
Tego lata, w Zawrociu 

Kowalewska Hanna 
 
Tego lata, w Zawrociu to powieść o wyprawie w nieznane, w pełną 
tajemnic przeszłość rodzinną. Główna bohaterka, Matylda, mieszkająca 
w miejskim blokowisku, otrzymuje niespodziewanie w spadku po 
nielubianej i mało znanej babce Aleksandrze malowniczo położony dom na 
prowincji. Odkrywa w nim lakoniczne zapiski z życia dziadków, które 
pobudzają jej ciekawość i sprawiają, że czytelnikowi powieść zaczyna się 
jawić jak układanka. Narratorka, krok po kroku, stara się odsłonić 
tajemnice przeszłości. Stary dom wciąga Matyldę w swoje dziwne, 
intrygujące sprawy, wikła w układy rodzinne. W miarę jak poznaje złożone 

relacje między ludźmi związanymi z dziejami domu w Zawrociu, zmienia się sama i inaczej zaczyna patrzeć 
na siebie i swoje życie. Nagrodzona powieść – bogata językowo, poetycka, sugestywna w nastroju, pełna 
trafnie uchwyconych i subtelnie nakreślonych obserwacji – jest jedną z najlepiej napisanych książek 
ostatnich lat. Kontynuacją „Tego lata, w Zawrociu” są powieści: „Góra śpiących węży”, „Maska Arlekina”, 
„Inna wersja życia”. 
 

Znalezione nie kradzione 

Stephen King  
 

Gdy fascynacja literaturą zmienia się w obsesję... 
„Pobudka, geniuszu” – tymi niepokojącymi słowami zaczyna się opowieść 
o psychopatycznym czytelniku, którego literatura popycha do zbrodni. 
Geniuszem jest John Rothstein, autor porównywany z J.D. Salingerem, twórca 
słynnej postaci Jimmy’ego Golda, który jednak od kilku dekad nie wydał żadnej 
książki. Czytelnikiem – Morris Bellamy, wściekły nie tylko o to, że jego ulubiony 
autor przestał publikować nowe powieści, lecz także dlatego, że sprzedał 
nonkonformistyczną postać Jimmy’ego Golda dla zysków z reklam. Morris 
wymierza Rothsteinowi karę najdotkliwszą z możliwych. Zabija go i opróżnia 

jego sejf z gotówki. Kradnie też notesy zawierające co najmniej jedną niewydaną jeszcze powieść z Goldem. 
Morris ukrywa swój skarb, po czym za inne przestępstwo trafia do więzienia. 
Kilka dekad później chłopiec o nazwisku Pete Sauberg znajduje ukryty łup Bellamy’ego. Teraz Bill Hodges, 
Holly Gibney i Jerome Robinson muszą ratować chłopca i jego rodzinę przed mściwym Morrisem, który po 
trzydziestu pięciu latach, ogarnięty jeszcze większym obłędem, wychodzi na wolność. 
 
 

Umarli mają głos. Prawdziwe historie 

Marek Krajewski, Jerzy Kawecki  
• Na tropie polskich morderców. 
• 12 wstrząsających zbrodni. 
• 12 historii mrożących krew w żyłach. 
• 1 stół sekcyjny. 
• Wyjątkowy duet – pisarz bestsellerowych kryminałów i słynny patolog. 

Poznaj krwawą historię współczesnej Polski – zbrodnie w afekcie i szczegółowo 
zaplanowane morderstwa, seksualne dewiacje i rytualne mordy. Obgryziona do 
połowy ręka. Ciemnożółta masa wylewająca się z worka na zwłoki. Larwy 
ścierwicy i fetor rozkładającego się ciała. 

Tak prowadzi się śledztwo w zimnym świetle prosektorium. 
 



Koniec jest moim początkiem 

Tiziano Terzani  
 

Ta pośmiertna książka, przygotowana do druku przez syna autora, jest 
doskonałym sprawdzianem szczerości. To podróż niezmordowanego globtrotera, 
który starał się doprowadzić do końca swoje ostatnie dziennikarskie śledztwo. 
Chciał odnaleźć sens choroby, śmierci, cierpienia. Aby tego dokonać, trzeba było 
wielkiego dziennikarza. Jednego z największych na świecie. 
 
 

 

 

Kuba 

Błaszczykowski Jakub, Domagalik Małgorzata 
 
Autobiografia wielkiej gwiazdy światowego futbolu! 
Obarczony brzemieniem niewyobrażalnej tragedii z dzieciństwa, dotąd 
niechętnie i bardzo rzadko mówił o swojej przeszłości. Teraz po raz pierwszy 
przerywa milczenie i w przejmująco szczerych rozmowach opowiada 
dziennikarce Małgorzacie Domagalik o sobie, o trudnym dzieciństwie, 
o tragicznej śmierci matki, o buncie dorastania i  mozolnym pokonywaniu 
demonów z przeszłości. Dzieli się przemyśleniami, jak radzić sobie 
z przeciwnościami losu,  pokonywaniem stereotypów, jak nie zgubić siebie 
w świecie mediów oraz o blaskach i cieniach piłkarskiego życia. 

W książce o Błaszczykowskim mówią także jego najbliżsi, przyjaciele, piłkarze z BVB, trenerzy: Smuda, 
Fornalik, Nawałka, Beenhakker i Jurgen Klopp. 
 
 

Skąd przychodzimy dokąd zmierzamy  

Żuk Leszek 
 
"Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy" Leszka Żuka to swoista wędrówka przez 
dzieje ludzkości od istoty prymitywnej po czasy współczesne, a nawet rozważania 
o dalszych losach człowieka… Autor zastanawia się przede wszystkim nad istotą 
życia i człowieczeństwa. Pokazuje, jak istotny wpływ na kształtowanie się 
tożsamości człowieka ma religia, filozofia, zabobony oraz eksperymenty naukowe. 
Ideą tej książki jest poszukiwanie sensu istnienia i odpowiedzi na najważniejsze 
pytania dotyczące egzystencji człowieka nurtujące nas od wieków: skąd jesteśmy 
i dokąd zmierzamy? 
Jest to bardzo ciekawa lektura z pogranicza filozofii, antropologii i socjologii. 

Oprócz historycznych faktów autor przytacza wiele przykładów obrazujących takie, a nie inne poczynania 
ludzkości mające wpływ na jej późniejsze losy. 
 
 

 

 

 

 



Był pan w Smoleńsku, kapitanie? 

Philip Kerr 
 
Rok 1943. Bernhard Günther, przekonany o nieuchronnej klęsce III Rzeszy, z coraz 
większym cynizmem i poczuciem bezsilności obserwuje czasy, w których przyszło 
mu żyć. Po szeregu pyrrusowych zwycięstw oraz wielkich klęsk na froncie 
wschodnim potęga Niemiec słabnie, a szansa na wygranie wojny znika całkowicie. 
Wojskowe elity wywodzące się z arystokracji planują pozbycie się Hitlera...  
  Kryminalna fabuła z zapleczem politycznym rozwija się w tle jednej z najbardziej 
makabrycznych zbrodni wojennych, a przyjęty przez Kerra punkt widzenia 
i narracja pozwalają spojrzeć na mord w Katyniu z innej perspektywy. Ani czytelnik, 

ani Bernie Günther nie mierzyli się jeszcze z historią w ten sposób.  
`W sardonicznym spojrzeniu Kerra zawsze znajdzie się miejsce na krzywy uśmiech, nawet w samym środku 
wojennego horroru.` 
Marilyn Stasio, The New York Times Book Review 
`To jedna z inteligentniejszych marek wśród powieści kryminalnych, a jej moralną złożoność widać w całej 
okazałości.` 
The Daily Beast 
 

Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak 

Kamińska Anna 
 
Mówili o niej „Czarownica” — bo gadała ze zwierzętami oraz miała kruka 
terrorystę, który kradł złoto i atakował rowerzystów. Ponad trzydzieści lat żyła 
w drewnianej leśniczówce pośrodku Puszczy Białowieskiej, bez wody i prądu. 
Spała w łóżku z rysiem i mieszkała pod jednym dachem z oswojonym dzikiem. Była 
naukowcem, ekologiem, autorką nagradzanych filmów i słuchowisk radiowych. 
Aktywnie działała na rzecz najstarszego lasu w Europie. Uważała, że należy żyć 
prosto i blisko przyrody. Wśród zwierząt znalazła to, czego nigdy nie doświadczyła 
od ludzi. 

Ostatnia Kossakówna. Córka Jerzego, wnuczka Wojciecha, prawnuczka Juliusza — trzech malarzy 
rozmiłowanych w polskim krajobrazie i historii. Bratanica Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny 
Samozwaniec. Miała być synem i czwartym Kossakiem. Tak jak przodkowie, dźwigać sztalugi i znane 
nazwisko. Wybrała własną drogę… 
Co takiego spotkało ją w Krakowie, że zdecydowała się na ucieczkę? Dlaczego została wydziedziczona? 
Wreszcie — czy w „dziczy” odnalazła szczęście 
"Simona" autorstwa Anny Kamińskiej to fascynujący portret buntowniczej pasjonatki i silnej, nietuzinkowej 
kobiety. Opowieść o bezkompromisowym szukaniu swojego miejsca w świecie i o zrzucaniu ciężaru 
wielkiego nazwiska. Historia upadku starej, artystycznej rodziny oraz tego, jak szara rzeczywistość PRL-u 
wymazywała barwny świat krakowskiej arystokracji. 

 

 

 

 

 

 

 



Batory. Gwiazdy, skandale i miłość na transatlantyku  

Aksamit Bożena 
 
Historia legendarnego polskiego transatlantyku "Batory", który przez 33 lata 
służby był świadkiem wielkich romansów, dramatów, rozstań i szalonych zabaw. 
Pływali na nim Adolf Dymsza, Hanka Ordonówna, Kalina Jędrusik, Arkady Fiedler, 
Wojciech Kossak... Tu kręcono słynnną "Pasażerkę" Andrzeja Munka. Tu 
występował kabaret "Dudek" i zespół "Mazowsze", a filmy puszczał Tomasz 
Raczek. Oto historia najmodniejszego salonu Polski, gdzie błyszczały gwiazdy i 
rozgrywały się wielkie dramaty.  
 
 

 
 

Gaudi. Geniusz z Barcelony 

Gijs Van Hensbergen  
 

Gaudi. Geniusz z Barcelony to barwna i dowcipna ilustrowana biografia artysty 
(1852–1926), a zarazem portret Katalonii, jej życia kulturalnego i politycznego, 
napisana wartko, wnikliwie i ze zrozumieniem.  
„Rzadko się zdarza, aby biografia architekta była tak ludzka i pełna humoru. Udało 
się odtworzyć połączenie żartobliwości i powagi, jakie charakteryzowało 
Gaudiego”, napisał Paul Preston. 
Uwielbiany i czczony przez jednych, znienawidzony przez innych – już w dniu 
swojej śmierci okrzyknięty został geniuszem przez te same gazety, które jeszcze 

niedawno zamieszczały jego karykatury: niezrozumianego, trochę szalonego, ekscentrycznego. 
Antonio Gaudi nie był dobrym uczniem ani studentem. Jednak zwracał uwagę otwartością umysłu 
i zaskakującymi pomysłami. Podczas egzaminu końcowego (na którym przyznano mu tytuł architekta 
głosami większości, a nie jednomyślnie) jego nauczyciel oświadczył: „Panowie, stoimy tutaj dzisiaj przed 
obliczem geniusza lub szaleńca!”. 
 

Różowe strusie pióra 

Krall Hanna 
 
"Jest to książka o tym, co ludzie do mnie pisali i mówili przez pięćdziesiąt lat" - 
wyjaśnia mistrzyni reportażu. Powstało coś w rodzaju niezwykłego, osobistego 
pamiętnika, w którym cytowane zapiski, omówienia rozmów, opinie - przyjaciół, 
znajomych, bohaterów reportaży, wielbicieli twórczości, ale też np. agenta ubecji - 
są punktem wyjścia do opowieści o ludzkich zachowaniach i losach, pełnej refleksji 
nad życiem i stanowiącej oryginalną panoramę czasów ostatniego półwiecza. 
 
 
 

  

 

 

 

 

 



Eskadra. Opowieść o wojnie polsko-sowieckiej 1920 r.  

Janusz Meissner 
 
„Plujący żelazem lotny potwór już zwinął się w nagłym zwrocie przed czołem, 
błysnął złowrogo w słońcu i z rosnącym wciąż szumem i gwizdem pędził tuż blisko 
z powrotem. Na jego grzbiecie stał człowiek i strzelał” – to tylko mały fragment 
jednej z brawurowych szarż powietrznych opisanych w pierwszej powieści kpt. 
Meissnera. Akcja „Eskadry”, bo taki tytuł nosi ta książka, toczy się podczas wojny 
polsko-bolszewickiej. Śmierć jednego z pilotów w rozbitym samolocie i ciężka rana 
dowódcy eskadry pociągną za sobą wiele zmian w życiu porucznika Szyllinga i jego 
kolegów. Czy nowy dowódca zdobędzie zaufanie zgranego zespołu? Któremu 

z ważnych pilotów odda swe serce piękna sanitariuszka? I czy wszyscy szczęśliwie wrócą ze swych 
podniebnych akcji, gdy po nimi rozgrywać się będzie jedna z najważniejszych bitew w naszej historii? 
 

 

Madonna w futrze 

Ali Sabahattin 

"Madonna w futrze" to fascynująca historia miłosna, ale i tragiczna historia 
człowieka nieprzystosowanego do życia w społeczeństwie. 
Lata dwudzieste XX wieku. Młody Turek przyjeżdża na naukę zawodu do Berlina. 
Na wystawie malarstwa wielkie wrażenie wywiera na nim autoportret młodej 
niemieckiej artystki, zadziwiająco podobny do Madonny z obrazu renesansowego 
mistrza. Pewnego dnia poznaje jego autorkę. Tak zaczyna się jedna 
z najpiękniejszych, najbardziej autentycznych historii miłosnych w nowoczesnej 
literaturze tureckiej. 
Wywodzący się z innej kultury, bezstronny obserwator w mistrzowski sposób 
odmalowuje burzliwą atmosferę Niemiec, które liżą powojenne rany.  Udaje mu 

się uchwycić nastroje i rozmowy berlińskiej ulicy, a także stworzyć wyrazistych bohaterów. 
To proza, która oddaje nastrój tamtej epoki równie znakomicie jak utwory Ericha Marii Remarque’a. 
 


