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Amelia 

Katarzyna Michalak 

       Pewnego słonecznego dnia na progu uroczej, starej 

kamieniczki w miasteczku o nazwie Zabajka stanęła 

dziewczyna. Otworzyła szeroko drzwi i uśmiechnęła się do 

świata. Jaśmin pachniał oszałamiająco a drzewa zieleniły się 

intensywnie obmyte porannym deszczem. Dziewczyna omiotła 

spojrzeniem senne miasteczko - Tak, tu będzie mi dobrze - 

pomyślała. - Tu zostanę.   

 

Komputerowy ćpun 

Krzysztof Piersa 

      „OCD-10” – to nie jest nazwa kolejnej gry komputerowej, 

ale numer klasyfikacyjny na międzynarodowej liście chorób, za 

jaką uznano uzależnienie od grania. Może ono wywołać 

poważne zaburzenia psychiczne, takie jak agresja, 

wyobcowanie ze środowiska, depresja, a także doprowadzić do 

licznych dolegliwości fizycznych. Ta książka nie jest jednak 

typowym poradnikiem. Jest jednocześnie historią życia... 

 

Wróć, jeśli pamiętasz                                                       

Gayle Forman 
      Ciąg dalszy losów Mii i Adama, bohaterów "Zostań, jeśli 

kochasz", światowego bestsellera, przetłumaczonego na ponad 

trzydzieści języków, na którego podstawie powstał wzruszający 

film z Chloë Grace Moretz i Jamiem Blackleyem w rolach 

głównych. Minęły trzy lata od tragicznego wypadku, który na 

zawsze zmienił życie Mii. Chociaż dziewczyna straciła rodziców 

i młodszego brata, postanowiła żyć... 

http://lubimyczytac.pl/autor/16062/katarzyna-michalak
http://lubimyczytac.pl/autor/116943/krzysztof-piersa
http://lubimyczytac.pl/autor/30985/gayle-forman


 

Elementarz stylu 

Katarzyna Tusk 

   Po czterech latach prowadzenia najpopularniejszego 

w Polsce bloga poświęconego modzie i stylowi życia, jego 

autorka napisała i zilustrowała swój własny "Elementarz stylu", 

w którym łamie stereotypy na temat mody i zdradza sposoby 

na to, aby zawsze wyglądać szykownie. Książka pozwala 

zrozumieć, że styl i elegancja są dla każdego, kto gotów jest 

zaakceptować kilka uniwersalnych zasad. 

 

            Księgi Jakubowe 

Olga Tokarczuk 

    Najbardziej oczekiwana książka roku! Nowa epicka powieść 

Olgi Tokarczuk! Rok 1752. Do Rohatyna na Podolu przybywają 

kasztelanowa Katarzyna Kossakowska i towarzysząca jej poetka 

Elżbieta Drużbacka. Jednym z gości na powitalnej kolacji jest 

miejscowy proboszcz Benedykt Chmielowski, autor pierwszej 

polskiej encyklopedii. 

 

 

                 Metro 2035 

                                    Dmitry Glukhovsky  

    Metro 2035. Kontynuacja i zakończenie historii Artema. 
Ukoronowanie i zamknięcie kultowego cyklu Metro 2033, 
który właśnie staje się kompletną trylogią. Na tę powieść 
miliony czytelników czekały aż dziesięć lat, a prawa do 
przekładu zagraniczni wydawcy wykupili na długo przed jej 
ukończeniem przez autora. Metro 2035 jest przy tym książką 
zupełnie niezależną od pozostałych tomów trylogii. 

http://lubimyczytac.pl/autor/116002/katarzyna-tusk
http://lubimyczytac.pl/autor/14259/olga-tokarczuk
http://lubimyczytac.pl/autor/31090/dmitry-glukhovsky


 

Wilk 

                             Marek Hłasko  

    Niezaprzeczalnie sensacją wydawniczą 2015 r. jest w Iskrach 
nigdy nieopublikowana powieść Marka Hłaski "Wilk", która 
była jego debiutem literackim, choć na publikację musiała 
czekać ponad 60 lat. "Wilk" to historia chłopaka z Marymontu, 
dorastającego w dwudziestoleciu międzywojennym. Rysiek 
Lewandowski mieszka w biednej dzielnicy. 

 

 

 

Uciekinierka 

                                          Patrick Lee  

      Sam Dryden, były żołnierz sił specjalnych, wiedzie spokojne 
życie w południowej Kalifornii. Pewnego wieczoru spotyka na 
plaży przerażoną dziewczynkę, która próbuje uciec przed 
grupą uzbrojonych mężczyzn. Dwunastolatka pamięta jedynie 
swoje imię i ostatnie dwa miesiące życia, kiedy była więziona 
przez służby specjalne i poddawana tajnym eksperymentom. 

 

Milion małych kawałków 

James Frey 

    James budzi się na pokładzie samolotu z wybitymi zębami, 

złamanym nosem i rozciętym policzkiem. Nie wie, dokąd leci 

ani co się z nim działo przez ostatnie dwa tygodnie. Ma 

dwadzieścia trzy lata, od dziesięciu lat jest uzależniony od 

alkoholu, a od trzech – od narkotyków. 

 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/5274/marek-hlasko
http://lubimyczytac.pl/autor/79961/patrick-lee
http://lubimyczytac.pl/autor/14463/james-frey


Deszczowa noc 

Jodi Picoult 

   Co byś zrobił dla ukochanej osoby? Wzruszająca powieść 

o granicach miłości i lojalności, odwagi i przebaczenia… Czasami 

robimy coś z pełną świadomością, że nie powinniśmy, 

a jednocześnie z przekonaniem, że w naszym postępowaniu nie 

ma niczego zdrożnego. A jak wiele jesteśmy w stanie zrobić dla 

ukochanej osoby? Skłamać? Dopuścić się kradzieży? A może 

nawet zabić? Jak bardzo trzeba kogoś kochać,... 

 

 

Warto być przyzwoitym 

Władysław Bartoszewski 

       Warto być przyzwoitym to wspomnienia Władysława 

Bartoszewskiego zebrane przez niemieckiego wydawcę 

K. Lehmanna. Pierwsze polskie oficjalne wydanie książki miało 

miejsce w 1990 roku w Wydawnictwie W drodze. Obecna edycja 

została dodatkowo wzbogacona o publikacje, wykłady 

i przemówienia autora z lat jego działalności w okresie PRL, 

a także z czasu jego służby dyplomatycznej w III RP. 

 

Wilk 

Marek Hłasko 

   Niezaprzeczalnie sensacją wydawniczą 2015 r. jest w Iskrach 

nigdy nieopublikowana powieść Marka Hłaski "Wilk", która była 

jego debiutem literackim, choć na publikację musiała czekać 

ponad 60 lat. "Wilk" to historia chłopaka z Marymontu, 

dorastającego w dwudziestoleciu międzywojennym. Rysiek 

Lewandowski mieszka w biednej dzielnicy. 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/19741/jodi-picoult
http://lubimyczytac.pl/autor/3972/wladyslaw-bartoszewski
http://lubimyczytac.pl/autor/5274/marek-hlasko

