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FANTASTYKA 

Eukaliptus i Werbena / Agata Mańczyk 

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. 

Królowa mroku i powietrza/ Cassandra Clare 

Niewinna krew została przelana na podwyższeniu w Sali Narad, świętej twierdzy Nocnych 

Łowców. Po tragicznej śmierci Livii Blackthorn Clave znalazło się na krawędzi wojny 

domowej. Część rodziny Blackthornów udaje się do Los Angeles, by tam szukać źródła 

choroby niosącej zagładę czarownikom. 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. 

Ostatni strażnik Word of WarCraft/ Jeff Grubb 

Początki pradawnego świata Azeroth toną we mgle historii. Ludzkie plemiona żyły w zgodzie 

i harmonii z otaczającymi je najróżniejszymi magicznymi istotami. Jednak przybycie 

demonów Płonącego Legionu pod wodzą Sargerasa – mrocznego boga magii chaosu – 

zakończyło okres pokoju. Teraz smoki, krasnoludy, gobliny, ludzie oraz orkowie – 

rozproszeni po Azeroth – rywalizują ze sobą o dominację. 

Pan ukryte insygnia elfów/ Sandra Regnier 

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? 
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Złodziejka magii/ Lisa Maxwell 

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… 

 
LITERATURA OBYCZAJOWA 

Anka i diabeł stróż/ Nina Majewska – Brown 

Anka jest nieustannie zaskakiwana przez życie i najbliższych. Nie dość, że przeprowadza się 

na znienawidzoną wieś, że nareszcie przeciwstawia się toksycznej szefowej, że w wieku 

czterdziestu lat ma zostać babcią, to w dodatku sama się zakochuje. I nie byłoby w tym nic 

szczególnego, gdyby nie to, że mężczyznę zna tylko z monitora komputera. 

Byle do przodu/ Olga Rudnicka 

Maria marzy o własnej restauracji. O jej prowadzeniu, tak jak o gotowaniu, nie ma pojęcia, 

ale od czego jest kucharz i menedżer? Piotr, jej brat, zarządza centrum urody, choć nie 

odróżnia jogi od fenshui. Pomocy, zwłaszcza finansowej, w spełnieniu tych marzeń 

rodzeństwu udziela ojciec, bogaty przedsiębiorca. 

Dasz radę Nataszo 

 

Randka z Hugo Bosym/ Agnieszka – Lingas – Łoniewska 

Hugo Bosy niemal z dnia na dzień zrezygnował z prowadzenia jednej z najlepszych agencji 

reklamowych w Polsce i przeprowadził się z Warszawy do Wrocławia. Niechętnie mówi 

o swojej przeszłości, ale poznana przypadkiem piękna i nietuzinkowa Jagoda budzi w nim 

dawno zapomniane uczucia jakich nigdy wcześniej nie doświadczył. Choć mężczyzna był 

pewien, że raz na zawsze skończył z miłością, zwariowana, pyskata i zjawiskowa panna 

Borówko mocno zachwiała jego postanowieniem. Ale czy Jagoda na pewno jest wolna? I czy 

Hugo odważy się otworzyć przed nią zranione serce? 

Sekrety Julii/ Anna Płowiec 

Gdy Alicja znajduje listy matki, czuje, że odkrywa historię niezwykłej miłości. Nie wie, że 

gdy rozwikła sekret, odmieni swoje życie raz na zawsze. 
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Słońce też jest gwiazdą/ Nicola Yoon 

Natasha pochodzi z Jamajki, ale od ósmego roku życia mieszka w Nowym Jorku. Tu ma 

swoje życie, chłopaka, przyjaciół… Ale rodzina dziewczyny przebywa w USA nielegalnie 

i wkrótce zostanie deportowana. Natasha jest zrozpaczona i wściekła na ojca, bo to przez 

niego muszą wrócić na Karaiby. Jakby nieszczęść było mało, właśnie zdradził ją chłopak! 

Przyszłość jawi się w czarnych barwach... I wtedy zrządzenie losu, a może przeznaczenie, 

stawia na jej drodze Daniela. Czy można zakochać się w ciągu kilku godzin? Natasha uważa, 

że to niemożliwe… 

Wielka samotność/ Kristin Hannah 

Alaska, 1974. Nieobliczalna. Bezlitosna. Dzika. Dla rodziny w kryzysie jest to ostateczny test 

na przetrwanie. Ernt Allbright, były jeniec wojenny, wraca do domu po wojnie w Wietnamie 

całkowicie. Kiedy traci kolejną pracę, podejmuje impulsywną decyzję: przeniosą się całą 

rodziną na północ, na Alaskę, gdzie będą żyli bez prądu i wody – w ostatniej dzikiej części 

Ameryki. 

 

LITERATURA HISTORYCZNA 

Żołnierze wyklęci – wspomnienia i relacje 

Żołnierze wyklęci – niezłomni bohaterowie 

Powstańcy 

Powstanie Warszawskie 

Powstanie Warszawskie 44 

Powstanie 44 w Komiksie 

Czarna Kawaleria Generała Maczka 

Bitwa Warszawska 

POEZJA 

Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej 

Jana Pawła II 
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Ks. Jana Twardowskiego 

Antologie Poezji Polskiej 

 


