
Biblioteka szkolna ZSCKR prezentuje kolejne książki 

zakupione w ramach NPRCZ.  Zapraszamy!!! - cz.6 
 

 

Anoreksja i bulimia, Śmiertelne sposoby na życie  

Książka ta jest doskonałym źródłem informacji na temat zaburzeo odżywiania 

się - anoreksji i bulimii. Jej wyjątkowośd polega na tym, że jest oparta nie tylko 

na literaturze, ale także rzetelnych badaniach Autorki, która mieszkała w 

domach osób chorych. Dzięki temu mogła poznad codzienne życie tych rodzin, 

ich obawy, myśli, zwyczaje, by w tej książce ukazad anoreksję i bulimię z 

perspektywy osób, których te choroby dotyczą. Jest więc w niej tragizm, 

rozpacz, załamanie i bezradnośd, ale także perspektywa powrotu do zdrowia 

oraz normalnego życia i jedzenia. 

 

Anoreksja w rodzinie  

Problematyce zaburzeo odżywiania poświęcono niewiele miejsca w literaturze 

pedagogicznej. Odczuwalny brak badao pedagogicznych i pogłębionych analiz 

naukowych, odnoszących się do czynnika rodzinnego w procesie powstawania, 



rozwoju i leczenia anoreksji, stał się podstawowym wyznacznikiem dla 

przeprowadzenia badao i napisania tej pracy. Książka składa się z czterech 

rozdziałów. Rozdział pierwszy pracy zawiera rozważania teoretyczne dotyczące 

wybranych zagadnieo procesu wychowania w rodzinie. W drugim rozdziale 

przedstawiono, na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, teoretyczne 

założenia dotyczące anoreksji, jej istoty, kryterii diagnostycznych i modelu 

etiologicznego (ze szczególnym uwzględnieniem czynników rodzinnych). 

Rozdział trzeci ma charakter informacyjno-poradnikowy, pozwala zrozumied 

zarówno samą chorobę, jak i trudną sytuację całej rodziny osoby cierpiącej na 

anoreksję. W tym rozdziale rodzice otrzymują gotowe wskazówki, jak 

postępowad z chorym dzieckiem i jak wspierad je w codziennej walce z chorobą. 

W czwartym rozdziale zostały zaprezentowane założenia metodologiczne 

badao własnych oraz wyniki badao. Ze względu na jakościowy charakter badao 

Autorka zdecydowała się na liczne cytowanie wypowiedzi osób cierpiących na 

anoreksję i ich rodziców. Dzięki temu, mimo pewnych uogólnieo, można 

spojrzed na problem zawarty w temacie pracy przez pryzmat poszczególnych 

rodzin. Koncepcja badao własnych oparta została na metodach badao 

jakościowych, którymi objęto 30 rodzin osób cierpiących na anoreksję w całej 

Polsce. Zamieszkanie i uczestniczenie w codziennym życiu członków rodziny 

pozwoliło Autorce na swobodną obserwację oraz przeprowadzenie wywiadów 

zarówno z osobami chorymi, jak i ich rodzicami. 

 

Ksiądz Dolindo. Jezu, Ty się o mnie zatroszcz, Nowenna i zawierzenia  

Nowe, poszerzone i ilustrowane wydanie książki poświęcone postaci ks. 

Dolindo Routolo. Opowiada o trudnych doświadczeniach tego niezwykłego 

kapłana, który znany jest dzisiaj głównie ze względu na spisaną pod 

natchnieniem modlitwę: "Jezu, Ty się tym zajmij". Ten niezwykły kapłan miał 



dar widzenia rzeczy przyszłych, zdolnośd wnikania w ludzkie dusze, a także dar 

bilokacji. Pozostawił po sobie tomy pism, w których bardzo przystępnym, 

współczesnym językiem wyjaśniał Pismo Święte i naukę Kościoła. Był osobą, 

którą bardzo sobie cenił Ojciec Pio. W książce zamieszczono również polski 

wątek jego biografii, związany z jego przepowiednią dotyczącą Jana Pawła II. 

W książce znajdziemy przetłumaczone po raz pierwszy na język polski modlitwy, 

refleksje i wskazówki ułożone przez ks. Dolindo. Oprócz najbardziej znanej 

modlitwy zawierzenia: "Jezu Ty się tym zajmij", nowennę oddania się woli Bożej 

i wiele innych. 

 

Jutro, jutro i znów jutro  

Trzymający w napięciu thriller! Chod minęło dziesięd lat od kiedy Pittsburgh 

obrócił się w popiół i na zawsze odeszło wielu jego mieszkaoców, John Dominic 

Blaxton wciąż nie może pogodzid się ze stratą żony i ich nienarodzonego 

dziecka. By zagłuszyd ból, pogrąża się w Archiwum - cyfrowej rekonstrukcji 

zniszczonego miasta - gdzie prowadzi śledztwa w sprawie morderstw sprzed lat. 

Pewnego dnia, gdy analizuje miejsce zbrodni: błotnisty park, w którym 

porzucono ciało młodej kobiety; odkrywa manipulację w kodzie tworzącym 

ponurą scenerię miejsca. Podążając za tropem, Blaxton przenosi się z 

mrocznych zakątków Archiwum do ruin miasta, co prowadzi go w samo serce 

najgorszego koszmaru, jaki mógłby sobie wyobrazid? 



 

Cieo wiatru, Tom 1  

Jedna książka może zmienid życie człowieka... 

W letni świt 1945 roku dziesięcioletni Daniel Sempere zostaje zaprowadzony 

przez ojca, księgarza i antykwariusza, do niezwykłego miejsca w sercu starej 

Barcelony, które wtajemniczonym znane jest jako Cmentarz Zapomnianych 

Książek. Zgodnie ze zwyczajem Daniel ma wybrad, kierując się właściwie jedynie 

intuicją, książkę swego życia. Spośród setek tysięcy tomów wybiera nieznaną 

sobie powieśd "Cieo wiatru" niejakiego Juliana Caraxa. Zauroczony powieścią i 

zafascynowany jej autorem Daniel usiłuje odnaleźd inne jego książki i odkryd 

tajemnicę pisarza, nie podejrzewając nawet, iż zaczyna się największa i 

najbardziej niebezpieczna przygoda jego życia, która da również początek 

niezwykłym opowieściom, wielkim namiętnościom, przeklętym i tragicznym 

miłościom rozgrywającym się w cudownej scenerii Barcelony gotyckiej i 

renesansowej, secesyjnej i powojennej. " 

 

Jutro zaczyna się dziś, czyli jak zaprojektowad swoją wymarzoną przyszłośd -  

Odkryj w sobie moc! 

 



Osiem wspaniałych darów, czyli to, co masz w sobie i co pomoże Ci rozwinąd 

skrzydła 

Potęga marzeo, czyli cudowna droga, którą sama możesz sobie wytyczyd 

Aktywne działanie, czyli uparte dążenie do szczęśliwego i spełnionego życia  

 

Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, jak wyglądałoby Twoje wymarzone życie? 

Co naprawdę chciałabyś robid, co osiągnąd, kim się stad? Czy myślałaś o 

poznawaniu innych kultur, wspaniałej pracy, satysfakcjonującym życiu 

osobistym? A czy wiesz, że niezależnie od tego, jak Twoje życie wygląda w 

chwili obecnej, spełnienie marzeo naprawdę jest możliwe? Nie kręd głową z 

niedowierzaniem. Tysiące, a może miliony ludzi na świecie radykalnie zmieniły 

swoje życie tylko dlatego, że nie wydawało im się wystarczająco dobre. Ty też 

możesz to zrobid. Daj się porwad w niezwykłą podróż w poszukiwaniu źródeł 

pozytywnej zmiany. 

 

Poznaj historie tych, którym się udało, chod wcale nie było im łatwo. Odkryj ich 

pasje, motywacje, inteligentne sposoby na pokonanie przeszkód. Poczuj siłę, z 

jaką zmagali się z losem, i euforię, która towarzyszyła wygranej. Edyta 

Walęciak-Skórka wraz z adeptkami Akademii Projektantek Przyszłości pokaże Ci, 

jak znaleźd tę moc w sobie i wykorzystad ją na swoją korzyśd. Nie wystarczy 

tylko marzyd - trzeba wytyczyd sobie cele i odrzucid ograniczające przekonania, 

podejmowad wyzwania i nie bad się pracy czy walki o marzenia. Czy nie warto 

tego zrobid? 

Sięgnij po marzenia i zaufaj im 

Postaw sobie cele i zbuduj silne DLACZEGO 

Znajdź swoje mocne strony i stwórz plan działania 

Odkryj swoją moc i walcz o realizację marzeo 

Naucz się zarządzad wspomnieniami i zmieo swoje nawyki 

Uwolnij przeszłośd i wyrzud negatywne wyzwalacze 

Kolekcjonuj dobre wspomnienia 

Uzbrój się w pozytywne przekonania 

Myśl ponad schematami i porzud swoje wymówki 

Poszerzaj strefę komfortu i radź sobie z problemami 

Poszukuj wyzwao 

 



 

Piękne życie, Jak nauczyłam się mówid nie, przestałam byd idealna i 

odnalazłam spokój: 

Jak nauczyłam się mówid nie, przestałam byd idealna i odnalazłam spokój.  

Świat chciałby, abyś była idealna. Intensywnie pracowała, miała czas dla dzieci i 

była zjawiskowo piękna. Stajesz się zakładniczką coraz większych i nierealnych 

oczekiwao.  

Z Shauną Niequist było podobnie. Goniła za karierą, gdy jej synkowie stawiali 

pierwsze kroki. Pakowała walizkę na kolejną delegację, nawet gdy poroniła, a 

na lotnisku wymiotowała z wyczerpania. Myślała, że właśnie praca sprawia, że 

jest ważna, potrzebna i kochana. 

Wiedziała, że to zła droga, ale nie potrafiła uwolnid się od presji. Do czasu kiedy 

dostała list od przyjaciółki: "Stop, zatrzymaj się. Przemebluj swoje życie od 

podstaw". To był pierwszy dzieo reszty jej nowego życia. 

Teraz Shauna umie zrezygnowad z kariery, aby spędzad czas z bliskimi. W swoim 

spokojnym życiu gotuje, modli się, kocha i jest kochana. Wie, że Bóg ją chroni, 

więc nie goni za każdą propozycją zawodową. Szpilki zmieniła na trampki, 

częściej mówi "nie", otworzyła drzwi swojego domu dla przyjaciół. Postanowiła 

byd szczęśliwa! 

 



 

Wykluczeni  

Nieważne gdzie mieszkasz, jeśli jesteś niechcianym gościem na Ziemi. 

Książka Artura Domosławskiego to zbiorowy portret ludzi bez głosu i 

reprezentacji. Przegranych, poniewieranych i wydziedziczonych. 

W Kolumbii milicyjne szwadrony śmierci mordują niewinnych młodych 

mężczyzn z dzielnic biedy, aby podnieśd statystyki "wojny z terrorem" i 

otrzymad premie finansowe. 

 

W Brazylii drobni sklepikarze zrzucają się na odstrzelenie "mętów" - 

bezdomnych dzieci, śpiących na schodach świątyni. 

Na Okupowanych Terytoriach Palestyoskich wojsko utrudnia rdzennym 

mieszkaocom dostęp do wody i zakazuje gromadzenia deszczówki. 

W dalekiej Mjanmie dokonuje się ciche ludobójstwo na ludzie Rohingja, o 

którym większośd ludzi Zachodu nawet nie słyszała... 

Notes Artura Domosławskiego wypełniał się przez lata historiami przemocy i 

wykluczenia. Razem z nim odwiedzamy miejsca odległe od siebie o tysiące 

kilometrów: Kolumbię, Brazylię, Meksyk, Palestynę, Egipt, Sudan Południowy, 

Kenię i Myanmar, za każdym razem poznając nowy sposób, w jaki - będąc 

człowiekiem w XXI wieku - można cierpied i zadawad ból. Te historie - ułożone 

jedna przy drugiej - łączy, mimo pozornych różnic, intymna nid. Nieważne w 

jakim języku mówisz, jeśli jesteś "nagim życiem" w rękach tych, którzy mają 

władzę, możesz zginąd, zniknąd, zostad zepchniętym do roli "podczłowieka". 

Globalizacja I homogenizacja objęła nie tylko rynki finansowe, ale też biedę, 

rozpacz I śmierd. 

 

 



 

Igrzyska śmierci (okładka filmowa), Tom 1 -  

"Igrzyska śmierci", pierwszy tom bestsellerowej trylogii Suzanne Collins, trafia 

do kin. Prawo do sfilmowania trylogii wykupiła wytwórnia Liongates. 23 marca 

2012 roku odbędzie się premiera ekranizacji pierwszej części. 

To opowieśd o świecie Panem rządzonym przez okrutne władze, w którym co 

roku dwójka nastolatków z każdego z dwunastu dystryktów wyrusza na 

Głodowe Igrzyska, by stoczyd walkę na śmierd i życie. 

Bohaterką, a jednocześnie narratorką książki jest szesnastoletnia Katniss 

Everdeen, która mieszka z matką i młodszą siostrą w jednym z najbiedniejszych 

dystryktów nowego paostwa. Katniss po śmierci ojca jest głową rodziny - musi 

troszczyd się, by zapewnid byt młodszej siostrze i chorej matce, a już to 

zasługuje na miano prawdziwej walki o przetrwanie... 

 

Trylogia Suzanne Collins to prawdziwy bestseller: wszystkie trzy tomy 

utrzymywały się w czołówce listy bestsellerów magazynu The New York Times 

przez wiele tygodni! 

 

Na ruinach dawnej Ameryki Północnej rozciąga się paostwo Panem. Okrutne 

władze stolicy zmuszają podległe sobie rejony do składania upiornej daniny: 

chłopca i dziewczyny między dwunastym a osiemnastym rokiem życia, by wzięli 

udział w Głodowych Igrzyskach, turnieju na śmierd i życie transmitowanym na 

żywo przez telewizję. Szesnastoletnia Katniss uważa to za pewny wyrok śmierci. 

Chod wcale tego nie chce, bierze udział w turnieju - aby zwyciężyd musi 

dokonad wyboru między instynktem samozachowawczym a człowieczeostwem, 

między życiem a miłością. 



 

Jutro zaświeci słooce  

Wyobraź sobie, że Twoja matka jest źródłem Twojego lęku i destrukcji. 

Wyobraź sobie, że jesteś zakładniczką rodzinnej tajemnicy. 

 

Anita marzy o byciu pisarką. Wspierana przez męża decyduje się na kolejne 

ważne kroki i zmiany w swoim życiu. Wspólnie kupują upragnione mieszkanie i 

powoli budują własny świat. 

Nie jest im jednak dane cieszyd się małżeostwem ani sukcesami. Despotyczna 

matka Anity, która od zawsze zaniżała jej poczucie wartości, starając się 

podporządkowad sobie całkowicie córkę, wkracza ponownie do ich życia.  

Czy Anitę znajdzie siłę, żeby walczyd o swoje życie? 

 

 

Chłopak, który o mnie walczył  

Czasem musisz odejśd... 

Rozstanie z Jamiem było dla Ellie najtrudniejszą rzeczą, z jaką musiała się 

zmierzyd. Rozpoczęła nowe życie, w nowym miejscu, u boku nowego 

mężczyzny. Tragedia rodzinna zmusza ją jednak do powrotu do domu. Ellie jest 



przekonana, że wyleczyła  

się z Jamiego - zapomniała o namiętności i złamanym sercu. Jednak gdy tylko 

się spotykają, ich miłośd powraca ze zdwojoną siłą. 

 

Czasem zostajesz i walczysz... 

Jamie wie, co to ból. Doświadczył go, walcząc o życie w więzieniu. Ale nic nie 

może się równad z bólem, jaki czuł, gdy Ellie wyjechała. Gdy niespodziewanie 

wróciła, Jamie nie zamierza jej już nigdy stracid.  

 

Ellie nadal kocha Jamiego, ale nie może się pogodzid z jego przeszłością. A on 

ma wrogów, którzy wykorzystają każdą okazję, żeby go dopaśd. 

 

Szukając jutra  

Książka pt. "Szukając Jutra" opisuje skomplikowane losy Damiana, który po 

przykrych doświadczeniach w rodzinnym domu poszukuje sensu życia. Zanim 

jednak zaczął szukad owego sensu, stracił brata - jedyną osobę, którą tak 

naprawdę kochał. Mimo młodego wieku szuka ukojenia w alkoholu. Nie potrafi 

poradzid sobie z problemami, które go przerastają, dlatego chce zakooczyd swój 

marny żywot, jednak nie ma odwagi targnąd się na swoje życie. Ostatecznie 

postanawia pomóc losowi i w tym celu, będąc młodym żołnierzem, zgłasza się 

jako ochotnik do wyjazdu na misje zbrojne. 

 

Los bywa jednak przewrotny i zamiast śmierci na wojnie Damian odnajduje 

miłośd swojego życia. Zakochuje się w młodej pięknej Afrykance o imieniu Alu. 

Niestety, po krótkim czasie Damian i jego ukochana zostają rozdzieleni, gdyż 

żołnierz zostaje wydelegowany z misją do innego kraju. 



 

Gra Anioła, Tom 2 - 

El Juego del Ángel ma stanowid częśd tetralogii, której akcja osadzona będzie, 
podobnie jak w przypadku Cienia wiatru, w scenerii starej Barcelony.  
Carlos Ruiz Zafon (ur. 1964 w Barcelonie) debiutował w 1993 roku powieścią El 
príncipe de la niebla. Światowy rozgłos przyniósł mu dopiero wydany w 2001 
roku Cieo wiatru (polskie wydania: Muza 2005, 2006, 2007, Świat Książki 
2006).  
W mrocznej, niebezpiecznej i niespokojnej Barcelonie lat dwudziestych, młody 
pisarz, żyjący obsesyjną i niemożliwą miłością, otrzymuje od tajemniczego 
wydawcy ofertę napisania książki, jakiej jeszcze nie było, w zamian za fortunę i, 
byd może coś więcej... Z niezwykłą precyzją powieściopisarską i w 
charakterystycznym dlao, oszałamiającym stylu, autor Cienia wiatru ponownie 
przenosi nas do Barcelony Cmentarzyska Zapomnianych Książek, by obdarowad 
nas niezwykłą intrygą, romansem i tragedią poprzez labirynt tajemnic, gdzie 
czar książek, namiętności i przyjaźni splatają się w mistrzowskiej opowieści. 
Kiedy następnym razem będziesz chciał uratowad jakąś książkę nie ryzykuj 
życia... Zaprowadzę cię do tajemnego miejsca gdzie książki nigdy nie umierają i 
nikt nie może ich zniszczyd. Gra anioła - jedna z najbardziej oczekiwanych 
książek na całym świecie już wkrótce pojawi się po polsku. Poznajmy 
fascynujący labirynt Carlosa Ruiza Zafona autora Cienia wiatru. Świat Barcelony 
wraz z jej tajemniczymi zakamarkami i mrocznymi sekretami. Świat 
zapomnianych książek, cudownych i wyklętych, ich autorów i czytelników, świat 
wielkich miłości, wielkich rozczarowao i wielkich nadziei. 

 



 

MALADIE I INNE OPOWIADANIA - 

Najlepsze z najlepszych. Barwne i przewrotne. Zbiór zawiera dziesięd 

opowiadao Andrzeja Sapkowskiego pisanych w różnych okresach życia 

i poruszających tematy czasem bardzo od siebie odległe. Jest więc i klasyczna 

fantasy, i SF, i political fiction, a groza bywa rozładowywana przez żart bądź 

literacką aluzję. Wszystkie z nich poprzedzone zostały przedmowami, w których 

SAPKOWSKI dowcipnie opisał tajniki swojego warsztatu i okoliczności, w jakich 

owe opowiadania powstawały. Tom zatytułowaliśmy: MALADIE, bo jak sam 

Autor twierdzi: "Maladie" jest moim ulubionym opowiadaniem. Jest i już.  

 

Andrzej SAPKOWSKI o "Maladie": Opowiadanie powstało w wyniku fascynacji 

mitem arturiaoskim i jest klasycznym przykładem tzw. retellingu, podgatunku 

fantasy, polegającego na odmiennym spojrzeniu na klasyczną baśo, legendę lub 

mit. "Maladie" ukazało się drukiem w Nowej Fantastyce w grudniu 1992. Nim 

się ukazało, odleżało na redaktorskim biurku równy rok. Plotka głosi, że 

redaktor miał z tekstem zagwozdkę - nie wiedział, co to, do jakiej konwencji to 

zakwalifikowad. Ani to SF, ani to fantasy - bo ani w tym smoków, ani elfów, ani 

Conana, ani wiedźmina... 

 



 

Kosogłos, Igrzyska śmierci Tom 3  

Katniss po ciężkich przeżyciach na arenie przebywa z matką, Prim i przyjaciółmi 

w Trzynastce, dystrykcie, który szykuje się do rozprawy z Kapitolem. Katniss, 

mimo początkowej niechęci, decyduje się zostad Kosogłosem - symbolem 

rewolucji przeciwko Kapitolowi. 

 

Jutro będziemy szczęśliwi  

Anna Dąbrowska przyzwyczaiła swoich czytelników do książek inteligentnych, 

które zmuszają do myślenia, ale również do takich, które rozbudzają emocje. 

"Jutro będziemy szczęśliwi" to historia Zuzanny, która w swoim życiu musi 

mierzyd się z wieloma trudnymi sytuacjami. Po niespodziewanym wyjeździe 

ukochanego Adama wpada w depresję, którą pogłębia śmierd ukochanej babci. 

Dopiero po trzech latach do jej życia wraca spokój. A wraz z nim wraca Adam - 

czy mężczyzna znów ośmieli się zniszczyd jej życie? Czy wyjaśnią sobie wszystkie 

nieporozumienia i będą mogli żyd razem? 

 

Autorka zaskakuje swoich czytelników - początkowo pokazuje zaistniałe 

wydarzenia jedynie z perspektywy Zuzanny. Po powrocie Adama Dąbrowska 



oddaje mu głos. Jego punkt widzenia zmienia nasz ogląd na całą sytuację i jest 

dowodem na to, że czasami pozory mogą mylid.  

 

"JUTRO BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI" - CZASAMI WSZYSTKO JEST INNE NIŻ NAM SIĘ 

WYDAJE 

 

Kuba  

Autobiografia wielkiej gwiazdy światowego futbolu! 

Obarczony brzemieniem niewyobrażalnej tragedii z dzieciostwa, dotąd 

niechętnie i bardzo rzadko mówił o swojej przeszłości. Teraz po raz pierwszy 

przerywa milczenie i w przejmująco szczerych rozmowach opowiada 

dziennikarce Małgorzacie Domagalik o sobie, o trudnym dzieciostwie, o 

tragicznej śmierci matki, o buncie dorastania i mozolnym pokonywaniu 

demonów z przeszłości. Dzieli się przemyśleniami, jak radzid sobie z 

przeciwnościami losu i pokonywaniem stereotypów, jak nie zgubid siebie w 

świecie mediów oraz spostrzeżeniami o blaskach i cieniach piłkarskiego życia. 

 

Marsjanin 



Mark Watney kilka dni temu był jednym z pierwszych ludzi, którzy stanęli na 

Marsie. 

Teraz jest pewien, że będzie pierwszym, który tam umrze! 

Straszliwa burza piaskowa sprawia, że marsjaoska ekspedycja, w której skład 

wchodzi Mark Watney, musi ratowad się ucieczką z Czerwonej Planety. Kiedy 

ciężko ranny Mark odzyskuje przytomnośd, stwierdza, że został na Marsie sam 

w zdewastowanym przez wichurę obozie, z minimalnymi zapasami powietrza i 

żywności, a na dodatek bez łączności z Ziemią. Co gorsza, zarówno pozostali 

członkowie ekspedycji, jak i sztab w Houston uważają go za martwego, nikt 

więc nie zorganizuje wyprawy ratunkowej; zresztą, nawet gdyby wyruszyli po 

niego niemal natychmiast, dotarliby na Marsa długo po tym, jak zabraknie mu 

powietrza, wody i żywności. Czyżby to był koniec? Nic z tego. Mark rozpoczyna 

heroiczną walkę o przetrwanie, w której równie ważną rolę co naukowa wiedza, 

zdolności techniczne i pomysłowośd odgrywają niezłomna determinacja i 

umiejętnośd zachowania dystansu wobec siebie i świata, który nie zawsze gra 

fair... 

Realizowany na podstawie tej książki film reżyseruje Ridley Scott a główną rolę 

gra Matt Damon. 

 

Anielskie szepty, Przesłania nadziei i miłości od najbliższych  

Anioły są obecne w naszym życiu i pomagają nam w najtrudniejszych wyborach 

Kolejna książka Maudy Fowler i Gail Hunt - autorów Anielskich przesłao 

Maudy Fowler posiada niesamowitą moc słyszenia anielskich szeptów, które są 

wskazówkami pozwalającymi odnaleźd sens życia. Od kiedy skooczyła 

jedenaście lat, Maudy przekazała niezliczone wiadomości do tych, którzy 

szukają pocieszenia, nadziei i kontaktu ze zmarłymi bliskimi. 

Anielskie szepty to książka o rozmowach z aniołami skupiająca się na siedmiu 



elementach życia: miłości, honorze, szacunku, cierpliwości, odwadze, 

przebaczeniu, wierze. Znajdziesz w niej medytacje i porady, jak osiągnąd w 

życiu szczęście, a także dowody na to, że anioły są blisko tych, których kochają. 

 

Confess  

Co jeśli dwoje ludzi, którzy kierują się w życiu innymi potrzebami, zakocha się w 

sobie? Co jeśli któreś z nich nosi w sercu wielki ciężar, którego nie może się 

pozbyd? Co jeśli ta miłośd wymaga poświęceo? Czy bohaterowie powieści 

Colleen Hoover będą w stanie obronid swoją miłośd? 

 

Historia przedstawiona przez autorkę jest jak malarskie dzieło impresjonisty - 

oddające każdą, nawet najmniejszą zmianę wrażenia. Nic zresztą w tym 

dziwnego. Głównym bohaterem jest malarz, który inspiracje do swoich dzieł 

malarskich czerpie z bolesnych przeżyd zwykłych ludzi. Zamienia bolesne słowa 

w niezwykłe obrazy, które noszą również jego tajemnice. Czy Auburn będzie dla 

niego kolejnym typem w galerii, czy może właśnie z nią odkryje prawdziwy 

kolor miłości.  

 

"CONFESS" - MIŁOŚD MALOWANA BÓLEM 



 

Ania. Biografia Anny Przybylskiej  

Anna Przybylska była wybitną aktorką, która talent miała we krwi. Karierę 

rozpoczęła szybko i szybko też zyskała popularnośd. Zagrała w filmach takich 

jak: Ciemna strona Wenus czy Kariera Nikosia Dyzmy. Kojarzona jest także z rolą 

sympatycznej Marylki z serialu Złotopolscy. Jej śmierd była zaskoczeniem i 

wielką stratą dla rodziny i fanów. 

 

`Ania. Biografia Anny Przybylskie` to pierwsza biografia aktorki, zaakceptowana 

przez jej rodzinę. Książka to opis prawdziwego życia pięknej Polki i jej 

autentycznego łobuzerskiego charakteru. Przedstawiona została jej faktyczna 

osobowośd, którą miliony Polaków uwielbiało, nie ma w niej miejsca na 

spekulacje tworzone przez media, które fascynują się sensacjami. 

 

 

Never Never  

Nowy Orlean. Silas i Charlie budzą się pewnego dnia i odkrywają, że stracili 

wszelkie wspomnienia na swój temat. Nie mają pojęcia kim są, jak się nazywają, 

co ich łączy, ani gdzie się znajdują. Ich przeszłośd zdaje się zupełnie wymazana z 



kart życia. Jedyną drogą do zrozumienia tej sytuacji jest obserwacja otoczenia i 

tajemnicze notatki oraz fotografie. Wspólnie podejmują próbę odkrywania 

swojej tożsamości, która okazuje się obfitowad w pewne mroczne, niepokojące 

fakty... 

Autorki stworzyły intrygującą opowieśd o poszukiwaniu wspomnieo i dążeniu 

do zrozumienia własnych uczud. Jej akcja rozgrywa się w świecie nastolatków, 

którzy muszą odnaleźd odpowiedzi na nurtujące pytania i odkryd swoją 

prawdziwą tożsamośd.  

 

  

It Ends with Us  

Kolejna książka bestsellerowej amerykaoskiej pisarki Colleen Hoover, autorki 

pięciu powieści i jedenastu opowiadao, wielokrotnie nominowanej do 

prestiżowych nagród literackich w USA. "It Ends with us" w 2016 r. została 

uhonorowana nagrodą czytelników Goodreads Choice Awards za najlepszy 

romans. Sama autorka podkreśla, że to książka, którą najtrudniej było jej 

napisad. 

 

Lily Bloom z pasją prowadzi kwiaciarnię dla osób, które... nie lubią kwiatów. 

Pewnego dnia na jej drodze staje zabójczo przystojny lekarz Ryle Kincaid. 

Szybko rodzi się między nimi wyjątkowa fascynacja, a bohaterka jest 

przekonana, że wreszcie znalazła swojego księcia z bajki. Atlas Corrigan - dawny 

przyjaciel Lily - nie jest jednak przekonany, że Ryle to idealny partner dla 

dziewczyny... 

 

 



 

Confess  

Co jeśli dwoje ludzi, którzy kierują się w życiu innymi potrzebami, zakocha się w 

sobie? Co jeśli któreś z nich nosi w sercu wielki ciężar, którego nie może się 

pozbyd? Co jeśli ta miłośd wymaga poświęceo? Czy bohaterowie powieści 

Colleen Hoover będą w stanie obronid swoją miłośd? 

 

Historia przedstawiona przez autorkę jest jak malarskie dzieło impresjonisty - 

oddające każdą, nawet najmniejszą zmianę wrażenia. Nic zresztą w tym 

dziwnego. Głównym bohaterem jest malarz, który inspiracje do swoich dzieł 

malarskich czerpie z bolesnych przeżyd zwykłych ludzi. Zamienia bolesne słowa 

w niezwykłe obrazy, które noszą również jego tajemnice. Czy Auburn będzie dla 

niego kolejnym typem w galerii, czy może właśnie z nią odkryje prawdziwy 

kolor miłości. 

 

 

Maybe Someday  

On, Ridge, gra na gitarze tak, że porusza każdego. Ale jego utworom brakuje 

jednego: tekstów. Gdy zauważa dziewczynę z sąsiedztwa śpiewającą do jego 

muzyki, postanawia ją bliżej poznad. 



Ona, Sydney, ma poukładane życie: studiuje, pracuje, jest w stabilnym związku. 

Wszystko to rozpada się na kawałki w ciągu kilku godzin. 

Wkrótce tych dwoje odkryje, że razem mogą stworzyd coś wyjątkowego. 

Dowiedzą się także, jak łatwo złamad czyjeś serce... 

 

 

Ugly Love - opis produktu: 

Kiedy Tate, początkująca pielęgniarka, wprowadza się do mieszkania swojego 

brata, nie spodziewa się tak gwałtownych zmian w życiu. Wszystko przez 

przystojnego pilota Milesa Archera.  

 

Miles ustala tylko jedną regułę ich związku: nie pytaj o przeszłośd i nie oczekuj 

przyszłości. Gdy ta sytuacja staje się nie do wytrzymania i prowokuje do pytao, 

ożywają jego dramatyczne wspomnienia. 

 

Serca zaczynają szybciej bid, obietnice zostają złamane, reguły przestają 

obowiązywad... Tej powieści się nie czyta, tylko przeżywa - całą sobą, sercem i 

duszą, a po zakooczeniu nic już nie jest takie samo. 

 



 

Gra o tron, cykl: Pieśo lodu i ognia Tom I  

W Zachodnich Krainach o ośmiu tysiącach lat zapisanej historii widmo wojen i 

katastrofy nieustannie wisi nad ludźmi. Zbliża się zima, lodowate wichry wieją z 

północy, gdzie schroniły się wyparte przez ludzi pradawne rasy i starzy 

bogowie. Zbuntowani władcy na szczęście pokonali szalonego Smoczego Króla, 

Aerysa Targaryena, zasiadającego na Żelaznym Tronie Zachodnich Krain, lecz 

obalony władca pozostawił po sobie potomstwo, równie szalone jak on sam. 

Tron objął Robert - najznamienitszy z buntowników. Minęły już lata pokoju i oto 

możnowładcy zaczynają grę o tron. 

 

George R.R. Martin jest jednym z najbardziej cenionych pisarzy fantastyki. 

Dzięki swej wielotomowej sadze pozyskał miliony oddanych fanów i odrodził 

tradycję epickiej fantasy w stylu tolkienowskim. 

 

Fantastyczny serial na podstawie książki już 18 kwietnia w Polsce. 

 


