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Nazwa

Autor

Czego uszy nie widzą

A. Tyszka

Detektyw Erik Vogler. Zbrodnie
białego króla

B. Oses

Erik Vogler to perfekcjonista, uwielbia rutynę i porządek, a wszelkie odstępstwa od starannych planów
przyprawiają go o gęsią skórkę. Wiadomość, że wyczekiwane ferie wielkanocne w Nowym Jorku zamienią
się pobyt u babci była dla niego prawdziwym ciosem. Ale nawet w najgorszych koszmarach nie przyśniło
mu się, że zostanie wciągnięty w serię morderstw, które wstrząsną całymi Niemcami! Ekscentryczny,
śmiesznie bojaźliwy, a do tego niesamowicie inteligentny. Bohatera książki Beatiz Osés po prostu nie da
się nie lubić. Sięgnijcie po jedną z najbardziej oryginalnych historii detektywistycznych ostatnich lat!

LIT. MŁODZIEŻOWA

George Clooney potrzebny od zaraz

S. Nielsen

Wioletka i jej przyjaciółka Febe biorą sprawy w swoje ręce. Gdy mama Wioletki, szukając prawdziwej
miłości, zaczyna się spotykać z żałosnym Dickiem Matiasem (ksywa Śledzik), dziewczyny postanawiają
wyswatać ją z... George’em Clooneyem. W końcu tata Wioletki jest hollywoodzkim reżyserem seriali
telewizyjnych – czy dziewczynie uda się spotkać na planie filmowym ze sławnym aktorem? I jak przekonać
go do randki z mamą

Lit. młodzieżowa

Kocha, lubi, szaleje

F. Gungui

Luca, Alice, Martina i Danielle spotykają się podczas wspólnych wakacji. Każde z nich ma swoją
tajemnicę. To właśnie tutaj, we Włoszech, ich losy się łączą. Jeszcze nie wiedzą, że właśnie rozpoczyna się
najbardziej niezwykłe lato w ich życiu.

LIT. MŁODZIEŻOWA

Misja Feniks

E. KarwanJastrzębska

Opis

Rodzaj

Trzy siostry Bronzik z dnia na dzień muszą zmierzyć się z życiowym wyzwaniem.
Kiedy ich mama wyjeżdża w bardzo długą delegację, a ojciec nagle postanawia zostać pustelnikiem –
życie rodzinne dosłownie staje na głowie.Czy sytuację uratuje przybycie wymagającego dziadka
LIT. MŁODZIEŻOWA
Melchiora? I czy naprawdę można się ze sobą porozumieć za pomocą ludowych przysłów? Kim jest Ciotka
Wiem Wszystko?Odpowiedzi szukajcie w książce!

Ta pasjonująca przygoda zaczyna się w antykwariacie, gdzie odnaleźć można klucze do wielu drzwi.
Niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki mity dzieciństwa zamieniają się w barwne przygody dwojga
rodzeństwa. Intryga dotycząca zaginięcia starego obrazu rozwija się nieoczekiwanie we wszystkich
kierunkach, tworząc wielopłaszczyznową mozaikę wydarzeń.
LIT. MŁODZIEŻOWA
Julka i Julek, rodzeństwo tropiące sekrety dawnych mistrzów, pozna tajne przejścia między różnymi
wymiarami, zostanie wyposażone w kosztowne rekwizyty i doceni obecność rudego kota z porcelany.
Dzieci doświadczą też obecności płomiennego Feniksa, który w magiczny sposób patronuje ich niezwykłej
wyprawie.
Szesnastoletniej Ivy Westfall nikt nie pyta, czy syn prezydenta Lattimera to jej wymarzony kandydat na
męża. Sprawa jest przesądzona. Zostanie żoną śmiertelnego wroga. To smutny los dla młodej dziewczyny,
ale też trudno o lepszą okazję, by zadać tyranii morderczy cios.

Misja Ivy

A.Engel

Pepa, nie świruj!

I. Pierelotkin

Siostry, psy i wariaci

M. Carranza, J.
Prats

Marina, w przeciwieństwie do swojej siostry Angeli, nie jest idealna. Zrządzenie losu sprawia jednak, że
zajmuje jej miejsce i niespodziewanie leci do Dublina. Tak zaczyna się wielka komedia pomyłek, w którą
zamieszani są: Patrick – chłopak Angeli, niesforne psy pani Higgins, jej lokatorzy z Włoch i szalona
LIT. MŁODZIEŻOWA
rodzinka obrońców praw zwierząt. Jakby tego było, mało na horyzoncie ciągle pojawia się pewien wariat,
który wszystko komplikuje…

Wenus w pietruszce

I. Pierelotkin

Bystra i piękna Gośka Tkacz wydaje się nie mieć słabości. Nigdy nie miała chłopaka, ale utrzymuje, że to
wyłącznie jej własny wybór. A jednak! Kiedy na ekologicznych koloniach poznaje tajemniczego Baszka
LIT. MŁODZIEŻOWA
Trampeckiego, jej serce nagle wariuje, a harda Gosia traci swoją brawurę. O jej względy stara się młodszy
brat chłopaka, a o serce Baszka rywalka - artystka. Ale Gośka postanawia twardo - ten albo żaden!

Nad zatoką (tom 3) Zmierzch nad
jagodowymi polami

Colleen Coble

„Chciałbym, żeby dziewczynki były bezpieczne…”
Kate Mason poświęciła życie, by troszczyć się o rodzinne uprawy jagód. Kiedy jednak jej pola przestają
przynosić plony, zmuszona jest wymyślić jakiś inny sposób zarabiania na życie. Najlepszym
rozwiązaniem może okazać się wynajęcie małego domku leżącego na terenie jej posiadłości, jednak to i
tak za mało.
Gdy w jej życiu pojawia się bostoński przedsiębiorca, Drake Newham, poszukujący nie tylko miejsca do
LIT. MŁODZIEŻOWA
zamieszkania, ale również niani dla swoich dwóch bratanic, to wszystko wydaje się jej zbyt piękne, by
mogło być prawdziwe. Nowego lokatora natomiast nie odstępuje budzące niepokój pytanie o to, kto mógł
zamordować jego rodzinę.
Im więcej czasu Kate spędza w towarzystwie Drake’a i dziewczynek, tym trudniej jej ukryć zainteresowanie
jego osobą. Ale kryzys w rodzinie nie jest najlepszym czasem na rozwijanie miłosnych uczuć.
W międzyczasie Kate dowiaduje się także, że jej wujek, odbywający karę za morderstwo, uciekł z

Kamienne anioły

K.Ohlsson

Niedługo Wielkanoc i Simona nie może się doczekać, żeby spędzić tydzień z babcią w Ahus. Jednak dzieje
się coś niepokojącego. Babcia jest ciągle zmęczona i zamyślona, a w ogrodzie ktoś po kryjomu przesuwa z
miejsca na miejsce kamienne figury.
LIT. MŁODZIEŻOWA
Od kiedy dom babci odwiedza tajemniczy intruz, osobliwe posągi nie dają o sobie zapomnieć, a Pokój
Westchnień zdaje się nosić ślady czyjejś obecności, Simona zaczyna się czuć tam nieswojo. Wszystko
wskazuje na to, że Simona, Billie i Aladdin muszą rozwiązać kolejną zagadkę sprzed lat.

F.Moccia

Trzy metry nad niebem odniosła we Włoszech niebywały wprost sukces - w przeciągu trzech miesięcy od
pierwszego wydania zrobiono pięć dodruków i sprzedano prawa do filmu, a egzemplarze powieści były
masowo kserowane i przekazywane z rąk do rąk.
Oto szesnastoletnia Babi, dziewczyna, z tak zwanego dobrego domu, świetna uczennica i przykładna
córka, na skutek pogmatwanego splotu przypadków, poznaje Stepa, agresywnego chuligana, którego życie
składa się z ćwiczeń na siłowni, wyścigów na motorze i bezsensownych bijatyk. Mimo krańcowo różnych
LIT. MŁODZIEŻOWA
charakterów i sprzeciwu apodyktycznej matki Babi, zakochują się w sobie bez pamięci. Pod wpływem tej
miłości, która oczywiście nie ma szans na przetrwanie, zmieniają się oboje. Babi otwiera się na świat,
dojrzewa, a Step staje się bardziej refleksyjny, łagodniejszy. Babi jest jedyną osobą, której Step powierza
swój mroczny sekret, który tłumaczy jego agresywne i destrukcyjne zachowania. Swobodnie poruszając
się w świecie pojęć, które określają świat włoskiej młodzieży, Moccia opowiedział niezwykle wiarygodnie
i płynnie uniwersalną historię o młodzieńczym buncie, bólu dorastania i problemach rodzinnych.

Trzy razy ty

F.Moccia

Kontynuacja bestsellerowej powieści "Trzy metry nad niebem".
W "Trzech metrach nad niebem" Babi złamała mu serce. W "Tylko ciebie chcę" Gin nauczyła go kochać na
nowo. W "Trzy razy ty" Step staje na rozstaju dróg...
Jak skończy się historia Babi, Stepa i Gin?
Co stało się z tym skłóconym z całym światem chłopakiem, z zabijaką, który spędzał popołudnia na placu z
przyjaciółmi, a wieczory na jeździe motorem? Czasami Stepowi wydaje się, że tamto życie należy do kogoś
innego. Dziś jest kimś zupełnie innym, człowiekiem sukcesu, telewizyjnym producentem i wkrótce będzie LIT. MŁODZIEŻOWA
się żenić. Jego wybranką jest Gin, kobieta łagodna, piękna, czuła, idealna. Wybaczyła mu zdradę sprzed
sześciu lat. Zdradę z Babi, jego pierwszą niezapomnianą miłością. Od tamtej pory Babi i Step się nie
widzieli, ale oto ona ponownie wkracza w jego życie z siłą tornada, wyjawiając mu skrywany przez lata
sekret. Step jest zmuszony przeanalizować swoje wybory, upewnić się, co do słuszności podjętych decyzji
oraz postawić sobie niewygodne pytania. Czy naprawdę jest szczęśliwy z Gin? Czy Babi jest jedynie
wspomnieniem czy też ogniem, którego nikt ani nic nigdy nie będzie w stanie ugasić?

Tylko ciebie chcę

F.Moccia

Kontynuacja przeboju wydawniczego "Trzy metry nad niebem", pełna realizmu, śmiała powieść o miłości,
seksie, dojrzewaniu, przyjaźni, namiętności i marzeniach.
Do grona znajomych postaci - Stepa, Babi, Palliny – dołączają nowi, równie barwni, zakręceni i
nieprzewidywalni bohaterowie.
LIT. MŁODZIEŻOWA
Po dwóch latach spędzonych w Nowym Jorku Step wraca do Rzymu. Wiele się tu zmieniło. Chłopak zaczyna
pracę w telewizji, poznaje nowych ludzi, wśród nich żywiołową Gin. Przeszłość nie daje mu spokoju, ale
teraźniejszość nie zostawia zbyt wiele czasu na jej rozpamiętywanie. Czy warto dążyć do wskrzeszenia
dawnej miłości?

Trzy metry nad niebem

Poznajcie gimnazjalistkę Pepę i jej cztery najlepsze kumpelki: Wandę, Ziu, Melę i Karinę. Razem tworzą
prawdziwą mieszankę wybuchową! Co będzie, jeśli dodamy do niej przystojnego nastoletniego aktora,
który właśnie zaczął naukę w pobliskim liceum? To przepis na naprawdę zwariowaną historię!

Lit. młodzieżowa

LIT. MŁODZIEŻOWA
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Kroniki rozdartego świata (tom 3)
Cień Gildii

A. Janusz

Facet z prostą instrukcją obsługi

A. Mańczyk

Saga o Kotołaku. Ksin. Drapieżca

K. T. Lewandowski

Saga o Kotołaku. Różanooka

III tom cyklu Kronik Rozdartego Świata!
Vincent i jego przyjaciele wracają do Arborii, po raz pierwszy od siedmiu wieków łącząc rozdarty
kontynent i tym samym rozpoczynając nową epokę w dziejach świata. Chociaż wydarzenia, do jakich
doszło w Utraconej Bretanii, są objęte ścisłą tajemnicą, Vincent wie, że to długo nie potrwa, a ochrona
nowo odkrytego lądu przed podbojem i kolonizacją może się okazać sporym wyzwaniem. Tymczasem
uaktywnia się sekretne stowarzyszenie magów, które zwalczał jeszcze Lucjusz Szalony. Ich wiedza może po
raz kolejny zmienić świat… albo go zniszczyć.
LIT. MŁODZIEŻOWA, FANTASY
Aleksandra Janusz – doktor neurobiologii, obecnie pracuje w Międzynarodowym Instytucie Biologii
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Debiutowała w „Science Fiction” 4/2001 opowiadaniem „Z akt
miasta Farewell”, jest autorką powieści „Dom wschodzącego słońca” wydanej nakładem wydawnictwa
Runa. Publikowała opowiadania i artykuły publicystyczne w internetowym magazynie Fahrenheit, w
magazynie mangi i anime „Kawaii” i w innych czasopismach. Uzależniona od książek, czyta wszystko; nie
jest gatunkistką. Zawodowo zajmuje się molekularnymi mechanizmami rozwoju neuronów, pamięci i
uczenia się.

Było ich trzech. Sznita – wyszczekany i cyniczny do szpiku kości, usiłujący zapracować na opinię
największego łobuza okolicy. Flegmatyczny Emeryt – wychowywany na porządnego człowieka, z którym
jednak można spodziewać się wyłącznie kłopotów. I Czejen – dobrze zapowiadający się element
wywrotowy z warkoczykiem. Przyświecał im jeden cel: dobra zabawa. Do czasu, gdy okazało się, że pech to
LIT. MŁODZIEŻOWA
straszna rzecz.
Trzej przyjaciele zostają nagle przyłapani na nierozważnym wybryku. Jakby tego było mało, nierozłącznych
do tej pory kumpli pragnie poróżnić dawna znajoma, Zgaga. O co jednak naprawdę chodzi w tej grze?
Sznitę, Emeryta i Czejena czeka najdziwniejsze pół roku w ich rozrywkowym życiu.

Wielki powrót kultowej „Sagi o kotołaku”! Tym razem w wersji poszerzonej przez autora o ekscytujące
wątki, nowych bohaterów, zaskakujące zakończenie, a także zawierającej niepublikowany dotąd
bestiariusz.
Ksin. Dziecko klątwy, zdrady i obsesji. Zdawałoby się, że jego los jest przesądzony, ale miłość potrafi się
wznieść ponad wszystko. Najpierw poświęcenie starej piastunki, a potem oddanie dziewczyny zbiegłej z
LIT. MŁODZIEŻOWA, FANTASY
domu publicznego sprawiają, że z potwora i demona wyrasta wojownik i obrońca ludzi zagrożonych przez
upiory. Drapieżna, pełna namiętności historia bestii pragnącej osiągnąć człowieczeństwo.
„Ksin. Początek” to prequel jednej z najbardziej znanych serii fantasy w polskiej literaturze.
Konrad T. Lewandowski jest autorem poczytnych kryminałów historycznych, powieści historycznoprzygodowych, SF i fantasy.

Wielki powrót kultowej „Sagi o kotołaku”!
Przybrana córka Ksina, strzyga Irian zwana Różanooką, po tajemniczym zniknięciu ojca obejmuje
stanowisko dowódcy gwardii królewskiej. Pewnego dnia w pałacu pojawia się młody weteran Mino
Dergo. Przybywa do stolicy, gdyż kilka dni wcześniej spotkała go ogromna krzywda. I wtedy na Irian spada
miłość, od której zawali się cały świat Międzykontynentu…
Od autora:
LIT. MŁODZIEŻOWA, FANTASY
K. T. Lewandowski
Drogi czytelniku, nawet jeśli czytałeś poprzednie wydania „Różanookiej”, nie znałeś dotąd tej opowieści.
Dawne pomysły zostały rozwinięte, przybyły nowe wątki i zwrot akcji, który stawia wszystko na głowie.
Nowa „Różanooka” nabrała wyrazistości i głębi, emocje bohaterów prawdziwego żaru: aż do szaleństwa,
do śmierci i jeszcze dalej… Tak potrafią kochać tylko potwory Onego!
Konrad T. Lewandowski jest autorem poczytnych kryminałów historycznych, powieści historycznoprzygodowych, SF i fantasy.

Zanim umrę

J. Downham

Kroniki rozdartego świata (tom 1)
Asystent czarodziejki

A. Janusz

Każdy musi umrzeć. Szesnastoletniej Tessie zostało zaledwie kilka miesięcy życia, więc rozumie to lepiej
niż inni. Przygotowała jednak listę dziesięciu rzeczy, które chce zrobić przed śmiercią. Na pierwszym
miejscu umieściła seks. Termin – tego wieczoru.
Książka, dzięki której poczujesz się szczęśliwy, że żyjesz.
„Heat”
Nie wierzę, że można ją było przeczytać i nie zapłakać.
„Daily Express”
Przypomina, byśmy doświadczali w pełni każdej chwili i nie bali się spełniać pragnień.
„Guardian”

LIT.
MŁODZIEŻOWA,
KOBIECA

Przez ostatnie ćwierć wieku Vincent Thorpe służył jako pomocnik magiczny czarodziejce Margueritte de
Breville, znanej w Arborii jako Szalona Meg. Razem zgłębiali tajemnice Wojny Rozdarcia – konfliktu, który
siedemset lat wcześniej niemal zniszczył świat. Po latach niebezpiecznej pracy Vincent wyczekuje
zakończenia kontraktu i marzy o spokojnym życiu w domku na przedmieściach u boku ukochanej
LIT. MŁODZIEŻOWA, FANTASY
Amandine.
Gdy kolejna, pozornie zwykła misja dla Gildii Magów przybiera nieoczekiwany obrót, Vincent przekonuje
się, że musi zrewidować plany na przyszłość, a jego los jest nieodłącznie spleciony z historią Arborii.
Tom drugi w przygotowaniu!

Kroniki rozdartego świata (tom 2)
Utracona Bretania

Saga o Kotołaku. Ksin na Bagnach
Czasu

A. Janusz

Po Drugiej Stronie Świata sprawy stanęły na ostrzu noża. Narzeczona Vincenta, Amandine Cerise, dla
ochrony przyjaciół decyduje się na ryzykowny blef. Kathryn Verd, czarodziejka i księżniczka, lawiruje
wśród dworskich intryg, gdzie pomyłka grozi śmiertelnym niebezpieczeństwem. Margueritte i Belinde
prowadzą ofensywę przeciwko skażonym wojskom, przygotowując się do bitwy w dolinie Montségur.
A gdzie się podział Vincent? Gdy widzieliśmy go ostatnio, był bliski śmierci…
Aleksandra Janusz – doktor neurobiologii, obecnie pracuje w Międzynarodowym Instytucie Biologii
LIT. MŁODZIEŻOWA, FANTASY
Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Debiutowała w „Science Fiction” 4/2001 opowiadaniem „Z akt
miasta Farewell”, jest autorką powieści „Dom wschodzącego słońca” wydanej nakładem wydawnictwa
Runa. Publikowała opowiadania i artykuły publicystyczne w internetowym magazynie Fahrenheit, w
magazynie mangi i anime „Kawaii” i w innych czasopismach. Uzależniona od książek, czyta wszystko; nie
jest gatunkistką. Zawodowo zajmuje się molekularnymi mechanizmami rozwoju neuronów, pamięci i
uczenia się.

Wielki powrót kultowej „Sagi o kotołaku” – tym razem w wersji poszerzonej przez autora o ekscytujące,
nieznane dotąd wątki.
W spisku kryje się spisek, a w nim jeszcze jeden spisek... Skutkiem splotu intryg Ksin rozpoczyna
wędrówkę przez równoległe światy. W każdym z nich odkrywa kolejne znaczenia i cele swojej misji oraz
prawdy o sobie samym. Wkrótce kotołak będzie musiał stawić czoło najpotężniejszemu z
dotychczasowych wrogów i nowej miłości. Na którą drogę wstąpi, gdy przyjdzie moment nieodwracalnego
LIT. MŁODZIEŻOWA, FANTASY
K. T. Lewandowski
wyboru pomiędzy sercem a rozumem…
Podstawą „Ksina sobowtóra”, tomu trzeciego sagi w nowym wydaniu, jest dawna „Wyprawa kotołaka”,
która zyskała obecnie misterną szkatułkową konstrukcję.
Konrad T. Lewandowski jest autorem poczytnych kryminałów historycznych, powieści
historyczno¬przygodowych, SF i fantasy.
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Neida i zemsta bogów

L. Machała

AKCJA, DYNAMIKA, EMOCJE – to słowa, które w dość lapidarny, ale niezwykle trafny sposób określają tę
książkę. Już pierwsze zdania powieści przenoszą czytelnika w sam środek dynamicznych wydarzeń.
Ucieczka przez Las Wisielców przed przerażającymi stworzeniami – Gorenami to dopiero początek przygód
kilkunastoletniej Neidy. Dziewczyna w świecie zamieszkanym przez różnorakie wykreowane przez Autora
istoty będzie narażona na wiele śmiertelnych niebezpieczeństw i zmuszona podejmować arcytrudne
decyzje. Nawet widmo śmierci nie powstrzyma jej przed stoczeniem walki z infernalną mocą o nazwie
Maraa, będącą mrocznym przeciwieństwem życia i pochłaniającą energię każdej jego formy. Czy
Nemasusowi, demonicznemu kapłanowi Maraa ze Świątyni Czeluści, uda się pokonać Neidę?
Wartka akcja i emocje towarzyszące lekturze sprawiają, że "Neida i zemsta bogów" to ciekawa pozycja dla
miłośników literatury fantasy. Na pewno z niecierpliwością będą oni oczekiwać kolejnych części.

Mury wokół nas

Nova Ren Suma

Mury wokół nas to mroczna, trzymająca w napięciu opowieść o dramatycznym losie młodych dziewcząt.
Orianna i Violet przyjaźnią się i są tancerkami baletowymi. Pewnego razu zamordowano inne baletnice,
które nękały Violet, wówczas to Orianna zostaje oskarżona o morderstwo i wysłana do ośrodka
poprawczego dla nieletnich, gdzie spotyka Amber – dziewczynę oskarżoną o nieumyślne spowodowanie
śmierci. W ośrodku dzieją się nadprzyrodzone zdarzenia, które łączą losy obu dziewczyn. tytułowe mury
mają wielowyrazową symbolikę. Oddzielają świat skazanych od świata niewinnych, świat żywych od
świata martwych, pokazują bariery i przeszkody istniejące w relacjach pomiędzy bliskimi sobie osobami
oraz głęboką obcość i nieufność w kontaktach pomiędzy współwięźniarkami oraz na linii więźniarki –
strażnicy.

LIT.
MŁODZIEŻOWA,
FANTASY

LIT. MŁODZIEŻOWA

