
 
 

16.10 do Bergamo / Piotr Rowicki. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2017.  
 
w 61558 
 
Matka Lidki pracuje w Bergamo we Włoszech. Co 
kilka miesięcy odjeżdża tam autobusem o 16.10, a 
Lidka zostaje w Cebulówce, zaczyna tęsknić i czekać 
na kolejny przyjazd mamy. Kiedy dziadka, jedynego 
opiekuna dziewczyny, zabiera pogotowie, a wiedźma 
z opieki społecznej razem z policjantką zastanawiają 
się nad losem eurosieroty, Lidka wieje. Cudem udaje 
jej się dostać do Bergamo. Szuka matki. Sensacyjna 
powieść drogi, której nie odłożycie przed 
doczytaniem do końca.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alchemik z gwiazdy / Sonia Wi śniewska. - Gdynia 
: Wydawnictwo Novae Res, copyright 2017.  
 
w 61414 
 
Fantastyczna podróż w poszukiwaniu kamienia 
filozoficznego… i nie tylko. Życie Karola w 
południowym królestwie wydaje się być poukładane i 
sprawne, jak trybik w zegarze... Nadworny alchemik 
króla ma więcej wolnego czasu, bo jego władca 
zapadł, jak co roku, w zimowy sen. Wkrótce jednak tę 
sielankę przerwie niespodziewane przebudzenie 
monarchy, który powierzy Karolowi wypełnienie 
pewnej misji. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Amulet : łowcy potworów / Karolina Cielas. - 
Gdynia : Novae Res -Wydawnictwo Innowacyjne, 
cop. 2015.  
 
w 61424 
 
To miały być przeciętne wakacje, wręcz przeraźliwie 
nudne, bo skręcona kostka unieruchomiła Rose w 
domu na kilka tygodni. Jednak nic nie będzie już 
zwyczajne, odkąd Rose odkryła, że jest nastoletnim 
magiem. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 
musi podjąć magiczną edukację w Velrisie. 
Tymczasem dla magów nastają trudne czasy. 
Demony stają się coraz bardziej niebezpieczne i 
żądne krwi, a interesują się szczególnie pewną 
nastolatką… Czy Łowcy Potworów zapanują nad 
nimi? Czy przywrócą ład w Velrisie? I co z tym ma 
wspólnego maleńki pierścionek, który Rose nosi na 
palcu?  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Biały teatr panny Nehemias / Zuzanna Orli ńska. - 
Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 2017.  
 
w 61444 
 
Wyobraź sobie, że żyjesz w ponurym świecie, bez 
komórki, tableta, komputera. Przed sklepami wiją się 
kolejki, choć na półkach brakuje towarów. W telewizji 
są tylko dwa programy, a z obu sączą się te same 
kłamstwa. Katarzyna nie zna innego świata. Życie 
wydaje jej się szare jak papier toaletowy zrobiony z 
makulatury i nudne niczym akademia z okazji 
rocznicy rewolucji październikowej. Do czasu, gdy 
poznaje dwie dziwaczne starsze panie, a w ich 
tajemniczym mieszkaniu znajduje pewien niezwykły 
przedmiot… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Bransoletka / Ewa Nowak. - Kraków : 
Wydawnictwo Literackie, 2017.  
 
w 61446 
 
Weronika jest uczennicą ostatniej klasy gimnazjum. 
Jej rodzice to wykształceni ludzie na poziomie, tacy, 
którym uprzejmie kłaniają się sąsiedzi. Za piękną 
fasadą kryje się jednak prawdziwy dramat. Weronika   
i jej brat doświadczają ze strony ojca-tyrana 
przemocy psychicznej             i fizycznej, a ich matka 
woli zdystansować się od rodzinnych problemów, 
udając, że ich nie dostrzega. Zakochana w koledze 
Weronika liczy, że na warsztatach teatralnych spędzi 
z nim dużo czasu. Okazuje się jednak, że Łukasz 
oddał jej własne miejsce na warsztatach. Mimo 
początkowego rozczarowania, zajęcia teatralne 
pomagają Weronice poradzić sobie z sytuacją w 
domu i doświadczyć pierwszej prawdziwej miłości… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Czarna polewka / Małgorzata Musierowicz. - Łód ź 
: "Akapit Press", [2018].  
 
w 61455 
 
Książka opowiada o dwóch zakochanych parach - 
Laurze i Wolfim, Róży i Fryderyku - którzy zmuszeni 
są przeciwstawić się okrutnemu losowi, jeśli chcą być 
razem. Ale czy im się uda? Czy, któraś z par otrzyma 
tytułową czarną polewkę? Aby się tego dowiedzieć 
sięgnij i przeczytaj tą pełną humoru, miłości i zwykłej 
codzienności książkę!!! Małgorzata Musierowicz, 
ulubiona pisarka nastolatków, autorka bestsellerowej 
serii "Jeżycjada" zapewnia swoim czytelnikom porcję 
rodzinnej miłości, czułości, ale i codziennych 
niefartów związanych z byciem kochanym!!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 Czarne jeziora / Dorota Suwalska. - Warszawa : 
Wydawnictwo "Nasza Ksi ęgarnia", 2016.  
 
w 61456 
 
Magda próbuje zrozumieć, o co jej tak naprawdę w 
życiu chodzi. Uzdolniona literacko dziewczyna 
zaczyna prowadzić dziennik i szuka odpowiedzi na 
pytania, które boi się zadać. Jej stosunki z matką są 
coraz bardziej napięte. Także z ojczymem, u którego 
zawsze ceniła rozsądek i opanowanie, coraz gorzej 
się dogaduje. W szkole również nie jest najlepiej. 
Wyłącznie na spotkaniach Klubu Literackiego Magda 
łapie oddech. Wśród jego dziwacznych członków 
czuje się najbardziej na miejscu. Do tego 
prowadzący to uwielbiany przez nią pisarz. Jednak 
potrzeba konfrontacji z matką i zmierzenia się ze 
skrywaną przez lata prawdą coraz częściej daje o 
sobie znać...  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dziesi ęć stron świata / Anna Onichimowska. - 
Wydanie 3. - Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 
2017.  
 
w 61467 
 
Jaki jest przeciętny piętnastolatek? Czy taki sam w 
Polsce, Stanach, Japonii, Kolumbii czy Danii? 
Dziesięć różnych losów, dziesięć portretów i dziesięć 
marzeń. Cesaria pracuje jako prostytutka, ale marzy 
o tańcu. Noburo od dwóch lat tkwi w wirtualnym 
świecie, bojąc się powrotu do rzeczywistości. 
Santosh stopniowo ślepnie w fabryce dywanów, do 
której został porwany jako pięciolatek. Anlę chcą 
wydać za mąż, nie dostrzegając jej wybitnych 
zdolności i chęci do nauki. Czy bohaterom 
opowiadań Onichimowskiej uda się odmienić swój los 
i spełnić marzenia? Poruszająca, mądra książka, od 
której nie sposób się oderwać!  
 
 
 
 

 
 
 



 
Akademia Dobra i Zła / Soman Chainani ; il. 
Iacopo Bruno ; tł. Małgorzata Kaczarowska. - 
Warszawa : Wydawnictwo Jaguar, 2015.  
 
w 61408 
 
Tego roku, najlepsze przyjaciółki Sophie i Agatha 
dowiedzą się dokąd trafiają po skończeniu trzynastu 
lat wszystkie zaginione dzieci. Do legendarnej 
Akademi Dobra i Zła, w której zwyczajni chłopcy i 
zwykłe dziewczynki są szkolone by zostać albo 
bajkowymi bohaterami, albo wielkimi złoczyńcami. 
Sophie, najładniejsza dziewczyna w całym 
Gavaldonie całe dotychczasowe życie marzyła żeby 
zostać już porwaną i trafić do zaczarowanego świata. 
Ze swoimi różowymi sukienkami, dobrymi stopniami i 
skłonnością do dobrych uczynków, wie, że ma 
szansę dostać się do szkoły Dobra i w efekcie zostać 
księżniczką z bajek. Z kolei Agatha gustująca w 
mrocznych strojach i czarnych kotach, pełna niechęci 
do wszystkich napotkanych na jej drodze istot, myśli, 
że trafi do szkoły Zła. Tymczasem staje się zupełnie 
inaczej...  

 
 
 
 
 

 
Droga do sławy / Soman Chainani ; ilustracje 
Iacopo Bruno ; tłumaczenie Małgorzata 
Kaczarowska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : 
Jaguar, 2018.  
 
w 61411 
 
Baśniowy świat, w którym zwyczajni młodzi ludzie 
mogą być bohaterami i złoczyńcami jednocześnie. 
Uczniowie z Akademii Dobra i Zła byli przekonani, że 
znaleźli już swoje szczęśliwe zakończenie, gdy 
pokonali Złego Dyrektora Akademii. Teraz, w 
czwartym roku swojej nauki, muszą wypełnić misje 
powierzone im przez Dziekan Dovey. Zawszanie i 
nigdziarze przemierzają Bezkresną Puszczę, by 
zasłużyć na wieczną chwałę i uniknąć zniesławienia. 
Agata i Tedros, jako król i królowa Kamelotu, muszą 
przywrócić królestwu dawną świetność. Sofia 
wypełnia obowiązki dziekan w Akademii Zła, które 
przejęła po lady Lesso. Wszyscy jednak czują się 
coraz bardziej samotni i nieprzygotowani do nowych 
ról.  
 

 
 
 



 
Długo i szcz ęśliwie / Soman Chainani ; il. Iacopo 
Bruno ; tł. Małgorzata Kaczarowska. - Warszawa : 
Wydawnictwo Jaguar, 2016.  
 
w 61410 
 
Zapierający dech w piersiach finał bestsellerowej 
trylogii Akademia Dobra i Zła, w którym to, co stare, 
staje się nowe, a Sofia i Agata muszą walczyć z 
przeszłością i teraźniejszością, by znaleźć najlepsze 
zakończenie swojej baśni. Sofia i Agata, dawniej 
najlepsze przyjaciółki, sądziły, że zakończenie ich 
baśni zostało przypieczętowane, gdy ich drogi się 
rozeszły. Teraz jednak, gdy dziewczęta zostały 
rozdzielone, Zło zatriumfowało, a Dobro znajduje się 
w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Czyżby 
Opowieść o Sofii i Agacie miała zostać napisana na 
nowo, podobnie jak inne baśnie? Agata i Sofia 
muszą współpracować, by ocalić to, na czym im 
zależy, ale czy nie okaże się to zbyt trudne? Czy 
zdołają ponownie się zaprzyjaźnić? I czy nowe 
zakończenie będzie ostatecznym Długo i 
Szczęśliwie, do którego obie dążą?  

 
 
 
 
 
 

Świat bez ksi ążąt / Soman Chainani ; il. Iacopo 
Bruno ; tł. Małgorzata Kaczarowska. - Warszawa : 
Wydawnictwo Jaguar, 2015.  
 
w 61409 

Magia i miłość ścierają się ze sobą w wyczekiwanej 
kontynuacji bestsellerowej powieści Somana 
Chainaniego, Akademia Dobra i Zła. Przyjaciółki 
Sofia i Agata powracają do fantastycznego świata, w 
którym jedynym sposobem na wydostanie się z baśni 
jest przeżycie do jej końca. Dopóki są razem, mogą 
stawić czoła tajemniczym wrogom i nowym 
zagrożeniom – ale co się stanie, gdy coś je rozdzieli?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
     

Dalej s ą tylko lwy : afryka ńskie przygody Kasi / 
Kasia, Ela i Piotr Hajdukowie. - Pelplin : 
Wydawnictwo "Bernardinum", 2017.  
 
w 61461 
 

To opowieść o wyprawie po bezdrożach Afryki 
oglądanej oczami dziecka i rodziców. Dwoje 
podróżników na kolejną wyprawę zabiera 
trzynastoletnią córkę Kasię. Wyruszają na spotkanie 
niezwykłych ludzi, zwierząt i miejsc. Samochodami 
terenowymi przemierzają bezdroża Namibii, 
Botswany, Zimbabwe i Zambii. Błądzą w piaskach 
pustyni Namib, pływają po bagnach Okawango, 
odwiedzają tajemnicze ruiny Wielkiego Zimbabwe. 
Przy Wodospadach Wiktorii wspominają wizytę w 
afrykańskiej misji, na solnisku podziwiają ogromne 
baobaby, tańczą z Buszmenami... Afryka oglądana 
oczami dziecka porusza i zaskakuje. Obserwacje 
Kasi przeplatają barwne eseje i reportaże jej 
rodziców, relacje z różnych wojaży, ciekawostki. 
Opisane historie przenikają się, tworząc jednolitą 
fabułę. 

  

 

 Etiopia : u stóp góry ognia / Szymon 
Radzimierski. - Kraków : Znak Emotikon - 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018.  
 
w 61466 
 
Prawdziwy zapis egzotycznej wyprawy do serca 
Afryki! Kręci cię nocna wspinaczka do krateru 
rozżarzonej lawy? Chcesz wiedzieć, co się czuje, gdy 
dzikie hieny jedzą ci z ręki albo hipopotam niemal 
wywraca łódź, którą płyniesz? A może masz ochotę 
poznać tajemniczych Mursich, pijących krew, czy 
nieustraszonych Hamerów skaczących po grzbietach 
byków? Dobrze trafiłeś! Przed nami jeszcze noc w 
bazie wojskowej na słonej pustyni, gigantyczny pyton 
w śmiertelnym uścisku z serwalem, groźne krokodyle 
i tysiąc innych przeżyć. Strasznych, śmiesznych i 
szokujących. Pamiętasz młodego podróżnika i 
blogera, który zabrał cię na wyprawę do dżungli? To 
znowu ja, Simon. Tym razem chcę przemierzyć z 
tobą nieznane ścieżki tajemniczej, dzikiej Etiopii… 
Dołącz do mojej ekipy łowcy przygód! Ekstremalnie 
już było. Teraz walczymy o przetrwanie! 

 
      
 
 



 
 
Harry Potter i przekl ęte dziecko. Cz. 1 i 2 / na 
podstawie oryginalnej opowie ści J. K. Rowling, 
Johna Tiffany'ego & Jacka Thorne'a ; nowa 
sztuka Jacka Thorne'a ; tłumaczyli Małgorzata 
Hesko-Kołodzi ńska i Piotr Budkiewicz. - Pozna ń : 
Media Rodzina, copyright 2016.  
 
w 61478 
 
Książka nagrodzona tytułem Książki Roku 2016 
lubimyczytać.pl w kategorii Fantastyka młodzieżowa. 
Harry Potter nigdy nie miał łatwego życia, a tym 
bardziej teraz, gdy jest przepracowanym urzędnikiem 
Ministerstwa Magii, mężem oraz ojcem trójki dzieci w 
wieku szkolnym. Podczas gdy Harry zmaga się z 
natrętnie powracającymi widmami przeszłości, jego 
najmłodszy syn Albus musi zmierzyć się z rodzinnym 
dziedzictwem, które nigdy nie było jego własnym 
wyborem. Gdy przyszłość zaczyna złowróżbnie 
przypominać przeszłość, ojciec i syn muszą stawić 
czoło niewygodnej prawdzie, że ciemność nadchodzi 
czasem z zupełnie niespodziewanej strony. 
 

 
 
 
 
 

Inwazja / Andrzej Maleszka ; ilustracje Andrzej 
Maleszka. - Kraków : Znak Emotikon - Społeczny 
Instytut Wydawniczy Znak, 2016.  
 
w 61582 
 
Idalia, Alik, Kuki i inni muszą stawić czoła wielkim 
niebezpieczeństwom. Naprawdę wielkim! Na Ziemię 
przybywają Ogromni. Jak walczyć z olbrzymami? Jak 
ukryć przed ludźmi giganta większego niż dom? Co 
robić, by ogromne stworzenia zniknęły z ziemskiego 
świata? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Jagodowe niebo / Katarzyna Ziemnicka. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2017.  
 
w 61485 
 
Poznajcie Misię i Celinę, których życie z dnia na 
dzień przewraca się do góry nogami. Celina ląduje w 
rodzinnej wsi swojej babci i musi się odnaleźć w 
nowej szkole, gdzie nie wszyscy witają ją z otwartymi 
ramionami. Michalina po kłótni z mamą, która 
postanowiła zabrać na ich wspólne wakacje w 
Portugalii nowego partnera, zostaje pierwszy raz 
sama w domu na długie dwa tygodnie. Szybko 
okazuje się, że nie ma z kim zamienić słowa – 
zawsze zajęta sobą, nie dbała o przyjaźnie ani o 
innych ludzi. Teraz bardzo ich potrzebuje… 
„Jagodowe niebo” to optymistyczna lektura, 
przekonująca, że nigdy nie jest za późno na zmiany, 
jeśli tylko bardzo się ich pragnie.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kawa z kardamonem / Joanna Jagiełło. - Wydanie 
5. - Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 2017.  
 
w 61489 

Odnalezione przypadkiem stare zdjęcie kryje 
wstydliwą rodzinna tajemnicę, którą próbuje 
rozwikłać piętnastoletnia Linka. Jakby tego jeszcze 
było mało - Linkę czeka trudny egzamin gimnazjalny, 
konflikt z przyjaciółką i miłość, na którą nie jest 
jeszcze gotowa.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Czekolada z chili / Joanna Jagiełło. - Wydanie 3. -  
Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 2017.  
 
w 61459 
 
Dalsze losy Linki z „Kawy z kardamonem.” Linka 
niedawno dowiedziała się, że ma siostrę, którą mama 
oddała kiedyś do domu dziecka. Ma także ojczyma, z 
którym nie do końca potrafi się porozumieć. No i 
braciszka, który ciężko przeżywa rozstanie rodziców.  
W dodatku Linka idzie do liceum i po wakacjach musi 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nowej klasie. 
Nie jest łatwo, szczególnie, że jej chłopak wyjechał 
do Londynu. Czy uda jej się znaleźć pracę i zarobić 
na czesne w szkole marzeń? Czy związek z 
Adrianem przetrwa?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tiramisu z truskawkami / Joanna Jagiełło. - 
Wydanie 2. - Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 
2016.  
 
w 61542 
 
Linka i Natalia rozpoczynają naukę w drugiej klasie 
liceum. Linka już w pierwszych dniach września 
odchodzi ze szkolnej gazetki, by założyć 
konkurencyjnego bloga, i zaczyna pracę w kawiarni. 
Jej związek z Adrianem kwitnie – nie mogłoby być 
lepiej! 
Gorzej sprawy mają się u Natalii – rozwód rodziców, 
nowa szkoła z megawymagającymi nauczycielami i 
rozstanie z Marcinem sprawiają, że dziewczyna 
zaczyna tracić nad wszystkim kontrolę. Wszystkim, 
prócz swojej diety… Niewinne odchudzanie szybko 
zmienia się w poważną chorobę, z którą Natalia 
przestaje sobie radzić. Powieść o walce z 
kompleksami, popadaniu w niebezpieczne skrajności 
i o tym, że często nie dostrzegamy tego, co jest w 
nas najpiękniejsze. 
 

 
 
 
 



 
Kiedy chodziłem z Julk ą Maj / Paweł Ber ęsewicz. 
- Wyd. 3. - Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 2018.  
 
w 61490 
 

W zakochiwaniu Jacek Karaś ma już pewne 
doświadczenie, zdobył je jeszcze w szkole 
podstawowej (patrz książka: "Jak zakochałem Kaśkę 
Kwiatek"). Tylko że zakochiwanie to dopiero 
początek drogi. Jak już się kogoś zakocha, to potem 
trzeba z tym kimś chodzić, a to jest o wiele 
trudniejsze niż mogłoby się wydawać.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Koniec gry / Anna Onichimowska. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2016.  

w 61494 

Siedemnastoletni Alek powoli wchodzi w dorosłość. 
Spotyka się z pierwszymi dziewczynami, dostaje 
dorywczą pracę u słynnego reżysera teatralnego, 
wyjeżdża samodzielnie do Londynu, by dorobić. To 
wszystko sprawia, że chłopak zaczyna dostrzegać 
swoje zainteresowanie mężczyznami. Powoli oswaja 
się z tą myślą, próbując nieznanego, stara się 
zapanować nad swoim życiem. Szuka odpowiedzi na 
pytanie, kim tak naprawdę jest. Wreszcie decyduje 
się na coming out – ujawnia swoją orientację 
seksualną zarówno znajomym, jak i najbliższej 
rodzinie. 
Książka porusza problem homoseksualizmu wśród 
nastolatków i ukazuje drogę, przez jaką musi przejść 
młoda osoba, by zaakceptować siebie. 

 
 

 
 
 



 
Król / Katarzyna Ryrych. - Wyd. 3. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2017.  
 
w 61496 
 
Patryk po bankructwie firmy ojca i utracie domu 
ląduje z dnia na dzień w lokalu zastępczym w 
odrapanym dwupiętrowym bloku. W przeciwieństwie 
do matki szybko przystosowuje się do życia w 
„Brooklynie”, jak nazywają blok osiedlowe dzieciaki. 
Zapomina o dawnym życiu – o jego dobrych 
stronach, luksusach i znajomych, którzy wraz z tym 
wszystkim zniknęli. Podczas wakacji na szarym, 
betonowym podwórku Patryk poznaje Celestyna – 
bezdomnego mężczyznę, który staje się jego 
mentorem, od którego uczy się, jak przetrwać w 
nowym środowisku. Ciepła i wzruszająca powieść o 
sile przyjaźni, o tym, że nie można oceniać ludzi po 
pozorach i nie wszystko jest takie, jak się zdaje w 
pierwszej chwili.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nigdy nigdy / Jurek Zielonka ; [ilustracje Adam 
Ruszkowski]. - Warszawa : Wydawnictwo 
Poławiacze Pereł, 2018.   
 
w 61589 
 
Agata ma los w garści. Nie jest idealnie, fakt, ale 
może liczyć na swoją najlepszą kumpelę Siwą i 
ukochanego Kajtka. Rok szkolny właśnie się kończy, 
a Agata wraz z młodszą siostrą Milką ma spędzić 
wakacje na „końcu świata” – w Australii! Dlaczego 
nie jest zachwycona? To skomplikowane... 
Wyjazd na wakacje do ojca, którego prawie nie 
pamięta jest równocześnie testem na lojalność 
przyjaciółki i chłopaka. Nie wie, jak ułożył sobie życie 
ojciec po rozstaniu z mamą. W dodatku okazuje się, 
że „wakacje” potrwają dłużej i Agata będzie 
zmuszona rozpocząć naukę w szkole w Perth 
zamiast we Wrocławiu – tego już za wiele jak na 
jedną piętnastolatkę! Rozterek dopełnia fakt, że 
Agatą interesuje się przystojny i utalentowany Scott... 
Świetnie i z wyczuciem stylu napisana powieść, w 
którym nic nie jest tym, co się wydaje.  

 
 
 



 

Odzyskana niepodległo ść : 10 opowiada ń z XX 
wieku / Gra żyna Bąkiewicz, Kazimierz 
Szymeczko, Paweł Wakuła ; ilustrował Mikołaj 
Kamler. - Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 2018.  
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Odzyskana niepodległość – 10 opowiadań z XX 
wieku to piąta książka z serii „Zdarzyło się w Polsce”. 
Ostatni tom z tego cyklu ukazuje się w setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości i poświęcony 
jest niezwykle burzliwemu okresowi w historii naszej 
ojczyzny. Współcześni autorzy książek dla dzieci i 
młodzieży, pasjonaci historii, przedstawili w nim II 
Rzeczpospolitą, okupację hitlerowską i PRL widziane 
oczami naszych przodków: powstańców śląskich, 
uczestników bitwy warszawskiej, żołnierzy Armii 
Krajowej, cywilów deportowanych na nieludzką 
ziemię i repatriantów zza Buga. Za ich sprawą 
czytelnik stanie się świadkiem m.in. zamachu na 
prezydenta Gabriela Narutowicza i przewrotu 
majowego, przeniesie się do bombardowanego przez 
Niemców Wielunia i płonącego warszawskiego getta.  

 
 
 
 
 
 
   

Ognisty dylemat / Ewa Bauerfeind-Burkot. - 
Gdynia : Novae Res, cop. 2018.  
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Bądź gotowy na przygody nie z tej ziemi! 
Dwoje nastolatków, Małgosia i Michał, dorasta w 
cieniu opowieści o tajemniczych Drągalach, którą 
często słyszeli w dzieciństwie od babci i dziadka. 
Trudno im jednak do końca uwierzyć w to, że 
fantastyczne stwory żyjące gdzieś w odległym 
świecie mogą być prawdziwe... Jak bardzo się mylą! 
Pewnego dnia zostaną wraz z rodzicami porwani do 
krainy ciemiężonej przez bezlitosnego władcę, który 
nie liczy się z nikim i z niczym. Czy wystarczy im 
odwagi, by stawić czoła oprawcy? Czy znajdą 
sprzymierzeńców w tej dziwnej krainie? Czy uda im 
się wrócić na ziemię i uratować innych porwanych? 
To wciągająca, pełna szalonych przygód opowieść o 
przyjaźni, walce dobra ze złem, sile uczuć i... całkiem 
ludzkich kosmitach. 
 
 

 



 
 

Olbrzym / Andrzej Maleszka ; ilustracje Andrzej 
Maleszka. - Wydanie 2., zmienione. - Kraków : 
Znak Emotikon - Społeczny Instytut Wydawniczy 
Znak, 2017.  
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Kuki zostaje obdarzony nadludzką siłą, by pokonać 
olbrzyma o siedmiu wcieleniach. Wędrują z nim 
mądra Gabi, gracz komputerowy Blubek i gadający 
pies. Walczą ze zwierzomaszynami, stalowym 
ptakiem i pożeraczem światła. W dalekiej Azji 
szukają tajemniczego domu pilnowanego przez 
złotego tygrysa. Powieść w tempie gry 
komputerowej, pełna przygód i humoru. Nie można 
się od niej oderwać! Opowieści Magicznego Drzewa 
są podstawą znanego na świecie cyklu filmowego, 
nagrodzonego Emmy - telewizyjnym Oscarem - za 
wyobraźnię, mądrość i humor. Andrzej Maleszka, 
reżyser filmowy, autor powieści i scenariuszy. Jest 
zdobywcą wielu nagród na międzynarodowych 
festiwalach. Jego filmy i powieści są pełne 
fantastycznych przygód.  

 
 
 
 

 
Pościg za czarn ą hond ą / Kazimierz Szymeczko. - 
Wydanie 3. - Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 
2018.  
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Książka ta adresowana jest do starszych dzieci i 
młodzieży gimnazjalnej. Autor zręcznie łączy wątek 
przygodowo-kryminalny z historią. Poniżej załączamy 
opinię prof. Joanny Papuzińskiej: "W powieści tej 
spotykamy trójkę sympatycznych bohaterów, każdy z 
nich reprezentuje inne pasje życiowe. Łączy ich 
wszakże wspólna ława szkolna, a także wspólne 
wysiłki, aby rozwikłać podejrzaną sprawę. Ale 
najważniejszym bohaterem tej książki jest Śląsk – 
ten najbardziej zdumiewający region naszej ojczyzny, 
fascynujący swą historią, krajobrazem, obyczajami, 
co też autor prezentuje nam z prawdziwym talentem i 
miłością. Okazuje się, że koloryt lokalny Rudy 
Śląskiej, Halemby czy Kłodnicy, niezliczonych osad 
bez początku i końca, bez centrum i peryferii może 
być nieskończonym źródłem wciąż nowych, 
literackich inspiracji; ale też szalonych eskapad, 

podczas których niejedno może się przydarzyć. Czytałam z zapartym tchem i choć po drodze 
czasem zdarzyło mi się zapomnieć, że mam do czynienia z "kryminałem" w niczym nie 
umniejszyło to mojej ciekawości". 



 
 Rokko / Barbara Ciwoniuk. - Wydanie 2. - Łód ź : 
Wydawnictwo Literatura, 2017.  
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Koledzy Rokka uwielbiają jego chatę – nikt tu nie 
gdera i nie pilnuje porządku. Dzięki studentce-
gosposi jest suto w kuchni, czysto i ogólnie – bogato, 
od razu widać, że ojciec Rokka, piszący bestsellery, 
robi niezłą kasę… W jego życiu wypełnionym 
romansami i karierą nie ma za wiele miejsca dla 
syna. Chłopak czuje, że sytuacja go przerasta, kiedy 
dowiaduje się, że być może ta kariera, prasa i 
zdjęcia w pewnej gazecie przyczyniły się do śmierci 
najbliższej mu osoby. "Zaskakujące zakończenie 
Rokko (…) dobrze oddaje siłę młodzieńczego 
przeżywania dramatu. Pokazuje determinację 
nastolatka, by nie przegrać, nie zginąć w tłumie. To 
scena na miarę humoru kidnapingów czy wielkich 
wielomilionowych interesów prowadzonych przez 
bohaterów powieści Niziurskiego". 
           Danuta Świerczyńska-Jelonek „Nowe Książki” 

 
 
 
 
 
 

 
Siódma piszczałka / Katarzyna Ryrych ; ilustracje 
Anna Rudka. - Warszawa : Ezop, 2017.  
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Wszyscy w klasie zazdroszczą 14-letniej Elenie 
wakacji w krainie wampirów. Ją samą wyjazd do 
Transylwanii napełnia dziwnym niepokojem i 
przywołuje tragiczne wspomnienia sprzed lat. 
Wszystko zaczęło się od tego, że ktoś nazwał ją 
Cyganką. Od czasu tamtych wydarzeń Elena nie 
mówi. A teraz zmierza „drogą łez” do małego 
rumuńskiego miasteczka, gdzie w warownym 
kościele od ponad stu lat milczą organy. Ojciec Eleny 
ma przywrócić im dawną świetność. Co przyniesie 
dziewczynie ta niezwykła podróż w przeszłość? Już 
pierwsza noc spędzona w Surpatele wprowadza 
Elenę w szczególny nastrój oczekiwania i ekscytacji, 
a gdy docierają z ojcem do starej cestaty w Biertan, 
dziewczyna czuje, jakby przekroczyła bramę do 
innego świata, pełnego tajemniczych westchnień i 
szeptów. Jej uwagę przykuwa niezwykłe malowidło 
przedstawiające korowód tańczących postaci. Co się 
przydarzyło tym smutnym ludziom idącym w 
diabelskim korowodzie i co ich z nią łączy?  

 



 
 

Skrzynia władcy piorunów / Marcin Kozioł. - 
Warszawa : Prószy ński Media, 2017.  
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Pierwsza część cyklu „Detektywi na kółkach”. 
Książka wpisana na listę lektur uzupełniających do 
klasy IV-VI szkoły podstawowej. Kryminał z wieloma 
zwrotami akcji, książka przygodowa pełna szyfrów i 
zagadek, zarazem świetnie napisana biografia 
wielkiego wynalazcy Nikoli Tesli dla młodszych 
nastolatków. Julia, śliczna czternastolatka, pomaga 
swemu o rok starszemu przyjacielowi Tomowi 
odszukać porwanego ojca. Od czasu wypadku 
dziewczyna jeździ na wózku (stąd tytuł cyklu: 
„Detektywi na kółkach”), nie przeszkadza jej to 
jednak uczestniczyć w tropieniu przestępców, wręcz 
przeciwnie – często to ona wpada na trop, świetnie 
kojarząc fakty i… odczytując szyfry. W 
poszukiwaniach bierze udział jeszcze jeden 
niezwykły bohater: pies Julii, przesympatyczny 
labrador Spajk-Biszkopt, który… pamięta swoje 
poprzednie wcielenia.   

 
 
 
 
 
 
      

Skutki uboczne eliksiru miło ści / Dorota 
Combrzy ńska-Nogala. - Łód ź : Wydawnictwo 
Literatura, 2017.  
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iedy 13 grudnia generał ogłasza stan wojenny, 
tajniacy zatrzymują ojca i dziadka, a Jacek wraca 
poturbowany z ulicznej demonstracji – mama 
chłopaka postanawia wysłać go do babci, do Warty. 
W tym pozornie sennym miasteczku życie płynie 
wartko. Babcia szmugluje gazetki w kiosku Ruchu, 
nieodżałowana Wiktoria umiera i zostawia smutną 
wnuczkę Romkę samą, a ta, wraz z Jackiem, szuka 
eliksiru miłości – leku dla mamy pogrążonej w 
depresji. Nie boją się ani Hirka, ani Szalonego 
Miecia, którzy chcą ich dopaść, ani skutków 
ubocznych eliksiru. Czy słusznie? 
 
 
 
 
 

 



 
 
Tajemnica mostu / Andrzej Maleszka ; ilustracje 
Andrzej Maleszka. - Kraków : Znak Emotikon - 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018.  
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Nowa wersja powieści, z wieloma nowymi 
zdarzeniami. Kilkadziesiąt specjalnych ilustracji. 
Przygodowa powieść o dynamicznej akcji, mówiąca o 
ważnych sprawach. 
Filip zachorował w wyniku nieostrożnego czaru. By 
go uratować Kuki, Wiki i Melania muszą znaleźć 
Most Zapomnienia. Wędrują przez góry i jaskinie. 
Walczą z olbrzymim pająkiem, niedźwiedziem i 
trójoką Gretą. Znajdują tajemniczy most w Wenecji, 
lecz czar Grety zatapia miasto 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tam gdzie spadaj ą Anioły / Dorota Terakowska. - 
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2018 .  
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Ewa utraciła swego Anioła Stróża. Bez jego opieki 
dziewczynka zaczyna ciężko chorować. Aby mogła 
wyzdrowieć, Anioł musi wygrać walkę ze swym 
bratem bliźniakiem, Aniołem Ciemności. 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. 
 
 



      
 

Tarantula, Klops i Herkules / Joanna Olech. - 
Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 2018.  
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Pasjonująca i zabawna historia kryminalna, w której 
grupa nastolatków odsłania tajemnicze zdarzenia z 
przeszłości małego miasteczka. Kiedyś Witkowice 
były najnudniejszym miasteczkiem na świecie. 
Wszystko się zmieniło, gdy z miejscowego muzeum 
ktoś ukradł widokówkę. Ile mogła być warta? W tym 
samym czasie w wypadku zginął pochodzący z 
Witkowic mężczyzna – Polak z niemieckim 
obywatelstwem. Czy te dwa zdarzenia mają ze sobą 
coś wspólnego? I czy to prawda, że w miasteczku 
ukryty jest skarb? Śledztwo połączy Karola, rudego 
komputerowca z aparatem na zębach, i Tarantulę, 
piętnastoletnią fankę gotyku, córkę burmistrza. Będą 
musieli odgrzebać i połączyć ze sobą stare 
witkowickie tajemnice. Sprawą zainteresują się 
również podejrzana pani ornitolog, posterunkowy 
Tomek Buraś, żądny przygód wikary i 
przypominający nietoperza nieoceniony pies  

                                                                     Herkules.  
 
 
 
 

Teatr niewidzialnych dzieci / Marcin Szczygielski. 
- Warszawa : Oficyna Wydawnicza As : Instytut 
Wydawniczy Latarnik im. Zygmunta 
Kału żyńskiego, 2016.  
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Cześć! Mam na imię Michał i chcę opowiedzieć Wam 
o nas - niewidzialnych dzieciakach z „Dębowego 
Lasu". O Kiwaczku, Sylwii, Meandrze i całej reszcie. I 
o naszym teatrze. I o wielkiej premierze sztuki, którą 
postanowiliśmy wystawić 13 grudnia 1981 roku... 
Pechowy dzień, nie czarujmy się, Wiktor od początku 
to powtarzał. Opowiem też o ciociach Joli, Matyldzie, 
Lucynie i lrminie. I o Mechanicznym Dziadku. I o 
Kaloszu! I jeszcze o Mirku i Kalarepie... Kurczę, nie 
będę dalej wymieniał, bo tu jest za mało miejsca - 
najlepiej chyba będzie, jeśli po prostu zaczniecie 
czytać. O ile macie trochę wolnego czasu, 
oczywiście. Macie? To super! A jeśli nie, no to 
trudno. Ale tak czy siak pozdrawiamy Was 
serdecznie - ja i wszystkie inne niewidzialne dzieci. 
Spróbujcie nas dostrzec.  

 
 
 



 
To, czego nie wida ć / Agata Polte. - Pozna ń : Zysk 
i S-ka Wydawnictwo, 2018.  
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To, czego nie widać, może boleć najbardziej. 
Malwina jest zdolną nastolatką w maturalnej klasie. 
Jej życie wypełnia głównie nauka, zajęcia 
pozalekcyjne i konkursy. Dziewczyna robi wszystko, 
by zadowolić wiecznie narzekającą i krytykującą ją 
matkę, nawet jeśli oznacza to zrezygnowanie ze 
wszystkiego, co lubi. I chociaż radzi sobie najlepiej w 
szkole, w domu nieustannie słyszy jedną rzecz: że 
jest beznadziejna. Gdy wydaje się, że nic się nie 
zmieni, w życiu Malwiny pojawiają się nowe osoby. 
Poznaje Bartka, chłopaka o sarkastycznym poczuciu 
humoru, zaprzyjaźnia się z Natalią, która mimo 
własnej trudnej sytuacji staje się dla niej oparciem. 
Życie Malwiny nagle, wręcz brutalnie przyspiesza. 
Czy będzie gotowa zawalczyć o siebie?  
 
 
 

 
 
 
 
 

Tylko dla twoich oczu / Katarzyna Ryrych. - Łód ź 
: Wydawnictwo Literatura, 2017.  
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Koniec XVI wieku. Gdzieś w Polsce ojciec 
dwunastoletniego Jakuba przegrywa w kości 
kalekiego syna z wędrownym kuglarzem. Mistrz 
Avius – nowy opiekun chłopca, odkrywa w nim 
niezwykłą ciekawość świata i żądzę wiedzy. Uczy go 
wszystkiego, począwszy od sztuki czytania i pisania, 
aż do zrozumienia mechanizmów władzy, 
rządzących tym światem. Avius jest nie tylko 
kuglarzem. To członek tajnego stowarzyszenia, 
legitymujący się tajemniczym medalionem 007. 
Wypełnia sekretne misje na zlecenie możnych tego 
świata. Jakub pod okiem mistrza zdobywa wiedzę i 
doświadczenie, które w znacznym stopniu pozwalają 
mu uwolnić się od kalectwa. Odtąd będzie mu jednak 
towarzyszyło śmiertelne niebezpieczeństwo – 
wiedza, jaką zdobywa, ma swoją cenę…  
 
 

 
 
 
 



 
Uwaga! Czarny parasol! / Adam Bahdaj. - Łód ź : 
"Literatura", 2018.  
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Kubuś i Hipcia wakacyjne dni spędzają na 
rozwiązywaniu tajemniczych zagadek. Pierwsza 
sprawa jest na pozór błaha: trzeba znaleźć jamniczkę 
Krecię, ulubionego pieska pani Szprotowej. Ale 
potem okazuje się, że para młodych detektywów 
musi odszukać także stary angielski parasol ze 
srebrną rączką. wtedy zaczynają się prawdziwe 
kłopoty… Fatalne nieporozumienia, sensacyjne 
odkrycia, kradzieże, tajemniczy plan, prześladujący 
bohaterów pech – oj, będzie się działo!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      
Walka o wolno ść : 10 opowiada ń z czasów 
rozbiorów / Gra żyna Bąkiewicz, Kazimierz 
Szymeczko, Paweł Wakuła ; ilustrował Mikołaj 
Kamler. - Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 2017.  
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To czwarta książka z serii „Zdarzyło się w Polsce”. W 
pięciu tomach współcześni autorzy książek dla dzieci 
i młodzieży, pasjonaci historii, ukazali węzłowe 
punkty polskich dziejów widziane oczami 
zwyczajnych ludzi: mieszkańców miast, dworów i wsi 
– naszych przodków. Za ich sprawą czytelnik 
Walki o wolność przeniesie się w czasy, gdy Polska 
została wymazana z mapy Europy, lecz wciąż żyła w 
sercach ludzi, będzie towarzyszył Napoleońskim 
żołnierzom, powstańcom styczniowym i 
rewolucjonistom. Usłyszy pierwszy koncert 
ośmioletniego Fryderyka Chopina, zobaczy Adama 
Mickiewicza piszącego Dziady i Marię Skłodowską 
walczącą o prawo do edukacji kobiet. 
Książki z tej serii dedykujemy tym, którzy cenią i lubią 
historię, oraz tym, którzy… za nią nie przepadają!  

 
 



 
Wszystkie dziewczyny Wertera / Jakub 
Łaszkiewicz ; [ilustracje Stanisław Falenta]. - 
Warszawa : Wydawnictwo WasPos, copyright 
2018.  
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DRUGA POWIEŚĆ SZESNASTOLATKA!  
Jak to jest z tymi dziewczynami? Czy Kazik 
Staszewski miał rację, śpiewając, że “to nic więcej 
jak tylko kłopoty”? Czy warto zadzierać z 
miejscowymi dresiarzami? Czy matematyka jest tak 
niezbędna do życia, jak wszyscy twierdzą? Tomek, 
uczeń liceum, na własnej skórze przekonuje się, że 
życie z kobietami nie jest łatwe. Zwłaszcza jeśli na 
horyzoncie pojawia się ideał, który może być 
znakomitą odskocznią od zaborczej i zadufanej w 
sobie drugiej połówki. Idealna książka dla wszystkich, 
którzy cenią sobie poczucie humoru, mają dystans 
do siebie oraz chcą się dowiedzieć, jak NIE 
postępować z kobietami… i są ciekawi, jakie 
zastosowania może mieć kostium Batmana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie lajki Marczuka / Paweł Ber ęsewicz. - 
Wydanie 3. - Łód ź : Wydawnictwo Literatura, 
2018.  
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W szkole zostaje ogłoszony konkurs na projekt 
gimnazjalny polegający na spopularyzowaniu postaci 
miejscowego bohatera. Coraz częściej poprzez 
Facebooka i komunikatory wyobraźnią młodych 
zaczyna władać nazwisko "Marczuk". Kim jest 
Marczuk? Pisarzem science-fiction, pionierem 
ekologii, doradcą Lady Gagi do spraw koloru 
paznokci? Interesują się nim wszyscy - i Adam, i 
didżej Koniu, i dyrektor, a nawet... Kuratorium 
Oświaty! Cała Polska wręcz huczy od plotek o 
bohaterze z Choszczówki. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Wszystko, tylko nie mi ęta / Ewa Nowak. - 
Warszawa : Prószy ński i S-ka - Prószy ński Media, 
2017.  
 
w 61554 

Bohaterowie tej powieści to niezwykle barwna, lekko 
zakręcona rodzina Gwidoszów: przesympatyczna 
mama, która po czterdzieste postanowiła zająć się 
psychologią, tata, który wziął sprawy we własny ręce 
i zamiast dalej być nauczycielem postanowił zająć się 
ubezpieczeniami, kot o imieniu Pies i pies Łata, który 
nie lada zaskoczy swoich państwa... A przede 
wszystkim nazywany przez koleżanki szkolnym 
casanową zabójczo przystojny maturzysta Kuba, 
jego dwa lata młodsza siostra Malwina i uwielbiana 
przez bliskich przesympatyczna Marysia – często 
najtrzeźwiej z rodziny myśląca... pięciolatka. Aż 
chciałoby się pomieszkać trochę z Gwidoszami w ich 
niewielkim warszawskim mieszkaniu, gdzie od czasu 
do czasu czegoś brakuje, ale miłości – nigdy. I 
myślenia o miłości.  

 
 
 
 
 

 
Wykłady profesora Niczego / Mieciu Mietczy ński. 
- Kraków : Flow Books, 2017.  
 
w 61555 
 
Wyrusz z Profesorem Niczego w szaloną podróż 
przez epoki literackie i przekonaj się, że mogą być 
znacznie ciekawsze, niż ci się wydaje! Od 
średniowiecza do współczesności, przez aż dziesięć 
epok – skonasz ze śmiechu. 
W tej całkowicie (bez)użytecznej i kompletnie 
śmiesznej książce Profesor Niczego: 
- odsłonił kulisy legendarnego beefu Mickiewicza i 
Słowackiego, 
- pokazał, że Schopenhauer i Kurt Cobain mają wiele 
wspólnego, 
- zebrał cytaty ze starożytnych filozofów, napisał 
wiersz, omówił jedną z najbardziej olewanych lektur 
szkolnych. 
Po raz pierwszy na liście lektur nieobowiązkowych 
pojawia się coś tak wesołego!  
 
 

 
 
 



 
 

Wszystkie powy ższe pozycje s ą dost ępne w wypo życzalni  
Biblioteki PBW Filia w Żywcu.  

 
Opisy zostały zaczerpni ęte ze wst ępów ksi ążek oraz opisów wydawców. 

 
 
Źródła zdj ęć okładek i opisów: 
 
https://livro.pl/ 
https://aros.pl/ 
https://www.gandalf.com.pl/ 
https://merlin.pl/ 
https://bonito.pl/ 
 

 
 

przygotowała: Dominika Wiercigroch – 
nauczyciel bibliotekarz PBW Filia w Żywcu 

 


