zafascynowana tańcem, muzułmanka z Egiptu nosząca męskie stroje i była ekskluzywna prostytutka. Bar-

wna, żywa, zakorzeniona w realiach historyczno-politycznych Bliskiego Wschodu powieść drogi o kobietach, któ-

re podróżują po Tunezji, Libii i Libanie – rzekomo, by się zemścić, ale tak naprawdę w poszukiwaniu własnej 

tożsamości, sensu życia, miłości. Czy osiągną swój cel? Czy odnajdą odpowiedź na swoje pytania?  
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 271. Telefon od Mikołaja / Magdalena Witkiewicz.- Gdańsk : Wydawnictwo Flow, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Domy pomocy społecznej , Nauczyciele , 

Ojcowie i córki , Program radiowy , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Urocza świąteczna opowieść, w której rozmowy są kontrolowane przez tabun ekscentrycznych staruszków! 

Wincentyna czeka na wiadomość od Mikołaja. Ukochany wiele lat temu powiedział, że zadzwoni, a on zawsze 

dotrzymywał słowa. Staruszka nie wie jeszcze, że kiedy w słuchawce telefonu w domu opieki Happy End usłyszy 

głos Poli, zagubionej nastolatki, zupełnie zmieni się jej życie.Dorota, nauczycielka jeszcze do niedawna zakochana 

w swojej pracy i w mężu, przeżywa kryzys. Zawodowy oraz osobisty. W czasie pomiędzy wigilijnym barszczem  

a karpiem wyrusza z domu ku przygodzie. Czy spotkany przyjaciel z dawnych lat okaże się tym, o kim marzyła? 

Maciej chce być dla swoich córek perfekcyjnym ojcem, a czasem nawet matką, bo jego żona prócz siebie nie 

dostrzega nikogo. Czy w przedświątecznym zamieszaniu uda mu się odkryć, że aby dbać o innych, musi najpierw 

zrobić coś miłego dla siebie? W wigilijny wieczór przez zupełny przypadek spotykają się wszyscy w domu peł-

nym ciepła i miłości. W domu, gdzie marzenia się spełniają, wiek przestaje mieć znaczenie, a pod choinką wszy-

scy znajdują wyśnione prezenty. Pamiętajcie, Mikołaj nie patrzy na metryki! Ważne jest tylko to, byście byli 

grzeczni i mieli piękne marzenia, a wtedy może któregoś dnia też odbierzecie telefon, który was odmieni…  

 

 

 272. Ten się śmieje, kto ma zęby / Zyta Rudzka.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - 

Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

(Archipelagi) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Fryzjerzy , Kobieta , Relacje międzyludzkie , Wdowieństwo , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

Nowa książka wielokrotnie nagradzanej autorki, laureatki m.in. Nagrody Literackiej Gdynia i Nagrody Literackiej 

m.st. Warszawy. W zachwycającej niekonwencjonalną formą powieści „Ten się śmieje, kto ma zęby” Zyta Rudz-

ka po raz kolejny śmiało eksperymentuje z językiem i urzeka oryginalnym, bezkompromisowym stylem. Historia 

małżeństwa fryzjerki męskiej i dżokeja. Wera i Karol przeżyli ze sobą całe życie. Od dostatku do biedy. Teraz 

Wera chodzi po starych miłościach, żeby załatwić mężowi buty do trumny. Trudno o dobre buty dla nieboszczyka.  

Rudzka w swoim charakterystycznym ostrym stylu oraz z poczuciem humoru przedstawia portret kobiety silnej              

i drapieżnej, która nigdy nie składa broni. Moja bohaterka straciła miłość, męża, pracę. Niewielki dorobek wyprze-

dała na bazarze. Ale Wera jest nie do zdarcia. Nie celebruje utraty. Nie chce być wdową ani ofiarą. Kocha, kogo 

chce, i żyje, jak chce, stąd jej siła. Spotykam ciągle takie kobiety – chciałam oddać im głos.  Zyta Rudzka   
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 273. To przez ten wiatr / Jakub Nowak.- Warszawa : Powergraph, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Modrzejewska, Helena (1840-1909) , Sienkiewicz, Henryk 

(1846-1916) , Bohema , Emigranci , Relacje międzyludzkie , Kalifornia (Stany 

Zjednoczone ; stan) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Jakub Nowak tworzy nowoczesny western, burzy mity narodowe i strąca z cokołu legendarne postaci - przywraca 

im ludzki wymiar. "To przez ten wiatr" to brawurowy debiut, to pachnąca whiskey, potem i krwią, wielogatun-

kowa powieść o emigracyjnych losach warszawskiej bohemy. Powieść oparta na faktach, lecz pozostawiająca 

furtkę dla wyobraźni i przemyśleń, kim bylibyśmy, gdyby za sprawą przypadku historia potoczyła się odrobinę 

inaczej. To literatura, którą czyta się jednym tchem - zaskakująca, świeża i bardzo współczesna. Kalifornia, rok 

1876. Helena Modrzejewska i Henryk Sienkiewicz wynajmują z przyjaciółmi rancho, aby uprawiać winorośl. 

Polacy do pobliskiego Anaheim, założonego przez imigrantów z Niemiec, jeżdżą po sprawunki, do golibrody, po 

whiskey, bójki i inne saloonowe atrakcje. W kalifornijskim upale, w dusznych, gorących podmuchach wiatru San-

ta Ana, pod okiem Karola Chłapowskiego, męża Modrzejewskiej, rośnie miłosne napięcie między genialną aktor-

ką a warszawskim dziennikarzem, którym jest wtedy Sienkiewicz. Niezwykła kobieta, przywykła do świata leżą-

cego u jej stóp, i bezczelny trzydziestolatek, który sięgnie po nieosiągalne.   

 

 

 274. Toksyczni / Tomasz Duszyński.- Kraków : Wydawnictwo SQN, 2019. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Korupcja , Policjanci , Przestępczość zorganizowana , 

Wrocław (woj. dolnośląskie) , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Młody gangster. Emerytowany glina. Teczki, które wstrząsną Polską. "Zbyt wiele spraw nakładało się na siebie, 

właśnie tu, w miejscu, w którym od dziesięcioleci nie działo się nic niezwykłego. To nie mógł być przypadek. 

Janek nie łączył w tej chwili tych spraw, nie miał do tego podstaw, ale mimowolnie czuł, że wszystko jest syste-

mem naczyń połączonych. Trzy trupy niecały kilometr od miejsca, w którym prokurator Wilczyński schował coś 

bardzo ważnego". Poznajcie Sebę, lokalnego wrocławskiego gangstera. Płotkę. Drobne haracze, handel prochami, 

wyrównywanie rachunków przy pomocy pięści - to jego codzienność. Seba nie miał większych zmartwień, do cza-

su, gdy szef zabrał go jako ochronę podczas tajemniczej transakcji. Wtedy wszystko się skomplikowało. Prokura-

tor Wilczyński tuż przed śmiercią wymusza na zaprzyjaźnionym emerytowanym glinie, Nowickim, zniszczenie 

pewnych dokumentów. Sejf jednak okazuje się pusty, a z pobliskiego jeziora policja właśnie wyłowiła samochód. 

Ze zwłokami w bagażniku. Porywający i wstrząsający kryminał o gangsterskich porachunkach oraz skorumpowa-

nej policji. W kręgu toksycznych nikt nie może czuć się bezpiecznie. Czy odważysz się spotkać z nimi oko w oko?  

 

 

 

 

 

 



116 
 

 275. Trener : szczyt formy / Anna Langner.- Białystok : Niegrzeczne Książki - 

Wydawnictwo Kobiece Łukasz Kierus, 2021. 

(Faceci do wynajęcia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Osoby po rozwodzie , Siłownie (sport) , Trenerzy i 

instruktorzy sportowi , Trenerzy personalni , Zaburzenia odżywiania , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Nic w życiu Justyny nie układa się tak, jak powinno. Jej były mąż zamienił ją na szczuplejszy i ładniejszy model,  

a jedynym pocieszeniem wydają się chipsy i czekolada. To już prosta droga do powrotu demona z przeszłości, 

który więził ją przez lata. Zachęcona przez przyjaciółkę Justyna postanawia zapisać się do klubu fitness – choć 

wciąż jest przekonana, że szybko zabraknie jej motywacji, a pierwsza chwila słabości położy kres wszelkim wysi-

łkom. Ostatecznie daje się namówić na prywatne sesje z trenerem osobistym. Nie spodziewa się jednak, że męż-

czyzna, który ma być wsparciem w drodze do celu, okaże się tym, który przyczynił się do powstania jej proble-

mów. W dodatku on nawet nie ma o tym pojęcia.  

 

 

 276. Trzecia szansa / Wojciech Wójcik.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cmentarze , Historycy , Strzelcy wyborowi , Więźniowie 

polityczni , Zemsta , Legionowo (woj. mazowieckie) , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Są takie krzywdy, których zapomnieć się nie da. Koniec października, kiedy zbliża się święto zmarłych, to zwykle 

zwiększony ruch przy grobach bliskich. Tymczasem po warszawskich cmentarzach zaczyna grasować zabójca, 

zręczny i nieuchwytny. Dwoje obcych sobie ludzi ginie od strzałów z broni snajperskiej, w pobliżu rodzinnych 

grobów. Młodsza aspirant Karolina Nowak, przeniesiona do komendy stołecznej z niewielkiego mazurskiego 

posterunku, wpada na ślad zaskakującego powiązania z przeszłości. Na wniosek Karoliny do zespołu śledczego 

włączony zostaje Krzysztof Rozmus, do niedawna znakomicie zapowiadający się historyk z uniwersytetu, obecnie 

na życiowym zakręcie. Wspólna wędrówka tropem tajemnic zza grobu zaprowadzi ich w miejsce, gdzie zapom-

niane tragedie przeplatają się z przerażającą teraźniejszością, a jedynym ponadczasowym uczuciem jest nienawiść.  

 

 

 277. Tu byli, tak stali / Gabriel Krauze ; przełożył Tomasz S. Gałązka.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2022 

(Powieść) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Krauze, Gabriel (1986- ) , Blokowisko , Chłopcy , 

Chuligaństwo , Dojrzewanie , Gangi młodzieżowe , Przestępczość zorganizowana , 

Londyn (Wielka Brytania) , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-12 
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Na jednym z londyńskich blokowisk nazwy budynków pochodzą z literackiego panteonu: Blake Court, Austen 

House, Bronte House, Dickens House, Wordsworth House. Jednak codzienności na osiedlu South Kilburn bliżej 

do prozy życia niż do wzniosłej klasyki. Wielopiętrowe bloki górują nad człowiekiem, zalewają sinym cieniem. 

„Po prostu jest jak jest. Witamy na SK. Tak tu było, tak jest, tak będzie. Ziomki mają osiedle w żyłach, osiedle ma 

ich w swoim sercu”. A na osiedlu temat jest krótki - kosić hajs, kraść, strzelać, jarać, dilować. Najmłodsi są na 

posyłki, ci w sile wieku wydają polecenia, a ze starymi kończy się tak, że nikt już nie pamięta, że tacy tu byli, tak 

stali.  Gabriel, znany jako Snoopiacz, „gość ostrygość, gość wrednygość, gość twardygość”, też oddaje się ulicznej 

gangsterce. Z jednej strony przykładny student, z drugiej twardy typ cieszący się osiedlowym szacunkiem. Nieu-

straszony i butny szybko awansuje w łobuzerskich strukturach, bujając się po okolicy z dłonią zaciśniętą na kosie 

w kieszeni, ze zwiniętą kominiarką na głowie, zawsze gotowy do akcji. Jednocześnie coraz mniej radzi sobie               

z koniecznością ciągłego oglądania się za siebie i nie ma pojęcia, czy jest przed nim jeszcze inna przyszłość. "Tu 

byli, tak stali" Gabriela Krauzego, w brawurowym przekładzie Tomasza S. Gałązki, to inspirowana życiem autora 

opowieść o trudnej codzienności młodych ludzi skazanych na codzienne kombinowanie i życie poza prawem. To 

również gorzka historia chłopackiego dorastania w czasach, gdy łatwiej być bezwzględnym chuliganem, niż zdjąć 

maskę agresora i pokazać prawdziwe, wrażliwe oblicze.  

 

 

 278. Uczeń Gutenberga / Alix Christie ; [przekład Julita Mastalerz, Radosław 

Pieczyński].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2015. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Gutenberg, Johannes (ok. 1399-1468) , Drukarstwo , 

Moguncja (Niemcy) , Paryż (Francja) , Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Udany debiut literacki traktujący o jednym z najbardziej doniosłych wydarzeń w historii - początkach sztuki 

drukarskiej w średniowiecznych Niemczech. Opowieść o wynalazkach, intrydze i zdradzie. Młody, ambitny Peter 

Schoeffer pracuje jako skryba w Paryżu. Gdy sukces zawodowy zdaje się w zasięgu ręki, przybrany ojciec Petera, 

majętny kupiec i sprzedawca ksiąg nazwiskiem Johann Fust, niespodziewanie nakazuje mu wrócić do przeżartej 

przez korupcję i dręczonej niekończącymi się waśniami Moguncji. Ma tam poznać „nadzwyczajnego człowieka”. 

Johann Gutenberg, niepokorny, zgryźliwy wynalazca, opracował rewolucyjną - a zdaniem niektórych bluźnierczą - 

metodę produkcji ksiąg: urządzenie nazwane przez niego prasą drukarską. Fust, który wspiera wynalazcę finan-

sowo, żąda, by Peter został uczniem Gutenberga. Niezadowolony, że musi porzucić prestiżową karierę skryby, Pe-

ter staje sie adeptem „najczarniejszej ze sztuk”. W miarę jak poznaje jej tajniki, rośnie jego podziw dla Gutenberga 

i oddanie, z jakim poświęca się ich śmiałemu przedsięwzięciu: stworzeniu drukowanych kopii Biblii. Jednak gdy 

nad warsztatem zbiorą się czarne chmury, Peter będzie musiał wybierać pomiędzy dwoma mentorami - hojnym 

Fustem a kreatywnym, nieprzewidywalnym Gutenbergiem, który zachęca Petera do rozwijania swoich umiejęt-

ności. Stojąc pomiędzy geniuszem a kupcem, starym a nowym porządkiem, Peter będzie musiał pracować ramię  

w ramię z podziwianymi przez siebie ludźmi, by przezwyciężyć piętrzące sie trudności i wygrać starcie, które 

zmieni bieg historii... oraz nieodwracalnie przeobrazi ich wszystkich.  

 

279. Uczeń Ripleya / Patricia Highsmith ; przełożyła Aleksandra Ambros.- Warszawa : 

Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tom Ripley (postać fikcyjna) , Ludzie bogaci , Manipulacja 

(psychologia) , Nastolatki , Francja , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 
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Tom Ripley wiedzie leniwą i dostatnią egzystencję w uroczej posiadłości Belle Ombre, pielęgnując dalie i pobie-

rając lekcje gry na klawesynie. jednak pewnego wieczoru jego spokój zostaje zakłócony. W miasteczku pojawia 

się niewidziany tu wcześniej szesnastolatek, który wyraźnie dąży do zawarcia znajomości z Tomem. Ów młody 

Amerykanin przedstawia się fałszywym nazwiskiem, ale Ripley szybko rozszyfrowuje jego tożsamość: to Frank 

Pierson, który uciekł z domu zaraz po śmierci ojca, multimilionera, potentata przemysłu spożywczego. Chłopak 

nieprzypadkowo odszukał właśnie Toma. W archiwach nowojorskiej biblioteki przeczytał doniesienia na jego 

temat i domyślił się reszty. Doszedł do wniosku, że Tom jest jedynym człowiekiem, któremu może powierzyć 

swoją tajemnicę. Między chłopakiem o nieczystym sumieniu a mężczyzną pozbawionym sumienia rodzi się silna 

więź emocjonalna o cechach ojcowsko-synowskiej współzależności. Czy Tom zdoła zaszczepić chłopakowi swoje 

amoralne zasady i uratować go przed sobą samym?  

 

 

 280. Ukryte / Lisa Gray ; z języka angielskiego przełożyła Marta Komorowska.- 

Warszawa : Burda Książki, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jessica Shaw (postać fikcyjna) , Amnezja , Kara śmierci , 

Kłamstwo , Policjanci , Prywatni detektywi , Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , 

Kalifornia (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Życie byłoby nie do zniesienia, gdybyśmy pamiętali wszystko. Rzecz jednak w tym, by wiedzieć, co zapomnieć.  

A za własną zbyt krótką pamięć Rue Hunter może zapłacić głową. I to nie tylko swoją. W Kalifornii nie wykonano 

egzekucji na więźniu od 2006 roku, a od ponad pół wieku nie stracono kobiety. Ale wkrótce się to zmieni - po 

ponad dwudziestu latach w celi śmierci Rue Hunter wreszcie poniesie karę za podwójne morderstwo. Chyba że 

Jessica Shaw, prywatna detektywka, zdecyduje się zakłócić senną atmosferę pustynnego miasteczka i rozdrapać 

stare rany. Ale sprawa nie jest prosta: Rue nie pamięta, żeby zabiła ludzi, których kochała, przypomina sobie jed-

nak krew i krzyki. A dowody świadczą przeciwko niej.  

 

 

 281. Unicestwianie / Michel Houellebecq ; przełożyła Beata Geppert.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyberprzestępczość , Kryzys wieku średniego , Urzędnicy , 

Wybory prezydenckie , Francja , Powieść obyczajowa , Powieść polityczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-fr.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Wyczekiwana powieść jednego z najgłośniejszych francuskich pisarzy. W "Unicestwianiu” Michel Houellebecq 

przenosi nas w czas fikcyjnej kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2027 roku. Odkrywa kulisy władzy, 

marketingu politycznego, bolączki społeczeństwa i nasze własne, pojedyncze. Głównym bohaterem powieści jest 

Paul, urzędnik z gabinetu ministra finansów, który stara się pogodzić karierę z kryzysem wieku średniego, umie-

rającym ojcem i próbą naprawienia swojego małżeństwa. We francuskiej prasie pisze się, że powieść zaczyna się 

jak thriller polityczny, a kończy jak thriller filozoficzny. "Unicestwianie" to realistyczna powieść o akcentach dys-

topijnych, ale niepozbawiona nadziei, czułości i pewnego romantyzmu. 

 

 



119 
 

 282. Unikalny rzut / Tijan.- Gołuski : Papierówka Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ośrodki wypoczynkowe , Sława , Sportowcy , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Zapytałam go o kryteria, jakimi kieruje się przy doborze koleżanek do łóżka, na co mnie sklął i stwierdził, że nie 

interesują go fanki. Tak oto rozpoczęła się nasza przyjaźń. Reese Forster to przystojny i arogancki rozgrywający  

w drużynie Seattle Thunder. Uwielbia go cały kraj. Teraz uczestniczy w zgrupowaniu odbywającym się w ośrodku 

wypoczynkowym, w którym niegdyś pracowałam. Poprawka - w którym ponownie podjęłam pracę, bo z poprze-

dniej wyleciałam. No i rzucił mnie facet. Możliwe, że mam malutki bagaż złych doświadczeń, ale to normalne, 

prawda? Nie powinniśmy się przyjaźnić. Ani też razem zamieszkać. Przede wszystkim jednak nie powinniśmy 

zacząć ze sobą sypiać… Z tym… że to zrobiliśmy. Jestem uroczą psychotyczką, on gra w NBA. To na pewno nie 

zakończy się fiaskiem…  

 

 

 283. Urth Nowego Słońca / Gene Wolfe ; przełożył Arkadiusz Nakoniecznik.- 

Wydanie 3.- Warszawa : Wydawnictwo Mag, 2022. 

(Artefakty ; 30) 

(Księga nowego słońca / Gene Wolfe ; 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Severian (postać fikcyjna) , Kat , Podróże międzyplanetarne , 

Podróże w czasie , Wykluczenie społeczne , Urth (świat fikcyjny) , Powieść , Science 

fiction 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Naprawdę mam na imię Severian. Przyjaciele, których nigdy nie miałem zbyt wielu, nazwali mnie Severianem 

Kulawym. Żołnierze, których niegdyś miałem mnóstwo, choć nie aż tak wielu, jakbym chciał, nazywali mnie Se-

verianem Wielkim. Nieprzyjaciele, którzy mnożyli się jak muchy na bitewnych polach zasłanych trupami, nazy-

wali mnie Severianem Oprawcą. Byłem ostatnim Autarchą Wspólnoty, a tym samym jedynym prawowitym wład-

cą planety znanej podówczas jako Urth.  

 

 

 284. Utalentowany pan Ripley / Patricia Highsmith ; przełożył Robert Sudół.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tom Ripley (postać fikcyjna) , Ludzie bogaci , Manipulacja 

(psychologia) , Oszuści , Wyjazd za granicę , Nowy Jork (Stany Zjednoczone) , 

Włochy , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 
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"Utalentowany pan Ripley" to pierwsza powieść pięciotomowego cyklu, którego głównym bohaterem jest Tom 

Ripley. Tego ambitnego dwudziestoparolatka, przekonanego, że jest stworzony do wygodnego, dostatniego życia  

i tylko chwilowo nie wiedzie mu się najlepiej, poznajemy w jednym z nowojorskich barów, gdzie spotyka się          

z bogatym biznesmenem Howardem Greenleafem. Mężczyzna zleca mu nietypowe zadanie, które wiąże się z dłu-

ższym wyjazdem do Europy. Próba jego realizacji przyniesie wiele nieoczekiwanych zmian w życiu Toma                    

i stworzy liczne okazje, by mógł się wykazać swoimi talentami, a głównie zdolnościami do oszukiwania ludzi                 

i manipulowania nimi, w czym przydatne będą umiejętności łatwego zmieniania tembru głosu, stylu bycia,             

a nawet wyglądu zewnętrznego, dzięki którym idealnie może się podszywać pod inne osoby. Dokąd zaprowadzi 

go finezyjna, acz bezwzględna gra, którą sam zaaranżuje? Czy wystarczy mu zimnej krwi i pomysłowości, by 

wielokrotnie poradzić sobie z przeciwnościami losu i uniknąć zdemaskowania?  

 

 

 285. Violet robi mostek na trawie / Lana Del Rey ; tłumaczenie: Anna Gralak.- 

Wydanie 2.- Kraków : Wydawnictwo SQN, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-82-1 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Debiutancki tomik poezji Lany Del Rey, który znalazł się na liście bestsellerów "New York Timesa". Niezwykle 

intymna i przesycona emocjami książka Lany ugruntowuje jej pozycję "nieodzownej pisarki swoich czasów" 

("The Atlantic"). Tomik zawiera ponad trzydzieści wierszy, a część z nich można znaleźć wyłącznie na kartkach 

tej książki. Pisany na maszynie manuskrypt Lany, przeplatany zdjęciami jej autorstwa, tworzy niezwykły krajo-

braz poetycki, odzwierciedlający nieskrępowanego ducha twórczyni. "Violet robi mostek na trawie" to tytułowy 

wiersz z tego tomiku i zarazem pierwszy z wielu, które stworzyłam. Jedne przyszły do mnie w całości, nagrałam 

je, a potem przepisałam na maszynie; nad innymi mozolnie pracowałam, rozkładając na części każde słowo, by 

uzyskać efekt doskonały. Wszystkie są eklektyczne i szczere, niczego nie udają i dlatego jestem z nich dumna, 

zwłaszcza że powstawały w duchu wielkiej autentyczności.  Lana Del Rey.  

 

 

 286. W cieniu łowcy / Eve Lauda.- Warszawa : Wydawnictwo Literackie Białe 

Pióro, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Handel narkotykami , Przestępczość 

zorganizowana , Uprowadzenie , Wakacje , Australia , Francja , Hiszpania , Niemcy , 

Polska , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Radosny weekend zakończony makabryczną zbrodnią. Narkotyki, broń, żądza zemsty i bezwzględni bandyci. 

Pozorny wakacyjny spokój podszyty strachem o najbliższych. Śledztwo, które utknęło w martwym punkcie nie 

bez przyczyn. Mieszanka sielskiej atmosfery i grozy. 366 stron emocji. Gaspar i Marietta wyrywają się z domu, by 

spędzić romantyczne popołudnie we dwoje. Zostawiają swoje pociechy pod opieką troskliwych dziadków. Na 

plaży znajdują ukryte w pniu starego drzewa narkotyki. Za nieopatrzne ich wyjęcie i rozsypanie przyjdzie im słono 

zapłacić. Niebawem rodzina dowiaduje się o ich tragicznym wypadku, którego przyczyną nie była wyłącznie jazda 
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na motorze. Rok po traumatycznych, zwłaszcza dla trójki rodzeństwa, wydarzeniach nad rodziną znów pojawiają 

się czarne chmury. Dziwne telefony, żądania okupu, porwanie – wszystko wymyka się spod kontroli, a policja 

zdaje się bezsilna. Polsko-włoskie małżeństwo, stwarzając przed dziećmi pozory wakacyjnych podróży, usiłuje 

ujść bandytom. Czy jednak można uciekać bez końca? Czy ta rodzina jest zdana tylko na siebie? Na czym tak 

naprawdę zależy bandytom? I kim jest Łowca?  

 

 

 287. W czerwonej sieci / Marcin Faliński, Rafał Barnaś.- Warszawa : Wydawnictwo 

Czarna Owca, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , KGB , Zamach na Jana 

Pawła II (1981) , Powieść , Sensacja 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Moskwa, wrzesień, 1980 rok. Na tajnym spotkaniu w siedzibie KGB zapada decyzja o przeprowadzeniu zamachu 

na Jana Pawła II. Na wykonanie zlecenia oficerowie mają pół roku. Rusza zakrojona na szeroką skalę akcja 

werbowania współpracowników z różnych stron świata. Wykorzystując ludzkie słabości, problemy finansowe czy 

ortodoksyjne poglądy, Rosjanie szybko tworzą specjalną grupę, w której skład wchodzą: Polak, Turek, Bułgar, 

Szwajcar i Francuz. Dzieli ich wszystko – pochodzenie, osobowość, status społeczny, wiek – ale łączy wspólny 

cel: uciszyć papieża i co za tym idzie, powstrzymać zmiany zachodzące w bloku państw wschodnich. Rozpoczyna 

się gra, której finał będzie miał miejsce w maju 1981 roku na placu św. Piotra…   

 

 

 288. W paszczy lwa / Melisa Bel.- Lublin : [Izabela Rybak], 2020. 

(Niepokorni / Melisa Bel ; 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Małżeństwo , Zawód miłosny , Londyn 

(Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Catherine od dziecka żyje w cieniu olśniewającej siostry, do której nieustannie porównuje ją matka. Dziewczyna 

pokornie znosi jej reprymendy i z godną podziwu determinacją pielęgnuje w sobie marzenie o dobrym mężu. 

Pewnego dnia spotyka na swojej drodze dużo starszego, przystojnego oficera, lorda Nicolasa Devona, dla którego 

zupełnie traci głowę. Wkrótce jednak odkrywa, że mężczyzna to rozchwytywany przez kobiety lew salonowy i dla 

szarej myszki, takiej jak ona jest nieosiągalny. Gdy młoda dama doświadcza publicznego upokorzenia, decyduje 

się na drastyczną metamorfozę. Nowy wizerunek i większa pewność siebie mają pomóc jej w zdobyciu upra-

gnionego mężczyzny i utwierdzeniu swojej wartości. Nicolas, któremu zawsze skrycie podobała się młodziutka 

Catherine, nie jest przygotowany na czekającą go uwodzicielską grę. Dodatkowo skłonność Cat do popadania                 

w kłopoty sprawi, że losy tych dwojga splotą się, a silna wola Nicolasa zostanie wystawiona na ogromną próbę…  
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 289. W służbie Madame Curie / Weronika Wierzchowska.- Warszawa : Prószyński i 

S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Skłodowska-Curie, Maria (1867-1934) , I wojna światowa 

(1914-1918) , Dziewczęta , Pielęgniarki i pielęgniarze , Przyjaźń , Radiolodzy , 

Francja , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

Francja, rok 1915 - trwa I wojna światowa. Młode dziewczęta zgłaszają się na szkolenia pielęgniarskie, by służyć 

na froncie i przyczynić się do zwycięstwa. Hela to emigrantka z Polski, dla której jest to szansa na lepsze życie. Za 

Sophie ciągnie się reputacja rozrywkowej dziewczyny. Monique - pozornie oschła i nieśmiała - szuka przyjaźni. 

Judith pochodzi z arystokratycznej rodziny. Claire jest nielubiana, bo zadziera nosa. Ze względu na swoją inte-

ligencję i zdolności do nauki, pięć bohaterek dołącza do elitarnego szkolenia prowadzonego przez Marie Curie - 

mają zostać radiolożkami i wykorzystywać na froncie aparaty rentgenowskie. W dramatycznych wojennych okoli-

cznościach między kobietami rodzą się niezwykłe więzi, po raz kolejny udowadniając, że nie ma nic potężniej-

szego od kobiecej przyjaźni.  

 

 

 290. W stronę Seretu / Wiesław Helak.- Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ojcowie i synowie , PRL , Sztuka , Ziemiaństwo , Polska , 

Powieść historyczna 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

W stronę Seretu to kolejna znakomita powieść Wiesława Helaka. O naszej najnowszej historii, o PRL jako rodzaju 

zemsty bolszewików za rok 1920, o niszczeniu narodowych elit przez komunistów. Ale to także książka uniwer-

salna: o szlachetności, o wielkiej miłości ojca do syna i syna do ojca, o miłości tragicznej i ponadczasowej. Miło-

ści, która każe pokoleniom przekazywać i chronić wartości i dzięki tym wartościom trwać. To również powieść 

religijna: o poszukiwaniu Boga w czasie marnym. Jak zawsze u Helaka, jest tu mnóstwo odniesień muzycznych                

i malarskich. Są one piękne i ważne, bo tradycja jest w prozie autora W stronę Seretu fundamentem wolności i pię-

kna. Są w tej powieści sceny świetne, zwłaszcza te związane z antykomunistycznym podziemiem, ta o spotkaniu 

w „Tygodniku Powszechnym” Jania z Turowiczem, w ogóle znakomicie pokazana jest Polska stalinowska, zwła-

szcza że jest ona widziana z perspektywy ex-ziemianina, ex-oficera, wroga komunizmu i komunistów. Zahipno-

tyzował mnie również język tej powieści – ma on w sobie wyzywająco niedzisiejszą powagę, a jego śpiewność 

nadaje losom bohaterów rodzaj patyny, głębi, ale i piękna. (prof. Maciej Urbanowski)  

 

 291. Werstchnienia : wiersze / Milena Tejkowska.- [Rzeszów] ; [Krasne] : 

Wydawnictwo Mgła, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2022-12 
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 292. Weterynarz : dzikie serce / Ludka Skrzydlewska.- Białystok : Niegrzeczne 

Książki - Wydawnictwo Kobiece, 2022. 

(Faceci do Wynajęcia) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jazda konna , Przemytnictwo , Trenerzy i instruktorzy 

sportowi , Weterynarze , Bieszczady (góry) , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Dokąd może się udać dziewczyna, po tym jak zostawiła narzeczonego przed ołtarzem? Gdzie może się schronić 

przed krzywdzącą oceną rodziny i znajomych? Lucyna Lis wybrała najdziksze i najbardziej tajemnicze miejsce             

w Polsce - Bieszczady. Ma nadzieję, że z dala od miejskiego zgiełku znajdzie ukojenie. W małej górskiej miejsco-

wości Lucy pomaga cioci w prowadzeniu pensjonatu. Przejmuje także część obowiązków instruktorki jeździectwa. 

Praca z końmi oznacza również częste spotkania z miejscowym weterynarzem - wyjątkowo mrukliwym i niedostę-

pnym typem. Lucy i Jan początkowo nie przypadają sobie do gustu - on jest dla niej zbyt nieokrzesany, ona dla 

niego - zbyt zmanierowana. Czy miłość do zwierząt pozwoli im odnaleźć wspólny język?  

 

 

 293. Wiatrołomy / Robert Małecki.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Maria Herman (postać fikcyjna) , Olgierd Borewicz (postać 

fikcyjna) , Policjanci , Uprowadzenie , Wznowienie postępowania , Zespoły ds. 

przestępstw niewykrytych , Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie) , Powieść , 

Kryminał 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

Zbrodnia doskonała nie istnieje. Przestępcę, który sądzi, że uniknął kary, w każdej chwili może dosięgnąć spra-

wiedliwość. Policjanci z bydgoskiego Archiwum X mają bowiem jeden cel – odkryć prawdę i ukarać winnych.  

Grudziądz. Początek lat dziewięćdziesiątych. W rodzinie Witbergów pojawia się wymarzony syn, ale sielanka 

trwa krótko. Niebezpieczni i bezkarni gangsterzy porywają z domu dwumiesięcznego Filipa. Zdruzgotani rodzice 

zrobią wszystko, by odzyskać dziecko. Policja drepcze w miejscu, a tropy prowadzą donikąd. W sprawie poja-

wiają się kolejni podejrzani, ale śledczym nie udaje się odnaleźć chłopca. Trzy dekady później komisarz Maria 

Herman przechodzi osobiste piekło, próbując uwolnić się od podstępnego nałogu. Jej zawodowym partnerem 

zostaje Olgierd Borewicz, który boleśnie mierzy się z konsekwencjami błędnych decyzji z przeszłości. Wspólnie 

wyruszają do Grudziądza, by rozwikłać tajemnicę porwania dziecka Witbergów. Jeszcze nie wiedzą, że droga do 

prawdy doprowadzi ich na krawędź otchłani.   

 

 

 294. Widma / Tadeusz Gajcy (Karol Topornicki).- Warszawa : PIW : we 

współpracy z Biblioteką Narodową, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Reprint , Wiersze 

Sygnatura:  WG-821.162.1-1 

Nowości:  2022-12 
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Na pamiątkę setnej rocznicy urodzin Tadeusza Gajcego Państwowy Instytut Wydawniczy zaplanował wyjątkową 

publikację, która współczesnemu czytelnikowi przybliży postać tragicznie zmarłego poety z odmiennej strony niż 

typowe książki w charakterze wierszy wybranych/zebranych poprzedzone biograficzno-komentatorskim wstępem. 

Pod dwuczłonowym tytułem "Widma / Opowieść z innego świata" ukrywają się dwie książki o charakterze eduka-

cyjno-artystycznym. Pierwsza z nich - "Widma" - jest właściwie reprintem debiutu poetyckiego Gajcego z maja 

1943 roku, który ukazał się w podziemnym wydawnictwie podczas niemieckiej okupacji. Druga - nie mniej ważna 

- część publikacji to swoisty album pt. "Opowieść z innego świata" (tytuł inspirowany wierszem Gajcego), który 

przede wszystkim zdjęciami oraz skanami wielu publikacji i rękopisów (udostępnionych nam przez Bibliotekę 

Narodową - jak egzemplarz "Widm") ma opowiadać o życiu poety.  

 

 

 295. Widma nad Innsmouth / pod redakcją Stephena Jonesa ; [autorzy] H. P 

Lovecraft, Ramsey Campbell, Adrian Cole, Basil Copper, Neil Gaiman, David 

Langford, D. F. Lewis, Brian Lumley, Brian Mooney, Kim Newman, Nicholas 

Royle, Guy N. Smith, Michael Marshall Smith, Brian Stableford, David A. Sutton, 

Peter Tremayne, Jack Yeovil ; [tłumaczenia Maciej Płaza, Maciej Wacław, Janusz 

Ochab, Lesław Haliński, Maciej Machała].- Czerwonak : Vesper, 2022. 

(Kroniki Arkham) 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Opowiadania i nowele , Fantastyka , Horror 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-12 

 

Siedemnaście mrożących krew w żyłach opowieści, w tym klasyczne arcydzieło horroru: Widmo nad Innsmouth 

Howarda Phillipsa Lovecrafta. Zainspirowani klasycznym opowiadaniem H.P. Lovecrafta, współcześni mistrzo-

wie horroru chwytają za pióra i powracają do podupadłej, wyludnionej rybackiej wioski z jej tajemnicami, odraża-

jącymi mieszkańcami i czającym się w mroku niewypowiedzianym złem. To tylko znowu koniec świata Neila 

Gaimana opowiada o społeczności Innsmouth, która przeprowadza krwawy rytuał. Na jego przerażające i szoku-

jące rezultaty jednak nikt nie jest przygotowany. Kościół na High Street Ramseya Campbella: W krypcie ukrytej 

gdzieś na opuszczonym cmentarzu młody, targany uczuciami mężczyzna spotyka swoje bestialskie, porażające 

przeznaczenie. Złoto Innsmouth Davida Suttona to opowieść o poszukiwaniach zakopanego skarbu. Pewien pod-

różnik trafia w sam środek prawdziwego piekła na ziemi. Gruba ryba Jacka Yeovila: Kilka miesięcy po japońskim 

ataku na Pearl Harbor pewien gangster i jego pływające kasyno trafiają na dno oceanu, zasiedlane przez istoty 

prosto z koszmarów. Te oraz kilka innych mrocznych opowieści czeka na odważnego Czytelnika!  

 

 

 296. Więźniowie nocy / Loretta Chase ; przełożyła Magdalena Sikorska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Bis, 2019. 

(Rozpustnicy / Loretta Chase ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Malarze , Problemy małżeńskie , Zabójstwo , 

Tajemnica , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Kiedy ojciec nastoletniej Leili zostaje zamordowany, dziewczynie przychodzi z pomocą szarmancki Francis 

Beaumont. Dziesięć lat później Leila, utalentowana malarka, tkwi w nieudanym małżeństwie z zapitym rozpus-

tnikiem, w którego przemienił się jej wybawca. Mimo to znajduje szczęście i spokój w pracy – do czasu, gdy               

w życie jej i jej męża wkracza przystojny hrabia d’Esmond, wyraźnie zauroczony Leilą. Hrabia nie jest do końca 

tym, za kogo się podaje, a Leila będzie zmuszona zmierzyć się z zagadką tego mężczyzny, sekretami z przeszłości 

i własnymi pragnieniami, kiedy w jej otoczeniu zostanie popełnione kolejne morderstwo.  
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 297. Wilczy lord / Melisa Bel.- Lublin : [Izabela Rybak], 2022. 

(Niepokorni / Melisa Bel ; 3) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Dług , Wychowankowie domów dziecka , 

Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Wychowanka przytułku św. Barbary, Charlotte Summer, przejmuje opiekę nad zadłużonym sierocińcem. W zwią-

zku z krytyczną sytuacją finansową musi szukać wsparcia z zewnątrz. Kto przychodzi jej na myśl? Człowiek do 

cna zepsuty, znany ze swojej bezwzględności i chłodu lord James Hamilton - właściciel ekskluzywnego klubu dla 

dżentelmenów. Mężczyzna jest wszystkim, czym Charlotte pogardza. Porzucona przez ojca hulakę widzi w lordzie 

odbicie jego cech, ma o nim jak najgorsze zdanie i… wcale tego przed nim nie ukrywa. Wbrew rozsądkowi prosi 

go o pomoc, odwołując się do jego szlachetnej natury, jednak Hamiltonowi już od pewnego czasu ta zgryźliwa                

i uparta panna chodzi po głowie, więc wpada na zupełnie inny pomysł… Czy dziewczyna zgodzi się na jego pro-

pozycję? A może okaże się sprytniejsza niż osławiony król rozpusty?  

 

 

 298. Wiosna mojego życia / Roza Violet Barlow.- Gdynia : Wydawnictwo Novae 

Res - Zaczytani, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Policjanci , Przeprowadzka , Przyjaźń , Single (socjologia) , 

Spadek , Wsie , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Druga szansa na prawdziwą miłość nie zdarza się często. Czy odważysz się ją wykorzystać? Co się wydarzy, gdy 

młoda kobieta porzuci wielkie miasto, gdzie prowadzi życie singielki i przeniesie się na rodzinną wieś, by zacząć 

wszystko od nowa? Summer Rasmussen niebawem pozna odpowiedź na to pytanie. Póki co musi poradzić sobie              

z remontem urokliwego domku odziedziczonego po babci i nauczyć się, jak pielęgnować ogród. Ale to jej naj-

mniejsze zmartwienia, bowiem krótko po przeprowadzce okazuje się, że seksowny policjant Ryan, w którym 

kochała się jako nastolatka, wciąż budzi w niej tak samo gorące uczucia… Czy mimo wieloletnich sekretów będą 

potrafili wykorzystać drugą szansę na miłość?  

 

 

299. Wirus / Robin Cook ; przełożyła Maria Smulewska.- Poznań : Dom Wydawniczy 

Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chorzy , Epidemie , Koszty leczenia , Służba zdrowia , 

Szpitale , Ubezpieczenia zdrowotne , Stany Zjednoczone (USA) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 
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Usiłując zafundować sobie odrobinę normalności podczas pandemii COVID-19, Brian Murphy wybiera się z ro-

dziną na Cape Cod. Nagle u jego żony Emmy pojawiają się niepokojące grypopodobne objawy. Podczas powrotu 

do Nowego Jorku Emma dostaje napadu padaczkowego. W szpitalu lekarze rozpoznają u niej wschodnie końskie 

zapalenie mózgu, śmiertelną chorobę roznoszoną przez komary. Trudna sytuacja rodziny zmienia się w prawdziwy 

horror, gdy szpital wystawia Brianowi gigantyczny rachunek za pobyt żony na OIOM-ie, a jego firma ubezpiecze-

niowa odmawia pokrycia kosztów leczenia. Mimo że okoliczności sprzysięgły się przeciwko niemu, Brian usiłuje 

walczyć o sprawiedliwość z szokująco zobojętniałym systemem opieki zdrowotnej.  

 

 

 300. Władca mroku / Elizabeth Hoyt ; przełożyła Anna Pajek.- Warszawa : 

Wydawnictwo Bis, 2018. 

(Tajemnice Maiden Lane / Elizabeth Hoyt ; [5]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Zemsta , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , 

Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Godric St.John pozostaje w cieniu, przemierzając jako zamaskowany mściciel mroczne zaułki St.Giles, by chronić 

niewinnych. Do czasu, aż pewnej nocy musi stawić czoło nieustraszonej młodej damie, celującej do niego z pisto-

letu – i uświadamia sobie, że jest nią jego żona. Lady Margaret Reading przysięgła zabić Ducha St.Giles, sądzi 

bowiem, że to on zamordował miłość jej życia. Wróciwszy do Londynu i męża, którego nie widziała od dnia ślu-

bu, nie rozpoznaje mężczyzny za maską. Duch St.Giles, władczy, gwałtowny i niebezpieczny, okazuje się dokła-

dnie taki, jak się spodziewała. Nie spodziewała się tylko, że wzbudzi w niej namiętność…  

 

 

 301. Wojenna miłość / Joanna Jax.- Chorzów : Videograf, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  II wojna światowa (1939-1945) , Okupacja niemiecka Polski 

(1939-1945) , Przyjaźń , Trójkąt miłosny , Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Nadciąga II wojna światowa. Tuż przed jej wybuchem Lidia i Włodek postanawiają wziąć ślub. Drużbą pana 

młodego zostaje jego najlepszy przyjaciel,Konrad. Jednak to nie wojna najbardziej komplikuje życie młodej pary, 

ale uczucie, które niespodziewanie zrodzi się pomiędzy Lidią i Konradem.Skomplikowany miłosny trójkąt, dramat 

niemieckiej okupacji i lęk o własne życie to codzienność bohaterów, którzy muszą niemal każdego dnia doko-

nywać trudnych wyborów. Czy zwycięży namiętność czy męska przyjaźń? Jak daleko sięgają granice lojalności               

i czy mówienie prawdy jest zawsze najlepszym wyjściem z trudnej sytuacji? Na te pytania muszą odpowiedzieć 

sobie bohaterowie tej powieści, którzy balansują na granicy dobra i zła.  
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 302. Wojna i miłość / David Starman.- Gdynia : Novae Res, copyright 2020. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Przemysły wysokiej techniki , Wojna , Polska , 

Powieść , Science fiction 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Nowoczesne technologie i dzieła sztuki na najwyższym poziomie. Romantyczne uczucia i wyrafinowany seks. 

Miłość i śmierć. Eros i Tanatos. Nad Polskę nadciągają chmary minidronów, które ostrzeliwują najważniejsze             

w kraju instytucje i paraliżują funkcjonowanie urzędów. Właśnie tak zaczyna się nowa technologiczna wojna.            

W ciągu kilku dni całe państwo pogrąża się w chaosie, a ośrodek władzy przenosi się do Krakowa. Wciągnięta w 

wir wydarzeń wojennych grupa nieznajomych musi uciekać przed śmiercią. Maria Magdalena, przebojowa biznes-

woman, amerykański biznesmen żydowskiego pochodzenia, młody prawnik oraz polski żołnierz – komu z nich 

uda się przetrwać? Zamknięci w willi świdermajer pod Warszawą nie zdają sobie sprawy, że to dopiero początek 

ich pasjonującej drogi przez Nowy Jork, Paryż, Tel Awiw i Kraków, na której spotkają znacznie więcej wrogów 

niż przyjaciół… Powieść Davida Starmana to inspirująca, przełomowa, bezkompromisowa opowieść o miłości, 

która ma moc zmieniania świata. Gdy uwaga NATO i Warszawy skupiła się na wschodniej Polsce, doszło do 

właściwej inwazji. Pod osłoną nocy ukryte w podwarszawskich lasach drukarki 3D i 4D wydrukowały tysiące 

dronów bojowych. Przy blasku księżyca na plaże brzegu Wisły wyszło tysiące podwodnych minidronów. W ciągu 

kwadransa powstały liczne grupy bojowe, które o wschodzie słońca niczym szarańcza nadleciały nad stolicę.  

 

 

 303. Wojowniczka / Loretta Chase ; przełożyła Anna Pajek.- Warszawa : 

Wydawnictwo Bis, 2019. 

(Rozpustnicy / Loretta Chase ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Podróże , Albania , Wielka Brytania , Powieść , 

Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Esme Brentmor, córka Albanki i wydziedziczonego przez rodzinę angielskiego arystokraty, chcąc przedostać się 

do Anglii, podróżuje przez Albanię połowy XIX w. w towarzystwie osławionego uwodziciela lorda Variana Eden-

monta. By uniknąć niepożądanych zalotów Esme przebiera się za chłopca, co jednak szybko wychodzi na jaw. 

Drobna, odważna i nieokiełznana, zdaje się też o wiele młodsza, niż wskazuje na to jej wygląd. Nic zatem dziwne-

go, że budzące się pożądanie wywołuje u lorda niesmak i przerażenie. Podróż obfituje zarówno w niebezpieczne 

przygody, jak i emocjonalne pułapki, z których bohaterowie rozpaczliwie próbują się wydostać.  

 

 304. Wolę ciebie! / Daria Pruszyńska-Obiedzińska.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 

2014. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Studenci , Fotografie , Wybory życiowe , 

Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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Emilia, zdolna studentka dziennikarstwa, poznaje aroganckiego, choć bardzo przystojnego Emila. Niefortunny 

początek ich znajomości dziwnym zbiegiem okoliczności splecie się z historią miłosną sprzed lat. Co łączy Emila 

z mężczyzną ze starej fotografii znalezionej na strychu w domu babci Geni? Jaką siłę mają przechowywane głę-

boko w sercu wspomnienia?  

 

 

 305. Wraz czyli bez : opowiadania i listy z krainy nonsensu / Jeremi Przybora ; 

wybrał Michał Rusinek.- Kraków : Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Antologia , Listy , Opowiadania i nowele , Pure nonsense 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Królestwo absurdu mistrza Przybory Siostra Odorata z zakonu sióstr solenizantek, przed którą skryć się można 

jedynie w klasztorze Ojców Azylianów. Czujące zagubienie w górach owczarki nizinne oraz serdelteriery, co to 

nie biorą do ust parówek. I wreszcie dentysta, który wie, jak odróżnić prawdziwego mężczyznę od mięczaka.  

 

 

 306. Wszystkie nasze kłamstwa / Jane Corry ; z angielskiego przełożyła Anna 

Dobrzańska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Kłamstwo , Narkotyki , Rodzice , Tajemnica , 

Zabójstwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Sarah i Tom starali się dobrze wychować syna, w każdym razie tak im się wydaje. I nawet jeśli chłopak czasami 

ich rozczarowuje, to jego wyskoki mieszczą się w tym, co uchodzi za normalne w okresie buntu nastolatków. 

Dopóki pewnej nocy nie wraca do domu i nie wyznaje, że zrobił coś przerażającego. I zaczyna błagać rodziców, 

by nie dzwonili na policję. Już wkrótce Sarah przekonuje się, jak daleko jest w stanie się posunąć, by chronić 

swoje jedyne dziecko. Uwięziona w sieci własnych kłamstw, zdaje sobie sprawę, że aby uratować syna, musi za-

pomnieć o sobie i podjąć najtrudniejszą decyzję, przed jaką może stanąć matka…  

 

 

 307. Wszystko dla Emilii / Maria Paszyńska.- Poznań ; Wrocław : Książnica - 

Publicat, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Adwent , Kalendarz adwentowy , Problemy małżeńskie , 

Przedsiębiorcy , Przemysł zabawkarski , Rozterki miłosne , Warszawa (woj. 

mazowieckie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 
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Pełna czułości opowieść o wyboistej drodze do szczęścia i o prawdziwych obliczach miłości Podczas zimowego 

balu warszawski zabawkarz Jakub Modrzycki poznaje miłość swojego życia, Emilię. Potem wszystko toczy się jak 

w najpiękniejszej bajce – wspaniały ślub, dom, dzieci, doskonale prosperujący interes. Chciałoby się powiedzieć: 

żyli długo i szczęśliwie. A jednak… mijają lata i coś się zmienia. Bez kłótni i dramatów Modrzyccy dzień po dniu 

oddalają się od siebie. Nie ma w tym niczyjej winy, a może oboje są winni? ilka dni przed adwentem na jaw 

wychodzą sekrety odzierające Jakuba ze złudzeń. Jego rodzinne szczęście jest zagrożone, a miłość żony staje się 

wielką niewiadomą. Czy dla państwa Modrzyckich jest jeszcze nadzieja? Czy grudniowych dni wystarczy, by od-

naleźć zagubioną bliskość?  

 

 

 308. Wtorki z Morriem / Mitch Albom ; przełożył Piotr Szymor.- Wydanie 1. w tej 

edycji.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Albom, Mitch (1958- ) , Schwartz, Morris S. (1916-1995) , 

Chorzy ze stwardnieniem rozsianym , Nauczyciele akademiccy , Śmierć , Stany 

Zjednoczone (USA) , Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Wielu spotkało w swoim życiu kogoś, kto stał się dla nich mądrym i cierpliwym nauczycielem, zawsze służącym 

radą i pomagającym stawiać pierwsze kroki w dorosłym życiu. Dla Mitcha Alboma taką osobą był Morrie 

Schwartz, profesor socjologii, który go kiedyś uczył. Po dwudziestu latach spotykają się ponownie w bardzo tru-

dnym dla autora okresie. Jego dawny mistrz jest nieuleczalnie chory, mimo to widują się jak kiedyś co wtorek,              

a ich rozmowy stają się dla Mitcha bezcenną lekcją życia. "Wtorki z Morriem" to pierwszy bestseller Mitcha 

Alboma, który przyniósł pisarzowi popularność na całym świecie. Jest to piękna relacja ze spotkań mistrza z ucz-

niem, którą Albom dzieli się z czytelnikami.   

 

 

 309. Wybierz białego wilka / Zofia Regina Turzyńska.- Gdynia : Wydawnictwo 

Novae Res - Zaczytani, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Konflikt pokoleń , Miasta , Miłość , Nastolatki , Rody , Polska 

(część północna) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Historia niby znana: dwa zwaśnione rody, pieniądze, władza i nienawiść, którą kolejne pokolenia wysysają                

z mlekiem swoich matek. A na tym tle zakazana miłość, doprowadzająca do tragedii… Allenburg to nadmorskie 

miasto, które wciąż żyje dawną legendą. Życie toczy się tu w cieniu wielowiekowego konfliktu pomiędzy rodem 

Flisów, którzy sprawują w Allenburgu rządy, a niesamowicie bogatą i zadziorną familią Hallmanów. Sara i Cyp-

rian poznają się przypadkowo w autobusie i od razu nawiązują nić porozumienia. Problemy zaczynają się, gdy 

odkrywają, że zamiast kochać, powinni się nienawidzić. Czy uda im się pokonać narastające przeciwności losu              

i intrygi najbliższych, które mają ich rozdzielić na dobre? Czy historia współczesnych Romea i Julii może zakoń-

czyć się szczęśliwie?  
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 310. Wyrok śmierci na życzenie / Masahiko Shimada ; z japońskiego przełożyła 

Barbara Słomka.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2004. 

(Życie po Japońsku) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kultura , Relacje międzyludzkie , Samobójstwo , Tradycja , 

Japonia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-jap. 

Nowości:  2022-12 

 

Samobójstwo jest aktem, który odgrywał zawsze dużą rolę w tradycji Japonii.  Powieść "Wyrok śmierci na 

życzenie" ta to zapis ostatniego tygodnia życia człowieka, który z rozmysłem, wykorzystując przysługującą my 

wolność decydowania o własnym życiu, wybiera śmierć. Los chce, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 

jego monotonne, pozbawione większych emocji życie człowieka poczciwego - od chwili podjęcia decyzji o samo-

bójstwie - nabiera rumieńców i rozpędu, obfituje w sensacyjne przygody, o jakich wcześniej mu sie nie śniło. My, 

ludzie Zachodu, możemy z tej powieści dowiedzieć się, jak odmiennie pojmowane jest życie, śmierć i wolność            

w Japonii i Europie. Historia opowiedziana jest z dużym poczuciem humoru i z dystansem do ludzkich słabości.  

 

 

 311. Wysłuchaj mnie / Tess Gerritsen ; z angielskiego przełożył Jerzy Żebrowski.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

(Jane Rizzoli & Maura Isles / Tess Gerritsen) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Jane Rizzoli (postać fikcyjna) , Maura Isles (postać fikcyjna) , 

Lekarze sądowi , Matki i córki , Pielęgniarki i pielęgniarze , Policjanci , Rozmowa 

telefoniczna , Boston (Stany Zjednoczone, stan Massachusetts) , Powieść , Kryminał , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Detektyw bostońskiego wydziału zabójstw Jane Rizzoli i lekarka sądowa Maura Isles prowadzą śledztwo w spra-

wie pozornie bezsensownego brutalnego morderstwa. Sofia Suarez, lubiana przez wszystkich sąsiadów wdowa,             

z zawodu pielęgniarka, została pobita na śmierć we własnym domu. W miarę postępów w śledztwie staje się jasne, 

że zabita kobieta musiała coś ukrywać. Billingi wykazują, że w ostatnich dniach życia wielokrotnie dzwoniła na te 

same zastrzeżone numery, wykonała też wiele połączeń na niemożliwe do namierzenia telefony na kartę.  Sprawa 

staje się jeszcze bardziej zagmatwana, gdy Jane odkrywa związek pomiędzy między Sofią a ofiarą wypadku dro-

gowego sprzed kilku miesięcy ‒ potrącenia, którego sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. W co właściwie była 

zamieszana Sofia? Jedno jest pewne: jej zabójca zrobi wszystko, by ten sekret nie został ujawniony. Tymczasem 

Angela Rizzoli nie sypia dobrze, odkąd jej córka zaczęła pracę w wydziale zabójstw. Może jabłko pada niedaleko 

od jabłoni, bo nic, co dzieje się w sąsiedztwie, nie umknie jej uwagi - ani plotki o zaginionej nastolatce, która 

rzekomo uciekła z domu, ani tym bardziej podejrzani sąsiedzi, którzy właśnie wprowadzili się do domu po drugiej 

stronie ulicy. Angela jest pewna, że na sennym przedmieściu nic nie jest zbiegiem okoliczności. Gdyby tylko Jane 

zechciała jej wysłuchać - tymczasem ona przypisuje wszystkie niepokojące spostrzeżenia wybujałej wyobraźni 

matki. Ale Angela jest przekonana, że w pobliżu czai się wilk w owczej skórze i nikt nie przybędzie jej z odsieczą, 

kiedy wreszcie zaatakuje. Pochłonięte sprawą Sofii Jane i Maura nie zauważają, że coś bardzo złowrogiego dzieje 

się na ich własnym podwórku. Czy starsza pani Rizzoli zdoła przekonać córkę i jej współpracowniczkę, by potra-

ktowały poważnie jej obawy, zanim będzie za późno? 
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 312. Wyspa zaginionych głosów / Mikel Santiago ; z hiszpańskiego przełożyła Marta 

Boberska.- Warszawa : Świat Książki Wydawnictwo, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Burza , Tajemnica , Wyspy , Morze Północne , Powieść , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-hiszp. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Mikel Santiago wraca do księgarń, aby na stałe znaleźć się w gronie największych mistrzów thrillerów. Naprawdę 

uzależnia. „Publishers Weekly” Więzi czytelnika aż do ostatniej strony. „Library Journal” Zacznij czytać Mikela 

Santiago, jakby jutra nie było. „El Mundo” Thriller, który podbił świat. Zagubiona wyspa na Morzu Północnym. 

Zbliża się burza. Niemal wszyscy uciekli ostatnim promem. Na wyspie pozostało nie więcej niż pięćdziesiąt osób, 

w tym Carmen, Hiszpanka, która pracuje w małym lokalnym hotelu, i kilku rybaków. To oni znajdą tajemniczy 

metalowy pojemnik w pobliżu klifów. Dziwną skrzynię wyrzuconą przez fale... Od sekretów pełnych niuansów 

postaci, przez tajemnice uwięzione w sercu burzy... Mikel Santiago podnosi pytanie, które strona po stronie prze-

wija się przez całą powieść: Jak bardzo musisz chcieć przeżyć, żeby przeżyć?  

 

 

 313. Wyzwanie / Danielle Steel ; tłumaczenie Krzysztof Skonieczny.- Kraków : 

Między Słowami - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Odwaga , Przyjaźń , Rodzina , Trudne sytuacje 

życiowe , Wypadki w górach , Montana (Stany Zjednoczone ; stan) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Niewinna przygoda zmienia się w walkę o przetrwanie. W Fishtail w stanie Montana w bliskim sąsiedztwie miesz-

kają dwie rodziny - Ann i Pitt Pollockowie oraz Bill i Pattie Brownowie. Cała czwórka zna się od dzieciństwa,                

a ich synowie, Peter i Matt, są najlepszymi przyjaciółmi. Wkrótce po tym jak chłopcy wraz z dwoma miejscowymi 

kolegami poznają Juliet Marshall, która po gorzkim rozwodzie rodziców odwiedza swojego ojca, cała piątka staje 

się nierozłączna.  Pewnego sierpniowego popołudnia nastolatkowie wybierają się na konną przejażdżkę w góry, 

która szybko przeradza się w walkę o przetrwanie - zostają uwięzieni na Granitowym Szczycie – najniebezpiecz-

niejszej górze Ameryki. W poszukiwaniach biorą udział konni strażnicy, oddziały federalne i stanowe, helikop-

tery, a nawet Gwardia Narodowa, którzy desperacko próbują odnaleźć je zanim będzie za późno. Szum medialny 

tylko potęguje napięcie i poddaje testowi niektóre i tak już kruche relacje. W „Wyzwaniu” Danielle Steel zręcznie 

snuje poruszającą opowieść o odwadze, miłości, przyjaźni i więzach rodzinnych.  

 

 

314. Wzorzec / Karolina Głogowska.- Warszawa : Wydawnictwo Mięta, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Przemoc wobec kobiet , Samookaleczenie , 

Tajemnica , Toksyczne związki , Zabójstwo , Powieść psychologiczna , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 
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Przypadkowa śmierć. Zaplanowane zabójstwo. W co wierzysz? W trójmiejskim mieszkaniu znaleziono zwłoki 

mężczyzny. Ślady na jego szyi wskazują na uduszenie, ale wokół jest pełno krwi. Adam Hinz był notowany, miał 

wrogów, mieszkanie opłacała mu fundacja wspierająca osoby doświadczające przemocy. Na policję zgłasza się 

Sawa Bogucka, prezeska fundacji, twierdząc, że zabiła Hinza w obronie własnej. Mężczyzna miał mieć na jej 

punkcie obsesję. Czy Sawa jest psychopatką, czy niewinną ofiarą, która przypadkiem stała się sprawcą? 

 

 

 315. Wzór na miłość / Christina Lauren ; przełożyła Dorota Pomadowska.- Warszawa 

: Wydawnictwo Poradnia K, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Miłość , Randka , Samotne matki , Powieść , Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Jak znaleźć drugą połówkę? Samotna mama Jess Davis jest specjalistką od analizy danych i zestawień statysty-

cznych, ale musiała zaakceptować fakt, że nie ma matematycznej formuły na miłość. Z trudem łączy wychowywa-

nie córki z pracą, nic więc dziwnego, że jej życie uczuciowe nie istnieje. Kiedy kolejna randka kończy się kata-

strofą, Jess jest gotowa się poddać i zrezygnować z wyczerpujących poszukiwań odpowiedniego partnera. Nieo-

czekiwanie Jess dowiaduje się o istnieniu prężnej nowej firmy zajmującej się dobieraniem ludzi w pary na 

podstawie kodu DNA. To rozwiązanie ma odmienić świat randkowania i może być szansą dla Jess. Nagle bowiem 

znalezienie drugiej połówki nie wydaje się być poza jej zasięgiem… Poprawiająca nastrój, inteligentna powieść             

o tym, że naszym przeznaczeniem może się okazać ostatnia osoba, którą o to podejrzewamy.   

 

 

 316. Z pierwszej piłki / Remigiusz Mróz.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

(Filia Mroczna Strona) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kluby piłkarskie , Piłka nożna , Piłkarze nożni , Poczucie 

straty , Trenerzy i instruktorzy sportowi , Współzawodnictwo , Wypadki drogowe , 

Opole (woj. opolskie) , Hiszpania , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

Nim doszło do tragedii, Rewera Opole została okrzyknięta największym fenomenem polskiego futbolu. W efekto-

wny sposób awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej, a potem rozbijała rywali jednego po drugim. Wszys-

tko skończyło się, gdy trener i piętnastu piłkarzy zginęło w tragicznym wypadku. Teraz klub, pozbawiony więk-

szości kadry, znalazł się na skraju przepaści. Nowy szkoleniowiec jest zwalnianym z kolejnych drużyn wyrzut-

kiem, a jego zespół składa się z niedoświadczonych, młodych chłopaków z podwórka. Czy uda im się stawić czoła 

najlepszym ligowym zespołom? I obronić to, co wywalczyli ich poprzednicy? Kibice pokładają największe na-

dzieje w nastolatku grającym z numerem 15, którego marzeniem jest podbicie piłkarskiego świata. Popełnia on 

jednak tragiczny błąd, który kosztować może go nie tylko karierę, ale także życie.  
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 317. Zaborcza bestia / Melisa Bel.- Lublin : [Izabela Rybak], 2022. 

(Niepokorni / Melisa Bel ; 5) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Dyrektorzy teatrów , Małżeństwo aranżowane , 

Matki i córki , Londyn (Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Lady Annabel Brooke, wychowywana przez surową i apodyktyczną matkę, jest ucieleśnieniem cnotliwości i poko-

ju. Ubierana i czesana z przesadną skromnością bardziej przypomina mniszkę niż pannę na wydaniu. Kiedy do-

wiaduje się, że jej przyszłość zaplanowano u boku zadufanego w sobie, konserwatywnego pastora, postanawia po 

raz pierwszy sprzeciwić się rodzicielce. Jedyną osobą, która może pomóc jej wyjść cało z opresji, jest przystojny 

właściciel znienawidzonego przez matkę teatru, mężczyzna władczy i porywczy, nazywany przez wszystkich 

„bestią”. Rudowłosa panna nie cofnie się jednak przed niczym, nawet jeśli wkrótce się okaże, że gdy zaprzeda 

duszę diabłu, może jej już nie odzyskać…  

 

 

 318. Zabójcza przyjaźń / Alice Feeney ; przełożyła Agnieszka Walulik.- Warszawa : 

Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziennikarze , Osoby po rozwodzie , Śledztwo i dochodzenie 

, Zabójstwo , Anglia (Wielka Brytania) , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Chwytający za gardło, błyskotliwy i mistrzowsko poprowadzony thriller psychologiczny. Alice Feeney po raz ko-

lejny serwuje swoim czytelnikom obłędną przyjemność czytania. Jeśli dana historia ma dwie wersje, to znaczy, że 

jedna z osób kłamie… Kiedy w miasteczku Blackdown zostaje zamordowana kobieta, prezenterka wiadomości 

Anna Andrews niechętnie zgadza się zająć tą sprawą. Jej były mąż, nadkomisarz Jack Harper, podejrzewa ją                  

o związek z tym przestępstwem, dopóki ślady nie zaczynają prowadzić do niego samego. Któreś z nich musi 

kłamać. A niektóre tajemnice warte są tego, żeby dla nich zabić.  

 

 

 319. Zachmurzenie umiarkowane / Barbara Kosmowska.- Katowice : Wydawnictwo 

Sonia Draga, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Emeryci i renciści , Pisarze , Relacje międzyludzkie , 

Rodzinne ogrody działkowe , Rozstanie , Rozwód , Polska , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Po trzydziestu latach związku Karol Polny opuszcza swoją żonę Różę, z domu Król. Niezauważany i niedoceniany 

przez towarzyszkę życia, zmęczony jej ciągłą frustracją i marchewką z groszkiem podejmuje decyzję o przeprowa-

dzce do altany na ogródkach działkowych. Co zmusiło go do tak drastycznego  kroku?  Jak zareaguje Róża, bliscy, 



134 
 

przyjaciele, znajomi? Mogłaby to być jeszcze jedna opowieść o piekle codzienności z samotnością w tle. Ale po-

czucie humoru autorki, jej dystans do opowiadanej historii i życzliwość dla bohaterów sprawiają, że otrzymujemy 

zapis przezabawnej, a jakże głęboko psychologicznej prawdy o nas samych.  

 

 

 320. Zachowaj spokój / Harlan Coben ; z angielskiego przełożył Zbigniew A. 

Królicki.- Wydanie 10.- Warszawa : Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Poszukiwania zaginionych , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Nie ufaj nikomu. Zwłaszcza własnej rodzinie. "Już dawno po wszystkim. Po prostu siedź cicho i wszystko będzie 

dobrze.” Mail o takiej treści otrzymuje szesnastoletni Adam Baye, licealista, którego przyjaciel niedawno popełnił 

samobójstwo. I pewnie nikt by się o tym nie dowiedział, gdyby rodzice, zaniepokojeni jego dziwnym zachowa-

niem, nie zdecydowali się zainstalować programu szpiegowskiego w komputerze syna. Czy Adam ukrywa infor-

macje na temat samobójstwa przyjaciela? Czy otrzymana wiadomość ma coś wspólnego z popełnionym na przed-

mieściach Nowego Jorku brutalnym morderstwem, nad którym pracuje detektyw Loren Muse? Dlaczego rodziną 

Baye’ów zaczyna interesować się FBI? 

 

 

 321. Zadupia / António Lobo Antunes ; przełożył Wojciech Charchalis.- Warszawa : 

Oficyna Literacka Noir sur Blanc, copyright 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Lekarze , Pamięć autobiograficzna , Portugalska wojna 

kolonialna (1961-1974) , Trauma , Wojna , Żołnierze , Angola , Lizbona (Portugalia) , 

Powieść autobiograficzna 

Sygnatura:  WG-port. 

Nowości:  2022-12 

 

Uważana za arcydzieło Antonia Lobo Antunesa powieść Zadupia opowiada historię portugalskiego lekarza nęka-

nego wspomnieniami z wojny, który jak dawni żeglarze, opowie swoją historię każdemu, kto zechce jej posłuchać. 

Wpisując się w tradycję Williama Faulknera i Gabriela Garcii Marqueza, Lobo Antunes plecie słowa w porywają-

cy i ekscentryczny gobelin, nadając swojej prozie wdzięk i brzmienie poezji. Narrator, świeżo powróciwszy do 

Lizbony po ciężkiej służbie na wojnie w Angoli, wyznaje traumy pamięci bezimiennej kochance. Ich zmierzający 

ku zbliżeniu wieczór rozwija się jak gorączkowy sen, gdy Lobo Antunes zręcznie przeskakuje od opisów Portu-

galii po upadku dyktatury do egzotycznego i brutalnego świata życia na pierwszej linii frontu. W wyniku tej poe-

tyckiej, gęstej i nielinearnej narracji powstała powieść obfitująca w sytuacje tragiczne i absurdalne, bezsprzecznie 

należąca do największych powieści wojennych współczesności. Nie brak też w niej rozliczenia z narodowo-kato-

licką dyktaturą salazarowskiej Portugalii.  
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 322. Zagubiony Anioł / Magdalena Kordel.- Kraków : Wydawnictwo Znak - 

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Boże Narodzenie , Cuda , Kobieta , Matki i córki , 

Niespodzianki , Pomaganie , Przyjaźń , Relacje międzyludzkie , Rodzina , Samotne 

matki , Trudne sytuacje życiowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

Nie jest samotny ten, kto ma kogoś do kochania. Rok temu Michalina odważyła się wypowiedzieć skryte życzenia, 

a dziś aż trudno jej uwierzyć we własne szczęście. Mała Klara, zakochany po uszy Konstanty i troskliwa Nela 

każdego dnia przypominają jej o tym, jak wielką moc mają anioły. Pierwsze święta w ich nowym domu będą 

dokładnie takie, jak zaplanowała – wypełnione zapachem mandarynek, melodią wspólnie śpiewanych kolęd                  

i magią świętowania tych szczególnych dni w gronie najbliższych. Jednak nie dla wszystkich grudzień jest czasem 

radosnych przygotowań. Haśka oddałaby wiele, aby zapewnić swojej córeczce ciepło i bezpieczeństwo. Ukrywa-

jąc się z Tosią przed ludźmi, którym nigdy nie powinna ufać, czuje, że jest sama przeciwko światu. I że jak nigdy 

dotąd potrzebuje jakiegoś znaku. Czegoś, co dałoby jej choć cień nadziei na to, że ona i jej córeczka mają szansę 

na chleb, którego nie zabraknie, grube rękawiczki i rozgrzany piec. Na to, żeby kochać. Na zwyczajne życie. Bez 

fajerwerków. Ot, normalne, codzienne bycie razem. Gdy Michalina po raz pierwszy spotyka zziębniętą i samotną 

dziewczynę z maleńkim dzieckiem, widzi w niej cząstkę siebie z przeszłości. Wraz z najbliższymi postanawia po-

darować jej to, co najcenniejsze – nadzieję na lepsze jutro. Jednak czy Haśka będzie gotowa zaufać aniołom, które 

los postawi na jej drodze? Zagubiony anioł to pełna ciepła historia o tym, że cuda, te małe i te nieco większe, mo-

gą nam się zdarzyć każdego dnia, a szczęściem warto się dzielić nie tylko od święta.  

 

 

 323. Zakazane przyjemności / Elizabeth Hoyt ; przełożyła Anna Pajek.- Warszawa : 

Wydawnictwo Bis, 2017. 

(Tajemnice Maiden Lane / Elizabeth Hoyt ; [2]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Narzeczeństwo , Anglia (Wielka Brytania) , 

Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Lady Hero Batten, piękna siostra księcia, ma wszystko, czego może pragnąć młoda kobieta - również narzeczone-

go. Markiz Mandeville jest co prawda nieco nudny i pozbawiony poczucia humoru, lecz to Hero nie przeszkadza. 

Przynajmniej dopóki nie pozna jego brata o wątpliwej reputacji. Griffinowi daleko do doskonałości, ma opinię 

cynicznego hulaki i rozpustnika, w Hero budzi więc natychmiastową antypatię. On zaś uważa, że panna o tak nie-

nagannych manierach, oddająca się z zapałem dobroczynności, jest zbyt nieskazitelna dla jego brata. Nieustające 

słowne potyczki zaowocują wkrótce pożądaniem – namiętnością, która sprawi, że ich starannie poukładany świat 

legnie w gruzach. Ślub Hero zbliża się nieubłaganie, zaś wrogowie Griffina planują ostateczną rozprawę. Czy mi-

mo to dwojgu niedoskonałym ludziom uda się znaleźć prawdziwą miłość i spełnić marzenia?  
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 324. Zaklinanie węży w gorące wieczory / Małgorzata Żarów.- Wołowiec : 

Wydawnictwo Czarne, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyberseks , Kobieta , Pracownice i pracownicy seksualni , 

Warszawa (woj. mazowieckie) , Powieść erotyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

Książka przeznaczona dla czytelników pełnoletnich. Odważna, nieobliczalna opowieść o młodej kobiecie, która 

wędruje przez surrealistyczną Warszawę w podartej sukni ślubnej. Jest umazana złotą farbą, zamiast torebki trzy-

ma butelkę wina, a w gorsecie chowa skradziony przedmiot. Powrót do domu utrudniają jej apokaliptyczny upał           

i chmura czarnego dymu, która zmierza nad miasto. Osoby, które spotyka po drodze, zaskakują nawet bardziej niż 

pogoda w stolicy. Ambroży chce stworzyć arcydzieło, choć brakuje mu talentu. Ramona zajmuje się dłońmi 

klientek kompleksowo: robi manicure i wróży z ręki. Stefan zapewnia, że jest albinosem – a przynajmniej jedna           

z części jego ciała jest. Rozmowy z nimi stanowią pretekst, by opowiedzieć o sobie i swoich doświadczeniach.             

A może raczej: o osobie, w którą się teraz wciela, bo prawdziwe imię bohaterki do końca pozostaje tajemnicą. 

Znamy jedynie jej pseudonim – to jako cam girl Violet Love występuje przed mężczyznami, którzy płacą jej za 

spełnianie ich fantazji, nie tylko seksualnych. Zaklinanie węży w gorące wieczory to brawurowy debiut proza-

torski i wciągająca zabawa konwencjami. W tej apokaliptycznej wędrówce przez Warszawę są kicz, katastrofizm, 

groza i pornografia. A pod ironią i złotą farbą – prześmiewczy portret naszych czasów.   

 

 

 325. Zanim zniknęła / Lisa Gardner ; z angielskiego przełożył Andrzej Szulc.- 

Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

(Frankie Elkin / Lisa Gardner ; [1]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Frankie Elkin (postać fikcyjna) , Kobieta , Nastolatki , Osoby 

zaginione , Poszukiwania zaginionych , Boston (Stany Zjednoczone, stan 

Massachusetts) , Kryminał , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

Zwyczajna kobieta niecofająca się przed niczym, by odnaleźć zaginionych, o których nikt już nie chce pamiętać.  

Już w wkrótce Hilary Swank wcięli się w rolę głównej bohaterki w filmowej wersji książki! Nie jest policjantką. 

Ani prywatnym detektywem. Nie ma jakichś szczególnych umiejętności czy wyszkolenia. Jest przeciętną kobietą, 

która swoje w życiu przeszła. Nazywa się Frankie Elkin i zajmuje się odnajdywaniem zaginionych osób. Kiedy 

policja daje za wygraną, ludzie zaczynają powoli zapominać, a media tracą zainteresowanie, Frankie pojawia się          

i zaczyna szukać. Nie dla pieniędzy czy sławy. Dlaczego to robi? Może należałoby zapytać, dlaczego nie robią te-

go inni? Ile osób już znalazła? Jeszcze żadnej. Ale może tym razem się uda? Tylko że minął już rok od zaginięcia, 

a Angelique Badeau, haitańska nastolatka, zniknęła z bostońskiej dzielnicy o nie najlepszej reputacji. W dodatku 

Frankie jest zdana wyłącznie na siebie – policja rzuca jej pod nogi kłody, a rodzina dziewczyny podchodzi do niej 

z rezerwą. Frankie nie da jednak za wygraną. Zrobi wszystko, by odkryć prawdę. Nawet jeśli miałoby się to skoń-

czyć tym, że sama będzie następną zaginioną.  
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 326. Zaufaj mi / T. M. Logan ; przełożyła Anna Pochłódka-Wątorek.- Ożarów 

Mazowiecki : Wydawnictwo Bukowy Las, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Kobieta , Opieka nad dziećmi , Tajemnica , Ucieczki 

, Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Ellen, poproszona o pomoc, zgadza się na kilka chwil potrzymać dziecko, aby jego matka mogła wykonać pilny 

telefon. Mijają jednak kolejne minuty, a kobieta nie wraca. Pociąg wjeżdża na stację, a Ellen widzi tę samą kobietę 

spieszącą w dół peronu… Gdy ma zamiar podnieść alarm, oszołomiona odkrywa wśród rzeczy dziewczynki kar-

tkę: Błagam, chroń ją. Nie ufaj policji. Nie ufaj nikomu!  

 

 

 327. Zdarzyło się / Janusz Muzyczyszyn ; [ilustracje Roussana Alex-

Nowakowska].- [Ruda Śląska] : Janusz Muzyczyszyn, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Relacje międzyludzkie , Uczucia , Życie , Opowiadania i 

nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Trzynaście opowiadań o uczuciach, lękach, marzeniach. O tym, co dzieje się między ludźmi. O małżonkach, ko-

chankach, przyjaciołach, rodzicach i dzieciach. O samotności i bliskości. O wszystkim tym, co przytrafia się "zwy-

kłym" ludziom - może zdarzyło się i Tobie?... Trzynaście opowieści obyczajowych, wśród nich historie wzboga-

cone o nuty oniryzmu i realizmu magicznego, jedne - muśnięte humorem, drugie - przytulające, przynoszące na-

dzieję, kolejne - refleksyjne, dosadne... Łączy je jedno - w każdym z nich pisarz staje naprzeciwko człowieka                 

i mówi: "Jestem po twojej stronie... Chodź ze mną, opowiem ci coś po drodze".  

 

 

 328. Zero grawitacji / Woody Allen ; przedmowa Daphne Merkin ; przełożył 

Mirosław P. Jabłoński.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Celebryci , Humor , Antologia , Opowiadania i nowele 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

Po piętnastu latach Woody Allen powraca kolejnym zbiorem humoresek w swoim najlepszym stylu! "Zero grawi-

tacji" to piąty zbiór opowiadań Woody’ego Allena, niezrównanego humorysty, którego nieprzemijającym urokiem 

czytelnicy rozkoszują się od czasu ukazania się tomów Wyrównać rachunki, Bez piór, Skutki uboczne i Czysta 

anarchia. Nowa pozycja zawiera  teksty  publikowane  w „New  Yorkerze”, jak  również  zupełnie  nowe, a  każdy 
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skrzy się dowcipem. Czy pisze o myślących samochodach, życiu seksualnym celebrytów czy też o tym, w jaki 

sposób danie kurczak generała Tso zyskało swoją nazwę, Allen jest zawsze oryginalny, rubaszny, ale i wyrafi-

nowany, wyjątkowo przenikliwy i, co najważniejsze, nieodmiennie zabawny. Tytuł "Zero grawitacji "sugeruje, że 

zamieszczonych tu opowiadań nie należy traktować poważnie, ale, jak to w życiu bywa, śmiech nie zawsze jest 

beztroski.  

 

 

 329. Zimny trop / Beata i Eugeniusz Dębscy.- Warszawa : Wydawnictwo Agora, 

2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Tomasz Winkler (postać fikcyjna) , Dziadkowie i wnuki , 

Poszukiwania zaginionych , Prywatni detektywi , Uzdrowiska , Polanica-Zdrój (woj. 

dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Polanica-Zdrój) , Wrocław (woj. dolnośląskie) , 

Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

Zimne tropy, zimne trupy i jedyny facet, któremu zależy na odkryciu prawdy… Tomek Winkler, prywatny dęte-

ktyw z Wrocławia, jeszcze nie wydobrzał po ostatniej makabrycznej sprawie, gdy na jego biurku ląduje kolejne 

zlecenie. Tym razem zatrudnia go nie kto inny jak Roma Wiśniowiecka, sarkastyczna emerytka i znawczyni dob-

rego koniaku, a prywatnie… jego własna babcia. W urokliwym kurorcie zniknął bez śladu jej znajomy - starszy 

pan, któremu na pewno nikt nie życzyłby źle, prawda? Winkler ma w tej sprawie odrębne zdanie. Jednak tropy 

ciągle zasypuje śnieg, a byli koledzy z policji wcale nie zamierzają ułatwiać śledztwa. Echa poprzedniej sprawy 

wciąż nie ucichły i zdecydowanie nie wszystkim podoba się, że Winkler ostatnim razem wyszedł z tarapatów cało. 

Może więc tym razem trzeba dopomóc pechowi?  

 

 

 330. Ziobranoc Europo / Krzysztof i Aleksander Daukszewicz.- Warszawa : 

Prószyński i S-ka - Prószyński Media, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  COVID-19 , Humor , Politycy , Polityka , Rząd Mateusza 

Morawieckiego (2019- ) , Społeczeństwo , Polska , Anegdoty , Felieton , Satyra , 

Wiersze 

Sygnatura:  WG-82-7  

Nowości:  2022-12 

 

 

Kolejna książka znanego i cenionego satyryka Krzysztofa Daukszewicza napisana wspólnie z synem Aleksandrem 

to błyskotliwy komentarz do rzeczywistości ostatnich miesięcy, która zaskoczyła nas wszystkich.  

 

 

 331. Złodziej cieni / Elizabeth Hoyt ; przełożyła Magdalena Sikorska.- Warszawa : 

Wydawnictwo Bis, 2018. 

(Tajemnice Maiden Lane / Elizabeth Hoyt ; [4]) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Arystokracja , Dom dziecka , Sieroty , Uprowadzenie , Anglia 

(Wielka Brytania) , Powieść , Romans historyczny 

Sygnatura:  WG-amer. 

Nowości:  2022-12 
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Nudne popołudnie nieoczekiwanie zmienia się w przygodę, kiedy lady Isabel Beckinhall znajduje na ulicy rannego 

Ducha St. Giles. Niestety, tajemniczy mężczyzna prędko znika z jej życia, a na domiar złego Isabel zostaje obar-

czona nieprzyjemnym zadaniem - musi wpoić nieco ogłady Winterowi Makepeace'owi, burkliwemu zarządcy 

sierocińca. Winter wie, że powinien trzymać się z dala od pięknej arystokratki, niebezpiecznie bliskiej odkrycia 

jego podwójnej tożsamości. Problem w tym, że jeśli odrzuci pomoc Isabel, grozi mu utrata stanowiska w przytuł-

ku. Tymczasem w okolicy ktoś porywa osierocone dzieci, a trop wiedzie do wyższych sfer.  

 

 

 332. Złodziej stulecia / Gaja Kołodziej.- Radom : Wydawnictwo Lucky, 2017. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Automatyka , Relacje międzyludzkie , Studenci , 

Współzawodnictwo , Złodzieje , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

 

 

 

Wiki jest studentką robotyki, pracuje w warsztacie samochodowym i marzy o tym, by zostać Super Women. Tre-

nuje taekwondo i krav magę. Nieszczęśliwie zakochana w chłopaku z sąsiedztwa przeżywa trudne chwile. Wybie-

ra ścieżkę, która wszystko zmieni, przede wszystkim ją samą - poznaje tajemniczego przestępcę i zostaje jego pra-

ktykantką. Specjalną rolę odegra w tej przemianie Tom – drugi uczeń złodzieja stulecia...  

 

 

 333. Zły chłopak / A. M. Hargrove i Trri E. Laine ; tłumaczenie: Aleksandra 

Makarska.- Warszawa : Lekkie Wydawnictwo - Grupa Radiowa Time, copyright 2022. 

(Piękne i okrutne / A. M. Hargrove, Trri E. Laine ; 2) 

(Miłosne) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Studenci , Hokeiści , Onkolodzy , Pożądanie , Powieść , 

Romans 

Sygnatura:  WG-amer.  

Nowości:  2022-12 

 

Kobieciarz, Dziwkarz, Łamacz Serc - to imiona znane Benowi Rhodesowi. Woli Money Mana lub Sex Goda, ale 

nie pozwala, by rządziły nim opinie innych ludzi. Śmierć najlepszego przyjaciela w młodym wieku dała mu cenną 

lekcję: nie zbliżać się zbytnio do nikogo… nigdy. Aż jedna inteligentna i uparta kobieta o przyciągających wzrok 

krzywiznach rzuca mu wyzwanie… I nie chce dać się oswoić. Samantha Calhoun po druzgocącym zerwaniu                 

z facetem, o którym myślała, że będzie jej mężem, skupia się na swojej karierze, budowaniu biznesu i osiąganiu 

sukcesu. Przypadkowe spotkanie sprawia, że gubi się w ponętnych stalowoszarych oczach. Ostrzeżona przez 

niezbyt pochlebne plotki, desperacko próbuje grać w grę Bena, jednocześnie strzegąc swojego serca…  

 

 334. Zły los / A. M. Hargrove, Trri E. Laine ; tłumaczenie: Aleksandra Makarska. - 

Warszawa : Lekkie Wydawnictwo - Grupa Radiowa Time, copyright 2022.  

(Piękne i okrutne / A. M. Hargrove, Trri E. Laine ; 1) 

(Miłosne) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Studenci , Hokeiści , Onkolodzy , Pożądanie , Powieść , 

Romans 



140 
 

      Sygnatura:  WG-amer.  

      Nowości:  2022-12 

 

Autorki bestsellerów „USA Today” przedstawiają wzruszającą, pełną porywów namiętności historię opartą na 

faktach. Studentka Cate Forbes ma starannie zaplanowaną przyszłość, nic jednak nie wie o miłości. Bez obaw 

udaje się na randkę w ciemno ze smakowitym kąskiem, jakim niewątpliwie jest Drew McKnight. Cate myśli, że 

ukoronowaniem wieczoru będą gorące igraszki. Wystarczy jedno spojrzenie na seksownego rezydenta szpitala, by 

zapragnęła czegoś więcej. Nieustępliwy, grający w hokeja Drew doskonale wie, czego chce: jego celem jest 

kariera w onkologii. Kiedy poznaje Cate, dochodzi do wniosku, że jedna noc z nią to za mało. Jest zdetermi-

nowany, by zdobyć dziewczynę - w każdy możliwy sposób - i pokazać jej, jaka wspaniała czeka ich przyszłość. 

Życie ma jednak inne plany. Dzieje się coś wprost nie do pomyślenia... Oboje będą musieli walczyć ze złym losem 

i trzymać się tego, co piękne.  

 

 

 335. Zły pasterz / Michał Wierzba.- Warszawa : Muza Warszawskie Wydawnictwo 

Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Osoby zaginione , Policjanci , Poszukiwania zaginionych , 

Powroty , Sekty i nowe ruchy religijne , Wielkopolska , Kryminał , Powieść 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Kiedy polujesz na drapieżcę, musisz się liczyć z konsekwencjami. Jan Bogucki po dziesięciu latach wraca do 

rodzinnego miasta. Zamierza się ustatkować i wyleczyć złamane serce. Po drodze chce jeszcze odwiedzić swoją 

siostrę, która właśnie kończy archeologiczne praktyki. Kiedy dociera na miejsce, dowiaduje się, że Kasia i jej 

kolega zniknęli. Wśród studentów aż huczy od plotek o ich romansie i nietypowym odkryciu. Wygląda na to, że 

po parze młodych pasjonatów został tylko wykopany przez nich szkielet o cechach niepokojąco sprzecznych                

z tym, co spodziewano się znaleźć w tej ukrytej wśród lasów wiosce. Rozpoczynają się poszukiwania. Okazuje 

się, że jedyny trop prowadzi do rozwiązanej przed laty sekty kierowanej przez tajemniczego guru. Janek musi nie 

tylko rozwikłać zagadkę, której sens rozmywa się w medialnym zamieszaniu, lecz także stoczyć walkę z samym 

sobą – z własną porywczością i demonami, które prześladują go od lat. W prywatnym śledztwie wspiera go eme-

rytowany policjant Horst Miller, dla którego ta sprawa ma wymiar osobisty.  

 

 

 336. Zostań ze mną / Joanna Kruszewska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Lekarze , Matki i córki , Mniejszości narodowe , 

Przemoc w rodzinie , Zawód miłosny , Białystok (woj. podlaskie) , Podlasie , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol.  

Nowości:  2022-12 

 

 

 

PRZEJMUJĄCA HISTORIA OPOWIEDZIANA NA PRZESTRZENI LAT. O TYM, JAK NIEPOWODZENIA 

MOGĄ KSZTAŁTOWAĆ CHARAKTER, A WALKA Z NIMI PRZYNOSIĆ NIEPRZEWIDYWALNE KO-

RZYŚCI. W otoczeniu pięknych podlaskich krajobrazów, gdzie przyroda wyznaczała rytm  każdego  dnia  dorasta 
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Maria, której życie dotąd nie rozpieszczało. Kiedy spotyka wymarzonego mężczyznę, przystojnego szanowanego 

lekarza, wydaje jej się, że los w końcu się do niej uśmiechnął. Okazuje się jednak, że jest on brutalnym despotą,             

a Maria musi zdecydować o przyszłości swojej i swoich dzieci. CZY ODWAŻY SIĘ PRZECIWSTAWIĆ               

I WZIĄĆ SPRAWY W SWOJE RĘCE?  

 

 

 337. Żona / Shalini Boland ; przełożyła Dorota Malina.- Kraków : Wydawnictwo 

Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Małżeństwo , Tajemnica , Powieść , Kryminał , 

Thriller 

Sygnatura:  WG-ang.  

Nowości:  2022-12 

 

 

Zoe zemdlała w dniu ślubu. Nie wiedziała dlaczego, przeczuwała jednak, że stało się coś złego. Pewnego dnia 

dowie się… To miał być najszczęśliwszy dzień w jej życiu. Ubrana w piękną białą suknię Zoe siedziała w pokoju 

hotelowym, nie mogąc doczekać się chwili, kiedy miły i przystojny Toby zostanie jej mężem. A potem pustka. 

Rodzina uznała, że straciła przytomność z powodu nadmiaru emocji. Ale dlaczego nic nie pamiętała? Co takiego 

wydarzyło w tym krótkim czasie? Po dziesięciu latach Toby i Zoe mają dwoje ślicznych dzieci i wiodą szczęśliwe 

życie. Z okazji rocznicy ślubu planują przyjęcie dla rodziny i przyjaciół. Wysłali już zaproszenia i wybrali menu. 

Myśl o powrocie do hotelu, w którym się pobrali, wprawia oboje w ekscytację. Ale im bliżej uroczystości, tym 

bardziej staje się jasne, że nie wszyscy wyczekują jej z taką samą niecierpliwością. Zoe przyłapuje Toby’ego na 

kłamstwie. Najlepsza przyjaciółka unika z nią kontaktu. W dodatku ktoś rozpowszechnia plotki, które mogą do-

prowadzić do odwołania imprezy. Zoe utwierdza się w swoich podejrzeniach, że najbliżsi coś przed nią ukrywają. 

Ale czy jest gotowa, aby poznać prawdę, która może zniszczyć wszystko, co dla niej najdroższe?  

 

 

 338. Życie jak czekolada / Agnieszka Zakrzewska.- Poznań : Wydawnictwo Filia, 

2022. 

(Saga czekoladowa / Agnieszka Zakrzewska ; t. 2) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czekolada , Kawiarnie i cukiernie , Polacy za granicą , 

Relacje międzyludzkie , Rodzina , Holandia , Polska , Szwajcaria , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-pol. 

Nowości:  2022-12 

 

W tej opowieści życie ma smak czekolady… Nad Malinową Bombonierką zawisły czarne chmury. Pasierb ciotki 

Emilii nie cofnie się przed niczym, żeby odebrać Ninie należne jej dziedzictwo. Zdesperowana dziewczyna, 

szukając ratunku, czyta stare zapiski swojej ciotki i poznaje fascynującą historię jej życia. Młoda Emilia Dobrzy-

cka, zmuszona przez apodyktyczną matkę do wstąpienia do zakonu, musi zrezygnować z beztroskich marzeń                 

o studiach. Kiedy przełożona wysyła ją na postulat do Szwajcarii, trafia do małej manufaktury pralinek. Siostry 

uczą ją tajników produkcji najlepszej na świecie czekolady i dzięki temu Emilia zyskuje nowy cel w życiu. Jak 

zakończy się batalia Niny o chocolatierkę i jaki wpływ będą na nią miały sekrety z przeszłości ciotki? Czy bracia 

Jeurissenowie o romantycznie brzmiących imionach – Romeo i Valentijn – okażą jej wsparcie czy wręcz przeci-

wnie? Dowiecie się tego z urokliwej opowieści, która udowadnia, że życie jest jak czekolada – czasem słodkie, 

niekiedy gorzkie, a momentami twarde jak orzechy wypełniające jej aksamitne wnętrze…  
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 339. Żywe morze snów na jawie / Richard Flanagan ; przełożył Maciej Świerkocki.- 

Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Architekci , Artyści , Chorzy w stanach terminalnych , 

Degradacja środowiska , Przedsiębiorcy , Rodzina , Szpitale , Śmierć , Zjawiska 

paranormalne , Tasmania (Australia ; stan) , Powieść obyczajowa , Powieść 

psychologiczna 

Sygnatura:  WG-austral. 

Nowości:  2022-12 

 

Anna – renomowana architektka z Sydney, Terzo – zamożny i pozbawiony skrupułów biznesmen oraz Tommy – 

niespełniony malarz pracujący dorywczo jako rybak czuwają przy łóżku matki w szpitalu w Hobart na Tasmanii. 

Osiemdziesięciosześcioletnia Francie umiera i jest na to gotowa. Ale dzieci nie akceptują jej wyboru. Użyją 

wszystkich możliwości – wpływów, władzy, znajomości i pieniędzy – aby utrzymać matkę przy życiu. Tylko czy 

mają do tego prawo? Podczas gdy Francie w dziwnych snach na jawie szuka ucieczki od coraz bardziej dojmującej 

udręki, jej córka z lękiem obserwuje własne ciało: pewnego dnia znika jej palec, innego – kolano, potem znikają 

ludzie. W tym samym czasie pożary trawią australijskie lasy. Wszystko rozpada się, wymiera, ginie. Czy można to 

zatrzymać? Uratować świat, Francie i miłość?  

 

 

 340. Żywoty zwierząt / J. M. Coetzee ; przekład Jacek Dehnel ; [wstęp Amy 

Gutmann].- Kraków : Wydawnictwo Znak - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Elizabeth Costello (postać fikcyjna) , Etyka , Ludzie a 

zwierzęta , Matki i synowie , Pisarze , Prawa zwierząt , Wykład , Stany Zjednoczone 

(USA) , Esej , Powieść filozoficzna 

Sygnatura:  WG-afryk. 

Nowości:  2022-12 

 

Czy życie zwierzęcia jest mniej ważne niż życie człowieka? Okrucieństwo człowieka wobec zwierząt sprawia, że 

pisarka Elizabeth Costello nie jest już w stanie spokojnie patrzeć bliźnim w oczy. Wykorzystuje okazję, gościnny 

wykład na uniwersytecie Apppleton, by - w obecności swojej rodziny - przeanalizować "zbrodnię o szokujących 

rozmiarach", którą także jej bliscy i uniwersyteccy koledzy popełniają rutynowo i z samozadowoleniem: krzyw-

dzenie zwierząt. Niezwykły wywód skłania do głębokiej refleksji nie tylko nad jednym z najważniejszych współ-

czesnych dylematów, ale przede wszystkim nad pytaniem: "Co tak naprawdę czyni nas ludźmi?". Tekst został 

wzbogacony wstępem filozofki Amy Gutmann oraz esejami literaturoznawczyni Marjorie Garber, filozofa Petera 

Singera, religioznawczyni Wendy Doniger, antropolożki i biolożki Barbary Smuts. Tworzą one pogłębione huma-

nistyczne tło dla toczącej się współcześnie dyskusji.   
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Literatura piękna młodzieżowa 
 
 

 

 

 

 1. 11 papierowych serc / Kelsey Hartwell ; przełożyła Monika Wiśniewska.- 

Białystok : Young, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Amnezja , Dziewczęta , Miłość , Ofiary katastrof i wypadków 

, Tajemnica , Wypadki drogowe , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2022-12 

 

 

11 utraconych tygodni. 11 szans, żeby je odzyskać. Rok temu: Życie Elli było idealne. Miała cudownych przyja-

ciół i niesamowitego chłopaka. Wszystko się zmieniło w momencie wypadku samochodowego. Kiedy Ella obu-

dziła się w szpitalu, nie pamiętała ani tragicznego wydarzenia, ani tygodni przed nim. Nie rozumiała też, dlaczego 

zerwała ze swoim chłopakiem. Teraz: Ella zaczyna otrzymywać papierowe serca od tajemniczego wielbiciela. Ten 

wie o niej zadziwiająco dużo. Serca zawierają wskazówki mające pomóc dziewczynie przypomnieć sobie życie 

przed wypadkiem. I zabiorą ją w podróż, której nigdy sobie nie wyobrażała. Podążanie za papierowymi sercami 

jest najbardziej spontaniczną rzeczą, jaką Ella kiedykolwiek zrobiła… Ale czy znajdzie odpowiedzi na dręczące ją 

pytania?  

 

 

 2. Anne z Avonlea / Lucy Maud Montgomery ; przełożyła Anna Bańkowska.- 

Warszawa : Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ania Shirley (postać fikcyjna) , Nauczyciele , Przyjaźń , 

Samokształcenie , Włosy rude , Zakochanie , Avonlea (Kanada ; miasto fikcyjne) , 

Kanada , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-12 

 

 

Anne zamierza wyjechać na studia, ale los chce inaczej - zostaje w Avonlea, żeby opiekować się tracącą wzrok 

Marillą. Dostaje posadę w tutejszej szkole, zawiera nowe znajomości z mieszkańcami wioski, a założone przez nią 

Koło Entuzjastów Avonlea działa coraz prężniej. Do tego wspólnie z Marillą podejmują decyzję o przygarnięciu 

kilkuletnich bliźniąt: Davy’ego i Dory, które wniosą w ich życie… jeszcze więcej radosnego chaosu. 
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 3. Anne z Redmondu / Lucy Maud Montgomery ; przełożyła Anna Bańkowska.- 

Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ania Shirley (postać fikcyjna) , Dziewczęta , Przyjaźń , 

Narzeczeństwo , Studenci , Uniwersytety , Włosy rude , Zakochanie , Kanada , 

Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-12 

 

Trzeci tom przygód rudowłosej Anne Shirley w znakomitym przekładzie Anny Bańkowskiej. Anne ma już osiem-

naście lat. W końcu zostawia za sobą rodzinny dom - a w nim Marillę oraz bliźnięta, Dorę i Davy’ego - i wyjeżdża 

na studia w Redmond College. Wpada w wir nauki, ale ciężka praca nie uchroni jej przed niespodziewanymi 

zdarzeniami. W ciągu tych czterech lat czeka ją mnóstwo wyzwań: nowe przyjaźnie, spośród których najważniej-

sza okazuje się ta z Philippą, walka o stypendium Thornburna czy pierwsze próby literackie. Pojawia się także 

nowy adorator, Roy Gardner, mężczyzna jak żywcem wyjęty z romantycznych marzeń Anne. Znajomość coraz 

bardziej się zacieśnia, lecz gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla Gilberta…? Droga do dorosłości potrafi być 

niezwykłą próbą sił. Na szczęście Anne nie opuszcza poczucie humoru, bogata wyobraźnia i odrobina szaleństwa. 

Powieść ukazała się w 1915 roku - na ten tom czytelnicy musieli czekać aż pięć lat od wydania Anne z Avonlea, 

spotkała się jednak ze znakomitym przyjęciem.  

 

 

 4. Anne z Zielonych Szczytów / Lucy Maud Montgomery ; przełożyła Anna 

Bańkowska.- Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ania Shirley (postać fikcyjna) , Adopcja , Dojrzewanie , 

Dziewczęta , Przyjaźń , Sieroty , Włosy rude , Avonlea (Kanada ; miasto fikcyjne) , 

Kanada , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-12 

 

Jedna z najpopularniejszych powieści wszech czasów w nowym – najbliższym oryginałowi – tłumaczeniu. Jede-

nastoletnia Anne Shirley opuszcza sierociniec i wyrusza do wymarzonego domu. Kiedy dociera do Avonlea, oka-

zuje się jednak, że zaszła pomyłka – Marilla Cuthbert i jej brat Matthew zamierzali adoptować chłopca do pomocy 

w gospodarstwie. Marilla początkowo chce odesłać dziewczynkę, ale gadatliwa, obdarzona bujną wyobraźnią 

Anne szybko zaskarbia sobie sympatię mrukliwego Matthew i ostatecznie zostaje w ich domu. Choć dziewczyna 

wykazuje niezwykły talent do pakowania się w tarapaty – farbuje włosy na zielono, najlepszej przyjaciółce podaje 

wino porzeczkowe zamiast soku, a do tortu w miejsce wanilii dolewa anodyny – to już wkrótce Cuthbertowie nie 

będą w stanie wyobrazić sobie bez niej życia.  

 

 

 5. Antosia w bezkresie / Marcin Szczygielski.- Warszawa: Instytut Wydawniczy 

Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego : Oficyna Wydawnicza AS, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Deportacje obywateli polskich w głąb ZSRR (1939-1941) , 

Dziewczęta , Okupacja sowiecka Polski (1939-1941) , Kazachstan , Kresy wschodnie 

Rzeczypospolitej , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-12 
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Kiedyś myślałam sobie tak: „Ach, jakiż to pech urodzić się w Polsce! U nas nic a nic się nie dzieje! Ani zorzy 

polarnej, ani lekkiego choćby trzęsienia ziemi czy porządnej trąby powietrznej! Wszystko takie nudne, takie zwy-

czajne, bezpieczne. Takie cywilizowane”. Marzyłam, aby coś wreszcie zaczęło się dziać! No i się spełniło. Nade-

szły „ciekawe czasy”. Przetoczyły się niczym walec przez nasz dom, a potem porwały mnie na drugi koniec 

świata. I wiecie, co wam powiem? Bardzo szybko przekonałam się, że o katastrofach i mrożących krew w żyłach 

przygodach przyjemnie tylko się czyta w książkach.  

 

 

 6. Dorosła / Tiffany D. Jackson ; przełożyła Kaja Makowska.- Poznań : We Need 

Ya - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czarni , Grooming , Kariera , Marzenia , Mizoginia , Młodzi 

dorośli , Nastolatki , Piosenkarze , Psychopaci , Muzycy , Show business , 

Zabójstwo , Zgwałcenie , Uprzedzenia , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-12 

 

Enchanted pragnie zostać gwiazdą sceny muzycznej. Nie jest to jednak proste, gdy jest się czarnoskórą nastolatką, 

pochodzącą z rodziny mocno trzymającej się tradycji. Mimo to dziewczyna nie daje za wygraną i podąża za 

swoimi marzeniami. Kiedy na przesłuchaniu zostaje zauważona przez legendę R&B, Koreya Fieldsa, wszystko się 

zmienia. Nagle rozwój jej kariery nabiera tempa, a ona znajduje się w centrum uwagi. Szybko się okazuje, że ich 

realizacja ma bardzo wysoką cenę. Korey Fields ujawnia swoją mroczną stronę, która kryła się za blaskiem i uro-

kiem gwiazdy. Mężczyzna przejmuje kontrolę nad życiem i psychiką Enchanted, a piękny sen zaczyna się przera-

dzać w koszmar. Kiedy nastolatka budzi się z krwią na ubraniach, nie pamięta, co się wydarzyło poprzedniego 

dnia. Pewne jest tylko to, że Korey Fields nie żyje, policja puka do drzwi, a wszystkie poszlaki wskazują na 

Enchanted… "Dorosłe" to przełomowa i skłaniająca do przemyśleń powieść, która trafia w sedno trwającej we 

współczesnym społeczeństwie dyskusji na temat kultury gwałtu i mizoginii.  

 

 

 7. Jakiej śmierci najbardziej się boisz / Natasha Preston ; przekład: Maria Kabat.- 

Łódź : Feeria Young - JK Wydawnictwo, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziewczęta , Memy internetowe , Strach , Tajemnica , 

Uczniowie szkół średnich , Zabójstwo , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-12 

 

 

Pod koniec zimy mieszkańcy małego rybackiego miasteczka zaczynają przesyłać sobie pewien mem i dzielić się 

swoimi najgorszymi lękami. To, co z początku wygląda na zwykłą zabawę, szybko okazuje się przerażającą 

rzeczywistością: koleżanki i koledzy z klasy Izzy umierają właśnie w taki sposób, jakiego najbardziej się bali. Izzy 

zamierza powstrzymać mordercę za wszelką cenę. Kim jest zabójca? Czy Tristan, chłopak jej starszej siostry, ma 

coś wspólnego z tajemniczymi zgonami? Wiele na to wskazuje. Podejrzany jest również wiecznie zamyślony 

kuzyn Izzy, Alex. On jednak nie może być mordercą, chodzą przecież do tej samej klasy… Wkrótce dziewczyna 

wkracza na ścieżkę, która doprowadzi ją wprost do potwora odbierającego życie innym i… do jej własnych najgo-

rszych koszmarów.  
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 8. Mam na imię jutro / Damian Dibben ; z angielskiego przełożył Janusz Ochab.- 

Wydanie 2.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Ludzie a zwierzęta , Nieśmiertelność , Podróże w czasie , 

Psy , Europa , Powieść historyczna , Powieść przygodowa , Fantastyka 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2022-12 

 

 

Rok 1815. Zimowy wieczór w Wenecji. Pewien pies czuwa przy katedrze, mając nadzieję, że wreszcie pojawi się 

jego pan. Dawno temu właśnie tu się rozdzielili i tu mieli się spotkać. Minęły jednak lata, a po panu – lekarzu, 

chemiku i filozofie, z którym przemierzył całą Europę, odwiedzając królewskie dwory i pola bitwy – wciąż nie ma 

śladu. Pies wyczuwa jednak trop jego odwiecznego wroga. Porzuca więc w miarę bezpieczne schronienie i wyru-

sza w podróż w poszukiwaniu najbliższego mu człowieka. Tak zaczyna się przygoda Jutra, który na przestrzeni 

wieków przemierza świat w poszukiwaniu człowieka, który uczynił go nieśmiertelnym. Jego łapy niestrudzenie 

przebiegają pola bitew i królewskie dwory. A jego historia jest opowieścią o lojalności i determinacji, przyjaźni 

(zarówno ze zwierzętami, jak i z ludźmi), miłości (tej jednej, jedynej), podziwie (dla ludzkich talentów) i rozpaczy 

(z powodu ich nieumiejętności życia w pokoju).  

 

 

 9. Następca tronu / Anne Gunn Halvorsen, Randi Fuglehaug ; przełożyła Zuzanna 

Byczek.- Warszawa : Wydawnictwo Jaguar, 2022. 

(Royalteen / Anne Gunn Halvorsen, Randi Fuglehaug ; cz. 1) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Książęta i księżne , Licea , Media społecznościowe , 

Nieplanowana ciąża , Uczniowie , Zakochanie , Oslo (Norwegia) , Powieść 

obyczajowa 

Sygnatura:  WG-82-93  

Nowości:  2022-12 

 

Zakochać się w księciu to nie bajka, jeśli ukrywasz sekret, o którym nikt nie może się dowiedzieć. Następca tronu 

to współczesna historia o miłości, o ponoszeniu konsekwencji za popełnione błędy, o przezwyciężaniu strachu – 

oraz o tym, jak to jest rządzić w mediach społecznościowych. Siedemnastoletnia Lena przeprowadza się z rodzi-

cami do Oslo, by zacząć wszystko od nowa. Nauka w liceum Elisenberg okazuje się sporym wyzwaniem. Na 

najsłynniejszym w całym kraju szkolnym dziedzińcu rządzą bliźnięta z rodziny królewskiej, Kalle i jego siostra 

Magrethe. Lena nawiązuje nowe przyjaźnie w kręgu ich znajomych, ale musi też mierzyć się z niechęcią ze strony 

Margrethe. No i oczywiście zakochuje się w księciu po uszy – z wzajemnością – ale boi się, że jej przeszłość może 

wszystko zniweczyć. Lena skrywa bowiem pewne tajemnice i nie chce, by dowiedzieli się o nich jej nowi znajo-

mi. Jednak, pod wpływem przełomowego wydarzenia, jakim jest zawał serca jej mamy, zdobywa się na odwagę               

i wyznaje światu prawdę… Kopciuszek spotyka księcia, a pełen blichtru świat Plotkary zderza się z nastoletnim 

światem SKAM!  
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10. Załoga Promienia / [scenariusz i rysunki] Tillie Walden ; tłumaczenie Marceli 

Szpak.- Warszawa : Kultura Gniewu, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Czas , Internaty , Miłość , Mniejszości seksualne , Nastolatki 

, Poczucie straty , Podróże międzyplanetarne , Pojazdy kosmiczne , Pamięć , Komiks 

, Science fiction 

Sygnatura:  WG-82-93 

Nowości:  2022-12 

 

 

Załoga międzyplanetarnego statku podróżuje do najdalszych zakątków kosmosu, by odbudowywać piękne, ale 

zniszczone przez czas, struktury i w ten sposób odzyskiwać pamięć o przeszłości. Dwie osoby spotykają się                  

w szkole z internatem, zakochują w sobie i nagle tracą kontakt. Czas pędzi, gdy ból straty nie pozwala ruszyć                 

z miejsca. Przeplatając dwie linie czasowe, Tillie Walden tworzy niezwykle oryginalny świat, zapierający dech             

w piersiach romans i epicką wyprawę w poszukiwaniu miłości.  

 

 

 
 
 
 

Audiobook 
 
 
 
 
 

 1. Ani ta, ani tamta / Anita Scharmach.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dziadkowie i wnuki , Prawnicy , Rodzeństwo , Spadek , 

Studenci , Gdynia (woj. pomorskie) , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1633/O 

Nowości:  2022-12 

 

Życie potrafi płatać figle! Przekonują się o tym bracia - student Tomek i prawnik Jonasz - których pewnego dnia 

ukochana babcia zaskakuje informacją, że odziedziczą jej majątek tylko pod warunkiem, że się ustatkują. Szczęś-

liwym trafem wkrótce obaj spotykają na swojej drodze piękne kobiety, dla których tracą głowę. To jednak dopiero 

początek serii niespodziewanych wydarzeń i odkryć! Czy doprowadzą one do prawdziwej miłości? Czy wybranki 

serca braci naprawdę są tymi, za kogo się podają? I dlaczego warto słuchać babci?  

 

 2. Dom z kamienia / Justyna Grosicka.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Kobieta , Miasta małe , Przemoc w rodzinie , Przyjaźń , 

Samotność , Trudne sytuacje życiowe , Współdziałanie , Województwo 

świętokrzyskie (1999- ) , Powieść obyczajowa 
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                                        Sygnatura:  WG-KM/1620/0 

                                        Nowości:  2022-12 

 

HISTORIA NIEZWYKŁYCH KOBIET, KTÓRE PEWNEGO DNIA POSTANAWIAJĄ BYĆ SZCZĘŚLIWE.  

W Zielonym Kamieniu, małym miasteczku, życie płynie na pozór spokojnie. Hanka pracuje w lokalnej szkole              

i nieustannie próbuje związać koniec z końcem. Nikt jednak nie wie, że jej szarą rzeczywistość rozświetla ukryta 

pasja... Regina to nietuzinkowa miejscowa bibliotekarka. Marcelina strzeże swoich sekretów z przeszłości,                    

a Monika walczy z przełożonym nadużywającym swojej władzy. Lucyna z kolei to ekstrawagancka skandalistka, 

która po siedemnastu latach wraca do Zielonego Kamienia i zamierza tu osiąść na stałe. Kiedy nadejdzie czas pró-

by, te na pozór różne kobiety staną za sobą murem i okażą sobie ogromne wsparcie... Czasem trzeba wziąć sprawy 

w swoje ręce, nawet jeśli wydaje się to zbyt trudne. Trzeba wierzyć, że nigdy nie jest za późno, by zmienić swoje 

życie.  

 

 

 3. Dziewczyny od Andersa / Agnieszka Lewandowska-Kąkol.- Piaseczno : 

Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  2 Korpus Polski (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie) , II 

wojna światowa (1939-1945) , Kobieta , Polacy za granicą , Wojsko , Polska , 

ZSRR , Antologia , Pamiętniki i wspomnienia 

Sygnatura:  WG-KM/1627/94(438) 

Nowości:  2022-12 

 

Koledzy z Polskiej Armii na Zachodzie mówili o nich "PESTKI" (od Pomocniczej Służby Kobiet). Miłości, przy-

jaźnie, codzienne kłopoty. PESTKI po wojnie wylądowały w różnych zakątkach globu; w Afryce, w Australii,              

w Szkocji, Kanadzie i na Podkarpaciu. Losy 19 dzielnych kobiet, które wyrwały się ze Związku Sowieckiego                 

i razem z II Korpusem polskim przeszły cały szlak bojowy. "Byłam jedną z pierwszych ochotniczek wcielonych 

do Pomocniczej Służby Kobiet. Dostałam mundur. Wreszcie czysta, syta i ubrana w coś innego niż łachmany. 

Miałam buty, pończochy, a nawet grzebień i szminkę do ust. Znów poczułam się kobietą, a nie poniżanym i ponie-

wieranym tłumokiem". "Walki o Monte Cassino zaskoczyły wszystkich bezmiarem ludzkiej krzywdy. Lekarzom             

i pielęgniarkom w Venafro, gdzie służyła Karola, nie starczało czasu na sen. Zdarzyło się nawet, że nie odchodziła 

od stołu operacyjnego przez trzydzieści sześć godzin".  

 

 

 4. Egzekutor / Marcel Woźniak.- Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : 

Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2022. 

 

Hasła przedmiotowe:  Landau, Felix (1910-1983) , II wojna światowa (1939-

1945) , Ludobójstwo niemieckie (1939-1945) , Nazizm , Austria , Drohobycz 

(Ukraina, obw. lwowski, rej. drohobycki) , Lwów (Ukraina, obw. lwowski) , 

Niemcy , Przemyśl (woj. podkarpackie) , Radom (woj. mazowieckie) , Powieść 

biograficzna 

                                        Sygnatura:  WG-KM/1641/B  

                                        Nowości:  2022-12 

 

Felix Landau lubił przesiadywać na balkonie okazałej willi i strzelać do przechodzących Żydów. W listach miłos-

nych do żony szczegółowo opisywał sadystyczne czyny, jakich się dopuścił. Brał też udział w masakrze profeso-

rów lwowskich w nocy z 3 na 4 lipca 1941 we Lwowie. Landau to zbrodniarz nazistowski, który organizował 

pracę Żydów w Drohobyczu. Na jego łasce był Bruno Schulz, którego nazista zmusił do namalowania w swojej 

willi obrazów inspirowanych baśniami. Wkrótce  to  za  jego  sprawą,  Schulza  spotkała  okrutna  śmierć. U  boku 
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wiernie towarzyszyła Landauowi ukochana Gertrude. Urządzała z nim wystawne przyjęcia w drohobyckiej willi, 

w dzielnicy oddzielonej od getta aleją jabłonek i ładnych domów. Gertrude szybko znalazła się pod wpływem 

Feliksa.  

 

 

 5. Empuzjon / Olga Tokarczuk.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 

2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Uzdrowisko Görbersdorf (Sokołowsko) , Gruźlica , 

Kuracjusze , Sanatoria przeciwgruźlicze , Studenci , Śmierć , Tajemnica , 

Tożsamość (psychologia) , Uzdrowiska , Sokołowsko (woj. dolnośląskie, pow. 

wałbrzyski, gm. Mieroszów) , Powieść , Horror 

                                        Sygnatura:  WG-KM/1639/G 

                                        Nowości:  2022-12 

 

Wrzesień 1913 roku, uzdrowisko Görbersdorf (dzisiejsze Sokołowsko na Dolnym Śląsku). Właśnie tutaj, u podnó-

ża gór, od przeszło pół wieku działa jedno z pierwszych na świecie i słynne w całej Europie specjalistyczne sana-

torium leczące choroby "piersiowe i gardlane". Mieczysław Wojnicz, student ze Lwowa, przyjeżdża do uzdrowis-

ka z nadzieją, że nowatorskie metody i krystalicznie czyste powietrze powstrzymają rozwój jego choroby, a może 

nawet całkowicie go uleczą. Diagnoza nie pozostawia jednak złudzeń - tuberculosis. Gruźlica. W Pensjonacie dla 

Panów, gdzie zamieszkuje, poznaje innych kuracjuszy. Chorzy z Wiednia, Królewca, Breslau i Berlina przy nale-

wce Schwärmerei niestrudzenie omawiają najważniejsze sprawy tego świata. Czy Europie grozi wojna? Monar-

chia czy demokracja? Czy demony istnieją? Czy oddając się lekturze, da się rozpoznać, czyją ręką tekst został 

napisany - kobiety czy mężczyzny? Ale nie tylko te pytania zajmują pensjonariuszy. Do Wojnicza docierają też 

przerażające historie o tragicznych wydarzeniach w górskich okolicach sanatorium. Choć on sam zajęty jest ukry-

waniem prawdy o sobie, zagadka budzących grozę wypadków fascynuje go coraz bardziej. Nie wie jednak, że 

mroczne siły już wzięły go sobie na cel.  

 

 

 6. Fakty muszą zatańczyć / Mariusz Szczygieł.- [Warszawa] : Audioteka ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szczygieł, Mariusz (1966- ) , Dziennikarstwo , 

Dziennikarze , Literatura , Reportaż , Polska , Esej 

Sygnatura:  WG-KM/1637/82-92  

Nowości:  2022-12 

 

Dlaczego bez szczegółu nie ma ogółu? Czym różni się fakt od faktu podanego czytelnikom? Czy na pewno                 

"Z zimną krwią" Trumana Capote'a jest pierwszą powieścią non-fiction? Do czego może służyć reporterowi bar-

dzo długi szalik? Dlaczego Hanna Krall jest Mondrianem reportażu, a nie Chagallem? Czego uczyła reporterki                 

i reporterów "Gazety Wyborczej Małgorzata Szejnert? Jak Ryszard Kapuściński używał pisarskiej wolności? Czy 

reportaż gonzo to tylko Ameryka po narkotykach? Czy reporter może używać fantazji? A może reportaż to jedynie 

"wiara, że coś się zdarzyło"? Nowa książka Mariusza Szczygła jest esejem napisanym z miłości do reportażu. To 

lektura dla wszystkich, którzy kochają ten gatunek oraz dla tych, którzy mają wątpliwości, czy jest wiarygodny,               

a także poradnik dla tych, którzy sami chcą pisać.  
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7. Jak odblokować pieniądze w 30 dni : jedyny audiobook o pieniądzach, którego 

musisz posłuchać, żeby je mieć / Alicja Bauer.- Piaseczno : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2021]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Finanse osobiste , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1615/33 

Nowości:  2022-12 

 

Zastanawia Cię, dlaczego niektórym ludziom wiedzie się świetnie, podczas GDY CIEBIE NA NIC NIGDY NIE 

STAĆ? A może masz mnóstwo pomysłów na to, co kupisz KIEDY "W KOŃCU" BĘDZIE CIĘ STAĆ? Ale nie 

jesteś pewien, kiedy to nastąpi, bo Twoja OBECNA SYTUACJA FINANSOWA NIE WYGLĄDA ZBYT 

RÓŻOWO? Jeśli tak... Ten audiobook jest dla Ciebie! "Jak odblokować pieniądze w 30 dni" to rezultat przetesto-

wanego na dziesięciu osobach 30-dniowego wyzwania finansowego. Ponieważ wyzwanie odniosło niesamowity 

sukces, zostało ono udokumentowane w postaci tego oto praktycznego podręcznika. Audiobook nauczy Cię, jak 

zmienić swoje nawyki (nie tylko myślowe) i w końcu się jakoś (legalnie) dorobić. Skupia się na pieniądzach, 

których nie mamy, ale chcemy je mieć, a czasem może jednak nie chcemy, bo pieniądze są brudne i to grzech               

o nich w ogóle myśleć. I do tego kasa to nie wszystko. Nie. Kasa to nie wszystko. KASA TO POŻYTECZNE NA-

RZĘDZIE. Tak jak młotek. Młotek to też nie wszystko, ale się przydaje.  

 

 

 8. Język ukraiński : dla początkujących / Bożena Zinkiewicz-Tomanek, Oksana 

Baraniwska.- Kraków : Wydawnictwo Petrus, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język ukraiński (przedmiot szkolny) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-KM/1642/81 

Nowości:  2022-12 

 

Niniejsza płyta jest materiałem dźwiękowym zintegrowanym z książką, wydaną przez Wydawnictwo PETRUS 

Język ukraiński dla początkujących (Bożena Zinkiewicz-Tomanek, Oksana Baraniwska), na której zostały nagrane 

teksty, dialogi, ćwiczenia fonetyczne oraz wiersze z tej publikacji, bowiem podstawę 27 lekcji zamieszczonych              

w książce stanowią teksty oraz korespondujące z nimi dialogi, uzupełnione ćwiczeniami leksykalno-gramatycz-

nymi, fonetycznymi i ortograficznymi. Materiały stanowią integralną część książki i zostały zamieszczone na 

kanale YouTube (Wydawnictwo PETRUS Paweł Piotrowski) do darmowej nauki jako materiał pomocniczy                 

w nauce, ale wydajemy je także na płycie CD, by ułatwić korzystanie z materiałów tym, którzy - mając podręcznik 

- wolą korzystać z CD niż z YT.  

 

 

 9. Język ukraiński : dla średniozaawansowanych / Bożena Zinkiewicz-Tomanek, 

Oksana Baraniwska.- Kraków : Wydawnictwo Petrus, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Język ukraiński (przedmiot szkolny) , Podręcznik 

Sygnatura:  WG-KM/1643/81 

Nowości:  2022-12 

 

Niniejsza płyta jest materiałem dźwiękowym zintegrowanym z książką, wydaną przez Wydawnictwo Petrus Język 

ukraiński dla średniozaawansowanych (Bożena Zinkiewicz - Tomanek, Oksana Baraniwska), na której zostały 

nagrane teksty, dialogi, ćwiczenia fonetyczne oraz wiersze z tej publikacji, bowiem  podstawę  28  lekcji  zamiesz- 
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czonych w książce stanowią teksty oraz korespondujące z nimi dialogi, uzupełnione ćwiczeniami leksykalno-gra-

matycznymi, fonetycznymi i ortograficznymi. Materiały stanowią integralną część książki i zostały zamieszczone 

na kanale YouTube (Wydawnictwo PETRUS Paweł Piotrowski) do darmowej nauki, ale wydajemy je także na 

płycie CD, by ułatwić korzystanie z materiałów tym, którzy - mając podręcznik - wolą korzystać z CD niż z YT. 

 

 

 10. Kat kłania się i zabija / Magdalena Ogórek ; [z języka niemieckiego teksty 

przełożyły Bożena Bany i Anna Ronin].- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, [2022]. 

 

Hasła przedmiotowe:  Heydrich, Reinhard (1904-1942) , Menten, Pieter Nicolaas 

(1899-1987) , Wächter, Otto (1901-1949) , II wojna światowa (1939-1945) , 

Esesmani , Kradzież dzieł sztuki , Przestępcy wojenni , Restytucja dóbr kultury , 

Straty wojenne , Śledztwo i dochodzenie , Zaginione dzieła sztuki , Austria , 

Niemcy , Polska , Reportaż 

                                        Sygnatura:  WG-KM/1629/94(438) 

                                        Nowości:  2022-12 

 

Dlaczego obraz Gustava Klimta "Złota Dama" nie był w latach 30. eksponowany w Wiedniu pod prawdziwym 

tytułem? Co watykański dygnitarz, abp Alois Hudal, miał wspólnego ze "ścieżką szczurów", którą przemycano 

hitlerowskich zbrodniarzy do Ameryki Południowej? Czy profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego musieli zginąć 

bo posiadali kolekcje obrazów o wielkiej wartości artystycznej? Jak to możliwe, że zabójca Polaków i złodziej ich 

kolekcji po II wojnie światowej funkcjonował bezpiecznie jako 6. najbogatszy człowiek w Holandii? Czy napra-

wdę istnieje ODESSA, organizacja pomagająca w ucieczce zbrodniarzy do Ameryki Południowej, handlująca 

dziełami sztuki zrabowanymi ofiarom hiltlerowskiego terroru? Reinhard Heydrich, Pieter Nicolaas Menten, Otto 

Gustav Wächter - czy pasja kolekcjonerska i osobisty udział w zbrodniach wojennych to jedyne wspólne miano-

wniki biografii nazistowskich oficerów?  

 

 

 11. Koniec pieniądza papierowego / Roland Baader ; [przekład: Ryszard 

Zajączkowski].- Katowice : Wydawnictwo Aleksandria, 2021, 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dług , Kredyt , Kryzys finansowy , Państwo dobrobytu , 

Pieniądz , Polityka pieniężna , Socjalizm , Wolność gospodarcza , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1614/33 

Nowości:  2022-12 

 

Podstawowe zasady gospodarcze nie są dla Ciebie oczywiste i niespecjalnie Cię interesują, ale jednocześnie czu-

jesz się zaniepokojony zachodzącymi w świecie przemianami? Książka, którą masz w ręku, zaskoczy Cię swoją 

przenikliwością i pokaże Ci nieubarwioną prawdę o aktualnej sytuacji oraz przyszłości Europy. Baader w klaro-

wny i zrozumiały sposób pomoże Ci podjąć decyzje ważne dla Twojego finansowego bezpieczeństwa. Lektura jest 

syntezą wiedzy i doświadczeń autora na temat dobrze prosperującej gospodarki wolnorynkowej. Uporządkuje 

Twoją wiedzę dotyczącą ekonomii oraz funkcjonowania państwa. Roland Baader - intelektualista i  niezależny 

przedsiębiorca. Zaczynał jako krawiec i przeszedł wszystkie szczeble edukacji, studiował u wybitnych europej-

skich ekonomistów. Pod koniec swojej działalności niezależny uczony, którego  misją stało się popularyzowanie 

wiedzy ekonomicznej. Autor książek i felietonów, w których wyjaśniał zachodzące w państwie prawdziwe proce-

sy polityczno-gospodarcze, ostrzegał przed gospodarką opartą na spekulacjach giełdowych oraz kryzysem jaki 

może wywołać zadłużenie społeczeństwa i państwa.  

 

 

 

 



152 
 

 12. Ludzkie zwierzę / Mariusz Leszczyński.- Piaseczno : Heraclon International. 

Storybox.pl, 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Nastolatki , Osoby zaginione , Pedofilia , Przestępczość 

zorganizowana , Polska , Powieść , Kryminał 

Sygnatura:  WG-KM/1626/K 

Nowości:  2022-12 

 

Komisarz Paweł Wilk, doświadczony policjant wydziału kryminalnego, i aspirant Renata Mazur, dla której będzie 

to pierwsze śledztwo, rozpoczynają pracę nad sprawą zaginięcia piętnastoletniej Marty Barańskiej. Wkrótce znaj-

dują ciało nastolatki w podziemiach rodzinnego grobowca Barańskich, ale zdemaskowanie mordercy nie będzie 

łatwe. Zanim stanie się jasne, kto tak naprawdę pociąga za sznurki, życie Wilka i Mazur zmieni się bezpowrotnie. 

Bohaterowie staną przed trudnymi wyborami i przekonają się na własnej skórze, że nie wszystko jest takie, na 

jakie wygląda. Mariusz Leszczyński w najnowszej powieści przenosi czytelnika w mroczny świat, w którym jeśli 

chcesz rozdawać karty, musisz pozbyć się sentymentów i zdać się na pierwotne instynkty.  

 

 

 13. Modlitwa do Boga złego / Krzysztof Kotowski.- Warszawa : Xaudio ; 

[Piaseczno] : we współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Chłopcy , Duchowieństwo katolickie , Prześladowanie , 

Tajne organizacje , Teorie spiskowe , Zdolności nadprzyrodzone , Powieść , 

Thriller , Sensacja 

Sygnatura:  WG-KM/1623/S 

Nowości:  2022-12 

 

Kolejne spotkanie z bohaterami cyklu powieści o Kapłanie - tajemniczym byłym duchownym o nadzwyczajnych 

zdolnościach, obdarzonym niewytłumaczalną dla przeciętnego człowieka "pamięcią pokoleń". Mieszkające na 

odludziu małżeństwo znajduje przed drzwiami swojego domu nieprzytomnego chłopca. Znana z poprzedniej częś-

ci cyklu, dr Aleksandra Sambierska wezwana przez gospodarzy szybko odkrywa, że nastolatek nie tylko menta-

lnie, ale i anatomicznie bardzo różni się od zwykłych chłopców w jego wieku. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że 

dzieciak ścigany jest przez bezwzględną grupę tajemniczych prześladowców, którzy nie cofną się przed niczym by 

go unicestwić. Na ich drodze staje Kapłan.  

 

 

 14. Na gorącym uczynku : duchy artystów / Joanna Jurgała-Jureczka.- Poznań : 

Zysk i S-ka Wydawnictwo ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon 

International. Storybox.pl, copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Artyści polscy , Malarze polscy , Pisarze polscy , 

Skandale , Życie kulturalne , Życie literackie , Felieton 

Sygnatura:  WG-KM/1621/82-92 

Nowości:  2022-12 

 

Na gorącym uczynku Joanny Jurgały Jureczki - znakomitej badaczki i autorki bestsellerów o rodzie Kossaków - to 

zbiór fascynujących felietonów o ikonach polskiej kultury, bohaterach i autorach lektur szkolnych. Jurgała "przy-

łapuje" swoich bohaterów w sytuacjach kłopotliwych, ale dzięki temu zostają oni odkurzeni, krew w nich zaczyna 

krążyć, nabierają barw, budzą sympatię i wzruszenie. Galeria postaci, zestawiona zaskakująco. Tak o nich w szko- 
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le się nie mówiło, nie uczyło. Romansujący Mickiewicz, który dziwnym trafem nie może przedrzeć się do Pow-

stania, o czym ponoć marzył, Sienkiewicz, który został zdiagnozowany przez komunistyczną cenzurę jako wstecz-

nik i religiant, cudem uratowany przez Stalina; Julian Przyboś zarozumialec i koniunkturalista, zakochany w ucze-

nnicy (dziś miałby może z tego powodu poważne procesy), Asnyk, Iłłakowiczówna, wielka poetka, sekretarka                 

i platoniczna kochanka marszałka Piłsudskiego; Julian Ochorowicz, słynny filozof, wynalazca, wywołujący i foto-

grafujący duchy. Dla jednych geniusz, dla innych szarlatan, który miał ogromny wpływ na znanych pisarzy. Gdy-

by nie on, być może Reymont nie napisałby Chłopów zasługujących na "Nobla". Dalej demoniczny Przybysze-

wski, Wyspiański, Konopnicka, kokietująca mężczyzn i kobiety "Matka Polka", Szymborska, król Poniatowski - 

cała armia nadająca się do odkurzenia. Książka Jurgały-Jureczki to odpowiedź na pytanie Boya-Żeleńskiego: kto 

lepiej służy sprawie pomnikowych postaci, czy ten, który im daje nowe życie i odnawia ich przymierze z czytel-

nikami, czy ten, kto bezmyślnie macha kadzielnicą przed starym, zakurzonym posążkiem? Odpowiedź jest oczy-

wista. Są nią teksty pełne finezji, zbudowane z nieznanych, wygrzebanych w archiwach, często wstydliwie zamie-

cionych pod dywan, faktów. 

 

 

 15. Nie dla mięczaków / Monika Szwaja.- Warszawa : Xaudio ; [Piaseczno] : we 

współpracy z Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Mężczyzna , Miłość , Wybory życiowe , Osoby po 

rozwodzie , Powieść obyczajowa 

Sygnatura:  WG-KM/1638/O 

Nowości:  2022-12 

 

Piotr Voigt jest świeżo rozwiedzionym biznesmenem, który dla uczczenia odzyskanej wolności bierze dzień wol-

ny z pracy, aby pochodzić po mieście. Nareszcie uwolnił się od toksycznego związku i nareszcie może żyć, jak 

chce. W parku poznaje pewną uroczą kobietę, którą nazywa Myszką. Od razu zakochuje się w niej i poszukuje               

w całym Szczecinie. Oczywiście udaje im się spotkać, a ich relacja mknie do przodu w zawrotnym tempie. Po 

drodze pojawiają się jednak nieoczekiwane problemy i tajemnice do rozwikłania. Jak potoczą się losy znajomości 

tych dwojga? O miłości, szczęściu, tolerancji, poszukiwaniu bliskiej osoby i wolności, która wcale nie jest taka 

wspaniała jak się wydaje. Jeśli lubisz życiowe historie, poprawiające nastrój i dające nadzieję - to książka dla Cie-

bie!  

 

 

 16. Niechciani generałowie : Sosabowski, Maczek, Bór-Komorowski i inni : 

powojenne losy polskich oficerów / Szymon Nowak.- [Warszawa] : Fronda PL ; 

[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

Hasła przedmiotowe:  Armia Krajowa (AK) , Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 

, Generałowie , Polacy za granicą , Polska , Stany Zjednoczone (USA) , Wielka 

Brytania , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1628/94(438) 

Nowości:  2022-12 

 

Bohaterowie i legendarni dowódcy. Po wojnie nie mogli wrócić do Polski. Dawny sojusznik - Wielka Brytania - 

przestał życzliwie traktować wojennych uchodźców w mundurach. Przestali być potrzebni. Aby utrzymać rodziny, 

kawalerowie orderu Virtuti zostawali barmanami, tapicerami i nocnymi cieciami. Na londyńskiej paradzie zwy-

cięstwa w 1946 roku, w której obok Anglików i Amerykanów maszerowali nawet sanitariusze z Fidżi i oddziały 

robocze z Seszeli, zabrakło Polaków. Rząd Jego Królewskiej Mości na dwa tygodnie przed defiladą rozwiązał 

Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.Kontradmirał Józef Unrug - dowódca Polskiej Floty i Obrony Wybrzeża                 

w 1939 roku. Po kapitulacji, Kriegsmarine zaproponowała mu służbę w swoich szeregach. Odmówił. Po wojnie, 

aż do lat pięćdziesiątych naprawiał silniki w kutrach  rybackich  w  Maroku. Gen. Stanisław  Sosabowski – twórca 
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i dowódca legendarnej polskiej brygady spadochronowej, szykowanej do desantu w okupowanej Polsce. Ostrze-

gał, że desant planowany pod Arnhem będzie zrzucony "o jeden most za daleko". W powojennym Londynie 

próbował sił w branży meblarskiej, a potem pracował przez lata jako magazynier. Gen. Tadeusz Komorowski 

"Bór" - komendant Armii Krajowej. Były Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie utrzymywał się              

w Londynie z pracy tapicera. Gen. Stanisław Maczek - dowódca największej przedwrześniowej polskiej jednostki 

pancernej. W 1939 r. nie przegrał żadnej bitwy. Dowódca "Czarnych diabłów", bohater spod Falaise Chambois               

i Bredy. Żeby utrzymać przykutą do wózka inwalidzkiego córkę Małgorzatę, podawał piwo jako barman i pilno-

wał bramy klubu sportowego w Edynburgu. 

 

 

 17. Palec Boży : cuda, które zmieniły bieg historii / Aleksandra Polewska.- Kraków : 

Dom Wydawniczy Rafael, copyright 2022. 

(Książka do Słuchania) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cuda , Katolicyzm , Proroctwo (religia) , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1631/2 

Nowości:  2022-12 

 

 

Autorka niczym najlepszy śledczy bada historię zdarzeń, w które w sposób nadzwyczajny wkroczył Stwórca, a Pa-

lec Boży zmienił losy ludzi, państw, a niekiedy i całego świata. Czytelnikowi bezbłędnie zaprezentowane są fakty, 

które udowadniają, że tylko nadprzyrodzona Moc mogła zapobiec katastrofie. Napisana z detektywistyczną pasją, 

odsłania kulisty cudownych wydarzeń z wielką historią w tle. Opowieści te wciągają od pierwszej do ostatniej 

strony, ale ich najważniejszym walorem jest umocnienie nadziei i wiary w to, że Pan Bóg czuwa, nie zostawia nas 

samymi sobie i że kiedy wyciągniemy do niego błagalnie ręce chwyci nas i nie pozwoli zginąć.  

 

 

 18. Przestań siebie naprawiać / Anthony de Mello ; [przekład Justyna 

Grzegorczyk].- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo ; [Piaseczno] : we współpracy 

z Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Duchowość , Poczucie własnej wartości , Samopoznanie , 

Poradnik , Rozważania i rozmyślania religijne 

Sygnatura:  WG-KM/1618/2 

Nowości:  2022-12 

 

Fascynująca książka jednego z największych duchowych mistrzów, pokazująca, jak pozbyć się lęków i odnaleźć 

prawdziwą radość życia. Rozejrzyj się wokół i zobacz, czy możesz znaleźć choćby jedną osobę absolutnie szczę-

śliwą, kogoś, kto doznaje spokoju, kogoś, kto się nie boi i jest wolny od poczucia zagubienia, przygnębienia, nie-

dostatku i zmartwień. Społeczeństwo poddało nas praniu mózgu i teraz budujemy swoje życie na niepodważalnym 

przekonaniu, że bez pieniędzy, władzy, sukcesu, aprobaty, romansu i tym podobnych rzeczy nie możemy być 

szczęśliwi. To fałszywe przekonanie nieustannie nas napędza i koncentruje naszą uwagę na tym, czego nie mamy. 

Trzyma nas na łasce rzeczy i ludzi, gdy usiłujemy rozpaczliwie dostosowywać swoje życie do przepisu na szczę-

ście, który oferuje nam społeczeństwo. Niestety, odkrywamy jedynie, że to nie daje nam szczęśliwego życia,                

a jedynie chwilowe wytchnienie od lęku przed porażką. Przypuśćmy, że istnieje sposób na przebudzenie się z tego 

wszystkiego i to, co jest w tobie fałszywe i neurotyczne, zniknie dzięki niewielkiemu wysiłkowi z twojej strony 

lub zupełnie bez wysiłku. Twoje oczy otworzą się na otaczającą cię rzeczywistość radości. A oto on: lektura 

książki "Przestań siebie naprawiać" pomoże ci odzyskać życie, które miałeś wieść.  
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 19. Psychologia tłumu / Gustaw Le Bon ; [przekład Bolesław Kaprocki].- 

Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Masy (socjologia) , Tłum , Esej 

Sygnatura:  WG-KM/1625/316  

Nowości:  2022-12 

 

Gustave Le Bon to francuski uczony, nazywany ojcem psychologii społecznej, który głównym przedmiotem 

swych dociekań uczynił zachowania tłumu. Owocem wielu lat pracy poświęconej analizie tego zagadnienia, jest 

niniejsza publikacja. Le Bon w błyskotliwy sposób opisuje tu aktywność ludzkich jednostek, które zatracają swoją 

indywidualność w momencie, kiedy stają się częścią zbiorowości opanowanej jakimś wspólnym celem. Tłum ce-

chuje własna dynamika myślenia i działania. Z tego powodu nie można go traktować jedynie jako zbioru osob-

ników, lecz należy brać pod uwagę, że stanowi on jakościowo odmienny twór. Jego cechy i zachowanie nie są 

prostą wypadkową cech i dążeń tworzących go ludzi. Le Bon jest zdania, że jednostka - nawet, gdy mowa o reper-

zentancie kultury wysokiej - w pewnych okolicznościach w tłumie traci zdolność do krytycznego rozumowania               

i zachowuje się afektywnie, czasem w sposób prymitywny i barbarzyński.  

 

 

 20. Puchar od Pana Boga / Ota Pavel ; [przekład Mirosław Śmigielski].- 

Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl ; [Wołów] : w porozumieniu z 

Wydawnictwem Stara Szkoła, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Postawy , Relacje międzyludzkie , Sport , Zawody 

sportowe , Czechosłowacja , Opowiadania i nowele obyczajowe 

Sygnatura:  WG-KM/1630/O  

Nowości:  2022-12 

 

Puchar od Pana Boga to zbiór opowiadań, w których sport stanowi pretekst do opowieści o sprawach najważ-

niejszych: życiu i śmierci, miłości, przyjaźni i pasji.  Ota Pavel pisze o zwycięstwach i porażkach równie ujmująco 

jak o sarnach i rybach. Doskonała lektura dla czytelników ceniących szczerość, wrażliwość i piękno. "Może każdy 

z nas dostanie puchar od Pana Boga, ale będą one różnej wielkości, w zależności od tego, jak zachowywaliśmy się 

na tym świecie. Jeden będzie zrobiony na przykład z nieba. Inny ze złotych gwiazd. A jeszcze inny z Drogi Mlecz-

nej".  

 

 

 21. Rodzicielski maraton : od narodzin dziecka aż do opuszczenia przez nie 

gniazda / Michael Schulte-Markwort ; [przekład Małgorzata Guzowska].- 

Warszawa : Dobra Literatura ; [Piaseczno] : we współpracy z Heraclon 

International. Storybox.pl, 2021. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Dzieci , Rodzicielstwo , Wychowanie w rodzinie , 

Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1634/37 

                                        Nowości:  2022-12 

 

Rodzina jest wyzwaniem. Życie rodzinne obrosło w mnóstwo mitów, które wpędzają rodziców w niepewność               

w równym stopniu co burzliwe dyskusje wokół tematu wychowywania dzieci. Po 30 latach pracy psychiatra dzieci 

i młodzieży profesor Michael Schulte-Markwort obiera inny kurs i radzi: tym, co się liczy, jest odwaga uświado-

mienia sobie  własnej  postawy. Wtedy  możliwe  stają  się  nawiązanie  relacji  rodzic-dziecko  oraz  komunikacja  
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z dzieckiem uwzględniająca jego potrzeby i zdolności. Nie bez znaczenia jest także kwestia samodzielności rodzi-

ców, którzy nie powinni się tak przejmować tym, co mówią inni. Każda rodzina może osiągnąć szczęście po 

swojemu. Co zrobić, jeśli dziecko nie śpi, a co, jeśli nie chce jeść? Jakie mogą być konsekwencje, kiedy dzieciom 

pozwala się na wszystko? W jaki sposób wyznaczać granice? I jak odzyskać suwerenność, której tak często braku-

je rodzicom? Doświadczony ekspert w obrazowy sposób i na wielu przykładach wyjaśnia, jak z odwagą oraz zau-

faniem podejmować właściwe decyzje.  

 

 

 22. Rodzina z naprzeciwka / Nicole Trope ; [przekład Klaudia Wyrwińska].- 

Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Rodzina , Społeczności lokalne , Strefa podmiejska , 

Tajemnica , Australia , Powieść , Thriller 

Sygnatura:  WG-KM/1640/K  

Nowości:  2022-12 

 

CZASAMI NAJBARDZIEJ IDEALNE RODZINY SKRYWAJA NAJOKROPNIEJSZE SEKRETY. Wszyscy 

chcą żyć na Hogarth, ładnej, wysadzanej drzewami ulicy z białymi domami. Nowa rodzina, Westowie, pasują tam 

idealnie. Katherine oraz Josh wyglądają na niesamowicie zakochanych, a ich śliczne pięcioletnie bliźniaki biegają 

po zielonym trawniku, krzycząc wesoło. Wkrótce jednak ludzie zaczynają się zastanawiać: dlaczego nie przyjmują 

zaproszeń na grilla? Dlaczego, gdy pukasz do ich drzwi, odprawia cię, zamiast zaprosić do środka? Każda rodzina 

ma swoje tajemnice, a w najgorętszy dzień roku prawda ma wyjść na jaw. Gdy za zamkniętymi drzwiami rozgry-

wa się tragedia, wraz z nadejściem świtu rozlega się wycie syren. Na ulicy Hogarth już nigdy nie będzie tak samo.  

 

 

 23. System : od Lenina do Putina / Grzegorz Braun i Rafał Otoka-Frąckiewicz.- 

Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Komunizm , Polityka , Sowietyzacja , Spisek , Polska , 

Świat , ZSRR , Wywiad dziennikarski 

Sygnatura:  WG-KM/1616/94 

Nowości:  2022-12 

 

Na czym polega skuteczność rosyjskiej propagandy? Jak to możliwe, że przez ostatnich sto lat, Rosja trzyma               

w emocjonalnym szachu wielokrotnie silniejszy od niej pod każdym względem Zachód? O co tak naprawdę cho-

dziło w "konflikcie kubańskim"? Czy faktycznie oś sporu leżała pomiędzy USA i komunistyczną Rosją? Wiele 

wskazuje na to, że do krawędzi globalnej wojny atomowej doprowadził wewnętrzny konflikt Sowietów, w którym 

organy bezpieczeństwa walczyły z wojskiem o przejęcie władzy nad Imperium. Czy Ronald Reagan zajął się spra-

wą polską w trosce o wolność Europy Wschodniej? A może jego radykalna polityka wobec Sowietów była odpo-

wiedzią na strategiczny zwrot Kremla, który porzucił plan ekspansji na Zachód, na rzecz budowy struktur dają-

cych panowanie nad Azją? Czy operacja "Trust" z roku 1921 - polegająca na tworzeniu fikcyjnych organizacji 

antysowieckich, by spacyfikować rosyjską "białą" emigrację na Zachodzie - była "matką wszystkich prowokacji". 

Czy stała się poligonem doświadczalnym kolejnych transformacji aż do czasów współczesnych? Grzegorz Braun, 

w pasjonującej rozmowie z Rafałem Otoką-Frąckiewiczem, brutalnie niszczy mity nagromadzone wokół najważ-

niejszych wydarzeń historycznych ostatnich stu lat. Nie pozostawia żadnych złudzeń, co do faktu, że transformacja 

marksizmu nadal trwa w najlepsze, a historia świata nie dobiegła jeszcze swojego szczęśliwego końca.  
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 24. Św. Szarbel : święty niezwykłych uzdrowień i cudów / Patrizia Cattaneo.- 

Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, copyright 2022. 

(Książka do Słuchania) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Szarbel Makhluf (święty ; 1828-1898) , Eremici , Kult 

świętych , Maronici , Święci i błogosławieni , Uzdrowienia cudowne , Liban , 

Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1617/2 

Nowości:  2022-12 

 

To dzieje się teraz. Na czym polega fenomen tego świętego? Kim był? Jak żył? Aby odpowiedzieć na te pytania, 

trzeba bliżej poznać postać Szarbela i jego radykalny sposób życia. Po jego śmierci nad miejscem, gdzie go pocho-

wano, pojawiło się niezwykłe światło. Ciało pozostało giętkie, nie uległo rozkładowi przez 79 lat i wydzielało 

płyn o cudownych właściwościach. Lekarz, który jako pierwszy badał to zjawisko, nie umiejąc go wytłumaczyć 

przyznał, że jest przekonany o świętości Szarbela i stanowczo dodał, że... "jego wstawiennictwo jest gwarancją 

uzdrowienia". Także dzisiaj jego interwencje są niezwykłe, a cuda jedyne w swoim rodzaju, niemające porówna-

nia z cudami innych świętych.  

 

 

 25. Tajemnice Ewangelii / Edward Stanek.- Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 

copyright 2021. 

(Książka do Słuchania) 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Biblia , Analiza i interpretacja , Komentarz 

Sygnatura:  WG-KM/1635/2 

Nowości:  2022-12 

 

 

Monumentalne wydanie znakomitych komentarzy do Ewangelii autorstwa ks. prof. Edwarda Stańka. Bezcenna 

pozycja, która przez lata służyć będzie jako doskonały przewodnik dla wszystkich pragnących zadbać o własny 

duchowy rozwój. Pomoże ubogacić życie rozważaniem i wcielać w czyn słowa Ewangelii. Słowo Boże, mimo że 

zapisane dwa tysiące lat temu, jest ciągle żywe. Wpływa bowiem na nasze decyzje i pomaga nawiązywać kontakt 

z Bogiem. Dlatego też to wielkie dzieło z Dobrą Nowiną powinno się znaleźć w każdym katolickim domu!  

Ewangelia jest skarbem, jaki Kościół wkłada w ręce każdego wierzącego człowieka. Potraktowanie jej jako konce-

pcji wychowania należy już do tych, którym zależy, by stać się uczniem Jezusa... W naszym pokoleniu właściwie 

nikt nie będzie się mógł wymówić, że nie miał dostępu do Ewangelii. Jej tekst znajduje się prawie w każdym 

domu. Trudno też będzie chrześcijaninowi wyjaśnić, dlaczego za Architekta swego życia nie obrał Chrystusa.  

 

 

 26. Toksyczna pozytywność / Whitney Goodman ; [przekład Agnieszka Kalus].- 

Poznań : Wydawnictwo Filia ; [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Autentyczność (postawa) , Dobrostan psychiczny , 

Myślenie pozytywne , Szczęście , Uczucia , Poradnik 

Sygnatura:  WG-KM/1619/159.9 

Nowości:  2022-12 
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TOKSYCZNA POZYTYWNOŚĆ TO NIE LISTA CYTATÓW. TO MODA NA UŚMIECHY I POZYTYWNE 

MYŚLENIE ZA WSZELK CENĘ, WBREW TEMU, CO CZUJEMY. Masz dość wszechobecnej presji bycia nie-

ustannie szczęśliwym czy porad w stylu "spróbuj znaleźć coś pozytywnego w swojej sytuacji"? Nie możesz już 

patrzeć na memy typu "strefa dobrych wibracji" i "życie jest piękne"? Chcesz po prostu być autentycznym? Ta 

książka jest dla Ciebie! Każdego dnia jesteśmy poddawani presji, aby być pozytywnymi. Nieustannie wmawia się 

nam, że kluczem do szczęścia jest wyzbycie się negatywnych emocji. Nawet w obliczu choroby, straty, rozstania 

czy innych trudności, nie ma miejsca na wyrażanie prawdziwych uczuć. A co, jeśli to właśnie ta wszechobecna 

pozytywność u wielu z nas jest przyczyną niepokoju, przygnębienia czy wypalenia? W tym pokrzepiająco szcze-

rym przewodniku uznana terapeutka Whitney Goodman przybliża najnowsze badania i zestawia je z konkretnymi 

przykładami oraz historiami pacjentów, które ukazują, jak szkodliwa dla nas jest toksyczna pozytywność.  

POZWÓL SOBIE DOŚWIADCZAĆ TEGO, CO CZYNI NAS LUDŹMI - DOBREGO I ZŁEGO.  

 

 

 27. Wizje, proroctwa, przepowiednie : święci, mistycy, prorocy / Aleksandra 

Polewska.- Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, copyright 2021. 

(Książka do Słuchania) 

 

 

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

błogosławieni , Proroctwo (religia) , Przepowiednie , Biografia , Opracowanie 

Sygnatura:  WG-KM/1632/2 

Nowości:  2022-12 

 

 

Słowo stało się Ciałem a liczne proroctwa świętych stawały się historią. W 1930 roku przybyły do Nagasaki ojciec 

Kolbe zakazał budowy japońskiego Niepokalanowa w centrum tamtejszej chrześcijańskiej dzielnicy. Wkrótce 

spadnie tu ognista kula i wszystko zniszczy - wyjaśnił patrząc na wolną parcelę sąsiadującą z katolicką katedrą. 9 

sierpnia 1945 roku we wskazane przez niego miejsce uderzyła bomba atomowa choć jeszcze kilka godzin przed jej 

wybuchem Amerykanie planowali zrzucić ją na miasto Kokura. To zaledwie jedno z wielu pro-roctw które stały 

się historią. O kilkunastu innych opowiada niniejsza książka.  

 

 

 28. Wszyscy jesteśmy dziwni : [opowieści z Coney Island] / Karolina Sulej.- 

[Warszawa] : Fundacja Instytut Reportażu : Audioteka ; [Piaseczno] : Heraclon 

International. Storybox.pl, [2022]. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Cyrk , Inność , Osobliwości , Parki rozrywki , Życie 

codzienne , Coney Island (Nowy Jork ; część miasta) , Reportaż 

Sygnatura:  WG-KM/1636/308 

Nowości:  2022-12 

 

"Szybko, podejdźcie, zaraz zobaczycie coś, czego nie widzieliście na oczy - połykacz ognia, zaklinaczka węży, 

teraz, na żywo!" - tak do freak showu naganiał widzów konferansjer na Coney Island. Coney Island - dzielnica 

Nowego Jorku, gdzie miasto łączy się z oceanem, niegdyś stolica światowej rozrywki, cyrków, wesołych mia-

steczek - to wciąż rezerwuar estetyki, idei, marzeń i lęków, z których jest zbudowana popkultura i nasze człowie-

czeństwo. Jeśli Manhattan to marzenie o doskonale funkcjonującym społeczeństwie, eleganckim w swoich potrze-

bach, Coney Island to wszystko to, co wulgarne, kiczowate i podniecające. "Thrills!" (Dreszcze!) - obiecuje neon. 

To wyspa, która przypomina nam, że życie - płeć, seksualność, konsumpcja - to tylko i aż widowisko. Opowieść            

o Coney - tym realnym i tym wyobrażonym - snują jej mieszkańcy i bywalcy w tym burleskowa tancerka i zawo-

dowa syrena - Bambi the Mermaid, Eduardo Arrocha - poeta z twarzą wytatuowaną w gwiazdy i planety, Oleg 

Roitman czyli Człowiek-Komputer, Pat Muko - nigeryjska księżniczka, która zaklina węże i inni.  
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 29. Żona alchemika / Paulina Kuzawińska.- [Piaseczno] : Heraclon International. 

Storybox.pl ; [Katowice] : w porozumieniu z Wydawnictwem Lira Publishing, 

copyright 2022. 

 

 

Hasła przedmiotowe:  Alchemia , Arystokracja , Dwory , Kobieta , Śmierć 

bliskiej osoby , Tajemnica , Kraków (woj. małopolskie) , Kravaře (Czechy, kraj 

morawsko-śląski) , Praga (Czechy) , Powieść historyczna , Powieść obyczajowa 

                                        Sygnatura:  WG-KM/1624/H  

                                        Nowości:  2022-12 

 

Kiedy młoda i piękna Weronika von Stiber dowiaduje się o śmierci męża, słynnego alchemika, ze wszystkich sił 

pragnie zacząć życie od nowa. Nie jest to jednak łatwe, ponieważ okoliczności jego zgonu pozostają niejasne. 

Młoda wdowa postanawia wyruszyć do Pragi, żeby uzyskać odpowiedzi na dręczące ją pytania. Wówczas w jej 

życiu pojawia się dwóch mężczyzn: pochodzący z Krakowa alchemik Michael Sendivogius oraz tajemniczy 

człowiek w złotej masce. Jaką rolę każdy z nich odegra w życiu Weroniki? Co ukrywał przed nią jej zmarły mąż? 

Paulina Kuzawińska zaprasza do świata, w którym, niczym w alchemicznej fiolce, przenikają się nieposkromione 

męskie ambicje, niełatwa miłość i wielkie tajemnice. Wraz z bohaterami odbędziemy podróż z mrocznego zamku 

Krawarz przez złotą Pragę czasów Rudolfa II Habsburga aż do Krakowa, na dwór Zygmunta III Wazy.  
 
 
 
 
 


