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Nowości 

Fantastyka !!!  

Zapraszam do czytania !!!  

1. „Eukaliptus i Werbena” – Mańczyk Agata – Rok 2013. Nina Huczmiran przyjeżdża 

do Warszawy. Tułanie się po Europie nie przyniosło zapomnienia ani nie ukoiło bólu, 

czas więc zmierzyć się z demonami przeszłości i spróbować wrócić na łono rodziny. 

Rok 1963. Daria Huczmiran czuje się najszczęśliwszą kobietą na świecie. Właśnie 

przyjęła oświadczyny tego jedynego, ma głowę pełną planów i marzeń. Jednak babka 

i matka inaczej zaplanowały jej przyszłość. 

Rok 1890. Linda Huczmiran jest w ciąży. Porzucona przez ukochanego, nieznajdująca 

oparcia w najbliższych zrobi wszystko, żeby uratować swe nienarodzone dziecko. 

Nawet jeśli będzie musiała prosić o pomoc największego wroga.  

„Huczmiranki” to porywająca saga rozgrywająca się w Warszawie na przestrzeni 

ponad stu lat. Książka pełna rodzinnych tajemnic, skrywanych pragnień, wielkich 

namiętności. 

2. „Królowa mroku i powietrza” – Clare Cassandra – Tymczasem Julian i Emma 

desperacko usiłują zapomnieć o swojej zakazanej miłości i wyruszają z niebezpieczną 

misją do krainy Faerie, by odzyskać Czarną Księgę Umarłych. Na Dworach odkryją 

tajemnicę, która może obalić w gruzy świat Nocnych Łowców i otworzyć mroczną 

drogę w przyszłość, jakiej nikt sobie nawet nie wyobrażał. Wyścig z czasem trwa. 

Emma i Julian muszą ocalić świat Nocnych Łowców, zanim zabójcza moc klątwy 

parabatai zniszczy ich samych i wszystkich, których kochają. 

3. „Dziedzictwo Kopernika – Zakazany kamień” – Tony Abbot – Dziedzictwo 

Kopernika to czteroczęściowa seria książek przygodowych o przyjaciołach, którzy 

wyruszają w pełną niebezpieczeństw i zagadek podróż. Wyde, Darell, Lily i Becca, 

aby ocalić świat, muszą jako pierwsi odnaleźć tytułowe Dziedzictwo i jego dwanaście 

artefaktów. 

4. „Tajemnicza moneta. Niezwyczajni” – Bell Jennifer – Kiedy babcia zostaje 

przewieziona do szpitala, jej wnuki, Ivy Sparrow i jej irytujący starszy brat Seb nawet 

nie przeczuwają, co ich czeka. Po powrocie ze szpitala zastają splądrowany dom – 

a tajemnicze pióro pisze złowieszczą wiadomość na ścianie w kuchni.  
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Na scenę wkracza osobliwy policjant, zdeterminowany, by chwytać złoczyńców... za 

pomocą szczotki toaletowej. Ivy i Seb uciekają – tylko po to, by znaleźć się 

w zupełnie niecodziennym świecie, w którym zwykłe przedmioty zyskują magiczną 

i niesamowitą moc. Siły zła zbliżają się szybko, a Ivy i Seb muszą dotrzeć do dna 

rodzinnego sekretu... zanim będzie za późno. 

5. „Siostra, bestia, szpieg” – Kileen Matt – Lato roku 1939. Dla Żydów dobry moment 

na opuszczenie Berlina już dawno minął. Po tragicznej w skutkach próbie ucieczki 

piętnastoletnia Sara – sprytna i impulsywna gimnastyczka – zostaje sama jak palec. 

Ale gdy już się wydaje, że szczęście ją opuściło, los stawia na jej drodze brytyjskiego 

szpiega, a ten składa jej propozycję nie do odrzucenia. Jeśli Sara pomoże mu 

w pewnej niebezpiecznej misji, on wywiezie ją z Niemiec. Dziewczyna przyjmuje 

więc fałszywą tożsamość, wstępuje do elitarnej szkoły dla córek nazistów 

i rozpoczyna grę o wszystko. 

Sara odgrywała w życiu wiele ról. Była posłuszną córką. Utalentowaną gimnastyczką. 

Prześladowaną Żydówką. Teraz jednak musi stać się tym, czego nienawidzi 

najbardziej. Bo jedyną szansą, by przeżyć, jest stać się bestią jak inni. 

6. „Eragon. Najstarszy” – Chritopher Paolini – Zaledwie kilka dni temu Eragon i jego 

smoczyca Saphira ocalili kryjówkę buntowników przed atakiem wojsk króla 

Galbatorixa, okrutnego władcy imperium. Teraz muszą udać się do Ellesmery, krainy 

elfów, gdzie Eragona czeka dalsze szkolenie. Musi nauczyć się jeszcze lepiej władać 

bronią Smoczych Jeźdźców: mieczem i magią. Wyrusza zatem w najważniejszą 

podróż swego życia, poznaje nowe cudowne miejsca i nowych kompanów, przeżywa 

nowe przygody. 

7. „Pawie piórko” – Woodfine Katherine – Do Londynu zawitało Boże Narodzenie. 

Ale Sophie i Lil nie spędzą mile świątecznego czasu. Gdy na światło dzienne wyjdą 

mroczne tajemnice Winter Hall, nasze nieustraszone bohaterki staną wobec zagadki 

jeszcze bardziej zaskakującej niż dotychczasowe! Czy z pomocą przyjaciół uda im się 

na czas odkryć prawdę i udaremnić przerażający spisek? 

8. „Wtajemniczeni. Nie wszystko złoto co złote” – Suwalska Dorota” – Grupa 

nastolatków spędza wakacje w poniemieckim domu w dawnych Prusach Książęcych. 

W planach jest aktywne lato na rowerach i kajakach, a dodatkowo mama Maksa, która 

pisze o Bursztynowej Komnacie, ma nadzieję zebrać dokumentację w tej sprawie, co 

oznacza, że będzie ciągać młodzież po zabytkowych obiektach. Na letnisku gości 
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czekają spartańskie warunki, ponieważ gospodarze nie skończyli remontu. Uwagę 

przyjaciół przyciąga wisząca w salonie mapa nie-wiadomo-czego z wizerunkiem 

konia (a może kury?) oraz tajemniczym hasłem zapisanym kurrentą. Tymczasem 

w okolicy pojawiają się podejrzane typy, nudne wakacje nabierają tempa, 

a drogocenny skarb znajduje się bliżej, niż ktokolwiek podejrzewał… 

Wciągająca fabuła, tajemnica z przeszłości, pierwsza miłość, a do tego szereg 

wplecionych w treść ciekawostek, między innymi o historii Warmii, drugiej wojny 

światowej, Akcji Wisła, skarbach rabowanych przez Niemców czy Bursztynowej 

Komnacie. 

9. „Śledztwa Panny Rose” – Janine Beacham – Rose Raventhorpe mieszka w Yorke, 

jest córką lorda Fryderyka i lady Konstancji Baron z Yorkesborough. W sąsiedztwie 

dochodzi do serii zabójstw, a ofiarami są zawsze kamerdynerzy. Kiedy ukochany lokaj 

Rose, Argyle, zostaje zamordowany, Rose postanawia odkryć tożsamość sprawcy. 

Dochodzenie prowadzi ją w podróż do świata ukrytego w podziemnej sieci labiryntów 

pod ulicami Yorku. Poznaje świat rabusiów, pojedynkujących się lokajów 

i ekstrawaganckich magików. Poznaje ekscentryczną grupę Strażników Yorku. Czy 

uda jej się prowadzić śledztwo w tym niebezpiecznym, nieznanym jej środowisku 

i odkryć, kto stoi za sprawą zabójstwa Argyle’a? 

10. „Ostatnie dzieciaki na ziemi” – Max Brailer – Odkąd nad miastem zapanowała 

apokalipsa potworów, Jack Sullivan, zwyczajny trzynastolatek, mieszka w swoim 

domku na drzewie, którego bronią katapulty i fosa, nie wspominając o grach wideo 

i niekończącej się dostawie ciasteczek i lemoniady, Oreo i Mountain Dew, które 

przynosi z opuszczonych sklepów. Jednak w pojedynkę Jack nie ma szans przeciwko 

bandom żywych trupów, Skrzydlatym Bydlakom, Winostworom i Buldożerom, a już 

na pewno nie poradzi sobie z okropnym, inteligentnym potworem, znanym jedynie 

jako Blarg. Jack tworzy więc drużynę, którą tworzą: Quint - jego nieco ciamajdowaty 

najlepszy kumpel, Dirk - były łobuz i postrach gimnazjum, Rover – domowy, dobry 

potwór, no i June – obiekt jego westchnień. Z ich pomocą Jack zamierza pokonać 

Blarga, zdobyć najważniejszą Sprawność Pogromcy Apokalipsy i przestać wreszcie 

być zwyczajnym nastolatkiem! Czy mu się to uda? 

11.  „Tajemnica nocnego pociągu”  - Sylvia Bishop – Jedna mała dziewczynka – jedna 

wielka przygoda!  

Kiedy Max zostaje wysłana do Istambułu do swojej nudnej ciotki Elodie, nie 

spodziewa się, że przemierzając Europę pociągiem, zostanie wciągnięta 
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w przyprawiającą o dreszcze przygodę. Gdy tajemniczy diament znika, Max musi 

odnaleźć się w świecie przemytników, złodziei i tajniaków.  

Czy odkryje, kto tak naprawdę ukradł diament, zanim pociąg dotrze do Istambułu? 

Być może odpowiedź na to pytanie kryje się bliżej, niż jej się wydaje… 

12. „Supercepcja. Początek” – Katarzyna Gacek – A gdybyście mogli usłyszeć, jak bije 

serce wiewiórki w parku? Albo bezszelestnie wspiąć się po gładkiej metalowej 

ścianie? A może wytropić dowolną osobę na podstawie... jej drugiego śniadania?  

Julka, Klara i Tymon poznają się przez przypadek, jednak jest coś, co ich łączy: 

wszyscy mają pewien tajemniczy dar. Sprawia on, że mogą dokonywać niemożliwego, 

ale i sprowadza na nich mnóstwo kłopotów. Być zwyczajnym nastolatkiem 

z niezwykłymi zdolnościami – to nie takie proste, jak się wydaje! Na dodatek kiedy 

wychodzi na jaw, że oszuści planują zagarnąć dom Julki, cała trójka musi wykorzystać 

swoje moce, by uratować rodzinę dziewczynki przed bankructwem. I przy okazji – nie 

dać się zdemaskować! 

13. „Złodziejka magii” – Maxwell Lisa - Kontynuacja powieści "Ostatni Mag".  

Esta straciła rodziców. Ukradziono jej życie. A wszystko, co wiedziała o magii, 

okazało się kłamstwem. Sądziła, że Księga Tajemnic skrywa klucz do wyzwolenia 

Maginów spod terroru Zakonu. Tymczasem okazała się źródłem śmiertelnego 

zagrożenia. Teraz potężną moc Księgi nosi w sobie Harte, towarzysz Esty. Aby 

okiełznać złowrogą siłę, muszą odnaleźć cztery bezcenne artefakty – prastare 

kamienie, rozsiane po całym kontynencie. To prawdziwe wyzwanie, bo świat poza 

Nowym Jorkiem jest zupełnie inny, niż się tego spodziewali… 

14. „Ukryte insygnia króla Elfów” – Regnier Sandra – Felicity ma coraz wiecej 

proroczych wizji i snów. Napięcie między zwaśnionymi królestwami smoków i elfów 

rośnie bezustannie. Czy zagubione królewskie insygnia wreszcie się odnajdą? Komu 

można będzie zaufać, a kogo należy się wystrzegać i bać? Czy Felicity i Lee będą 

razem? 

15. „104 piętrowy domek na drzewie” – Griffits Andy – Andy i Terry mieszkają 

w stuczteropiętrowym domku na drzewie (mieli dziewięćdziesięciojednopiętrowy, ale 

się rozbudowali). A ten domek jest najfajniejszy na świecie! Znajdziecie tu między 

innymi: sklep Skąpego Szczypana Wszystko za dwa dolary, salon Szczupaka Szpanera 

Wszystko za dwa miliony dolarów, piętro głupich kapeluszy, niekończące się schody, 

sto niedźwiedzi, łąkę pełną kaczeńców, ptaszeńców i pomyleńców, pokój głębokich 

rozważań oraz Żartopis 2000™. No, na co czekacie? Właźcie! 
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16. „Trefny tatuś” – Walliams David – Ojców można spotkać we wszystkich kształtach 

i rozmiarach. Zdarzają się grubi i chudzi, wysocy i niscy. Bywają też hałaśliwi lub 

spokojni. Ale są również tacy, którzy zadają się z typami spod ciemnej gwiazdy… 

I właśnie o tym jest ta historia. 

17. „Ostatni strażnik. Warcraft” – Grubb Jeff - Spowity mgłą prehistorii świat Azeroth 

był miejscem, w którym panował pokój. Ludzkie plemiona i magiczne istoty żyły w 

zgodzie i harmonii. Tak było aż do czasów, kiedy zawitały tam demony Płonącego 

Legionu i jego twórcy Sargerasa – mrocznego boga magii chaosu. Teraz smoki, 

krasnoludy, gobliny, ludzie oraz orki i ich rozproszone po Azeroth królestwa 

rywalizują ze sobą o dominację. 


