
13 MINUT 
 

Byłam martwa przez 13 minut… teraz 
chcę wiedzieć, dlaczego. 

Nie pamiętam, jak trafiłam do 
lodowatej rzeki, ale wiem jedno: to 

nie był wypadek. 
Podobno przyjaciół trzeba mieć blisko 

siebie, a wrogów jeszcze bliżej, ale 
czasem trudno ich rozróżnić. Moje 

przyjaciółki mnie kochają. Wiem to. 

Autor: Sarah Pinborough 

Wydawca: Prószyński Media 

 

 

ANIELSKA ZIMA 
 
Wyniosła i pewna siebie Kaja pragnęła 

wielkiej miłości i wystawnego życia. 
Jej narzeczony okazał się jednak 

oszustem matrymonialnym, przez 
którego straciła nie tylko pieniądze, 

lecz także naraziła się na śmieszność. 

 

Autor:  Aleksandra Tyl 

Wydawca: Prozami 

 
 
 

 

ARIEL ZNACZY LEW 
 

W okupacyjnym Krakowie młody 
żołnierz Wehrmachtu zakochuje się w 

piętnastoletnim Żydzie – z 
wzajemnością. I choć wydaje się, że 
ten romans nie ma żadnych szans na 

przetrwanie, to siła uczuć 
niejednokrotnie potrafi czynić cuda... 

 

Autor: Andrzej Selerowicz  

Wydawca: Novae Res 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BĄDŹ PRZY MNIE 
ZAWSZE 

 
Laura, świeżo upieczona absolwentka 
psychologii, poznaje chłopaka ze wsi. 

Alek prowadzi odziedziczone po 
rodzicach gospodarstwo rolne. Choć 
pochodzą z dwóch różnych światów, 
wzajemna sympatia bardzo szybko 

przeradza się w głębsze uczucie. 

 

Autor: Agata Przybyłek  

Wydawca: Czwarta Strona 

 

 

 

BARBARA I KRÓL  
 

Historia Barbary Giżanki, pięknej 
mieszczki, która miała być jedynie 

narzędziem w rękach ambitnego rodu 
Mniszchów, a stała się ostatnią 

miłością króla Zygmunta Augusta. 
 

 

Autor: Renata Czarnecka 

Wydawca: Książnica 

 
 

BARRY LYNDON  
 

Redmond Barry z Ballybarry urodził 
się w nobliwej rodzinie, która niestety 

czasy świetności ma już dawno za 
sobą. On sam jednak zdaje się nie 

dopuszczać do siebie tej myśli, 
uważając się za najszlachetniejszego 
młodzieńca w Irlandii, a może nawet 

w całej Europie. 

Autor: W.M. Thackeray 

Wydawca:  Replika 

 

https://www.azymut.pl/mw/?m=105&aid=114689
https://www.azymut.pl/mw/?m=105&p=31155
https://www.azymut.pl/mw/?m=105&aid=57826


KOCHANKA 
 

Trzeci tom sagi o Francesce Giordano. 
Śmiertelnie groźna Francesca 

Giordano, nadworna trucicielka 
Borgiów, powraca by zmierzyć się ze 

starożytną zbrodnią, która może 
zdławić nowatorskie myśli Renesansu 

i pogrążyć świat w wiecznej 
ciemności. 

Autor: Sara Poole   

Wydawca: W.A.B. 

 

 

TRUCIZNA 
 

Początek pełnej tajemnic serii 
historycznej o rodzinie Borgiów. 

W nieznośnym upale lata 1492 roku w 
murach Rzymu, wiecznego miasta, 

budzi się straszliwe zło.  

Autor: Sara Poole   

Wydawca: W.A.B. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZDRADA 

Przed Tudorami byli Borgiowie - 
bardziej gwałtowni i bardziej 
niebezpieczni. Nowy thriller 

historyczny autorki powieści Trucizna, 
okrzykniętej świetną i fascynującą 

lekturą, przedstawia dalsze losy 
intrygującej, pięknej bohaterki 

Franceski Giordano – nadwornej 
specjalistki od trucizn rodziny 

Borgiów. 

Autor: Sara Poole   

Wydawca: W.A.B. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHICAGO W OGNIU 
 

Jako właścicielka cieszącej się renomą 
fabryki zegarów, Mollie Knox wydaje 

się mieć przed sobą świetlaną 
przyszłość. Wszystko zmienia się w 
ciągu jednej nocy, podczas której 

wielki pożar niemal doszczętnie trawi 
jej ukochane miasto. 

 

 

Autor: Elizabeth Camden 

Wydawca: Dreams 

 

 

CHŁOPIEC ZE ŚNIEGU 
 

Rok 1944. Daniel i jego matka, 
Annabel, pozostają w domu w 
spokojnej angielskiej wiosce. 

Tymczasem ojciec chłopca walczy na 
froncie wojny, która choć tak odległa, 

wydaje się otaczać bohaterów ze 
wszystkich stron. 

 

Autor: Chloe Mayer 

Wydawca: Czarna Owca 

 

 
 
 

CIEŃ BESTII 
 

Agentka specjalna FBI Smoky Barrett 
zajmowała się dotąd tropieniem 

seryjnych morderców. Nie miała sobie 
równych do czasu, kiedy szaleniec 

zabił jej męża i córkę, po czym 
brutalnie okaleczył ją, niszcząc w niej 
wolę życia. Smoky straciła wszystko. 

 

Autor: Cody McFadyen 

Wydawca: Filia 

 

 



CIENIE 
 

Nowa powieść Wojciecha Chmielarza, 
laureata nagrody Wielkiego Kalibru. 

 
 
 
 

Autor: Wojciech Chmielarz 

Wydawca: Marginesy 

 

 

CUKIERNIA POD 
AMOREM 

CIASTKO Z WRÓŻBĄ 
 

Pierwsza część drugiej serii „Cukierni 
Pod Amorem”, dalsze losy Hryciów, 

którym los nie oszczędza 
dramatycznych przeżyć. 

 

Autor: Małgorzata Gutowska-

Adamczyk 

Wydawca: Prószyński Media 

 

 

CYNAMONOWE 
DZIEWCZYNY 

W Bielsku-Białej w dziwnych 
okolicznościach ginie policjant, który 

zajmował się sprawą morderstwa 
młodej dziewczyny. Ktoś chciał 
zostawić obok ciała tajemniczą 

wiadomość – różę bez kolców – lecz 
pomylił mieszkania. Czy na pewno był 

to morderca? 

 

Autor: Hanna Greń 

Wydawca: Replika 

 

 

 

CZAROWNICA 
 

Zaginięcie czteroletniej Linnei z 
gospodarstwa koło Fjällbacki 

przypomina tragiczne wydarzenie 
sprzed trzydziestu lat. Z tego samego 

miejsca zginęła wtedy mała 
dziewczynka, której ciało zostało 
wkrótce znalezione w pobliskim 

leśnym jeziorku. 

Autor: Camilla Lackberg 

Wydawca: Czarna Owca 

 

 

CZARY CODZIENNOŚCI 
MAGICZNY WIECZÓR 

Świąteczna kontynuacja 
bestsellerowej serii „Czary 

Codzienności”. Święta Bożego 
Narodzenia zbliżają się wielkimi 
krokami. W małym miasteczku, 
Zmysłowie, trwają gorączkowe 

przygotowania. Prócz tradycyjnej 
świątecznej krzątaniny, Daniela, jedna 

z trzech sióstr Niemirskich, 
przygotowuje się do ślubu. 

Autor: Agnieszka Krawczyk 

Wydawca: Filia 

 

 

CZERWONA ZARAZA 
 

Obiecywali wolność i bezpieczeństwo. 
Zdruzgotany brutalną okupacją Naród 

witał ich z nadzieją i kwiatami. 
Zamiast wybawicieli nadeszli jednak 
bezwzględni zbrodniarze i złoczyńcy. 
Nikt nie mógł czuć się bezpieczny w 

zetknięciu z czerwoną szarańczą. 
Żołdacy Stalina zamordowali dziesiątki 

tysięcy Polaków. 

Autor: Dariusz Kaliński 

Wydawca: Znak 

 

 



DZIECI KARTOGRAFA 
 

Kiedy Sarah Brown, córka 
abolicjonisty Johna Browna, 

uświadamia sobie, że jej talent 
artystyczny może pomóc uratować 
życie niewolnikom uciekającym na 

północ, kreśli zakamuflowane w 
swoich obrazach mapy dla 

wyzwoleńczego ruchu Kolei 
Podziemnej. 

Autor: Sarah McCoy 

Wydawca: Świat Książki 

 

 

DZIEWCZĘTA  
Z AUSCHWITZ 

 
Przejmujące wspomnienia dwunastu 

kobiet, które przeżyły piekło 
niemieckiego nazistowskiego obozu 
zagłady Auschwitz-Birkenau. Książka 

jest efektem rozmów autorki z każdą z 
bohaterek. 

Autor: Sylwia Winnik 

Wydawca: Muza 

 

 

ELŻBIETA II 
 

Wciągająca i skrupulatnie 
przygotowana, oparta na licznych 

wywiadach i nieujawnionych 
dotychczas dokumentach biografia 
Elżbiety II to możliwość wejrzenia w 

duszę i serce ostatniej wielkiej 
monarchii. 

Autor: Sally Bedell Smith 

Wydawca: Dolnośląskie 

 

 

GORZEJ BYĆ (NIE) MOŻE 
 

Kontynuacja przygód sześciu 
zwariowanych przyjaciółek, bohaterek 

książki Mąż potrzebny na już. Życie 
Zosi wydaje się wręcz idealne. Bogata 

dziedziczka nie ma w zwyczaju się 
niczym przejmować. Przyziemne 

problemy zdają się ją omijać szerokim 
łukiem, jednak los, a w zasadzie bliscy 

postanawiają to zmienić. 

Autor: Małgorzata Falkowska 

Wydawca: SBM 

 

 

GWIAZDOZBIÓR 
 

W podwarszawskiej szkole dla 
uzdolnionych uczniów zostaje 

znalezione ciało jednego z 
wychowanków. Wkrótce zostają 
zamordowani kolejni uczniowie 
Fabryki talentów. Sekcja zwłok 

wykazuje u każdego z nich 
postępujące kalectwo, które 

przekreśliłoby ich drogę do sławy. 

Autor: Marta Zaborowska  

Wydawca: Czarna Owca 

 

 

HAREM SULEJMANA 
 

Powiedziano jej, że pierwszym 
prawem haremu jest cisza. Ale 

Hürrem nie zamierzała stracić swojej 
szansy. Ognistowłosa niewolnica z 
kresów Rzeczpospolitej obudziła 

samego diabła, by zdobyć Sulejmana, 
mężczyznę, który mógł mieć wszystkie 

kobiety świata. 

 

Autor:  Colin Falconer  

Rok wydania: 2016 

Wydawca: Między Słowami 

 

 



Źródło informacji i zdjęcia:  www.azymut.pl  

HATSZEPSUT 
 

Opowieść o najpotężniejszej 
władczyni starożytnego świata i 
historia jednego z największych 

i najtragiczniej zakończonych 
romansów w dziejach. 

Autor:   Ewa Kassala 

Rok wydania: 2018 

Wydawca: Sonia Draga 

 

 

HODOWLA PSZCZÓŁ 
Hodowla pszczół to nowoczesny 
podręcznik akademicki, którego 

Autorami są najwybitniejsi polscy 
specjaliści z zakresu pszczelnictwa. 

Przedstawiając najważniejsze 
zagadnienia związane z hodowlą 

pszczół, wykorzystali swoje 
wieloletnie doświadczenie, poparte 

najnowszymi doniesieniami z 
literatury fachowej. 

Autor: Praca zbiorowa 

Wydawca: PWRiL 

 

 

JEDWABNE 
RĘKAWICZKI 

 
Laura wiedzie spokojne życie na 
ostatnim piętrze przedwojennej 
warszawskiej kamienicy, gdzie 

mieszka wraz mężem i córkami. Czuje 
się tam szczęśliwa i bezpieczna, do 

czasu, gdy znajduje na podłodze 
salonu amarantowy koralik ze 

strzępkiem srebrnej nici. 

Autor: Renata Kosin 

Wydawca: Filia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEJ WSZYSTKIE ŚMIERCI 
 

Erwin Cis wymazał z pamięci swoją 
przeszłość. Kiedy pewnego dnia 

podnosi słuchawkę telefonu, 
dowiaduje się, że ktoś dla niego 

ważny pozostawił przesyłkę, po którą 
ma się zgłosić do warszawskiej 

kancelarii prawnej. Nadawcą przesyłki 
jest dawna miłość Erwina, Izabela. 

Autor: Marta Zaborowska 

Wydawca: Czarna seria 

 

 

JUŻ NIKOGO  
NIE SŁYCHAĆ 

 
Listopad 1926 roku. W Poznaniu krążą 

pogłoski o spodziewanej wizycie 
Piłsudskiego. Nad bezpieczeństwem 

Marszałka ma czuwać komisarz 
Antoni Fischer. 

Autor: Ryszard Ćwirlej 

Wydawca: Czwarta Strona 

 

 

O TERRORYSTACH  
W POLSCE 

 
Najsłynniejszy polski antyterrorysta w 

szczerej rozmowie. Najgroźniejsi 
zamachowcy goszczący w Polsce. 

Autorzy: Jerzy Dziewulski, 

Krzysztof Pyzia 

Wydawca: Prószyński Media 

 

 


