
 

Zapraszam do wypożyczeń nowych książek zakupionych w ramach NPRCz. Jest ich 

coraz więcej. Wkrótce lista zakupionych książek. Oto krótki opis niektórych z nich. 

 
 

Miłość, która przełamała świat  

Zaryzykować przyszłość, zanurkować w nieznane i zdobyć wymarzoną miłość. 

 

Natalie spędza lato w swoim rodzinnym miasteczku w Kentucky. To ostatnie tak leniwe wakacje 

przed rozpoczęciem studiów. Dzień za dniem toczy się bez żadnych ciekawych wydarzeń, dopóki 

dziewczyna nie zacznie obserwować dziwnych rzeczy. Zielone drzwi do jej pokoju nagle stają się 

czerwone, znika ogród, który rozciągał się obok przedszkola. W miejscu miasteczka znikąd 

pojawiają się wzgórza. Natalie czuje, że dzieje się coś niepokojącego. Wtedy odwiedzą ją 

sympatyczna, ale tajemnicza postać, która ostrzega: "masz tylko trzy miesiące, aby go uratować". 

Następnej nocy Natalie spotyka na boisku szkolnym pięknego chłopca imieniem Beau, a czas i 

przestrzeń przestają dla niej istnieć. Istnieją tylko Natalie i Beau... 

 

Przepiękna opowieść o słodko-gorzkim końcu dzieciństwa, gdy marzymy nie tylko o naszej 

przyszłości, lecz także o tysiącach dróg, którymi nie odważyliśmy się podążyć. 

 

 

Ta dziewczyna  

Trzeci i ostatni tom serii Pułapka uczuć, którą Colleen Hoover podbiła serca czytelników 

 

Pełna miłości, pasji i poezji historia Layken i Willa znajdzie wreszcie swój szczęśliwy finał. Po dwóch 

latach znajomości, obfitującej zarówno we wzloty, jak i upadki, wciąż zakochani w sobie do 

szaleństwa, biorą ślub. Ich droga do ołtarza zdecydowanie nie była usłana różami. Miłość pomogła 

im jednak przetrwać wszystkie przeciwności losu. Teraz, po ślubie, mają wreszcie czas dla siebie i 

mogą we dwoje cieszyć się wymarzonym `weekendem miodowym`. To dla nich również okazja do 

wspomnień. Layken chce wiedzieć o swoim mężu wszystko. Także to, jak ich znajomość, również 

jej trudne początki, wygląda z jego perspektywy. A Will? Will, jak na dobrego męża przystało, 

spełnia życzenie żony. I nie ukrywa niczego. 



 

 

 

   

 Zmierzch  

Siedemnastoletnia Isabella Swan przeprowadza się ze słonecznego Phoenix do ponurego 

miasteczka Forks w deszczowym stanie Waszyngto , aby zamieszkać wraz ze swoim ojcem Charliem, 

komendantem miejscowej policji. Decyduje się na to, ponieważ jej matka Renée po raz drugi wyszła 
za mąż i chciałaby móc podróżować ze swoim nowym mężem Philem. Mimo iż w Phoenix Bella 

nigdy nie miała zbyt wielu przyjaciół ani zbytniego powodzenia, w Forks przykuwa uwagę większości 

uczniów i szybko zaprzyjaźnia się z niektórymi. 

Zmierzch jest idealną sagą dla nastolatek, kochających fantastyczne romanse. Przystojny wampir 
Edward, który jest skazany na wygląd 17latka zakochuje się w szarej myszce-Belli. Cała ta powieść 

wybiła się nadzwyczajną sławą, przy okazji ponownie promując wampiry. Wszelkie mroczne istoty i 

zdarzenia stały się nagłówkami mody, a młodzież na całym świecie oszalała za tego typu wątkami. 
Niejedna dziewczyna i kobieta pewnie rozmarzała o Edwardzie, czy Jacobie. Silny mężczyzna...a 

raczej stwór, przy którym można się czuć bezpiecznie...ale tylko jeśli to prawdziwa miłość. 

Prawdziwym wyróżnieniem jest skraść serce mrocznej istocie, która pociąga znaczną część kobiet. 
Bella miała szczęście, mimo tych wszystkich problemów, z którymi musiała się zmagać, aby mogła 

zostać u boku Edwarda. Gorący wampirzy chłopak - Edward, seksowny przyjaciel wilkołak - Jacob i 

nieśmiała ludzka dziewczyna -Bella. Romans czytany z wypiekami na twarzy, który jeszcze długo 

będzie komentowany pozostawiając po sobie gromki ślad. Historia urzeka nie tylko swoją prostotą, ale 
przede wszystkim nierealnością.  

 
  

Kochanek damy z gronostajem  

Powieść sensacyjna, w której fikcja literacka łączy się z historią. Główny bohater, konserwator 

zabytków, zauroczony "Damą z gronostajem" Leonarda da Vinci, chce napisać o niej książkę. 

Zamiast tego podejmuje nieudaną próbę kradzieży portretu z muzeum. W tej historii, jak to w 

życiu, nie wszystko kończy się dobrze i nie każdą zbrodnię spotyka kara. 



 
 

Kosogłos, Igrzyska śmierci Tom 3   

Katniss Everdeen wraz z matką i siostrą mieszka w Trzynastce - legendarnym podziemnym 

dystrykcie, który wbrew kłamliwej propagandzie Kapitolu przetrwał, a co więcej, szykuje się do 

rozprawy z dyktatorską władzą. 

Katniss mimo początkowej niechęci, wykończona psychicznie i fizycznie ciężkimi przeżyciami na 

arenie, zgadza się zostać Kosogłosem - symbolem oporu przeciw kapitolińskiemu tyranowi. 

 

 

 
 

Pamiętnik narkomanki   

Książka napisana została przede wszystkim ku przestrodze. Ukazuje jakie piekło niesie za 

sobą narkomania. Jest to książka drastyczna lecz w zagrożeniu jakie niesie za sobą narkomania 

potrzebna. Książkę polecam młodym ludziom, rodzicom i nauczycielom, mimo iż została wydana po 

raz pierwszy przeszło dwadzieścia lat temu jest nadal lekturą potrzebną i wciąż aktualną. Na 

podsumowanie pragnę przytoczyć jeszcze jeden fragment z książki &#8222;Każdy rodzaj 

narkotyku doprowadza cię do ostatecznej klęski- odrętwienia&#8221;. Książka ku przestrodze, ale i 

dla samej idei czytania. 

 

Szukając szczęścia  

W momencie gdy u malutkiej Dagusi zdiagnozowano zespół Pierre`a Robina, cały szczęśliwy świat 

Malwiny runął. Młoda niepracująca matka - opuszczona przez męża, samotnie wychowująca 

niepełnosprawną córkę - stara się jednak iść przez życie z podniesioną głową, ciesząc się z każdego 



dnia i kolejnych nowych umiejętności córki, w duchu licząc na uśmiech losu. 

 

Malwina codziennie na nowo odbudowuje w sobie chęć do życia i walki o lepsze jutro dla siebie i 

swojego dziecka, które przez wielu, w tym również przez własnego ojca, zostało odtrącone, a tym 

samym pozbawione miłości, troski i wsparcia, którego ze względu na swój stan zdrowia szczególnie 

potrzebuje. 

 

Do zobaczenia nigdy -  

Zaskakujący debiut literacki o niewidomej nastolatce. 

Zasada numer 1: nie traktuj jej inaczej tylko dlatego, że jest niewidoma. 

Zasada numer 2: jeśli ją oszukasz, nie będzie drugiej szansy. 

Parker Grand jest niewidoma. Straciła mamę w wypadku samochodowym, jej ojciec popełnił 

samobójstwo a Scott były chłopak zawiódł zaufanie. To całkiem sporo jak na jedną nastolatkę 

Parker stara się być twardą dziewczyną. Kiedy nie biega swoją ulubioną trasą biegową, zajmuje się 

sercowym wsparciem 

i udzielaniem porad życiowych nieco zagubionym szkolnym przyjaciołom. Robi wszystko, żeby nie 

płakać, ale nie może już dłużej udawać, że nic złego się nie stało. Szczególnie, że kiedy w końcu 

zrozumie, co tak naprawdę przytrafiło się jej ojcu i dlaczego Scott tak się zachował, odkryje prawdę 

o tym, że nie wszystkie rzeczy są takimi, na jakie wyglądają 

Wzruszająca, szczera i mocna opowieść o przyjaźni, dorastaniu, tolerancji i żałobie po stracie, która 

może przynieść tylko ukojenie. 

 
 

Życie na pełnej petardzie, czyli wiara, polędwica i miłość   

Najbardziej lubiany polski ksiądz w rozmowie życia. Ceniony za swój autentyzm, odwagę i 

szczerość. Podziwiany zarówno przez katolików, jak i niewierzących. Sam o sobie mówi, że jest 

onkocelebrytą, czyli człowiekiem znanym głównie z tego, że ma raka. Zanim się o tym dowiedział, 

wybudował hospicjum w Pucku. W szkole nie chodził na religię. Gdy już zyskał pewność do swojego 

powołania - odrzucili go jezuici (Niech żałują!). Kłopoty ze wzrokiem prawie uniemożliwiły mu 

święcenia (- A pieniądze widzi?, - Widzi!, -To święcić!) W inspirującej rozmowie z Piotrem Żyłką ks. 

Jan zdradza źródła swojej niesamowitej energii i nieskończonych pokładów optymizmu. O swoim 

życiu i polskim Kościele mówi z odwagą i dystansem osoby, która pokonała własny strach. 

Wzruszające do łez świadectwo człowieka, który wie, że być może nie zostało mu wiele czasu 

 



 

Dasz radę, Ostatnia rozmowa  

Ostatnia publikacja Jana Kaczkowskiego, księdza przez wielu uznawanego za wzór wytrwałości i 

prawdziwego powołania. Ostatnie tygodnie swojego życia spędził na odpowiadaniu na listy i maile 

od czytelników. W ten sposób, wraz z dziennikarką i przyjaciółką Joanną Podsadecką, stworzył 

książkę zawierającą odpowiedzi na pytania dotyczące trudnych, ludzkich spraw i kwestii wiary. 

 

W tej ostatniej biograficznej odsłonie w formie wywiadu-rzeki, Kaczkowski motywuje do życiowej 

wytrwałości oraz obnaża słabości Kościoła oraz księży. Wszystko to w charakterystyczny dla niego, 

szczery i ironiczny sposób. 

 

"DASZ RADĘ. OSTATNIA ROZMOWA". WSZYSTKO, O CO CHCESZ ZAPYTAĆ KSIĘDZA, ALE BOISZ 

SIĘ ZAPYTAĆ: 

 

- Kolejna autobiograficzna książka księdza Jana Kaczkowskiego - doktora nauk teologicznych i 

bioetyka, 

 

- Zapis rozmów z ostatnich dni życia Kaczkowskiego, poruszających kwestie religii i ludzkiej 

egzystencji. 

 

Grunt pod nogami, Ksiądz Jan Kaczkowski nieco poważniej 
niż zwykle 

Ksiądz Jan Kaczkowski to nie tylko Życie na pełnej petardzie, ale też setki kazań wygłoszonych w 

całej Polsce i poza jej granicami. Książka ta to wybór tych, które jego zdaniem najlepiej pokazują 

najbliższe mu tematy: wierność sumieniu, odwaga, wewnętrzna uczciwość, pokonywanie własnych 

słabości, budowanie bliskości i autentycznych relacji. Niezależnie od tego, czy były wygłoszone dla 

tłumów, które przychodziły na jego msze, czy dla pacjentów hospicjum w Pucku i ich rodzin, 

widzimy w nich księdza Jana, który dzieli się tym, co dla niego najważniejsze. 

Książka zawiera też rekolekcje z księdzem Janem "Herod, Piłat, setnik i inni" oraz przewodnik po 

dobrej spowiedzi. 



 

Żona na sprzedaż  

O nieludzkim traktowaniu kobiet w Indiach. 

 

Zabrana rodzinie w wieku dziewięciu lat, wydana za mąż jako jedenastolatka, matką została w 

wieku dwunastu lat. 

Amila nie zdawała sobie sprawy, jaki koszmar ją czeka, gdy w wieku dziewięciu lat na podstawie 

fałszywych obietnic złożonych jej matce, zabrano ją z rodzinnego Asamu do Nowego Delhi. Los nie 

obszedł się z nią łaskawie: zamiast obiecanych luksusów nie czekało tam na nią nic poza udręką. 

Po dwóch latach wykorzystywania do niewolniczej pracy została wbrew swej woli wydana za mąż za 

starszego mężczyznę. Odtąd jej codzienną dolą stały się przymusowy seks, maltretowanie i ciężka 

fizyczna praca. Mimo to 24-latka, która w międzyczasie urodziła piątkę dzieci, nie poddała się. 

Walczy dla swoich dzieci, które dają jej miłość i siłę. 

 

Historia odważnej młodej Hinduski, która z każdym dniem staje się coraz silniejsza i nie traci 

nadziei na lepszą przyszłość. 

 

 

 

Love Me Never   

Wyobraźcie sobie, że poznajecie osobę, która mówi od rzeczy, jest gadułą, nawet niektóre ze swoich 

myśli nieświadomie wypowiada na głos. Jak zacznie konflikt, to nie popuści, aż nie wygra. Co 

pomyślicie? Polubicie ją czy będziecie uważać za nienormalną? A może głupią? Tu się myliście, Isis 

taka nie jest. A jaka? Mądra, zabawna, uparta, dobra. Jest, to jedna z najbarwniejszych postaci jakie 

przyszło mi poznać. Z początku mnie irytowała, bo wydawało mi się, że jest jej zbyt wiele w tej 

książce. Jednak z czasem podbiła moje serce swoim talentem do pakowania się w kłopoty i 

zjednywania sobie ludzi swoją bezinteresownością i dobrocią. Co do męskiej postaci, to jest nią, Jack, 

uosobienie piękna. Ma wiele wielbicielek, które odpycha. Wieje od niego chłód przez co nazywany 

jest Lodowym Księciem przez koleżanki z liceum East Summit. Bezczelny i arogancki, szczery do 

bólu i działający na Isis "jak płachta na byka". To bardzo tajemnicza postać (choć nie tylko on). Isis i 

Jack, to dwie różne osobowości. Toczą ze sobą nieustanną "wojnę", ale też w niewyjaśniony sposób 



jednocześnie się do siebie zbliżają.  

Książka jest pełna humoru, dziwactw w wykonaniu Isis, nie odkrytych do końca tajemnic, dramatów, 

barwnych postaci, których chciałam poznać bardziej? Jest, to tak pokręcona książka, ale bardzo 

ciekawa. Ciągle coś się w tej historii dzieje, nie istnieje tu coś takiego jak nuda. Napisana jest w 

sposób bardzo lekki, łatwy do przyswojenia. Świat nastolatków i, to tak skomplikowany. Zakończenie 

zwiastuje pojawienie się kolejnej części, której już nie mogę się doczekać. 

 

 

Wilki dwa 
 

"A we mnie samym wilki dwa, oblicze dobra, oblicze zła" - tak śpiewa Robert "Litza" Friedrich 

w jednym ze swoich utworów. O tym właśnie jest ta książka, a ściśle rzecz biorąc rozmowa Adama 

Szustaka z Litzą. W Internecie wysłuchać także można rekolekcji o tym samym tytule. Każdy, kto 

czuje, że potrzebna jest mu odnowa duchowa, kto nie radzi sobie z codziennymi problemami, a 

także z tymi bardziej nieziemskimi, powinien dużo wynieść z tych dialogów. Do tego książka jest 

ładnie wydana, są w niej także fotografie autorów. I mimo tytułu - to nie jest książka tylko dla 

mężczyzn. 

 

Tam gdzie spadają Anioły  

  Książka Doroty Terakowskiej, która stanowi kolejny krok w poszukiwaniach przez autorkę 

odpowiedzi na najistotniejsze pytania egzystencjalne. 

Fabuła rozwija się w dwóch przenikających się poziomach: pierwszy ziemski, gdzie rozgrywa 

się historia dziewczynki, która utraciła swego Anioła Stróża i stara się go odzyskać. Drugi 

kosmiczny, gdzie Anioł Stróż walczy ze swym ciemnym bratem bliźniakiem i pozbawiony 

mocy spada na ziemię. 

  Powieść zarówno dla młodzieży jak dorosłych, jest próbą przedstawienia złożonych relacji 

pomiędzy dobrem a złem, między porządkiem ziemskim a boskim, wiarą i wiedzą, między 

człowieczeństwem a boskością. 



  Pod względem fabularnym powieść poprowadzona jest brawurowo i czyta się ją jednym 

tchem. 

Szeptem  

Czasem zdarza się miłość nie z tego świata. Naprawdę nie z tego świata...  

Patch jest tajemniczy i zabójczo przystojny. Nic dziwnego, że szesnastoletnia Nora uległa jego 

urokowi. Niemal natychmiast w jej życiu zaczęły dziać się rzeczy, których nie da się wytłumaczyć. 

Chyba że... Chyba że ktoś wie, że znalazł się w samym środku bitwy. Bitwy, którą od wieków toczą 

Upadli z Nieśmiertelnymi. O Twoje życie. Ale cicho sza... Są tajemnice, o których mówi się tylko 

szeptem.  

Bestseller, który zaraz po premierze sprzedano do 22 krajów. 

!  

Crescendo, druga część cyklu `Szeptem` 

Kiedy nie wiesz, komu wierzyć, ufaj tylko sobie. Patch to wielka miłość Nory. To także jej Anioł 

Stróż. On uratował jej życie, ona wyrwała go z otchłani potępionych. Są sobie przeznaczeni. Jednak 

Patch wydaje się zamieszany w niewyjaśnioną śmierć ojca Nory. Dziewczynie grozi śmiertelne 

niebezpieczeństwo. Tajemnice budzą niepokój, niepewność przeradza się w strach. "Crescendo" to 

kontynuacja bestsellerowej powieści Becki Fitzpatrick "Szeptem". 

 

 

Ponad wszystko - 

Jak trudne musi być życie osoby skazanej na cztery ściany swojego domu i towarzystwo zaledwie 

dwóch osób? Nie móc przekroczyć progu, a cały świat oglądać jedynie przez szczelne szyby okien? 

Nie czuć powiewu wiatru, woni kwiatów, słonecznego ciepła na skórze? Ja długo żyć w domu, który 

jest więzieniem? 

`Mam alergię na cały świat` - mówi o sobie nastoletnia Madeline. Choruje na rzadką chorobę, 

przez którą nie może opuszczać domu. Jej cały świat zawęża się do czterech ścian specjalnie 

przygotowanego na jej potrzeby budynku i kontaktu z matką oraz pielęgniarką. 

 

Pewnego dnia, do sąsiedniego domu wprowadza się nowa rodzina. Olly - wysoki, szczupły chłopak, 

ubrany na czarno - od razu przyciąga uwagę zaciekawionej Maddy wyglądającej przez okno. Ich 

spojrzenia się spotykają, a Madeline już wie, że całe jej życie właśnie się zmieniło. 

 


