
Samotny wilk 
John Grisham  
 
Sebastian Rudd nie jest typowym prawnikiem. Rolę jego biura pełni kuloodporna 
furgonetka z dostępem do bezprzewodowego internetu, wyposażona w barek, małą 
lodówkę, wygodne skórzane fotele, broń ukrytą w schowku i solidnie uzbrojonego 
kierowcę. Nie ma kancelarii, partnerów, współpracowników i tylko jednego podwładnego, 
który pełni funkcję kierowcy, ochroniarza, urzędnika sądowego i powiernika. Mieszka 
samotnie w małym, ale niezwykle bezpiecznym mieszkaniu na ostatnim piętrze, którego 
głównym meblem jest zabytkowy stół bilardowy. Popija burbona i nosi broń. 
Sebastian broni tych, których inni prawnicy omijają szerokim łukiem. Dlaczego właśnie ich? 

Ponieważ uważa, że każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu, nawet jeśli on sam musi grać nieczysto, by 
osiągnąć ten cel. Równie mocno jak niesprawiedliwości, nie znosi firm ubezpieczeniowych, banków i korporacji. I nie 
ufa władzy, choć w jakimś sensie ją reprezentuje. 
 

Ciemna brama 
Marcin Wolski  
 
W gorący, letni dzień pisarz Jerzy Mirski jedzie do Szczecina z prelekcją dla 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Awaria samochodu przerywa podróż w 
Międzyłące, miasteczku, w którym przed laty w wakacje przygotowywał się do 
występu na festiwalu w Świnoujściu. Odpoczywając w kawiarnianym ogródku, 
dostrzega ubraną w żółtą sukienkę dziewczynkę, łudząco przypominającą jego 
mamę z czasów młodości. Zaintrygowany postawia za nią pobiec, ale trop urywa 
się w ciemnej bramie. Zrezygnowany wraca na rynek, gdzie okazuje się, że… 

cofnął się w czasie. Jest 22 lipca 1969 roku, a Mirski zyskuje niepowtarzalną okazję, żeby jeszcze raz przeżyć 
tamto niezwykle lato, tym razem w roli obserwatora. Czy jego życie to rezultat decyzji, które sam 
podejmował, czy też następstwo manipulacji osób, których nigdy o to nie podejrzewał? 
Powieść o dojrzewaniu, starości, miłości i śmierci wciąga od pierwszych stron. Kilka dni, które stary, 
życiowo przegrany człowiek może ponownie spędzić w czasach swej młodości (i to w momencie, w którym 
jego życie uległo dramatycznej zmianie), pozwala mu dostrzec nieznane prawdy o sobie, swoich kolegach 
i PRL-u. Wolski ten sam, ale bez wielkiej polityki i wątków kryminalnych, za to z fascynującą tajemnicą do 
odkrycia.  

 

 Salon Wiosenny 
György Spiró  
 
Powieść Györgya Spiró (ur. 1946), jednego z najwybitniejszych pisarzy węgierskich, 
dotyczy powstania 1956 roku i jego konsekwencji dla przyszłego kształtu Węgier. Akcja 
obejmuje czas od wybuchu walk w październiku do pierwszomajowego pochodu w 
kolejnym roku. Głównym bohaterem jest przeciętny mężczyzna w średnim wieku, który 
dzięki pewnemu szczęśliwemu zbiegowi okoliczności nie musiał opowiedzieć się po 
żadnej ze stron, jednak wkrótce historia upomniała się o niego. Z dnia na dzień nasz 
bohater popadł w ogromne kłopoty, został wykluczony nie tylko przez kolegów z pracy, 

ale i przyjaciół, pogłębiły się też jego nieporozumienia z żoną, zajętą organizowaniem tytułowego Salonu 
Wiosennego, wielkiej wystawy prac współczesnych węgierskich malarzy i rzeźbiarzy. Zmiana spokojnej małej 
stabilizacji w kafkowski koszmar pokazana jest na tle historycznych, politycznych i społecznych zmian na Węgrzech. 
Występujące w powieści rzeczywiste postaci, faktycznie zaistniałe wydarzenia, prawdziwe życie ówczesnego 
Budapesztu, dopełnione opowieścią o fikcyjnym głównym bohaterze, dają w efekcie niezwykle oryginalny, 
przejmujący i smutny, acz niepozbawiony ironii, obraz tego, co właściwie zdarzyło się wtedy na Węgrzech. 



Wielka Księga Patriotów Polskich 
Andrzej Nowak, Krzysztof Ożóg i inni... 
 
Takiej publikacji w dziejach polskiej książki jeszcze nigdy nie było! Sam pomysł imponuje 
rozmachem: ukazać sylwetki największych Polaków na przestrzeni ponad tysiąca lat, od 
czasów Chrztu Polski w 966 r. aż do trudnych chwil Ojczyzny w połowie 2013 r.  
Bogato ilustrowana (350 ilustracji) monumentalna Księga prezentuje aż 500 postaci 
ujętych w 430 biogramach, napisanych żywo i porywająco w formie literackiej, a nie 
suchej, encyklopedycznej przez szacowne grono aż 51 autorów! Redaktorami całości są 
prof. Andrzej Nowak (UJ), prof. Krzysztof Ożóg (UJ) oraz prezes Leszek Sosnowski (Biały 
Kruk).  

Ta licząca 552 strony publikacja w formacie albumowym (21x28 cm) podzielona została na trzy okresy – 
średniowiecze, wieki XVI-XIX oraz wiek XX i początek obecnego stulecia. To dzieje naszej Ojczyzny pisane żywotami 
jej najdzielniejszych, najzdolniejszych i najofiarniejszych synów oraz córek. Autorem poruszającego swą wymową 
wstępu jest prof. Andrzej Nowak.  
W gronie najbardziej zasłużonych patriotów są nie tylko ci, którzy przelali krew za Ojczyznę, żołnierze, wodzowie, ale 
także naukowcy, krzewiciele polskiej kultury, ekonomiści, sportowcy, podróżnicy, duchowni, artyści, pedagodzy etc. 
 

Pastuszek Chełmońskiego 
Jarosław Marek Rymkiewicz  
 
Nowy tom wierszy Jarosława Marka Rymkiewicza, zatytułowany Pastuszek 
Chełmońskiego, przekracza granicę poetyckiego doświadczenia starości, wyznaczoną 
przez takich mistrzów XX-wiecznej poezji polskiej, jak Czesław Miłosz czy Jarosław 
Iwaszkiewicz. Obaj ci poeci, opierając się na tradycji orficko-chrześcijańskiej, 
wypracowali w późnej starości punkt widzenia, który - mimo różnic - można nazwać 
ponadczasowym i metafizycznym. W świecie poetyckim Jarosława Marka Rymkiewicza 
zamiast serenitè, pogodzenia z przemijaniem i wycofania we własne umieranie, pojawia 
się walka do samego końca, na wskroś cielesna, w której uczestniczy nie tyle „umysł" 
czy „dusza” poety, ile żywe, męskie ciało wraz z jego seksualnością. 

 
 

Śmierć frajerom 
Grzegorz Kalinowski  
 
Powieść łotrzykowska i przygodowo-sensacyjna a zarazem kryminał miejski z elementami 
thrillera, dziejący się w latach 1905–1925. Autor wykorzystał pasjonującą historię miasta, 
świetne wątki polityczne, a także opisał warszawski półświatek okresu międzywojennego. 
Wyjątkowa dbałość o szczegóły historyczne i tło obyczajowe, a także wierność detalom 
i topografii miasta sprawia, że powieść jest wspaniałym przewodnikiem po Warszawie 
początku dwudziestego wieku, tak jak „Lalka” Bolesława Prusa jest swoistym 
przewodnikiem po Warszawie dziewiętnastowiecznej.Tomek Wilmowski, Marek Piegus, 
Cegiełka i Paragon na zawsze pozostali chłopcami, tymczasem Heniek Wcisło z impetem 

ląduje w świecie ciemnych interesów, brudnej polityki, kasiarstwa, bandyterki i mokrej roboty.  
Muniek Staszczyk  
 
Świat przedwojennej Polski pochłania bez reszty. Poznajemy historie, których dziadkowie i pradziadkowie raczej nam 
nie opowiadali: spektakularne akcje włamywaczy, kombinacje gangsterów, sekrety kontrwywiadu. Czekam 
niecierpliwie na kolejny tom!  
Agata Młynarska 



Rodzina czyli transcendencja 
w majtkach 
Fabrice Hadjadj 
 
„Małżeńskie łoże ma większą głębię i moc twórczą (również więcej dramatyzmu) niż 
laboratorium doktora Frankensteina, a stół rodzinny to wytwór techniki potężniejszy niż 
tablet”. (Ze wstępu autora)  
Rodzina - oparta na naturalnych więziach, otwarta na żywioł i tak bardzo daleka od 
pożądanej dziś doskonałości - nie chce podporządkować się regułom wyznaczanym przez 
licznych specjalistów. Fabrice Hadjadj z dużą dozą nienachalnego humoru udowadnia, że 

nie jest ona żadnym archaicznym pomysłem, ale wyjątkowym miejscem, gdzie bez wyrachowania dajemy i 
otrzymujemy dar życia. Kto pragnie świadomie przeżywać swoje powołanie małżeńskie i rodzicielskie, znajdzie w 
książce odpowiedź no to: 
- czym jest rodzina, 
- jaki jest związek pomiędzy ciałem i duchem a inteligencją, 
- co tablet ma wspólnego ze stołem.  
Fabrice Hadjadj prowokuje i gorszy, a jego celne pióro trafia w samo sedno problemu - dzięki temu lektura książki 
jest tak fascynująca! 
 

Głowa. Instrukcja użytkowania 
Czesław Bielecki  
 
„Pokazuję, jak najprościej organizować pracę własnego umysłu dla skutecznego 
działania. Słowem – jak programować samego siebie” – pisze Czesław Bielecki we 
wstępie oryginalnego poradnika, w którym uczy, jak połączyć dwie ważne funkcje 
naszego umysłu: myślenie i działanie. Oprócz krótkich, błyskotliwych, 
syntetycznych tekstów podsuwa Czytelnikowi konkretne ćwiczenia. I kanon 
lektur, od których również zależy nasze myślenie.  
 
"Głowa. Instrukcja użytkowania" jest dla każdego, komu zależy na fachowości, 

rzetelności i rzeczywistych, a nie jedynie pozornych efektach działania. Może dlatego tak chętnie czytana 
jest i przez studentów, i przez inteligentne kobiety, i przez mądrych pracodawców. Kojarzenie, Decyzje, 
Sukcesy i porażki, Skuteczność, Twórczość i organizacja – to zaledwie kilka wybranych tematów tej książki – 
wszystkie teorie potwierdzone zostały przez realne życie, praktykowane przez autora. Nowe wydanie 
"Głowy..." poszerzone zostało o 10 rozdziałów, m.in. o współpracy, odpowiedzialności, intuicji, języku, 
standardach – i stanowi kompendium wiedzy o tym, jak myśleć, by skutecznie działać. 
 
Książkę wzbogacają syntetyczne, dowcipne rysunki Janusza Kapusty. 
Czesław Bielecki – architekt, pisarz, polityk. Autor książek: Wolność w obozie (jako Maciej Poleski), Mały 
konspirator (anonimowo, z Janem K. Kelusem i Urszulą Sikorską), Mały jawniak, Z celi do celi. Listy do żony, 
Gra w miasto, Plan akcji, Socland – Muzeum Komunizmu, Scenarzysta, Jest alternatywa. Członek 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 
 
Janusz Kapusta – światowej sławy grafik, ilustrator, malarz, scenograf teatralny. Odkrywca bryły K-dron. Od 
1981 roku mieszka w Nowym Jorku. Autor książki Plus minus. Podręcznik do myślenia. Jego ilustracje 
publikowane są systematycznie m.in. w „New York Times”, „Washington Post”, „Wall Street Journal”, 
„Globe”, „Graphis”, „Print”, w „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Wyborczej”.  
 
 



Czarna skrzynka 
Michael Connelly  
 
Analiza balistyczna pocisku, będącego dowodem w świeżo popełnionej zbrodni, pozwala 
Harry’emu Boschowi powiązać ją z niewyjaśnionym morderstwem młodej fotoreporterki, 
relacjonującej zamieszki w Los Angeles dwadzieścia lat wcześniej. Detektyw początkowo 
zajmował się tą sprawą, później jednak przejął ją inny wydział i ostatecznie akta trafiły na 
półkę. Nowe dowody wskazują, że śmierć sprzed lat nie była przypadkowym aktem 
przemocy, lecz zaplanowaną zbrodnią, a co więcej – częścią większej intrygi. Harry 
rozpoczyna poszukiwania „czarnej skrzynki” – dowodu, który pomoże mu połączyć obie 
sprawy i złożyć do kupy wszystkie elementy układanki. 

 

Krótka historia siedmiu zabójstw 
Marlon James  
 
Nagroda Bookera 2015! 
Mocny jamajski głos na literackiej mapie świata. 
Rozkołysana muzyką reggae historia zamachu na Boba Marleya. 
 
Ta książka jest jak remake filmu Nierówna walka, w reżyserii Quentina Tarantino, do 
muzyki Boba Marleya, ze scenariuszem Olivera Stone’a i Williama Faulknera, doprawiony 
szczyptą marihuany najlepszego sortu! – tak o Krótkiej historii siedmiu zabójstw Marlona 
Jamesa napisała Michiko Kakutani, najważniejsza recenzentka „The New York Times”, 

umieszczając książkę w czołówce zestawienia 10 najważniejszych powieści roku. 

Jamajka, rok 1976. Siedmiu uzbrojonych w karabiny maszynowe gangsterów szturmuje dom Boba Marley’a. Gwiazda 
reggae przeżyje, ale napastnicy nigdy nie zostaną pojmani… Ten głośny i jednocześnie osnuty tajemnicą zamach to 
punkt wyjścia niezwykłej powieści Marlona Jamesa. W Krótkiej historii siedmiu zabójstw jamajski pisarz odsłania 
kulisy tego ważnego w historii Jamajki zdarzenia, po mistrzowsku przeprowadza nas przez kolejne kręgi 
wtajemniczenia, nie szczędząc wulgaryzmów, nie stroniąc od krwi i przemocy, brutalnie wciąga w świat narkotyków 
i korupcji, sącząc do naszych uszu muzykę reggae i raz po raz dmuchając nam w twarz dymem o charakterystycznym, 
słodkawym zapachu. Obejmująca przeszło trzy dekady, przekraczająca granice kontynentów powieść Jamajczyka jest 
kroniką życia wielu niezapomnianych postaci – dzieci slumsów, baronów narkotykowych, dziennikarzy, prostytutek, 
gangsterów, a nawet agentów CIA. 

Napisana z rozmachem, pomysłowa, ambitna, hipnotyzująca, jedna z najbardziej niezwykłych powieści XXI wieku! Nic 
dziwnego, że decyzję o przyznaniu Krótkiej historii siedmiu zabójstw prestiżowej nagrody Man Booker Prize jury 
podjęło jednomyślnie, w niespełna dwie godziny. Marlon James tym samym zdeklasował m.in. tak głośne tytuły 
ubiegłorocznej selekcji, jak Małe życie Hanyi Yanagihary. Stacja HBO, producent słynnej Gry o tron, już pracuje nad 
serialem będącym ekranizacją książki Jamajczyka. 
 

Dziki łabędź i inne baśnie 
Michael Cunningham  
 
Zbiór bajek pisanych z myślą o współczesnym czytelniku. Królewna zamieniona w żabę 
żyje wprawdzie ze swoim wysoko urodzonym wybawcą długo i szczęśliwie, chowając 
gromadkę pięknych dzieci, miewa jednak napady melancholii, ilekroć przypomina sobie 
„ten moment transcendencji” – gdy książę zdjął z niej pocałunkiem zaklęcie – który nigdy 
się już nie powtórzy. 
 
Dlaczego Piękna poprosiła ojca tylko o białą różę? W jaki sposób zostaje się czarownicą? 
Co się dzieje z królewiczem skazanym na życie z łabędzim skrzydłem zamiast ramienia? 

Kim są współczesny dzielny ołowiany żołnierzyk i baletnica? Co się stało z obciętymi włosami Roszpunki? Jaki los 



czeka bohaterów baśni, gdy wybrzmi "I żyli długo i szczęśliwie"? I czy my sami, znając czarodziejskie formułki, nie 
mielibyśmy ochoty trochę... napsocić? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdują się w niniejszym zbiorze "baśni 
dla dorosłych", które udowadniają uniwersalność i ponadczasowość starych historii, ale pokazują też, co zmyślne, 
dowcipne i utalentowane pióro może wyczarować z od dawna osłuchanych, znanych wszystkim bajek. 
 

Ostatnia arystokratka 
Evžen Boček  
 
Rodzina Kostków powraca z Ameryki do Czech, by przejąć dawną siedzibę rodu – zamek 
Kostka. W zamku zastają dotychczasowych pracowników: kasztelana, ogrodnika oraz 
kucharkę. Jak nowi właściciele poradzą sobie w nowej rzeczywistości? Jak odnajdą się 
w rolach dotychczas nieodgrywanych? 
 
 
 
 

 

Moja Polska - moi Polacy 
Redakcja: Marek Hałub, Matthias Weber, Dieter Bingen  
 

Antologia prezentuje teksty 44 wybitnych osobistości z Niemiec, które poprzez 
doświadczenia prywatne i zawodowe w sposób szczególny związane są z Polską. 
Na podstawie indywidualnych eksploracji i obserwacji kreślą one barwną paletę 
wizerunków kraju nad Wisłą i jego mieszkańców. 
 

 

 

 
 

102 zadania z teorii liczb z pełnymi 
rozwiązaniami krok po kroku... 
Wiesława Regel 
 
Zeszyt 30 BOM poświęcony jest w całości Teorii Liczb. Odświeża nieco zakurzone 
tematy jak: Niedziesiątkowe Systemy Liczenia, Symbol Newtona, Dwumian 
Newtona, Indukcję Matematyczną oraz wiele własności liczb umożliwiających 

dowodzenie twierdzeń o liczbach naturalnych i rzeczywistych. W książce znajduje się wiele przykładowych 
dowodów o liczbach. Omówiona została także Arytmetyka Modularna oraz Kongruencje, które 
wprowadzają czytelnika na wyższy poziom matematyki.  
A może uda Wam się także odkryć, że Teoria Liczb to doskonałe łamigłówki matematyczne... Opracowanie 
skierowane jest do studentów, uczniów szkół średnich oraz do wszystkich zainteresowanych matematyką. 
 



40 przykładów współczesnych zastosowań 
matematyki  
Wiesława Regel 
 

Kolejny zeszyt z serii "Biblioteczka opracowań matematycznych". 
Zeszyt ilustruje i przybliża najważniejsze obszary współczesnych zastosowań 
matematyki. Czy matematyka przydaje się wszystkim, czy tylko niektórym? Wiele 

osób zadaje to pytanie chcąc pozbyć się powiązań z matematyką. Wszędzie jednak dopada nas planowanie, 
odliczanie, naliczanie, odmierzanie itd. Świadczy to o wszechobecności matematyki. A wszystko zaczyna się 
tak niewinnie - po prostu chcemy logicznie myśleć, osiągać lepsze rezultaty i sprawiać aby nasze inwestycje 
były opłacalne. Książka prezentuje główne obszary zastosowań matematyki we współczesnym świecie. 


