KRÓLESTWO
Zaskakująca kontynuacja jednego
z największych bestsellerów ostatnich
lat. Opowieść Ryfki i historia Dawida
układają się w zaskakującą kontynuację
Króla, jednego z największych
bestsellerów ostatnich lat. Chwytająca
za gardło opowieść o wojnie oraz
bezkompromisowe spojrzenie na
oprawców i ofiary. Żydzi, Polacy
i Niemcy. I to najtrudniejsze
wyzwanie… pozostać człowiekiem.

Autor: Szczepan Twardoch
Wydawca: Literackie

KSIĘŻNICZKA POPIOŁU
Księżniczka
Popiołów
stanowi
inteligentną, feministyczną odmianę
tradycyjnej opowieści o upadłej
bohaterce, z mnóstwem dworskich
intryg, miłości i kłamstw na dokładkę.
Historia przeskakuje i wiruje niczym
walcząca mieczem kobieta, a jej ostrze
od początku rzeźbi bohaterów
i nastawia ich przeciwko sobie. Ta
gorąca powieść stanowi zniewalające
stadium złożoności zarówno dobra, zła,
jak i ludzkiej wytrzymałości.

Autor: Laura Sebastian
Wydawca: ZYSK I S-KA

KWIACIARKA
Nigdy nie jest za późno na zmiany.
Judyta kocha swoją pracę wśród
kwiatów. Układanie bukietów to
zajęcie stworzone dla jej artystycznej
duszy. Ale po pracy codzienność nie
wygląda już tak pięknie. Jakie
tajemnice skrywa przeszłość Judyty?
Czy opiekuńczy Szymon da jej poczucie
bezpieczeństwa i szczęście, na które
tak długo czekała?

Autor: Anna Kasiuk
Wydawca: Czwarta strona

ŁOWCA POSAGÓW
Sisi, cesarzowa Austrii to ktoś, kogo
pragnie każdy mężczyzna i komu
zazdrości każda kobieta. Piękna,
wysportowana i inteligentna Sisi ma
wszystko – z wyjątkiem szczęścia. Jest
znudzona ogłupiającą etykietą na
dworze Habsburgów i swoim znacznie
starszym, sumiennym, lecz mało
ekscytującym
mężem.
Pełny
namiętności i dramatyzmu Łowca
posagów opowiada prawdziwą historię
XIX-wiecznej Królowej Serc i kapitana
kawalerii, historię o walce między
miłością a obowiązkiem.

Autor: Daisy Goodwin
Wydawca: Marginesy

OWOC GRANATU.
KRAINA SNÓW
Oparta na faktach historia tułaczy
wojennych, którzy na obczyźnie
próbowali na nowo zbudować swoje
życie..
Kraina snów to opowieść o sile miłości
oraz człowieczeństwie nieznającym
podziałów religijnych czy narodowych.

Autor: Maria Paszyńska
Wydawca: Książnica

PISARKA
Oto historia Pisarki, która spośród
tysięcy słów wybiera te najpiękniejsze,
by je splatać w niezapomniane historie.
To również opowieść o dwojgu
młodych
ludziach
–
Weronice
i Wiktorze – którzy mają tylko siebie,
pragną
jedynie
poczucia
bezpieczeństwa i prawa do miłości. Czy
mogą zwyciężyć w nierównej walce
z losem?

Autor: Katarzyna Michalak
Wydawnictwo: Wydawnictwo
Mazowieckie

RODZANICE
"Rodzanice" to dziesiąty tom sagi
kryminalnej o policjantach z Lipowa.
Opowieści o Lipowie łączą w sobie
elementy klasycznego
kryminału
I
powieści
obyczajowej
z
rozbudowanym
wątkiem
psychologicznym. Porównywane są do
książek Agathy Christie i powieści
szwedzkiej królowej gatunku, Camilli
Läckberg.

Autor: Katarzyna Puzyńska
Wydawnictwo: Prószyński
Media

Z KAŻDYM ODDECHEM
Gdy ścieżki dwojga obcych sobie ludzi
niespodziewanie się krzyżują, wybucha
pomiędzy nimi żarliwe uczucie.
Wkrótce oboje staną przed trudnym
wyborem: oddać się miłości czy spełnić
obowiązek wobec rodziny? Posłuchać
głosu serca czy rozsądku?

Autor: Nicholas Sparks
Wydawnictwo: ALBATROS

BECOMING. MOJA
HISTORIA
Światowy
bestseller
osobiste
wspomnienia najbardziej lubianej
pierwszej damy Stanów Zjednoczonych
Michelle
Obama
opisuje
doświadczenia, które ją ukształtowały
– od dzieciństwa w południowym
Chicago, przez lata pracy na
kierowniczym
stanowisku,
kiedy
godziła macierzyństwo z karierą, aż do
czasu spędzonego w najsłynniejszym
domu świata. Pisząc z niebywałą
szczerością, odwagą i humorem,
odkrywa
kulisy
swojego
życia
rodzinnego.

Autor: Michelle Obama
Wydawnictwo: Agora

MÓW WŁASNYM
GŁOSEM 50 LEKCJI JAK
GŁOSIĆ SWOJĄ
PRAWDĘ
Autor: Regina Brett
Mów własnym głosem to 50
porywających lekcji o tym, jaką siłę
mają słowa – nie milczenie; o tym, że
nawet jeśli trudno zmierzyć się
z prawdą, to tylko w ten sposób
staniemy się wolni. Odkryj swoją
prawdę, wytrwale za nią podążaj i nie
wahaj się nią dzielić – oto przesłanie
nowej książki Reginy Brett.

Wydawnictwo: Insignis Media

NIEZNISZCZALNY
NIESAMOWITA
HISTORIA ROBERTA
KUBICY
„Temat na scenariusz”, „Jeśli wróci,
będzie z tego piękny film” – twierdzili
dziennikarze i fani Roberta Kubicy, gdy
Polak zabiegał o fotel w królowej
sportów
motorowych,
walcząc
o historyczny powrót do Formuły 1.
Jego kariera jest pełna momentów,
w których w kluczowych chwilach robił
coś niewyobrażalnego – pokazujących
nie tylko, jakim jest sportowcem, ale
przede wszystkim – jakim człowiekiem.

Autor: Cezary Gutowski,
Aldona Marciniak
Wydawnictwo: Axel Springer

TAJEMNICE KOREI
PÓŁNOCNEJ
Większości ludzi Korea Północna
kojarzy się z reżimem politycznym,
prześladowaniami i kultem przywódcy
kraju, Kim Dzong Una. Książka ta to
kopalnia ciekawych informacji na
temat współczesnego życia w tym
kraju.

Autor: Daniel Tudor
Wydawnictwo: W.A.B.

TOPR. ŻEBY INNI MOGLI
PRZEŻYĆ
Jak dalece ratownicy ryzykują własne
życie? Co ich motywuje? Co
denerwuje? Jak się szkolą? Co umieją?
Ta książka jest pierwszą tego typu
pozycją w Polsce. Nikomu do tej pory
nie udało się skłonić ratowników do
opowieści o trudach ich pracy. O ich
sukcesach, porażkach, wątpliwościach
oraz bohaterskiej niezłomności.

Autor: Beata Sabała- Zielińska
Wydawnictwo: Prószyński
Media

DZIENNIK CWANIACZKA
JAK PO LODZIE
Zima
zaskoczyła
drogowców…
i nauczycieli! Gimnazjum Grega zostaje
zamknięte do odwołania z powodu
śnieżycy, a sąsiedztwo Heffleyów
zmienia się w pole bitwy (oczywiście
bitwy na śnieżki). Powstają fronty,
sojusze, strefy wpływów i skrytobójcze
spiski. A Greg i Rowley? No cóż, próbują
nie dać się zwariować, gdy cały świat
wokół ogarnia białe szaleństwo.

Autor: Jeff Kinney
Wydawnictwo: Nasza
Księgarnia

DZIEWCZYNKA KTÓRA
WYPIŁA KSIĘŻYC
Bestseller „New York Timesa”,
nagrodzony prestiżowym Medalem
Johna Newbery’ego za wybitny wkład
w amerykańską literaturę dziecięcą.
Przepięknie napisana fantazja o
dziewczynce,
która
otrzymuje
niezwykłe magiczne moce, po tym, jak
wiedźma Xan karmi ją blaskiem
księżyca.

Autor: Kelly Barnhill
Wydawnictwo: Literackie

MIASTECZKO PERFECT
Witaj w Miasteczku Perfekt!
Tutaj każdy jest schludny, porządny
i perfekcyjnie grzeczny przez cały rok.
Tutaj każdy musi nosić okulary, żeby
nie oślepnąć… To dlatego Violet nie
miała
najmniejszej
ochoty
przeprowadzać się do Perfect.
Dziewczynka jednak szybko odkrywa,
że w mieście dzieje się coś dziwnego…
Niezapomniana, ekscytująca i zabawna
opowieść z dreszczykiem. Jeśli szukasz
historii magicznej od początku do
końca, „Miasteczko Perfect” jest dla
Ciebie!

Autor: Helena Duggan
Wydawnictwo: Zielona Sowa

O CZYM SZUMIĄ
DRZEWA
Hej, leśny odkrywco!
Jeśli kochasz las i fascynują cię jego
tajemnice, wejdź tam ze mną i nadstaw
uszu,
a liściaści przyjaciele odpowiedzą ci na
wiele ciekawych pytań.

Autor: Peter Wohlleben
Wydawnictwo: Otwarte

RODZINA WAFELKÓW.
PORADY NA DZIECIĘCE
SPRAWY
W domu z różowymi drzwiami mieszka
sympatyczna rodzina Wafelków mama, tata, Lusia, Filip, kot i pies.
Zajrzyj do nich. Poprzez zabawne
opowiadanka
i
humorystyczne
kolorowe ilustracje dziecko dowiaduje
się i przyswaja mnóstwo wiedzy,
wartości i przydatnych w życiu
umiejętności.

Autor: Joanna Krzyżanek
Wydawnictwo: Centrum
Edukacji Dziecięcej

TOMEK ŁEBSKI TOM 13
JAZDA BEZ TRZYMANKI
Totalnie łebska i przebojowa seria!
„Tomek Łebski. Jazda bez trzymanki
(prawie)” to już trzynasta część
zabawnych
szkolnych
perypetii
tytułowego bohatera. Bestsellerowa
seria „Tomek Łebski” to idealna
propozycja dla każdego dziecka, które
ciężko zagonić do czytania! Zabawne
historie opowiedziane z perspektywy
jedenastoletniego chłopca z pewnością
zaciekawią
niejednego
młodego
czytelnika.

Autor: Liz Pichon
Wydawnictwo: Zielona Sowa

ZWIADOWCY 14
POJEDYNEK W
ARALUENIE
Król Duncan i jego córka, księżniczka
Kasandra, są uwięzieni w południowej
wieży zamku Araluen.
Daleko na północy niewielki oddział Sir
Horace’a oraz dowódca Korpusu
Zwiadowców Gilan tkwią w starym
forcie
oblężonym
przez
Klan
Czerwonego Lisa.Młoda zwiadowczyni
Maddie musi dotrzeć do drużyny Czapli
i przekonać jej przywódcę Hala, by
ruszyli
na
pomoc
Horace’owi
i Gilanowi.

Autor: John Flanagan
Wydawnictwo: Jaguar

