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Bracia Dalcz i S-ka 
Tadeusz Dołęga-Mostowicz 
Czyta: Mariusz Bonaszewski. 
19 godzin 32 minuty 

Największy światowy przekręt urodził się w Warszawie!  

Wielki majątek rodzi wielkie spory i więzy rodzinne przestają mieć znaczenie. 
Zakłady przemysłowe “Dalcz” po śmierci ich właściciela przypadają w udziale 
dwóm synom. Każdy z nich chce rządzić zakładami i wejść w ich posiadanie. Żaden 
z nich nie chce ustąpić, ani pójść na kompromis. Krzysztof, wykształcony zagranicą 
inżynier, wychowywany, by pokierować fabryką. Paweł - czarna owca rodziny, 
wybitny samouk-ekonomista o dalekosiężnych planach. Obydwaj panowie po 
śmierci ojca zamierzają w pełni dysponować jego majątkiem. Wielka szansa na 
prawdziwe pieniądze....Wspaniała lektura na dzisiejsze czasy!! 
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Czarny kot  
Edgar Allan Poe  
Czyta Grzegorz Przybył. 
53 minuty 

Płyta zawiera opowiadania ze zbioru Opowieści niesamowite : Czarny kot, Beczka 
Amontillado, Zdradzieckie serce. 

Znakomite i przerażające. Bohater, rażony z wolna rozkwitającym w nim obłędem, 
stacza się po równi pochyłej. Tajemnicza obsesja i zło krok po kroku przejmują nad 
nim kontrolę, prowadząc go od punktu A (niepokojących myśli), aż do punktu Z 
(straszliwej zbrodni).  
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Diament Mazariniego ; Trzej panowie Garrideb Arthur Conan 
Doyle  
Czyta: Jacek Rozenek. 
1 godzina 4 minuty 

Gdy zostaje skradziony brylant hrabiego Mazarina, Sherlock Holmes i doktor Watson 
zostają wezwani by pomóc arystokracie zlokalizować kamień. Sherlock w przebraniu 
kobiety śledzi podejrzanych - hrabiego Sylviusa i jego ochroniarza Mertona - starając 
się dojść, czy to właśnie oni ukradli brylant. 
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Dolina Strachu 
Arthur Conan Doyle  
Czyta: Janusz Zadura. 
7 godz. 33 min.  

Czwarta część cyklu audiobooków o przygodach legendarnego Sherlocka 
Holmesa.John Douglas, bogacz o tajemniczej przeszłości, ginie w niejasnych 
okolicznościach. Bezradna policja prosi o pomoc w śledztwie Sherlocka Holmesa. 
Genialny detektyw jest niemal pewien, że związek ze sprawą ma profesora Moriarty 
- geniusza zła i jego największy antagonista. Jednak aby wszystkie elementy 
układanki trafiły na swoje miejsce, należy sięgnąć do zdarzeń sprzed ponad 20 lat, 
mających miejsce w dolinie strachu… 
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Dr Jekyll i Pan Hyde 
Robert Louis Stevenson 
Występują: Krzysztof Chamiec, Jan Matyjaszkiewicz, Andrzej Ferenc, 
Adam Ferency, Krzysztof Stelmaszczyk. 
7 godz. 33 min.  

Gabriel Utterson, prawnik i prywatnie przyjaciel dr Jekylla bada sprawę okrutnego 
poturbowania małej dziewczynki i dwóch starszych wpływowych mężczyzn, 
zamordowanych z zimną krwią. Dla Uttersona sprawa ta okazuje się wyjątkowo 
podejrzana, gdy otrzymuje testament dr Jekylla, w którym to cały swój majątek 
zapisuje swemu „podopiecznemu” i zaufanemu Hyde'owi na wypadek swojego 
zniknięcia lub śmierci. 

Henry Jekyll jest szanowanym i lubianym lekarzem. Co może mieć wspólnego z 
mrocznym, złym i zepsutym Edwardem Hyde'em? Wbrew pozorom bardzo wiele... 
Prawda okaże się wstrząsająca... 
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Dracula 
Bram Stoker  
Czyta Jan "Janga" Tomaszewski. 
3 godziny 42 minuty 
 
Najsłynniejsza powieść literatury grozy, powstała w 1897 i do dzisiaj nie ma sobie 
równych. Owiana legendą dzięki licznym ekranizacjom.  
Bram Stoker, irlandzki pisarz, oparł opowieść na biografii okrutnego księcia 
rumuńskiego z XV wieku Vlada Draculi. Uczynił z niego syna nocy i krwiożerczego 
demona. Dzięki temu też Dracula przeszedł do historii... literatury. Wciąż budzi 
skrajne emocje. 
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Dżuma  
Albert Camus  
Czyta Adam Ferency. 
9 godzin 18 minut  
 
Zło i odkupienie. Dżuma nawiedzająca miasto jest realną epidemią siejącą grozę 
wśród mieszkańców, a zarazem symbolem Zła, z jakim ludzie muszą się uporać. 
Niektórzy, jak doktor Bernard Rieux, dzielnie z nim walczą przynosząc ukojenie 
chorym, inni uznają ją za karę za występki mieszkańców Oranu. Strach, cierpienie, 
odizolowanie, nieustanna walka z chorobą ukazują bohaterstwo i determinację 
niektórych, ale i nikczemność, przebiegłość innych. Paraboliczna kronika odarta ze 
zbędnego patosu, będąca manifestem humanizmu to ponadczasowa historia ludzkiej 
solidarności i moralności. 
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Harpun Czarnego Piotra 
Arthur Conan Doyle  
Czyta Leszek Teleszyński. 
1 godzina 
 
"Na podstawie książki \""Sherlock Holmes Niepokonany\"" - Doprawdy brak mi 
słów, Mr. Holmes - wyjąkał wreszcie, oszołomiony i czerwony jak burak. - Widzę, 
iż od samego początku obrałem zły kierunek, mylny trop. Pan okazał się mistrzem w 
tych sprawach, ja zaś nie mam takiego doświadczenia. Nadal nie rozumiem, co to 
wszystko znaczy? Co prawda widziałem finał, nie wiem jednak, jak pan do tego 
doszedł? 



12 
 

 

I nie było już nikogo 
Agata Christie  
Czyta: Danuta Stenka 
6 godzin 55 minut 
 
Dziesięć osób, każda podejrzana o morderstwo, zostaje zaproszonych przez 
tajemniczego gospodarza do domu na wyspie. Gdy ginie druga osoba, goście szybko 
zdają sobie sprawę, że to, co początkowo uważali za nieszczęśliwy wypadek, jest 
robotą zabójcy. Postanawiają odkryć jego tożsamość, ale okazuje się, że nikt nie ma 
alibi. Odizolowani od społeczeństwa, umierają jeden po drugim w sposób opisany w 
dziecięcej rymowance, która wywieszona jest w ich pokojach. 
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Igrzyska śmierci 
Suzanne Collins 
Czyta Anna Dereszowska. 
11 godzin 19 minut 
 
Posłuchajcie o świecie, który powstał na guzach tego, co znamy. Rządzą nim okrutne 
prawa, a każdy, kto nie zechce się podporządkować, skończy marnie. Główną 
bohaterką tej historii jest szesnastoletnia Katniss Everdeen, która w wyniku zbiegu 
niefortunnych okoliczności trafia na arenę corocznych igrzysk. To nie zwykłe 
zawody, ale walka na śmierć i życie. Dziewczyna będzie musiała stoczyć pojedynek 
nie tylko z zewnętrznym wrogiem, ale również sama ze sobą, bo na arenie trzeba 
podejmować szybkie decyzje, które mogą zaważyć na całej przyszłości nie tylko jej 
samej, ale również bliskich jej osób: młodszej siostry i chorej matki. 

14 
 

 

Imię róży 
Umberto Eco  
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
28 godzin 5 minut 
 
Arcydzieło literatury światowej XX wieku 
Opowieść, której akcja toczy się w klasztorze w 1327 roku. Czasy Wielkiej 
Inkwizycji, zabobonów, prześladowań i wielkiej władzy Kościoła. Franciszkanin 
William z Baskerville zostaje poproszony o wyjaśnienie okoliczności śmierci 
jednego z zakonników w benedyktyńskim klasztorze. Przybywa do znamienitego 
opactwa w towarzystwie ucznia i sekretarza, nowicjusza Adso z Melku. W klasztorze 
panuje ponury nastrój. Opat zwraca się do Wilhelma z prośbą o pomoc w rozwikłaniu 
zagadki tajemniczej śmierci jednego z mnichów. 
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Inferno 
Dan  Brown  
Czyta: Jacek Rozenek.  
17 godzin 30 minut 
 
Schodzimy na dno piekła Dantego…  
 
Robert Langdon jest światowej sławy specjalistą od symboli. Odzyskuje 
przytomność i zaskoczony stwierdza, że znajduje się na szpitalnym łóżku. Nie 
pamięta, jak i dlaczego się tutaj znalazł. W kieszeni marynarki odnajduje tajemniczy 
przedmiot, którego przeznaczenia nie potrafi też wyjaśnić. Czasu na zastanawianie 
się nie ma niestety zbyt wiele. Ledwie na dobre odzyskuje przytomność, ktoś próbuje 
go zabić. Z pomocą przychodzi mu nieoczekiwanie młoda lekarka Sienny Brooks. 
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Karol August Milverton 
Arthur Conan Doyle  
Czyta: Jacek Rozenek.  
43 minuty 
 
Tym razem do detektywa zgłasza się Lady Eva Blackwell. A sprawa dotyczy pewnej 
dość kłopotliwej korespondencji... Niedługo później, na Baker Street, zjawia się 
Karol August Milverton... Niektórzy gotowi są zapłacić wielkie pieniądze, aby tylko 
listy nie ujrzały świa tła dziennego... 
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Kod Leonarda da Vinci 
Dan  Brown  
Czyta Grzegorz Przybył. 
 
Ofiarą popełnionego w Luwrze morderstwa pada kustosz muzeum Jacques Sauniere. 
Wezwany przez policję francuską Langdon odkrywa na miejscu zbrodni szereg 
zakonspirowanych śladów, które mogą pomóc w ustaleniu zabójcy, ale też stanowią 
klucz do jeszcze większej zagadki - niezwykłej tajemnicy sięgającej korzeniami 
początków chrześcijaństwa. Langdom podejrzewa, że zamordowany był członkiem 
Zakonu Syjonu, powstałego w 1099 roku tajnego stowarzyszenia strzegącego 
miejsca ukrycia bezcennej, zaginionej przed wiekami relikwii Kościoła - Świętego 
Graala. Do organizacji należeli m.in. Leonardo Da Vinci i Isaac Newton. 
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Książę Mgły 
Carlos Ruiz Zafón 
Czyta: Piotr Fronczewski. 
5 godzin 21 minut 
 
Wzruszająca, tajemnicza, opowiedziana barwnym językiem historia, porusza nie 
tylko serca, ale również wyobraźnię. 
 
„Książę Mgły” to historia rodziny, która wprowadza się do domu zamieszkiwanego 
niegdyś przez Fleishmanów – ludzi, których spotkała ogromna tragedia. W morzy, 
nad brzegiem którego leży posiadłość, utopił się ich syn. 
Troje dzieci Carverów zaprzyjaźnia się z sąsiadem – Rolandem. To on przedstawia 
im historię tego miejsca oraz poznaje ze swoim dziadkiem, który był miejscowym 
latarnikiem. Jednocześnie w domu i w jego obrębie dzieją się coraz dziwniejsze 
rzeczy. 
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Kuszenie 
Carlos Ruiz Zafón 
Czyta Wojciech Gąssowski 
17 godzin 51 minut 
 
Kuszenie - kontynuacja „Pokuty” – hipnotyzującej powieści o aniele i płatnym 
mordercy. Toby O’Dare wyrusza z kolejną misją zleconą przez anioła. Tym razem 
przenosi się do fascynującego świata Rzymu epoki renesansu. Musi także zmierzyć 
się z trawiącymi go wątpliwościami i palącym pożądaniem. 
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Morderstwo na plebanii 
Agata Christie  
Czyta: Artur Dziurman. 
7 godz. 53 min  
 
Na plebanii w St. Mary Mead popełniono morderstwo. Zginął znienawidzony przez 
wszystkich pułkownik Protheroe. Do zabójstwa przyznają się dwie osoby, ale ich 
zeznania są sprzeczne. W toku śledztwa lista podejrzanych coraz bardziej się 
wydłuża. Tajemnicę zbrodni wyjaśnia ostatecznie sędziwa panna Marple. 
Błyskotliwa staruszka wywraca do góry nogami teorię policyjnych detektywów i 
ratuje od zguby niewinnego człowieka 
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Morderstwo odbędzie się... 
Agata Christie  
Czyta: Marcin Hycnar 
8 godz. 24 min. 
  
Lokalna gazeta donosi, iż 29 października o godzinie 18.30 w posiadłości Little 
Paddocks odbędzie się morderstwo. Nie wiadomo, czy to makabryczny żart, czy 
zaproszenie do towarzyskiej gry. Zaintrygowani sąsiedzi licznie gromadzą się w 
domu panny Blacklock. O wyznaczonej porze w salonie gasną światła. W 
ciemnościach padają strzały z rewolweru i morderstwo staje się faktem. 
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Na wschód od Edenu 
John  Steinbeck 
Czyta: Mieczysław Morański. 
26 godzin 49 minut 
  
„Na wschód od Edenu" opowiada o losach dwóch braci: jednego wrażliwego, 
odrzuconego, trochę niepoczytalnego buntownika i drugiego uroczego, kochanego, 
lubianego przez wszystkich. Przedstawia walkę o akceptację i zrozumienie. Opisuje 
potrzebę ojcowskiej miłości i prawdziwie złą kobietę.  
Jest to prawdopodobnie najambitniejszy utwór Steinbecka. Realistyczna saga 
rodziny kalifornijskich farmerów, alegoryczna przypowieść o walce dobra i zła w 
człowieku, nowoczesna wersja biblijnego mitu o Kainie i Ablu. 
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Niespodziewany gość 
Agata Christie  
Czyta: Marcin Hycnar 
 
Późną nocą do rezydencji Warwicków puka nieznajomy mężczyzna. Z powodu mgły 
jego samochód utknął w przydrożnym rowie i kierowca wyruszył na poszukiwanie 
pomocy. W gabinecie przybysz trafia na zwłoki pana domu. Richard Warwick został 
zamordowany strzałem z rewolweru. Do zbrodni przyznaje się żona ofiary. Jednak 
oświadczenie Laury nie brzmi wiarygodnie. Kto naprawdę popełnił morderstwo? 
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Obraz pośmiertny 
Aleksandra Marinina 
Czyta: Roch Siemianowski. 
7 godzin 5 minut 
 
Moskwa. W leniwą atmosferę jesiennego weekendu wdziera się wiadomość 
o zabójstwie znanej aktorki Aliny Waznis. Nad rozwikłaniem sprawy pracują 
Nastia Kamieńska i Jura Korotkow z wydziału kryminalnego oraz Stasow, 
emerytowany milicjant, szef ochrony wytwórni filmowej Syriusz. 
Początkowa wielość typowanych sprawców i motywów okazuje się myląca. 
Na podstawie zdobytych informacji Kamieńska buduje portret 
psychologiczny ofiary. Wnioski, do których dochodzi, są zaskakujące: 
zagadkę stanowi nie tyle osoba mordercy, ile motyw, który nim kierował. 
Dlatego w tym śledztwie równie ważna jak dedukcja jest umiejętność 
zadawania pytań. 
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Ostatni sędzia 
John Grisham 
Czyta Edward Lubaszenko. 
12 godzin 31 minut 
 
Missisipi, hrabstwo Ford. Rhoda Kassellaw, trzydziestoletnia wdowa z 
dwojgiem małych dzieci, zostaje napadnięta we własnym domu i brutalnie 
zgwałcona. Śmiertelnie poraniona nożem, dociera jeszcze na podwórko 
sąsiadów i wyjawia, kim jest oprawca. To Danny Padgitt - członek 
przestępczego, rodzinnego klanu, którego członkowie od stu lat prowadza 
nielegalne interesy, od pędzenia bimbru przez sutenerstwo, po handel 
narkotykami. 
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Ostatni ślad 
Charlotte  Link 
Czyta: Anna Maria Buczek.  
18 godzin 55 minut 
 
Dwa przeplatające się ze sobą wątki – dziennikarka Rosanna Hamilton pisze 
serię artykułów o tajemniczych zniknięciach osób i rozpoczyna zbieranie 
materiałów do artykułów, drugi z kolei opowiada o młodej kobiecie, Elaine, 
ukrywającej się w jednej z niewielkiej mieścinie na północy Anglii, która 
nieustannie się obawia mężczyzny od którego udało się jej uciec. Perfekcyjne 
połączenie thrillera psychologicznego i powieści obyczajowej. Czy kobieta, 
która ponad pięć lat temu opuściła lotnisko Heathrow w towarzystwie 
nieznajomego jest samotną Elaine? Dlaczego się ukrywa? 
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Pałac Północy 
Carlos Ruiz Zafón 
Czyta: Piotr Fronczewski. 
8 godzin 32 minuty 
 
Kalkuta, 1932. Ben, wychowanek sierocińca St. Patrick, skończył już 16 lat - 
podobnie jak jego przyjaciele, będzie musiał opuścić dom dziecka i się 
usamodzielnić. W dniu pożegnalnej imprezy poznaje swoją rówieśniczkę 
Sheere i zabiera ją do Pałacu Północy na spotkanie tajnego stowarzyszenia, 
które założył wraz z przyjaciółmi. Gdy dziewczyna opowiada im tragiczną 
historię swojej rodziny, członkowie stowarzyszenia postanawiają jej pomóc 
w odnalezieniu legendarnego domu, który pojawia się w opowieści. Nie 
wiedzą, że właśnie natrafili na trop jednej z najpotworniejszych tajemnic 
Kalkuty.  
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Pogarda 
Alberto Moravia 
Czyta Elżbieta Pejko.  
7 godzin 33 minuty 
 
Książka opowiada historię małżeństwa młodego literata, który aby spełnić 
marzenia swojej o żony o nowym mieszkaniu i beztroskim życiu podejmuje 
się pisania scenariuszy. Wraz z nową pracą pojawiają się napięcia związane 
ze stylem życia przyjętym w środowisku filmowców. Małżeństwo zaczyna 
przechodzić kryzys. 
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Pora przypływu 
Agata Christie  
Czyta: Maciej Słota. 
6 godzin 52 minuty 
 
Podczas nalotu na Londyn ginie słynny potentat finansowy Gordon Cload. 
Zgodnie z prawem milionowa fortuna ma przypaść w udziale jego świeżo 
poślubionej żonie. Krewni zmarłego nie mogą się pogodzić z tym faktem. 
Sprawa nie jest jeszcze przesądzona, bowiem istnieją podstawy, aby 
zakwestionować ważność kontraktu małżeńskiego. Niestety, potencjalny 
świadek ginie zamordowany w tajemniczych okolicznościach.  
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Powiem wam jak zginął 
Joe  Alex  
Czyta: Leszek Filipowicz.  
8 godzin 43 minuty 
 
Precyzyjnie skonstruowana i trzymająca w napięciu intryga, chłodna logika 
kryminalnej zagadki. Wszystko to sprawia, że kolejne wydania powieści 
Alexa cieszą się niesłabnącą popularnością wśród miłośników powieści 
detektywistycznej. 
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Pożegnalny ukłon 
Arthur Conan Doyle  
Czyta: Janusz Zadura. 
7 godzin  
 
Sherlock Holmes i doktor Watson - najsłynniejszy duet detektywistyczny 
ponownie zabiera czytelników w podróż do świata kryminalnych zagadek. W 
ośmiu opowiadaniach tworzących "Pożegnalny ukłon", na podstawie 
wycinków z gazet, drobnych przedmiotów, gestów i znaków, przyjaciele 
rozwiążą tajemnice kolejnych morderstw. Sherlock wesprze także swojego 
brata Mycrofta w rozwiązaniu sprawy kradzieży tajemnic państwowych. 
Emocjonujące śledztwa pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji zabiorą 
czytelników w świat detektywa z Baker Street. 
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Profesor Wilczur 
Tadeusz  Dołęga-Mostowicz  
Czyta Antoni Rot.  
12 godz. 51 min. 
 
Profesor Wilczur.  
Sensacyjno–obyczajowa powieść z elementami melodramatycznymi. 
Kontynuacja losów profesora Rafała Wilczura opisanych w powieści 
„Znachor”. Świetnie zbudowane postacie, barwna fabuła i to, co lubimy 
wszyscy: dobro tryumfuje, a człowiekowi przywrócona jest jego godność. 
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Przygody księdza Browna 
Gilbert Keith  Chesterton 
Czyta Zbigniew Wróbel. 
14 godzin 58 minut 
 
Angielski humor i pozytywne przesłania w krótkich niezależnych 
opowieściach kryminalnych 
Rewelacyjne historie, zgrabna fabuła z lekkim dystansem do rzeczywistości i 
samych zdarzeń. Ciekawostką obyczajową jest fakt, że detektywem jest 
kapłan katolicki. Ma to też dodatkowy urok i smaczek. Nie można oderwać 
się od słuchania, a dzięki temu, że historyjki są niezależnymi od siebie 
opowiadaniami, nadają się na krótką podróż czy chwilę relaksu. Rozrywka do 
której ma sie ochotę wielokrotnie wracać, gdyż za każdym razem można 
odkryć coś nowego. 
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Rendez-vous ze śmiercią 
Agata Christie  
Czyta Artur Dziurman 
6 godzin 53 minuty 
 
Rodzinna wycieczka państwa Boyntonów do Jerozolimy nie przebiega w 
wakacyjnej atmosferze. Tyranizowani przez matkę członkowie rodziny 
całkowicie podporządkowani są jej nakazom i zakazom. Powoli rodzeństwo 
uświadamia sobie ograniczenia wyniszczające ich życie i wynikającą z nich 
niezdolność do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Strach 
stopniowo przeradza się w nienawiść i chęć oporu. Niespodziewanie w trakcie 
wizyty w Petrze pani Boynton zostaje zamordowana. Podejrzenia padają na 
jej dzieci. Rozwiązania zagadki tajemniczej śmierci podejmie się słynny 
detektyw Herkules Poirot. 

35 
 

 

Rozważna i romantyczna 
Jane Austen 
Czyta Gabriela Kownacka.  
13 godzin 30 minut 
 
Po śmierci męża pani Dashwood wraz z dziećmi opuściła ukochany dom i 
zamieszkała w posiadłości Barton. Dwie z jej córek - panny na wydaniu - choć 
różne pod względem charakterów, tak samo szukają szczęścia i miłości. 
Uczuciowa, impulsywna Marianna marzy o mężczyźnie szarmanckim, 
wrażliwym, lubiącym te same lektury co ona. Łagodna i rozważna Eleonora 
odda serce jedynie człowiekowi spokojnemu i odpowiedzialnemu. Niestety 
świat, którym - zamiast prawdziwych uczuć - rządzi pozycja społeczna i 
pieniądz, może boleśnie rozczarować te pełne uroku, ufne kobiety… 
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Siostrzyczka 
Raymond Chandler  
Czyta Marek Markiewicz.  
8 godzin 42 minuty 
 
Powieść z żelaznego kanonu detektywistycznych opowieści mistrza i twórcy 
gatunku, do dzisiaj uznawana za jedno z jego najwybitniejszych dzieł. Jak 
zwykle u Chandlera zlecenie, które otrzymuje detektyw Philip Marlowe, 
wygląda na łatwe i niewinne i jak zwykle w miarę rozwoju akcji powieści 
okazuje się, że nic nie jest takie, na jakie wygląda, że za zasłoną sielskiej 
kalifornijskiej codzienności kryją się brudy, zło i bezwzględność. Ale bohater 
powieści, dzięki zdrowemu rozsądkowi, specyficznemu poczuciu humoru i 
inteligencji ratuje siebie i znów nie da się do końca pochłonąć złu. A dla 
znawców tematu: jako narzędzie zbrodni pojawia się tu szpikulec do lodu, 
który zrobił furorę kilkadziesiąt lat później w filmie Nagi instynkt.  
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Skandal w Czechach 
Arthur Conan Doyle  
Czyta: Jacek Rozenek. 
50 minut 
 
"Skandal w Czechach" był pierwszym z 56 opowiadań o Sherlocku Holmesie 
opublikowanych w "The Strand Magazine". Tym razem detektywa odwiedza 
tajemniczy gość, który przedstawia się jako Książę von Kramm. Jednak, mimo 
że gość swoją twarz skrywa pod maską, Sherlock Holmes rozpoznaje w nim 
zupełnie inną postać... 
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Smak miodu 
Salwa an-nu'ajami 
Czyta: Kamilla Baar. 
4 godziny 14 minut 
 
Głośna książka syryjskiej pisarki. Oficjalnie wyklęta w większości krajów 
arabskich, bije rekordy popularności w rankingach sprzedaży. Piękna, 
subtelna i mocna opowieść. Z ogniem pożądania zalewającym stronice. Ze 
zmysłowymi tajemnicami skrywanymi pod czarczafem. Z zapomnianymi 
słowami starych mistrzów ars amandi. I choć to arabski jest językiem seksu, 
po polsku brzmią one równie elektryzująco. 
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Spotkanie w Bagdadzie 
Agata Christie  
Czyta: Marcin Hycnar 
7 godzin 43 minuty 
 
Brytyjski agent wpada na trop tajemniczej międzynarodowej organizacji, 
która pod hasłem naprawy świata dąży do totalnej wojny. Z narażeniem życia 
zdobywa dowody działalności ugrupowania i ukrywa je w bezpiecznym 
miejscu. Wkrótce potem wpada w pułapkę i zostaje zamordowany. 
Zaszyfrowany klucz do bezcennego depozytu trafia w ręce przypadkowych 
osób. 
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Tajemnica rezydencji Chimneys 
Agata Christie  
Czyta Artur Dziurman 
8 godzin 36 minut 
 
W rezydencji Chimneys ginie zastrzelony herzoslovacki książę Michael 
Obolovitch. Jego śmierć niweczy plany brytyjskich biznesmenów 
zabiegających o koncesje naftowe w Herzoslovakii i zamiary rodzimych 
rojalistów, którzy widzieli w arystokracie przyszłego króla. Podejrzanymi o 
dokonanie morderstwa są kolejny pretendent do tronu i zuchwały złodziej 
biżuterii, ale niewykluczone, że jeszcze ktoś inny pragnął śmierci księcia. 
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Tajemnica siedmiu zegarów 
Agata Christie  
Interpret. Jerzy Zelnik. 
ok. 3 godz 
 
W starej angielskiej rezydencji dochodzi do tajemniczego zgonu. Morderstwo 
czy przypadkowa śmierć?  
W pokoju, w którym znaleziono ciało, na kominku ktoś ustawił siedem 
zegarów. Jaką informację chciał przekazać? Śliczna detektyw amator próbuje 
rozwikłać zagadkę. Trop wiedzie do tajemniczego klubu nocnego w 
Londynie.. 
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Tajemnicza historia w Styles 
Agata Christie  
Czyta: Maciej Słota. 
6 godzin 19 minut 
 
W tajemniczych okolicznościach umiera właścicielka Styles Court, Emilia 
Cavendish. Wynik sekcji zwłok wskazuje na zatrucie strychniną. W toku 
śledztwa wyłania się obraz mordercy. To Alfred Inglethorp, znienawidzony 
przez wszystkich mąż Emilii. Rodzina spodziewa się orzeczenia winy i 
rychłego aresztowania przestępcy. Tymczasem werdykt ławy przysięgłych 
brzmi: niewinny. Czyżby zbrodniarz miał uniknąć kary? Zrozpaczonym 
krewnym może pomóc tylko Herkules Poirot. 
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Ulica tysiąca kwiatów 
Gail  Tsukiyama 
Czyta: Mariola Orłowska 
19 godzin 40 minut 
 
W przedwojennym Tokio wychowują się dwaj bracia. Hiroshi chce zostać 
zawodnikiem sumo, a Kenji postanawia rzeźbić maski dla aktorów 
występujących w teatrze. W innej dzielnicy mieszkają dwie dziewczynki: 
niezależna Haru i jej siostra, delikatna Aki. Wszyscy dorastają, marząc o 
pięknym przyszłym życiu. Wojenna tragedia, rozpoczęta atakiem na Pearl 
Harbor, a zakończona zniszczeniem kraju przez straszne bomby, krzyżuje i 
zmienia ich losy. Odtąd nic już nie będzie takie jak było. Nic – poza 
marzeniami. Czy uda im się je spełnić? 
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Waza z epoki Ming 
Tadeusz Kostecki 
Czyta: Roch Siemianowski. 
7 godzin 30 minut 
 
Waza z epoki Ming to klasyczny, porządny kryminał. Tak więc akcja toczy 
się wśród ludzi majętnych, bawiących się w elitarnych klubach i grywających 
w brydża w znamienitym towarzystwie. Wielkie pieniądze, piękne kobiety i 
niebywale wciągająca intryga - cóż więcej potrzeba... 

45 
 

 

Wyznania chińskiej kurtyzany 
Miao Sing 
Czyta Magdalena Zawadzka. 
4 godz. 50 min. 
 
Powieść przedstawia losy 14-letniej dziewczynki z prowincji, która z powodu 
trudnej sytuacji rodzinnej zostaje sprzedana na służbę do domu bogatego 
kaligrafa. Zazdrosna o męża pani Hu umieszcza ją w tanim domu uciech. Nie 
zyskuje na tym wiele. Sama Miao natomiast szybko trafia do Domu 
Wiosennej Świeżości – domu publicznego o wysokiej renomie. Wkracza w 
świat pożądania, pięknego ciała, erotycznych gierek i staje się kurtyzaną – 
prostytutką najwyższej klasy. Wprawia w zachwyt pewnego mężczyznę, który 
już zawsze będzie towarzyszył jej drodze. Czy w takim świecie są możliwe 
szczera miłość i uczucia 
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Zabójstwo przy moście 
Arthur Conan Doyle  
Czyta: Jacek Rozenek. 
56 minut 
 
Doktor John Neil Gibson udaje się do Sherlocka Holmesa z prośbą o pomoc. 
Jego żona, Maria Pinto, została znaleziona przy moście martwa. Przyczyną 
zgonu był strzał w głowę. Podejrzenia padają na guwernantkę, Grace Dunbar. 
W jej pokoju znaleziono broń, jednak sam doktor Gibson twierdzi, że panna 
Dunbar jest niewinna. Sherlock Holmes i doktor John Watson wkraczają do 
gry. 
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Zemsta Nilu 
Wilbur Smith 
Czyta Wiktor Zborowski.  
25 godzin 27 minut 
 
Najnowszy tom sagi egipskiej, którą tworzą powieści Bóg Nilu, Siódmy 
papirus i Czarownik. Egipt jest nękany przez rozliczne plagi, które 
przemieniają tętniące życiem królestwo w jałową pustynię. Potężny Nil nie 
wylewa, spękana ziemia przestała dawać plony, a mieszkańcy cierpią 
pragnienie i głód. Coś przerażającego czai się w głębi Afryki, na niezbadanych 
ziemiach, gdzie rzeka ma swój początek. Faraon Nefer zleca Taicie, zwanemu 
Czarownikiem, który od lat cieszy się sławą wielkiego maga i uzdrowiciela, 
wyjaśnienie przyczyn nieszczęścia. Według innego maga, Demetera, jego 
sprawcą jest żyjąca od 2000 lat wiedźma o imieniu Eos, która objawia się jako 
kobieta niezwykłej urody, a siłę czerpie z ognia wulkanu. Pod dowództwem 
Taity do źródeł Nilu wyrusza ekspedycja złożona ze stu wojowników. Czy 
spotkanie z Eos zapewni im śmierć, czy da wieczne życie? 
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Zero do kółka 
Wiech 
Czyta: Zbigniew Buczkowski. 
3 godziny 19 minut 
 
Niezapomniane felietony, prawdziwe warszawskie gawędy Stefana 
Wiecheckiego, popularnie zwanego „Wiechem”. Audiobook „Zero do kółka” 
to wybór tekstów o tematyce sportowej i turystycznej, poświęconych 
kibicowaniu i szeroko pojętej aktywności fizycznej. To nie tylko zabawne 
komentarze do istniejących dyscyplin sportowych, Wiech stworzył bowiem 
wiele wymyślonych sportów, które uprawiają nie tylko znani i lubiani, ale 
również dobrze znana czytelnikom i słuchaczom warszawska ferajna. 
Oryginalne poczucie humoru, nieprzeciętne pomysły i język 
charakterystyczny dla Wiecheckiego w formie audiobooka zostały 
wzbogacone o fantastyczną, docenioną już wcześniej interpretację Zbigniewa 
Buczkowskiego. 
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Zerwane zaręczyny 
Agata Christie  
Czyta: Maciej Słota. 
6 godzin 44 minuty 
 
Dziedziczka wielkiej fortuny zostaje oskarżona o morderstwo. Kobieta nie 
przyznaje się do zabójstwa, ale wszystkie poszlaki przemawiają przeciwko 
niej. Prowadzący śledztwo inspektor nie ma żadnych wątpliwości co do winy 
podejrzanej. Wygląda na to, że Elinor zostanie skazana za zbrodnię, której nie 
popełniła. Nieszczęśliwą kobietę może uratować tylko Herkules Poirot. 
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Zniknięcie młodego lorda 
Arthur Conan Doyle  
Czyta Leszek Teleszyński. 
1 godzina 26 minut 
 
Dzięki wyjątkowo szczęśliwemu zbiegowi okoliczności możemy w pewnym 
stopniu skontrolować, kto przechodził tą drogą w ciągu krytycznej nocy. O, 
właśnie w tym punkcie, gdzie leży teraz na mapie moja fajka, pełnił służbę od 
godziny dwudziestej czwartej do szóstej wiejski policjant....  
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Aksamitne pazurki 
Erle Stanley Gardner  
Czyta Andrzej Łapicki. 
3 godz. 29 min. 
 
Najpopularniejszy bohater Erle’a Stanleya Gardnera, adwokat Perry Mason, 
zajmował się tylko tym, co skomplikowane, pozornie nie do rozwikłania. 
Ciekawe, że w ten sposób sam autor – przeciętny prawnik – rekompensował 
sobie swoją rutynową pracę, którą wkrótce porzucił dla pisania kryminałów i 
horrorów. Świat fikcyjny miał mu najwyraźniej więcej do zaoferowania niż 
biurowe przestrzenie i papierkowa robota. Dawał swojemu bohaterowi 
sprawy, które sam chciałby prowadzić, gdyby los okazał się dla niego 
łaskawszy. Jedną z nich była zagadka śmierci pewnego mężczyzny. Sprawa 
rozpoczęła się, gdy Eva Griffin zgłosiła się do adwokata, twierdząc, że 
przypadkiem znalazła się w pobliżu zbrodni w towarzystwie znanego 
polityka. Na ile był to przypadek? 
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Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej  
Michał Witkowski 
Czyta autor. 
6 godzin 27 minut 
 
Balansująca na granicy prawdy i zmyślenia spowiedź właściciela lombardu z 
Jaworzna, przez upodobanie do pereł zwanego Barbarą Radziwiłłówną. 
Pierwsza połowa lat 90., raczkujący polski kapitalizm, akwizycja i podsycany 
przez prasę mistycyzm końca wieku – szalony czas, kiedy wszystko mogło się 
wydarzyć. W obliczu plajty bogobojny bohater, natchniony cudownym 
widzeniem, udaje się na pielgrzymkę do Lichenia, ale trafia zupełnie gdzie 
indziej... 
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Boża podszewka 
Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz 
Czyta Stanisława Celińska.  
6 godzin 8 minut 
 
Mówi się, że Boża podszewka jest kobiecą epopeją, czerpiącą swobodnie z 
polskiej tradycji literackiej. To historia losu kobiety ze szlacheckiego 
zaścianka na Wileńszczyźnie. W majątku Jurewiczów na świat przychodzi 
Maryśka, dziewiąte dziecko Marii i Andrzeja. Śledząc koleje losu tej 
dziewczynki, a później kobiety, poznajemy jej rodzinę i wydarzenia, które 
odbyły się od początku wieku, aż po koniec II wojny światowej.  

Opowieść osnuta jest na wspomnieniach autorki, a więc po raz kolejny 
spotykamy się z tekstem autobiograficznym, próbującym przy okazji 
uchwycić wojenną rzeczywistość.  
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Cała jaskrawość 
Edward Stachura 
Czyta Daniel Olbrychski. 
3 godziny 19 minut 

 
Niezwyczajna opowieść, która toczy się zwyczajnie jak życie Fascynujący, 
znakomicie zinterpretowany przez Daniela Olbrychskiego audiobook. 
Specyficzna barwa głosu aktora nadaje opowieści dodatkowy klimat. Bardzo 
poetyckie są opisy przyrody i toczącego się życia. Refleksyjno-filozoficzna 
opowieść Stachury dotyczy odwiecznych rozważań mieć czy być. 
Doświadczać intensywnie codzienności, cieszyć się drobiazgami, każdą 
chwilą. Doceniać zapach chleba, śpiew ptaków, wódkę w knajpie. Proste 
rzeczy najbardziej nadają życiu sens. Cała jaskrawość polega na odczuwaniu 
rzeczywistości każdą tkanką. 
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Cesarz 
Ryszard Kapuściński 
Czyta Zbigniew Zapasiewicz.  
5 godzin 44 minuty 

 
Jeden z największych bestsellerów światowych. Przedmiotem reportażu-
powieści są ludzie dworu cesarza Etiopii Hajle Sellasje zmarłego w 1975 roku. 
Ukazując ich służalczość, lizusostwo, strach, pazerność, uległość oraz walkę 
o względy władcy, Kapuściński w mistrzowski sposób przedstawia ponure 
kulisy jego panowania. Książka ma uniwersalny charakter, obnaża 
mechanizmy władzy nie tylko politycznej. Cesarzem Ryszard Kapuściński 
rozpoczął karierę międzynarodowa i nadał reportażowi wymiar literacki. 
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Dom nad rozlewiskiem  
Małgorzata Kalicińska 
Czyta Marta Klubowicz 
20 godzin 26 minut 

 
Czy są takie babcie i takie domy jak w tej powieści? Cicha przystań, gdzie 
można schować się przed trudami życia i hałaśliwym, miejskim życiem. A 
jednocześni miejsce, gdzie toczy się prawdziwe życie, pełne wydarzeń, 
emocji. To miejsce, jakiego poszukuje się przez większość życia, a zarazem 
miejsce, które każdy z nas może sam zbudować i odnaleźć. To kwestia 
wartości i podejścia do życia. Codzienność i zwyczajne sprawy odnajdują 
właściwe sobie miejsce. 
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Dziewczyna, która igrała z ogniem 

Stieg Larsson 
Czyta: Krzysztof Gosztyła. 
24 godziny 48 minut 

 
W drugim tomie trylogii kryminalnej Millennium śledzimy dalsze 
emocjonujące przygody dwójki bohaterów, LISBETH SALANDER i 
MIKAELA BLOMKVISTA, których losy ponownie się splatają. Lisbeth na 
skutek niefortunnego zbiegu okoliczności jest podejrzana o popełnienie 
ciężkiego przestępstwa i ścigana przez policję. Mikael nie wierzy w jej winę i 
zaczyna prowadzić własne śledztwo. Zaczyna się dramatyczny wyścig z 
czasem... 
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Dziewczynka w zielonym sweterku 

Krystyna Chiger, Daniel Paisner  
Czyta Małgorzata Gudejko-Masalska. 
9 godzin 50 minut 

 
Zielony sweterek istnieje do dziś. Jest eksponatem w waszyngtońskim 
Muzeum Holocaustu.  

Prawdziwa historia Krystyny Chiger – żydowskiej dziewczynki, której życie 
w czasie wojny ocalił Leopold Socha – polski kanalarz ze Lwowa. Przez 14 
miesięcy pomagał i dawał schronienie ukrywającej się w kanałach grupie 
uciekinierów z getta. To, co wydawało się okazją do zarobku, stało się jednak 
heroiczną walką o życie ludzkie…  Tytułowa dziewczynka to ośmioletnia 
Krysia, która opowiada o pobycie w lwowskim getcie i codzienności w 
cuchnących kanałach.  
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Emma 

Jane Austen 
Czyta Anna Dereszowska. 
17 godzin 55 minut 

 
Monotonia życia na wsi potrafi sprowadzić na manowce damę o najlepszym 
usposobieniu... 
Doprawdy nie ma lepszej okazji do znalezienia odpowiedniego kandydata na 
męża niż wizyta u panny Emmy Woodhouse. Ona zawsze dobrze doradzi i 
szybko utka sieć, z której niczego nieświadomy dżentelmen już się nie 
wydostanie. A że wpadnie w nią jeszcze kilka przypadkowych osób, włącznie 
z samą swatką – tego nikt nie mógłby przewidzieć... Nie ma w światowej 
literaturze pisarki, która z równym wdziękiem, co Jane Austen opowiada o 
grze uczuć, pozorów i oszustwach popełnianych w imię miłości (lub zdobycia 
majątku).  
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Ferdydurke 
Witold Gombrowicz 
Czyta: Piotr Fronczewski. 
260 minut 

 
„Ferdydurke” to pierwsza, jeszcze przedwojenna powieść Witolda 
Gombrowicza. Powstała w 1937 r. i z miejsca podzieliła krytykę na 
zapamiętałych przeciwników i zagorzałych zwolenników pisarza. Wkrótce 
stała się jedną z najbardziej znanych polskich powieści na świecie. Główny 
bohater Józio w wieku 30 lat ponownie zasiada w szkolnej ławce. Śni od nowa 
swoje dojrzewanie. Dość szybko uzmysławia sobie, że świat wymusza na nim 
ciągłe przybieranie różnych masek. Jedne z nich zakłada sobie sam, drugie są 
mu zakładane przez innych ludzi, często wbrew jego woli. zuta, nowoczesna 
pensjonarka, przyprawia mu – dojrzałemu mężczyźnie – gębę durnowatego 
zalotnika, który odpowiada na jej zaloty. 
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Folwark zwierzęcy 
George Orwell  
Czyta Wiesław Michnikowski. 
225 minut 
 
 
“Folwark zwierzęcy” jest jedną z najgłośniejszych i najbardziej znanych 
powieści George’a Orwella. Wydana w 1945 roku miała duże problemy, aby 
ukazać się na rynku (autor ukończył ją w czasie wojny w 1943 roku). Istotne 
są okoliczności powstania tego dzieła. Przez wiele lat poddawane cenzurze, w 
zamierzeniu Orwella miało być satyrą na rewolucję rosyjską oraz 
odzwierciedleniem szkód totalitaryzmu i stalinizmu. 
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I że Cię nie opuszczę czyli Love story 

Elizabeth Gilbert 
Czyta Anna Dereszowska. 
10 godzin 41 minut 

 

Pod koniec Jedz, módl się, kochaj Elizabeth zakochała się w Felipe. 
Wzajemne zauroczenie przerodziło się w płomienny romans. Zamieszkali 
razem w Ameryce, przyrzekli sobie dozgonną wierność i to, że nigdy nie 
wezmą ślubu. I żyliby sobie spokojnie, gdyby któregoś dnia nie 
zainterweniowała Opatrzność, próbując ich zmusić do zawarcia małżeństwa. 

Elizabeth Gilbert pisze pean na cześć miłości, z całą jej złożonością i 
wszystkimi konsekwencjami; miłości takiej, jaka ona jest naprawdę. 
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Idiota 
Fiodor Dostojewski 
Czyta: Wojciech Pszoniak 
10 godzin 41 minut 
„Idiota” to zarazem arcydzieło dwóch portretów kobiecych, Nastazji 
Filipownej i Agłai Iwanownej, pomiędzy których uczucia rozdarte jest serce 
księcia. To przypowieść o bezgranicznym opętaniu miłością, która może 
doprowadzić wręcz do unicestwienia osoby kochanej… 
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Imperium 
Ryszard Kapuściński 
Czyta Jerzy Trela. 
6 godzin 16 minut 

 
Bestseller 1993 roku, tłumaczony na całym świecie. Imperium to bodaj 
najwybitniejsze dokonanie indywidualnego, pełnego inwencji stylu reportażu 
Kapuścińskiego, będącego niedościgłym wzorem dla największych 
dziennikarzy dzisiejszych czasów; ukazuje uchwycony na gorąco, w pełnych 
wielorakich znaczeń przybliżeniach, proces rozpadu Związku Radzieckiego – 
ostatniego imperium kończącego się stulecia. 



65 
 

 

Imperium Słońca 
J. G. Ballard 
Czyta Zbigniew Zamachowski. 
300 minut 

 
Szanghaj, rok 1941. Od czterech lat toczy się wojna japońsko-chińska. Dla 
żyjących w Dzielnicy Międzynarodowej cudzoziemców jej skutki są prawie 
nieodczuwalne. Jim Graham, jedenastoletni syn brytyjskiego dyplomaty bez 
przeszkód oddaje się swej pasji, jaką jest japońskie lotnictwo. Jego beztroskie 
dzieciństwo kończy się w dniu ataku na Pearl Harbor. Oddzielony od 
rodziców trafia do obozu dla internowanych. Szybko przekonuje się, że aby 
przetrwać w ekstremalnych warunkach, będzie musiał zapomnieć o zasadach 
moralnych obowiązujących w normalnym świecie...  
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Koniec Świata i hard-boiled wonderland  
Haruki Murakami 
Czyta Marian Czarkowski 
14 godzin 1 minuta 

 

Haruki Murakami postanowił zmierzyć się z gatunkiem science-fiction. 
Narrator i zarazem główny bohater książki jest ostatnią żyjącą ofiarą 
eksperymentu, który polegał na wszczepieniu do ludzkiego mózgu elektrody 
rozszyfrowującej zakodowane tajne informacje. Eksperyment spowodował, 
że bohater posiada jak gdyby dwie świadomości. 
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Lalka 

Bolesław Prus 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
37 godzin 8 minut 

 

Książka w standardzie DIASY wydana przez Fundację Klucz. 
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Listy starego diabła do młodego 

C. S. Lewis 
Czyta Zbigniew Zapasiewicz. 
4 godziny 33 minuty 

 

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak diabły naradzają się między sobą, by 
sprowadzić człowieka na złą drogę? Jakich używają sposobów, by kusić i 
niweczyć ludzkie plany? Jeśli nie, odpowiedź przyniosą wam Listy starego 
diabła do młodego C.S. Lewisa. Nie są one jednak tylko literacką zabawą. Pod 
przewrotną formą korespondencji Piołuna i Krętacza kryje się bowiem 
poważna opowieść o całej złożoności ludzkiej natury oraz głęboka analiza 
kondycji duchowej współczesnych wraz z  nieustannie stawianym pytaniem o 
miejsce i rolę zła w świecie stworzonym przez Boga. Listy starego diabła do 
młodego to klasyka literatury europejskiej, którą znać powinien absolutnie 
każdy! 
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Maja 

Jostein Gaarder 
Czyta Robert Gonera. 
14 godzin 8 minut  

 

„Maja – Opowieść o miłości i przemijaniu” to kolejna magiczna powieść 
norweskiego nauczyciela filozofii Josteina Gaardera, w której autentyczne 
wątki nierozerwalnie splatają się z fikcją literacką. Tym razem Gaarder 
poświęca się problematyce ludzkiej egzystencji i przemijania oraz zgłębia 
zagadkę ewolucji, jej mechanizmów i roli genów... i czyni to, jak zwykle, po 
mistrzowsku.  
Prezentowane równolegle z opowieścią poglądy egzystencjalne i ewolucyjne 
są wszechstronne i odwołują się do różnorodnych tradycji. Stanowią one 
niejako odpowiedź na nurtujące po trosze chyba nas wszystkich przekonanie 
o kruchości i nikłości ludzkiego życia. 
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Moskwa – Pietuszki 

Wieniedikt Jerofiejew  
Czyta Roman Wilhelmi. 
194 minuty  

„Moskwa-Pietuszki” Wieniedikta Jerofiejewa powstała w latach 1969-1970. 
Pierwsze wydanie, jak pisze sam autor, ukazało się w nakładzie jednego 
egzemplarza i „rozeszło się nader szybko”. To opowieść o podróży kolejką 
elektryczną – mocno zakrapianej alkoholem – która jest pretekstem do 
poznania realiów życia w Związku Radzieckim 
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Na szafocie 

Hilary Mantel 
Czyta Marian Czarkowski. 
17 godzin 45 minut  
Książka, za którą autorka, znana publicystka i dziennikarka, otrzymała 
Nagrodę Bookera. 
Hilary Mantel przedstawia nam na nowo owianą tajemnicą historię Anny 
Boleyn, która zakończyła się ścięciem po tym, jak ta okazała się niewygodna, 
kiedy król Henryk VIII zakochał się w Joannie Seymour. Audiobook przenosi 
nas na brytyjski dwór w XVI wieku, ale nie jest to historia, jaką możemy 
znaleźć w podręcznikach. Usłyszymy o postaciach z krwi i kości, które Hilary 
Mantel na nowo i z powodzeniem ożywia, wydarzeniach, które sprawią, że 
będziemy słuchać z zapartym tchem, mimo że już sam tytuł sugeruje, ze ta 
opowieść nie skończy się szczęśliwie. 
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Nad Niemnem 

Eliza Orzeszkowa 
Czyta Anna Januszewska. 
24 godziny 12 minut  

Audiobook prezentuje uwzględnioną lekturę w programach nauczania szkół 
wszystkich typów i szczebli.Lektura została opracowana przez nauczycieli 
specjalistów zgodnie z obowiązującą podstawą programową.Nad Niemnem to 
najbardziej znana powieść Orzeszkowej. Prezentuje ona panoramiczny obraz 
polskiego społeczeństwa epoki popowstaniowej. Na jego tle, wśród bujnej 
nadniemeńskiej przyrody, rozgrywają się ludzkie dramaty.  
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Nasi okupanci 

Tadeusz Żeleński 

Czytają: Roch Siemianowski, Leszek Filipowicz, Michał 
Maciejewski. 40 godzin 11 minut  

“Nasi okupanci“ to zbiór felietonów Tadeusza Boya-Żeleńskiego, wybitnego 
polskiego intelektualista i literata.Autor porusza w swoich felietonach 
problematykę związaną z aspektami seksualności, małżeństwa i 
macierzyństwa, konfrontując realia społeczne z nakazami wywodzącymi się z 
nauki Kościoła katolickiego. Przez tego typu publikacje Boy narażał się 
duchownym oraz ortodoksyjnemu społeczeństwu, zyskał jednak rozgłos 
wśród środowisk świeckich zajmujących się świadomym macierzyństwem i 
ułatwianiem rozwodów. 
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Niespokojny człowiek 

Henning Mankell 

Czyta Leszek Filipowicz  
19 godzin 45 minut  

Na przyjęciu komisarz Wallander poznaje historię z 1980 roku, kiedy na 
szwedzkie wody terytorialne wtargnęła obca łódź podwodna. Okrętu nie udało 
się wtedy zidentyfikować. Dwa lata później, kiedy sytuacja się powtórzyła i 
szwedzkie dowództwo podjęło decyzję o ataku, von Enke niespodziewanie 
otrzymał rozkaz, by pozwolić nieznanej jednostce odpłynąć. Przez resztę 
życia kapitan usiłował się dowiedzieć, do jakiego państwa należał okręt i co 
znajdowało się na jego pokładzie.  
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Obsługiwałem angielskiego króla 

Bohumil Hrabal 
Czyta Kazimierz Kaczor.  
6 godzin  

Powieść Bohumila Hrabala „Obsługiwałem angielskiego króla” jest jednym z 
najważniejszych dzieł w dorobku pisarza. Przedstawia losy młodego 
czeskiego kelnera, którego życie jest odzwierciedleniem nadziei, konfliktów, 
dramatów i klęsk składających się na czechosłowacką historię ostatniego 
stulecia. Na podstawie tej powieści reżyser Jiří Menzel stworzył film o 
człowieku u schyłku życia, który przywołuje w swej pamięci obrazy epoki, 
którą przeżył. To opowieść o człowieku, który pragnął wypełnić swoje życie 
bogactwem i pięknem bez względu na okoliczności, a jego szczęście zawsze 
polegało na mierzeniu się z jakimś nieszczęściem. 
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Oświadczyny 

Antoni Czechow  
Słuchowisko. Występują: Ewa Konstancja Bułhak, Stanisław 
Brudny, Piotr Adamczyk. 

Wyborna jednoaktówka Czechowa "Oświadczyny", pomyślana jako 
krotochwila i żart, jest portretem codziennych, zwykłych nawyków, zachowań 
i sytuacji, w których o relacjach międzyludzkich decydują rzeczy błahe i 
banalne, zderzone z twardymi przyzwyczajeniami, wadami czy niedostatkami 
bohaterów. Chore ambicje, egoizm, pycha, samodurstwo, małość, którymi 
Czechow tak szczodrze obdarował bohaterów swych jednoaktówek, są 
ponadczasowe i wieczne. Mimo waloru zatrzymanego czasu, detalu, klimatu 
epoki - Oświadczyny mają więc znaczenie uniwersalne. 
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Pan Samochodzik i Templariusze 

Zbigniew Nienacki 
Czyta Wojciech Malajkat.  
9 godzin 29 minut 

Według poszlak w krzyżackim zamku w Malborku powinien znajdować się 
ukryty skarb. Okazuje się jednak, że wspaniała siedziba mistrzów zakonu nie 
jest tą kryjówką. Rozwiązanie zagadkowego hasła „Tam skarb twój, gdzie 
serce twoje” kryje w sobie wielką tajemnicę. Czy Panu Samochodzikowi i 
jego przyjaciołom uda się ubiec poważnych konkurentów? Czy rozwiążą 
zagadkę? 
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Pani Bovary 

Gustave Flaubert 
Czyta: Małgorzata Kożuchowska. 
13 godzin 28 minut 

Kto odważyłby się w połowie XIX w. stworzyć powieść tak konsekwentnie i 
bezwzględnie krytykującą francuskie mieszczaństwo? Tylko Gustaw Flaubert 
– pisarz nietuzinkowy, kontrowersyjny, z uporem, latami szlifujący język 
swoich książek. Praca nad „Panią Bovary” zajęła mu pół dekady. Ale historia 
egzaltowanej drobnomieszczanki marzącej o płomiennej miłości i 
niezapomnianych przeżyciach zelektryzowała Francuzów. Zainteresowanie 
powieścią zwiększył również skandal, który wybuchł po jej wydaniu: 
Flaubertowi wytoczono proces o obrazę moralności! 
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Pod mocnym aniołem 

Jerzy Pilch 
Czyta Andrzej Grabowski. 
7 godzin 27 minut 

Prześmiewcza, pełna urojeń i prawdy gorzkiej jak żołądkowa rzecz o 
pijaństwie, trzeźwieniu i zakochaniu. Najgłośniejsza powieść Jerzego Pilcha 
uhonorowana Nagrodą Literacką „Nike” w mistrzowskiej interpretacji 
Andrzeja Grabowskiego. Przypadki wytrawnego pijaka Jurusia, pisarza i 
wiecznego pacjenta oddziału deliryków, dla którego na świecie liczą się tylko: 
alkohol (w każdej postaci), literatura i kobiety. Szukając wyjścia z nałogu i 
więzienia sal szpitalnych, mężczyzna spisuje historię swoją i swoich 
towarzyszy. 
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Psy wojny 

Frederick Forsyth 
Czyta Jan Englert. 
5 godzin  

Dziś nie jest tajemnicą, że za polityką wielkich mocarstw stoją korporacje i 
prywatne interesy potentatów działających za plecami polityków i 
dyplomatów. Tak samo działo się w przypadku kolonizowanej Afryki i 
zjawisko tego chaosu kontrolowanego chciał opisać Frederick Forsyth w 
swojej powieści. Psy wojny stały się analizą fikcyjnego kraju, nazwanego 
przez autora Zangaro, którym chciał zawładnąć zachodni koncern 
zainteresowany obaleniem urzędującego tam dyktatora. Planowany zamach 
stanu miał związek z odkryciem bogatych złóż surowców naturalnych na 
zboczach Kryształowej Góry. 
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Sprzedawca broni 

Hugh Laurie 
Czyta Jarosław Rabenda.  
12 godzin 43 minuty 

Thomas Lang – były żołnierz, a obecnie niezbyt zamożny ochroniarz do 
wynajęcia – dostaje nietypową propozycję: zlecenie morderstwa. Ponieważ 
zabijanie nie leży w jego naturze, postanawia ostrzec swoją ofiarę. Nie 
przypuszcza nawet, że w ten sposób wplącze się w aferę rządową godną 
Jamesa Bonda. "Sprzedawca broni" to znakomite połączenie trzymającego w 
napięciu thrillera i śmieszącej do łez komedii. Tłum szpiegów, agentów i 
terrorystów, supernowoczesna broń, wyraziste postaci i krytyka 
społeczeństwa, satyra, aż wreszcie – skomplikowana intryga, której nie 
powstydziliby się najwięksi mistrzowie suspensu.  

82 
 

 

Śmiech śmiechem 

Wiech 
Czyta: Zbigniew Buczkowski. 
2 godziny 18 minut 

Zbiór felietonów, przy których nie sposób się nie śmiać. Potrzebne i 
ponadczasowe widzenie świata w krzywym zwierciadle, z perspektywy 
człowieka zdystansowanego. Dzięki niepowtarzalnemu zmysłowi obserwacji 
możemy przypomnieć sobie jak wyglądała codzienność niespełna pół wieku 
temu. Możemy posłuchać o ciągach jednakowych meblościanek, kolejkach w 
sklepach i ciągłych remontach. Nie znamy już takich czasów, że idąc do teatru 
przy okazji kupuje się deficytową miednicę. Jedyny, niepowtarzalny humor, 
który wiąże się z epoką, która odeszła bezpowrotnie. 
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Świat według Garpa 
John Irving 
Czyta Mariusz Benoit. 
2 godziny 40 minut 

Uznawana jest za dzieło kultowe i do dziś pozostaje najsłynniejszym utworem 
pisarza. Ten przyznawał, że nie tworzy skomplikowanej poezji czy 
filozoficznych powieści, ale dobrze przemyślane, ciekawie opowiedziane 
historie. W przypadku tej książki autor do końca nie mógł się zdecydować, 
którą z postaci uczynić głównym bohaterem: matkę – feministkę Janny czy jej 
syna – Garpa. W efekcie oboje zajmują w powieści tyle samo miejsca, są 
równie interesujący i równie nienormalni. Historia, dla której tłem są burzliwe 
przemiany obyczajowe lat 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych, jest pełna 
absurdów.  
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Wojna futbolowa 

Ryszard Kapuściński 
Czyta Krystyna Czubówna.  
7 godzin 30 minut 

Jedna z książek Ryszarda Kapuścińskiego, polskiego korespondenta 
prasowego w Afryce i Ameryce Łacińskiej w latach 60. XX w. Wydana w 
1978 roku. 
W książce zawarte są liczne historie z życia dziennikarza podróżującego po 
najbardziej niebezpiecznych miejscach w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Z 
lektury możemy dowiedzieć się o wielu faktach i wydarzeniach w takich 
krajach jak m.in. Kongo, Kenia, Nigeria. Tytułowa wojna futbolowa wybucha 
pomiędzy Hondurasem a Salwadorem pośrednio w wyniku meczu 
piłkarskiego pomiędzy reprezentacjami piłkarskimi obu krajów. 
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Zamek z piasku, który runął 
Stieg Larsson 
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
27 godzin 49 minut 

Trzecia i ostatnia część serii "Millennium" zaczyna się w miejscu, w którym 
kończy się Dziewczyna, która igrała z ogniem. Lisbeth Salander przeżywa 
próbę pogrzebania żywcem, jej kłopoty się jednak na tym nie kończą ...Mikael 
Blomkvist odkrywa tajemniczą przeszłość Salander i rusza w pogoń za 
prawdą. Pisze tekst, który ma oczyścić nazwisko Salander, a przy okazji 
wywołać trzęsienie ziemi nie tylko w rządzie i służbach bezpieczeństwa, ale 
w całym kraju. Lisbeth Salander dostaje wreszcie szansę, na to, by pogodzić 
się z własną przeszłością. 
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Zielona mila 
Stieg Larsson 
Czyta Zbigniew Zapasiewicz.  
15 godzin 35 minut 

Trzecia i ostatnia część serii "Millennium" zaczyna się w miejscu, w którym 
kończy się Dziewczyna, która igrała z ogniem. Lisbeth Salander przeżywa 
próbę pogrzebania żywcem, jej kłopoty się jednak na tym nie kończą ... Mikael 
Blomkvist odkrywa tajemniczą przeszłość Salander i rusza w pogoń za 
prawdą. Pisze tekst, który ma oczyścić nazwisko Salander, a przy okazji 
wywołać trzęsienie ziemi nie tylko w rządzie i służbach bezpieczeństwa, ale 
w całym kraju. Lisbeth Salander dostaje wreszcie szansę, na to, by pogodzić 
się z własną przeszłością. 
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Zły 
Leopold Tyrmand 
Czyta Marek Kondrat.  
4 godziny  

Książka – legenda. Najpoczytniejszy kryminał napisany w czasach PRL-u. A 
tak naprawdę niezwykle inteligentny opis Polski Ludowej, przebrany w strój 
ni to kryminału, ni to romansu, ni to westernu. Zaczyna się od tajemniczych 
napadów. Z tym, że wszyscy atakowani – to bandziory. Ludowa milicja staje 
na głowie, by dostać jedynego sprawiedliwego, szeryfa bez twarzy, który 
sprawia, że ludzie zaczynają się czuć bezpieczni. Podziemny światek 
Warszawy rusza na wojnę.  
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Znachor 

Tadeusz Dołęga-Mostowicz 
Czyta: Jan Nowicki. 
14 godzin 9 minut 

Wzruszająca opowieść o dumie i miłości. Znany i wybitny chirurg Rafał 
Wilczur, w wyniku pobicia traci pamięć. Był zrozpaczony odejściem żony i 
córeczki, niemniej obecnie już niczego nie pamięta. Nikt też z bliskich nie 
zgłasza się po niego do szpitala. Po latach włóczęgi kradnie dokumenty i pod 
nazwiskiem Antoniego Kosiby znajduje schronienie na wsi, w domostwie 
młynarza. Ratuje życie operując córkę młynarza i od tamtego czasu zaczyna 
leczyć sąsiadów. Miejscowy lekarz, zazdrosny o jego sukcesy, grozi Kosibie 
sądem za wykonywanie praktyki lekarskiej bez zezwolenia.  
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Co nas nie zabije 

David Lagercrantz 

Czyta Adam Bauman. 
18 godzin 57 minut 

Książka, na którą czeka cały świat!Co nas nie zabije  – kontynuacja trylogii 
Millennium Stiega Larssona napisana przez Davida Lagercrantza. Mikael 
Blomkvist przechodzi kryzys i rozważa porzucenie zawodu dziennikarza 
śledczego. Lisbeth Salander podejmuje duże ryzyko i bierze udział 
w zorganizowanym ataku hakerów. Ich drogi krzyżują się, kiedy profesor 
Balder, ekspert w dziedzinie badań nad sztuczną inteligencją, prosi Mikaela 
o pomoc. Profesor posiada szokujące informacje na temat działalności 
amerykańskich służb specjalnych. Mikael zaczyna zbierać materiały do 
sensacyjnego tekstu, który może uratować jego karierę. 
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Dziewczyna z pociągu 

Paula Hawkins  
Czyta Karolina Gruszka. 
9 godzin 45 minut 

Podobnie jak wielu z nas, Rachel każdego ranka dojeżdża do pracy. 
Obserwuje przez okno mijany krajobraz. te same domy, te same sytuacje, 
zmieniają się jedynie pory roku. Do teraz. Do tej chwili. Tego dnia pociąg jak 
zawsze zatrzymał się przed tym samym semaforem, dokładnie naprzeciwko 
kilku domów. Rachel od dawna miała wrażenie, że zna ich mieszkańców, 
wyobrażała sobie bowiem jak wyglądają, jak żyją. Gdyby tylko mogła być tak 
szczęśliwa jak oni. Dzisiaj jednak było inaczej. Zobaczyła coś przez moment, 
coś przerażającego. Ale to była chwila, bo pociąg ruszył....To wystarczyło by 
wszystko zmienić. 
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Gniew 

Zygmunt Miłoszewski 
Czyta Robert Jarociński. 
14 godzin 5 minut 
 
Znudzony rutyną, skłócony z narzeczoną i nastoletnią córką, niesympatyczny 
twardziel popijający gorzką, mocną kawę – Szacki w ostatnim swoim zadaniu. 
Pewnego pochmurnego listopadowego dnia Teodor Szacki zostaje wezwany 
do zrujnowanego bunkra, gdzie podczas robót drogowych znaleziono 
przypadkiem stary, poniemiecki szkielet. Zwyczajowo prokurator przekazuje 
szczątki na uczelnię medyczną, by posłużyły nauce i studentom. Nie 
przypuszcza, że banalna wydawałoby się historia, okaże się początkiem 
najtrudniejszej sprawy w jego karierze i zakończy ją bezpowrotnie.  
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Gra cieni 

Charlotte Link 
Czyta Joanna Jeżewska.  
18 godzin 15 minut  

Mieć jest bardziej kłopotliwie niż nie mieć. Bogaty, pozbawiony skrupułów, 
bezwzględny David Bellino, otrzymuje anonimy z pogróżkami. Wielu 
ludziom się naraził, niemniej nie ma zamiaru pozostawić sytuacji 
nierozwiązanej. nie zamierza się bać, ani poddawać. Tajemnicze wiadomości 
stają się pretekstem do konfrontacji z przeszłością. David zaprasza na kolację 
czwórkę swoich dawnych przyjaciół. Ich drogi rozeszły się w tragicznych 
okolicznościach. O dziwo wszyscy przyjmują zaproszenie. Goście chętnie 
rozprawią się z dręczącymi demonami … 
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Jedwabnik 

Robert Galbraith 
Czyta: Maciej Stuhr. 
18 godzin 6 minut 

Czy pisarz Owen Quine wymyślił własną śmierć? Gdy znika na dłuższy czas, 
jego żona zleca odszukanie męża prywatnemu detektywowi Cormoranowi 
Strike’owi. Quine jednak nie ukrył się, chcąc odpocząć od dotychczasowego 
życia. Prawda okazuje się zupełnie inna. Najnowsza kryminalna powieść 
Quine’a, którą właśnie skończył pisać, miała stać się sensacją. W 
bezkompromisowy i jadowity sposób opisał w niej wszystkich znajomych i 
przyjaciół. Niejedno życie ległoby w gruzach po jej publikacji książki. Komu 
zależy by książka się nie ukazała?  
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Okularnik 

Katarzyna Bonda 
Czyta: Diana Giurow. 
23 godziny 47 minut 

 

Historia przybita do Hajnówki. Załuska, profilerka policyjna, znana 
czytelnikom z pierwszej części, przyjeżdża do Hajnówki – miasteczka na 
obrzeżach Puszczy Białowieskiej, by spotkać się z Łukaszem Polakiem, 
głównym podejrzanym w sprawie "Czarny Pająk", a także ojcem jej dziecka. 
Nie dane jest jej jednak porozmawiać z byłym kochankiem, został on bowiem 
zwolniony z kliniki psychiatrycznej, w której przebywał. Tymczasem w 
miasteczku dochodzi do porwania panny młodej, która została żoną lokalnego 
biznesmena – Piotra Bondaruka. Biznesmena, któremu zaginęła już trzecia 
kobieta  
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Pochłaniacz 

Katarzyna Bonda 
Czyta Agata Kulesza. 
18 godzin 37 minut 

 

Pierwsza z czterech części, gdzie główną bohaterką jest profilerka Sasza 
Załuska. Każdej patronuje inny żywioł: Powietrze, Ogień, Ziemia i Woda 
Profiler to kryminolog wykorzystujący wiedzę psychologiczną do chwytania 
przestępców, najczęściej seryjnych morderców. „Pochłaniacz” otwiera cykl 
powieści sensacyjnych Katarzyny Bondy, powieściopisarki i dokumentalistki. 
Jest Wielkanoc 2013. Po siedmiu latach pracy w Instytucie Psychologii 
Śledczej w Huddersfield na polskie wybrzeże powraca Sasza Załuska. Do 
profilerki zgłasza się Paweł „Buli” Bławicki, właściciel klubu muzycznego w 
Sopocie. Podejrzewa, że jego wspólnik - były piosenkarz i autor przeboju 
Dziewczyna z północy - chce go zabić. 
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Rodzinny interes 

Anders Roslund 
Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński.  
23 godziny 16 minut 

 

Trzej bracia, których łączy wyjątkowo silna więź i trudne wspomnienia z 
rodzinnego domu, przyjaciel z wojskowym doświadczeniem i dodatkowe 
wsparcie ze strony dziewczyny jednego z nich. Dokładnie tyle wystarczyło, 
by zorganizować serię przeprowadzonych na wzór operacji militarnych 
napadów na banki, które wstrząsnęły dwadzieścia lat temu całą Szwecją. 
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Samarytanin, kapelusznice i kot czyli Jak skutecznie 

pomagać 
Jan Kaczkowski 

Czyta autor. 
1 godzina 47 minut 

 
Zapraszamy Cię na wyjątkowe spotkanie z księdzem Janem Kaczkowskim, 
który mówiąc o pomaganiu porusza także kilka pobocznych, równie ważnych 
wątków (np.: czy zawsze należy mówić prawdę?), dzieli się z nami 
doświadczeniem pracy w hospicjum i spotkań z zatwardziałymi komunistami 
oraz odpowiada na wiele trudnych pytań, jak np.: „ Czy będąc śmiertelnie 
chorym należy czekać na cud?” 
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Sprawa Niny Frank 

Katarzyna Bonda 
Czyta Marek Bukowski. 
14 godzin 32 minuty 

 
Akcja powieści rozgrywa się w dwóch światach: jeden to sielska miejscowość 
przygraniczna - Mielnik nad Bugiem, gdzie do tej pory nie działo się nic 
oprócz lokalnych skandali, a życie płynęło leniwie, drugi - to high life stolicy, 
w którym żyje najpopularniejsza aktorka polskich seriali - Nina Frank. Prawdę 
o niej poznajemy z dziennika internetowego, który zaczyna prowadzić w 
pewnym momencie swego pełnego skandali życia. Dowiadujemy się o jej 
dwuznacznej drodze do kariery, licznych kochankach, nałogach, różnego 
kalibru świństwach i grzeszkach..  
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Taka jestem i już! 
Magdalena Zawadzka 
Czyta autorka. 
10 godzin 4 minuty 

 
„Taka jestem i już” to osobista, pełna ciekawych obserwacji i intymnych 
zwierzeń historia wspaniałej kobiety, która z właściwym sobie dystansem do 
siebie i otoczenia oraz poczuciem humoru postanowiła odsłonić przed 
słuchaczami kawałek swojego świata. Piękny język i subtelne, a zarazem 
trafne analizy dzisiejszej rzeczywistości z pewnością zachwyca nie tylko 
fanów jej aktorskiego talentu. 
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Uwikłanie 
Zygmunt Miłoszewski 

Czyta Robert Jarociński. 
10 godzin 43 minuty 

 
Powieść nagrodzona Nagrodą Wielkiego Kalibru otwiera cykl z kultową już 
postacią prokuratora Szackiego - eleganckiego, przenikliwego, z dystansem 
do rzeczywistości. W klasztorze znaleziono zwłoki Henryka Telaka, 
mężczyzny biorącego udział w kontrowersyjnej terapii psychiatrycznej, której 
uczestnicy wcielają się w swoich bliskich. Jego córka popełniła samobójstwo, 
a syn jest śmiertelnie chory. Czy Telak jest ofiarą zbrodniczego eksperymentu, 
czy też wiedział, zobaczył coś, czego nie powinien. Wstrząsające, 
drobiazgowe śledztwo i ponure, sarkastyczne poczucie humoru Szackiego nie 
pozwalają na sekundę nudy. 
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Wołanie kukułki 

Robert Galbraith 

Czyta: Maciej Stuhr. 
16 godzin 18 minut 

 
Otwiera cykl kryminałów z prywatnym detektywem Cormoranem Strikem, 
tworzonych pod pseudonimem przez brytyjską pisarkę J. Rowling 
Wciągająca, klimatyczna powieść sensacyjna przenosi słuchacza w okolice 
barów East Endu, spokojnych uliczek Mayfair, a także w skomplikowany 
świat wyższych sfer, milionerów, gwiazd rocka i projektantów mody. Pod 
balkonem londyńskiego apartamentowca zostaje znalezione ciało pięknej i 
znanej supermodelki Luli Landry. Samobójstwo wydaje się policji oczywiste, 
lecz brat Luli nie wierzy w taką wersję wydarzeń i zatrudnia detektywa 
Strike’a. 
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Zero 
Marc Elsberg 
Czyta Tomasz Sobczak.  
13 godzin 52 minuty 
 
Londyn. Podczas pościgu zostaje zastrzelony młody chłopak. Cynthia 
Bonsanth, dziennikarka, próbuje wyjaśnić jego śmierć. Trop wiedzie do 
popularnej platformy internetowej Freemee, która specjalizuje się w 
gromadzeniu i analizowaniu danych, obiecując milionom swoich 
użytkowników lepsze, obfitujące w sukcesy życie. Jednak ktoś ostrzega 
stawiającą pierwsze kroki w wirtualnej rzeczywistości dziennikarkę przed 
Freemee i jej potęgą, a tym kimś jest Zero, jeden z najbardziej aktywnych 
użytkowników sieci. Im szersze kręgi zatacza dziennikarskie śledztwo, tym 
większe niebezpieczeństwo 
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Ziarno prawdy 

Zygmunt Miłoszewski 
Czyta Robert Jarociński. 
13 godzin 52 minuty 

 
Sandomierz. Tuż po Wielkanocy pod murami starej synagogi zostają 
znalezione zwłoki lubianej działaczki społecznej. Śledztwo obejmuje obcy i 
samotny uciekinier z Warszawy – prokurator Teodor Szacki. Szybko 
dowiaduje się, że małe miasto może mieć wielkie tajemnice. Powracają dawne 
winy i zbrodnie, w XXI wieku ożywają antysemickie przesądy, histeria i 
psychoza skutecznie ryglują wszystkie drzwi i usta. Wśród zagadek i kłamstw 
prokurator próbuje odnaleźć ziarno prawdy. „Ziarno prawdy” jest kontynuacją 
bestsellerowego „Uwikłania”  
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Żniwa zła 

Robert Galbraith 
Czyta: Maciej Stuhr. 
20 godzin 26 minut 

 
Trzecia powieść Roberta Galbraitha to diabelsko inteligenta zagadka 
kryminalna, a zarazem wciągająca historia kobiety i mężczyzny, którzy 
znaleźli się w trudnym momencie, zarówno jeśli chodzi o życie zawodowe, 
jak i osobiste.  Robin Ellacott otrzymuje tajemniczą przesyłkę. Z przerażeniem 
odkrywa w paczce odciętą nogę. Detektyw Cormoran Strike sądzi, że policja 
podąża fałszywym tropem. Rozpoczyna śledztwo na własną rękę. 
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Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet 

Stieg Larsson 
Czyta: Krzysztof Gosztyła. 
21 godzin 10 minut 

 
Pierwsza z trzech książek w serii Millennium „Mężczyźni, którzy nienawidzą 
kobiet” – debiut Stiega Larssona to niezwykła historia kryminalna, napisana z 
ogromnym wyczuciem współczesności, skutecznie, dokładnie i 
profesjonalnie. Larsson udowadnia, że ma niezwykle rozległą wiedzę i równie 
wielką przenikliwość. Dzięki temu jego fabuła staje się bardzo wiarygodna. 
Autor ma fantastyczną zdolność jednoczesnego prowadzenia wielu 
skomplikowanych wątków, które błyskotliwie wiąże ze sobą. To pierwsza z 
trzech książek o Mikaelu Blomkviście i Lisbeth Salander. 
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Dziwne losy Jane Eyre 

Jane Austen 
Czyta Magdalena Cielecka. 
20 godzin 26 minut 

 
Mroczna i pełna namiętności powieść, która mogła wyjść tylko spod pióra 
jednej z sióstr Brontë. Niewdzięczny jest los młodziutkiej guwernantki, która 
trafia do posępnego Thornfield Hall. Choć dom Edwarda Fairfaxa Rochestera 
miał stać się dla Jane Eyre spokojną przystanią, dziewczyna zaczyna 
podejrzewać, że zakamarki okazałej rezydencji kryją ponure sekrety z 
przeszłości jej chlebodawcy. Dziwne wypadki nie pozwalają Jane zapomnieć 
o trudnych przeżyciach z dzieciństwa. Z każdym dniem jej niepokój rośnie... 
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Kosogłos 
Suzanne Collins 
Czyta Anna Dereszowska. 
12 godzin 59 minut 

 
Zamknięcie trylogii „Igrzyska śmierci”.  „Kosogłos” to nagranie, w którym 
poznamy dalsze losy Katniss Everdeen, nastolatki znanej z „Igrzysk śmierci” 
i „W pierścieniu ognia”. Tym razem usłyszymy o Trzynastce – podziemnym 
rejonie totalitarnego państwa. Rządy Kapitolu wzbudzają coraz większy bunt. 
Na czele rebelii powinien stanąć Kosogłos, którym po długim wahaniu zostaje 
Katniss. 
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Syn 
Jo Nesbø 
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
18 godzin 32 minuty 

 
Wyjątkowy kryminał, który jest nie tylko powieścią kryminalną, wciągającą i 
przykuwającą uwagę, ale znakomicie napisaną przypowieścią o życiu, 
moralitetem czym jest dobro i zło. Jo Nesbo serwuje słuchaczom kapitalną 
konstrukcję kryminalnej powieści, precyzyjną i wiarygodną. Wstrząsającą. 
Sonny Lofthus jest heroinistą i odsiaduje wyrok w najlepiej strzeżonym 
więzieniu Oslo. Jest znany z cierpliwego wysłuchiwania zwierzeń 
współwięźniów, podobno potem przyznaje się do zbrodni popełnionych przez 
innych. W zamian dostaje od szefa więzienia kolejną porcję heroiny. Zadarł z 
prawem po śmierci ojca policjanta. Pewnego dnia jeden z więźniów opowiada 
Sonny’emu historię, która tragiczną śmierć jego ojca przedstawia w zupełnie 
nowym świetle. Lofthus postanawia odkryć prawdę 
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W pierścieniu ognia 
Suzanne Collins 
Czyta Anna Dereszowska. 
12 godzin 57 minut 

 
W drugiej odsłonie trylogii zatytułowanej „W pierścieniu ognia” ponownie 
spotkamy Katniss, młoda dziewczynę, która w pierwszym tomie wykazała się 
odwagą i determinacją. Akcja z areny śmiertelnych zawodów przenosi się na 
ulice. Ale władze Kapitolu nie rezygnują z okrutnych zawodów. Katniss wraz 
z nowym znajomym ma promować kolejne odsłony igrzysk. Zbliżają się do 
siebie, ale dziewczyna tęskni za Galem. W tym samym czasie uciśnione 
społeczeństwo zaczyna coraz śmielej marzyć o wolności i podnosić głowę. 
Wydaje się, że czekają tylko na odpowiednio silnego przywódcę. 
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Bez względu na cenę 
Joseph Fadelle  
Czyta: Zbigniew Moskal.  
8 godzin 32 minuty 

 
Wiara w Boga w różnych religiach ma wiele elementów wspólnych  

Biografia muzułmanina, który miał w życiu wszystko, co potrzeba: władzę, 
pieniądze, pozycję społeczną. Miał przed sobą świetlaną przyszłość. Ale 
spotkał Chrystusa i zmieniło się jego życie. Od tego czasu zapragnął nawrócić 
się na chrześcijaństwo. Czyste szaleństwo! W islamie zmiana religii jest 
bowiem przestępstwem, często również wyrokiem śmierci. Autobiograficzna 
opowieść o nawróceniu irackiego muzułmanina, trzymająca w napięciu do 
samego końca. 
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Blackout 
Marc Elsberg 
Czyta: Jakub Wieczorek. 
23 godz. 33 min. 
 
Pewnego zimowego dnia w całej Europie następuje przerwa w dostawie prądu 
– pełne zaciemnienie. Włoski informatyk i były haker Piero Manzano 
podejrzewa, że może to być zmasowany elektroniczny atak terrorystyczny. 
Bezskutecznie próbując ostrzec władze, sam zostaje uznany za podejrzanego. 
W próbie rozwiązania zagadki stara się mu pomóc dziennikarka Lauren 
Shannon. Im bliżej będą prawdy, tym większe będzie ich zaskoczenie oraz 
niebezpieczeństwo, na jakie się narażają. 
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Carte blanche 

Jacek Lusiński 

Czyta: Arkadiusz Jakubik. 
5 godzin 11 minut 

 
Audiobook z nagraniem poruszającej historii nauczyciela z liceum 

Tak się działo, tak się zdarzyło. Kochający swoja pracę nauczyciel, który 
uważa, że jego zawód to powołanie – aby zachować ukochaną pracę i 
przygotować uczniów do matury – ukrywa przed światem, że stopniowo traci 
wzrok. 
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Tryb warunkowy 

Hanna Cygler 

Czyta Elżbieta Kijowska. 
9 godzin 35 minut 

 
Pierwszy tom trylogii opowiadającej o burzliwym życiu uczuciowym Zosi 
Knyszewskiej 
Przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Zosia Knyszewska 
rozpoczyna studia i dorosłe życie, w którym miłosne wybory wydają się jej 
największym problemem. Dziewczyna odkrywa jednak, że otaczająca ją 
rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana, a bliskim osobom nie 
zawsze można zaufać.  
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Cynkowi chłopcy 

Swietłana Aleksijewicz  

Czyta Krystyna Czubówna.  
14 godzin 38 minut 

 
Od 1979 do 1989 roku w czasie interwencji radzieckiej życie straciło co 
najmniej kilkaset tysięcy Afgańczyków, a kilkadziesiąt tysięcy radzieckich 
żołnierzy poniosło śmierć lub zostało rannych. Wyjeżdżali, by zostać 
bohaterami. Do kraju wracali jako bankruci – bez nóg, bez rąk, z koszmarami, 
które miały ich nigdy nie opuścić. Niektórzy wracali w cynkowych trumnach. 
Z opowieści weteranów, pielęgniarek, matek i żon „afgańców” wyłania się 
wstrząsający obraz niepotrzebnej wojny; wśród zapierających dech w 
piersiach afgańskich krajobrazów rozgrywają się ludzkie dramaty, a odwaga i 
braterstwo przeplatają się z niegodziwością i okrucieństwem.  
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Czasy secondhand 

Swietłana Aleksijewicz  
Czyta Krystyna Czubówna.  
24 godziny 38 minut 

 

Homo sovieticus. Nie umarł wraz z upadkiem imperium, za to musiał stawić 
czoła nowej rzeczywistości, gdy wbrew przewidywaniom Marksa po 
socjalizmie nastąpił kapitalizm, ojczyznę zastąpił supermarket, a władzę 
przejęli handlarze i cinkciarze. Wiecznie żywy, chętnie opowiada o swoich 
bohaterach i męczennikach, o nadziejach i rozczarowaniach, o złości, 
frustracji i zderzeniu z rzeczywistością. To z tych opowieści, domowych i 
osobistych, składa się nowa niezwykła książka wybitnej białoruskiej autorki, 
laureatki literackiej Nagrody Nobla.. 
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Dobre geny 

Hanna Cygler 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
10 godzin 41 minut 

 
Marta Wenta dostaje atrakcyjną propozycję zmiany pracy. est ambitną, Dla 
młodej bizneswoman to dosyć szybki awans, więc przenosi się z rodzinnego 
Gdańska do tętniącej życiem stolicy, gdzie daje się poznać jako świetna 
specjalistka. Ponad wszystkim stawia pracę, nie zauważa, że staje się 
pionkiem w jakiejś politycznej grze. I z dnia na dzień bezzasadnie traci swoją 
posadę. Czy uczciwość, której nauczono ją w domu jest dla niej teraz zbędnym 
balastem? Jak zawodowa porażka wpłynie na jej życie osobiste? 
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Drugie życie 

Steven J.Watson 

Czyta Joanna Jeżewska.  
13 godzin 50 minut 

Julia Plummer wiedzie spokojnie życie na przedmieściach Londynu. Mieszka 
ze swoim o 10 lat starszym mężem, uznanym chirurgiem oraz adoptowanym 
synem Connorem, z wychowaniem którego nie mogła sobie poradzić jego 
biologiczna matka, młodsza siostra Julii, Kate.Sielankowe życie rodziny 
przerywa tragiczna wiadomość o śmierci Kate, która została brutalnie 
zamordowana na ulicach Paryża. Gdy śledztwo policji utyka w martwym 
punkcie, Julia bierze sprawy w swoje ręce. 
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A.B.C. 

Agata Christie  
Czyta: Artur Dziurman. 
6 godzin 21 minut 

 

Jest bezbłędny, skrupulatny i logiczny… mowa oczywiście o Herculesie 
Poirot, którego genialnego umysłu oraz zdolności dedukcyjnych przestępcy 
często nie doceniają. Tym razem jest podobnie. Seryjny morderca bawi się z 
policja w kotka i myszkę zostawiając, przy kolejnych ofiarach wskazówki, kto 
będzie następny. Listę ofiar tworzył według alfabetu. Czy aby na pewno?  
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Florystka 
Katarzyna Bonda 
Czyta Marek Bukowski. 
22 godziny 30 minut 

 

Kolejne śledztwo profilera Huberta Meyera, który tworzy portrety 
psychologiczne sprawców zbrodni. Hubert Meyer podczas jednego ze śledztw 
popełnił istotny błąd w określeniu profilu podejrzanego, dlatego zdecydował 
się porzucić pracę w policji. Stary przyjaciel prosi go jednak o pomoc w 
przesłuchaniu młodej kobiety w związku z zaginięciem jej dziewięcioletniej 
córki. Policjanci próbują łączyć tę sprawę z bestialskim zabójstwem 
jedenastoletniego Amadeusza, którego matka jest szanowaną w mieście 
florystką. Okazuje się, że była ona ostatnią osobą, która widziała Zosię żywą. 
Florystka początkowo pomaga w poszukiwaniach, ale gdy ciało dziecka 
zostaje odnalezione na tym samym cmentarzu, gdzie pochowano Amadeusza, 
staje się główną podejrzaną. 
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Hausfrau 

Jill Alexander Essbaum 
Czyta Joanna Gajór.  
11 godzin 30 minut 

 

"Intymna, intensywna i rozdzierająca opowieść o małżeństwie, wierności, 
seksie, moralności, jaźni, a także o niemożności asymilacji w obcym kraju. 
Manewrując pomiędzy pożądaniem a miłością, winą a wstydem, wymówkami 
a przyczynami, Anna Benz jest elektryzującą bohaterką, której namiętności i 
wybory czytelnicy będą rozważać z furią i świadomością, że wszystko to jest 
im znane. Jej historia ze szczerością i wielkim pięknem ujawnia to, jak sami 
siebie tworzymy, jak siebie tracimy – i jak czasami dokonujemy 
katastrofalnych wyborów, żeby siebie odnaleźć. 
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Hobbit czyli Tam i z powrotem 

J. R. R. Tolkien 
Czyta Marian Czarkowski 
10 godzin 36 minut 

 

Hobbit, czyli tam i z powrotem - zarówno Hobbit, czyli tam i z powrotem, jak 
i Władca Pierścieni powstały pod wpływem dobrze znanych autorowi legend 
staroangielskich, pełnych czarodziejów, smoków i przedmiotów o 
nadprzyrodzonej mocy. Jednakże sam hobbit, istota większa od liliputa, ale 
mniejsza od krasnoluda, jest oryginalnym pomysłem Tolkiena. Fantastyczny, 
przemyślany do najdrobniejszych szczegółów świat z powieści także powstał 
w wyobraźni pisarza, a barwna fabuła kryje głębszy sens i wiele analogii do 
współczesności. 
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Kobiety wokół Stalina 

Elwira Watała 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
20 godzin 27 minut 

 

Poruszające biografie kobiet, które los zetknął z największym tyranem XX 
wieku. W pierwszej części książki autorka przedstawia luksusowe życie 
kochanek Stalina i żon radzieckich prominentów. Barwnie opisuje, jak żyła 
czerwona elita na Kremlu, w podmoskiewskich daczach i w słynnym Domu 
nad Rzeką Moskwą. W części drugiej autorka pokazuje, że ogromne 
przywileje nie były dane na zawsze – dotychczasowe faworyty stawały się 
ofiarami czystek tylko dlatego, że ich mężowie tracili poparcie Stalina. 
Niesłuszne oskarżenia, wymuszane torturami zeznania, sfingowane procesy 
kończyły się zawsze tak samo: aresztowaniem i wyrokiem.  
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Niespodziewany trup 

Małgorzata J. Kursa  
Czyta Joanna Lissner. 
7 godz. 27 min 

 

 
Zuchwały napad na bank, zamaskowani bandyci, przypadkowi świadkowie. I 
trup. Policja ma co robić, szczególnie że w tym małym miasteczku niewiele 
jest równie intrygujących spraw. Czy trup ma związek z napadem? Czy 
świadek rozpozna sprawców? A może oni zdołają wcześniej unieszkodliwić 
świadka? W tej przesiąkniętej humorem powieści wątek kryminalny mocno 
rywalizuje z obyczajowym, gdzie na pierwszy plan wysuwa się dziewczynka, 
która usilnie pragnie znaleźć kandydata na... tatusia. 
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Legion 

Elżbieta Cherezińska 
Czyta Zbigniew Wróbel.  
29 godzin 22 minuty 

 

Walcząc z Sowietami i Niemcami, dawali dowody, że państwo polskie trwa - 
karze przestępców, likwiduje zdrajców, chroni ludność i przygotowuje kadry 
dla niepodległego kraju. Byli solą tej ziemi, wyrośli w polskich lasach - liczyli 
tylko na siebie. Nie mieli broni ani z Londynu, ani z Moskwy. Ich jedynym 
orężem była odwaga.  Kiedy wielu upadło na duchu i rozpoczęło pertraktacje 
z Sowietami, oni postanowili nie poddać się nikomu i przedrzeć do armii 
polskiej na Zachodzie.  
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Likwidator '44 

Dominik Kozar 
Czyta Roch Siemianowski. 
12 godzin 

 

Powieść kryminalna, która burzy nasze wyobrażenia o okupowanej stolicy! 
Podziemna Warszawa szykuje się do powstania, a za Wisłą gromadzą się 
radzieckie wojska. Tymczasem w mieście dochodzi do dziwnych zabójstw, 
które zdają się nie mieć nic wspólnego z ruchem oporu. Ofiarami są zarówno 
gestapowcy, jak i żołnierze podziemnej Armii Krajowej. Okoliczności 
zbrodni wskazują na działanie seryjnego mordercy. Duet policjantów – 
wypuszczony z Oświęcimia Polak i pracujący w Kripo Niemiec – próbuje jak 
najszybciej znaleźć sprawcę.  
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Mit Lincolna 

Steve Berry 
Czyta Roch Siemianowski. 
15 godzin 8 minut 

W stanie Utah odnalezione zostają szczątki mormońskich pionierów, 
zaginionych podczas XIX- wiecznej ekspedycji przez pustynię. W 
Waszyngtonie oficjalne śledztwo prowadzone przez międzynarodowego 
przedsiębiorcę, piastującego wysokie stanowisko w kościele mormońskim, 
inicjuje polityczny spór pomiędzy Białym Domem a wpływowym 
amerykańskim senatorem.  
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Noc żywych Żydów  

Igor Ostachowicz 
Czyta Tomasz Sobczak.  
7 godzin 27 minut 

 

Współczesna Warszawa. Zblazowany trzydziestoparolatek, typowy 
przedstawiciel nowej klasy średniej, dryfuje od kobiety do kobiety, od baru do 
baru, od przelewu do przelewu. Ale wszystko do czasu. Pewnego dnia, po serii 
niefortunnych zdarzeń i tajemniczych znaków, nasz bohater znajduje przejście 
do innego świata. Tego świata, w którym kilkadziesiąt lat temu rozegrał się 
dramat warszawskich Żydów. Jak poradzić sobie z przeszłością, która nie chce 
odejść w zapomnienie? Znakomity styl, żywa akcja i widmo historii. „Noc 
żywych Żydów” to książka śmiała i prowokacyjna. 

128 
 

 

Ojciec chrzestny  

Igor Ostachowicz 
Słuchowisko. Występują: Janusz Gajos, Borys Szyc, Tomasz Kot, 
Łukasz Simlat, Wojciech Mecwaldowski, Kamilla Baar, 
Krzysztof Banaszyk. 
18 godzin 54 minuty 

 

Don Vito Corleone jest Ojcem Chrzestnym jednej z sześciu nowojorskich 
rodzin mafijnych. Tyran i szantażysta, a zarazem człowiek honoru, sprawuje 
rządy żelazną ręką. Jego decyzje mają charakter ostateczny. Wśród swoich 
wrogów wzbudza respekt i strach, wśród przyjaciół – zasłużony, choć nie 
całkiem bezinteresowny szacunek. Kiedy odmawia uczestnictwa w nowym, 
intratnym interesie - handlu narkotykami, wchodzi w ostry, krwawy konflikt 
z Cosą Nostrą. Honor rodziny może uratować tylko najmłodszy, ukochany 
syn. 
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Trylogia szpiegowska 

Vincent V. Severski 
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
92 godziny 50 minut 

 

Pakiet składa się z części: Nielegalni, Niewierni, Nieśmiertelni. Osobiste 
porachunki, polityczne ambicje, zdrady i spiski w cieniu zagrożenia atakami 
terrorystycznymi i światowym konfliktem zbrojnym. Konrad Wolski wraca 
do Warszawy po nieudanej misji na Bliskim Wschodzie. Jego zadaniem było 
zlokalizowanie „Karola” vel Safira as-Salama, polskiego łącznika Al-Kaidy... 
Hans Jorgensen z ogłoszeń w szwedzkiej prasie odszyfrowuje zakodowane 
informacje... Pułkownik Stiepanowycz z mińskiego KGB krótko cieszy się z 
zarobionych na przemycie dolarów, gdyż pada ofiarą napadu... 
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Samiec alfa, czyli Jak wytrzymać z facetem 
Hanna Bakuła 
Czyta: Maria Szabłowska. 
6 godzin 40 minut 

 

Dowcipnie, z przymrużeniem oka  O wadach, przywarach, słabościach każdej 
płci. O tym jak razem jest źle, a bez siebie niedobrze. Autorka tworzy galerię 
męskich osobowości z wyjątkowymi, charakterystycznymi cechami, 
przedstawiając je na swój własny, niepowtarzalny sposób. Sztuka uwodzenia 
jest jednym z elementów, które nadają życiu barwy i smaku, jest zbiorem 
swoistych przepisów życiowych, ze specjalnym akcentem na przyprawy i 
pikanterię konieczne w dobrej kuchni. Szkoła przetrwania podpowiada, jak 
korzystać z kobiecej intuicji i nie przejmować się porażkami. 
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Śmierć słowika 
Lene Kaaberbøl 
Czyta: Konrad Makowski. 
10 godzin 7 minut 
 
Ucieczka Nataszy Doroszenko w drodze na przesłuchanie na Komendzie 
Głównej w Kopenhadze jest pierwszym z serii dramatycznych wydarzeń, 
jakie rozgrywają się w Północnej Zelandii. Wkrótce jej były narzeczony 
zostaje znaleziony martwy, a jego zmiażdżone palce wyglądają dokładnie tak, 
jak zmaltretowane dłonie zamordowanego trzy lata wcześniej w Kijowie męża 
Nataszy. Tymczasem znika ukraiński funkcjonariusz policji, a ktoś próbuje 
porwać ośmioletnią córkę Nataszy z ośrodka dla uchodźców prowadzonego 
przez Czerwony Krzyż. 
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Tajemnica Sosnowego Dworku 
Małgorzata J. Kursa  
Czyta Joanna Lissner. 
10 godzin 53 minuty 

 
Katarzyna Rawska, wrażliwa, niepoprawna romantyczka, na skutek redukcji 
etatów zostaje zwolniona z pracy w banku. Dzięki przyjaciółce udaje jej się 
zdobyć etat w fundacji, z którą wcześniej współpracowała jako 
wolontariuszka. Na początek musi dopilnować prac remontowych, 
adaptujących stary dworek na siedzibę fundacji. Kasia z entuzjazmem rzuca 
się w wir pracy, mając nadzieję, że pozwoli jej ona zapomnieć o kłopotach 
oraz o mężczyźnie, w którym od wielu lat jest beznadziejnie zakochana, a 
który nie odwzajemnia jej uczuć. Tymczasem okazuje się, że w dworku 
zaczynają dziać się dziwne rzeczy...  
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Uciekinierka 
Alice Munro 
Czyta Anna Kwaśniewska-Komorowska.  
11 godzin 51 minut 
 
Wspaniałe poruszające opowiadania utrzymane w delikatnym sennym 
klimacie. Munro opowiada w niepowtarzalny sposób, dotyka istoty 
kobiecości. Pełnej tajemnic kobiecej duszy. Kobiety u Munro, doświadczają 
nieprzewidywalności życia. Młoda dziewczyna ucieka od męża, by wkrótce 
przekonać się, że nie może bez niego żyć. Matka czeka na znak życia od córki, 
która z niezrozumiałych powodów nagle zerwała z nią kontakt.  
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Świat równoległy 
Tomasz Michniewicz 
Czyta: Krzysztof Gosztyła. 
9  godzin  

 
Pakistan - Mówi się, że muzułmanie to terroryści. Jednocześnie 80% ofiar 
wszystkich zamachów terrorystycznych to wyznawcy islamu. Polska 
Żołnierze polskich sił specjalnych to światowa elita, ale gdy kończą 
czterdzieści lat, nasze społeczeństwo wyrzuca ich na śmietnik. USA Czujemy 
się bezpiecznie, gdy więzienia są pełne przestępców, bo żyjemy w 
nieświadomości, że najgroźniejsze gangi są kontrolowane zza krat. Każda 
kolejna podróż utwierdza mnie w przekonaniu, że istnieją równoległe światy. 
Jeden – który wszyscy mamy w głowach, wdrukowany nam przez media. 
Drugi – ten rzeczywisty. Z ich zderzeń powstała niniejsza książka: zbiór 
ośmiu reportaży z różnych kontynentów.  
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Wampir 

Wojciech Chmielarz 
Czyta Mateusz Znaniecki. 
9  godzin 5 minut 

 

Mateusz nie miał powodu pragnąć śmierci. Był zwykłym dwudziestolatkiem. 
Studiował socjologię, ale planował przenieść się na informatykę. Chciał 
podróżować, zwiedzić świat. Pewnej majowej nocy wszedł na dach wieżowca 
i skoczył. Nie zostawił listu. Nikt niczego nie widział. Prokuratura uznała, że 
to samobójstwo. Wynajęty przez matkę krnąbrny prywatny detektyw Dawid 
Wolski rozpoczyna śledztwo i wchodzi w zaskakująco bezwzględny świat 
nastolatków. 
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Wójt 

Janusz Wójcik 
Czyta Roch Siemianowski. 
10  godzin 5 minut 

 
Znają go kibice i wszyscy fani piłki. I właśnie dla nich Wójcik postanowił 
mówić. Wspomina najlepsze lata polskiej piłki i swoją dla piłki działalność. 
W bagnie polskiego futbolu byli ubrudzeni praktycznie wszyscy,którzy 
postanowili się nim zajmować. Każdy oskarżony ma prawo do obrony. 
Milionom Polaków Janusz Wójcik kojarzy się z wielkimi sukcesami, 
unikalnymi metodami motywowania, kąśliwym językiem i niezrównanym 
poczuciem humoru. Wójcik opowiada o swoim życiu na krawędzi, pełnym 
szalonych przygód, politycznych intryg, pięknych kobiet, najszybszych 
samochodów i najlepszych alkoholi. 
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Złudzenie 

Charlotte Link 

Czyta Joanna Jeżewska. 
13 godzin 36 minut 
 
Wielowarstwowa, wyrafinowana i trzymająca w napięciu do ostatniej strony 
nowa powieść kryminalna z wątkiem psychologicznym autorki bestsellerów 
Charlotte Link. Peter Simon, szanowany biznesmen, człowiek sukcesu, 
kochający mąż i ojciec znika bez śladu podczas podróży do Prowansji. Jego 
żona, Laura, zaczyna go rozpaczliwie szukać. We Francji odkrywa kolejne 
rewelacje, zaprzeczające obrazowi męża, jaki miała do tej pory. Kobieta nie 
tylko musi się pogodzić ze świadomością, że Peter wcale nie był takim 
człowiekiem, za jakiego go uważano... Ale także zmierzyć się z tym, że 
odkrycie prawdy wiąże się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem. 
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Znalezione nie kradzione 

Stephen King 
Czyta Jan Peszek. 
14  godzin 4 minuty 
 
Psychopatycznym czytelnikiem, którego literatura popycha do zbrodni jest 
Bellamy. Geniuszem literatury jest John Rothstein, autor porównywany z J.D. 
Salingerem, twórca słynnej postaci Jimmy’ego Golda, który jednak od kilku 
dekad nie wydał żadnej książki. Bellamy jest wściekły, że jego ukochany autor 
nie jest w stanie już tworzyć i wymierza Rothsteinowi karę najdotkliwszą z 
możliwych. Zabija go i opróżnia jego sejf z gotówki. Kradnie też notesy 
zawierające co najmniej jedną niewydaną jeszcze powieść z Goldem.  
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Zrobiłbym coś złego 

Michał Chmielewski 
Czyta Piotr Borowski.  
4  godziny 27 minut 
 
Ten moment - zdarzają się takie przełomowe chwile, które zmieniają wszystko 
Chłopaki się nudzą. Nastoletnie życie potrzebuje bodźców. Wakacje same z 
siebie ich nie dostarczają wystarczająco dużo. Lata 90. i mała miejscowość na 
północy Polski. Czwórka kolegów razem włóczy się po okolicy, gra w piłkę, 
przesiaduje na osiedlowych ławkach, sporadycznie gra w gry komputerowe. 
Któregoś dnia jeden z nich wynosi z domu pistolet…Te wakacje okażą się 
przełomowe dla wszystkich. Chłopcy nie tylko przejdą przyspieszony kurs 
dojrzewania, ale także przekonają się o brutalności życia.  
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Zwierzaki świata 

Martyna Wojciechowska 
Czyta autorka. 
2  godziny 
 
„Zwierzaki świata” to dwie godziny pasjonujących historii z całego świata. 
Dziennikarka i podróżniczka nie tylko opowiada o tym, co widziała w różnych 
zakątkach globu, ale stara się również przełamywać stereotypy i rozwiewać 
wątpliwości dotyczące świata zwierząt. To zbiór znakomitych opowiadań, 
które są raz bardzo wesołe, innym razem smutne i wzruszające, ale łączy je 
wszystkie niezwykły charakter: są interesujące i traktują o zwierzakach, które 
żyją w bardzo egzotycznych miejscach, a ich historie są zaskakujące i pełne 
niespodzianek. 
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Deklinacja męska/żeńska 

Hanna Cygler 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
10 godzin 41 minut 
 
 
Drugi tom trylogii opowiadającej o burzliwym życiu uczuciowym Zosi 
Knyszewskiej – kontynuacja „Trybu warunkowego” Bohaterka wkracza w 
dorosłość, a w Polsce trwa prawdziwa rewolucja przełomu lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Trudno odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości. 
Tragiczna śmierć ukochanego Marcina, rozczarowanie codziennością, próby 
ponownego ustabilizowania życia potęgują jeszcze traumę. Zarazem też 
przyspieszają decyzję o wyjeździe Zosi do Anglii. 
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Przyszły niedokonany 

Hanna Cygler 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
10 godzin 49 minut 
 
Trzeci tom trylogii o losach Zosi Knyszewskiej – kontynuacja „Trybu 
warunkowego” i „Deklinacji męskiej/żeńskiej”. 
Akcja rozgrywa się w latach 1995-2000. Życie głównej bohaterki staje się 
tak sensacyjne jak otaczająca ją rzeczywistość... 
Po decyzji o rozstaniu z mężem Zosia Knyszewska wraca do rodzinnego 
Gdańska. Na skutek zbiegu okoliczności poznaje dwóch sympatycznych 
facetów. Okazuje się, że z nimi może wreszcie zrealizować swoje marzenia i 
zająć się urządzaniem wnętrz. 
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Teściową oddam od zaraz 

Małgorzata J. Kursa  
Czyta Joanna Lissner. 
7 godzin 32 minuty 
 

Zabawna fabuła i sprytna intryga zapewniają dobrą rozrywkę na wiele godzin 
Rewelacyjne dialogi są uzupełnieniem dla błyskotliwie prowadzonej akcji. 
Lekka, przyjemna fabuła, zabawnie poczynione obserwacje życiowych 
sytuacji, przerysowane by łatwiej można było przejrzeć się w nich jak w 
lustrze. Ale to tylko na początku, bo już za chwilę akcja nabiera tempa, 
pojawiają się przestępcy, morderstwa i pościgi. Humorystyczny kryminał nie 
pozwala złapać tchu ani na chwilę. Izabela opracowuje zatem chytry plan, jak 
się swojej teściowej zgrabnie pozbyć. Pomaga jej w tym przyjaciółka, Ama, 
która jeszcze nie wie, że wkrótce sama wplącze się w niezłe tarapaty.  
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Miłość wyczytana z nut 
Aleksandra Tyl 
Czyta Joanna Lissner. 
7 godzin 32 minuty 

 

Miłość wyczytana z nut to wzruszająca, ale i zabawna opowieść o miłości, 
przeznaczeniu i dokonywaniu trudnych życiowych wyborów. Wciągająca 
lektura dla wszystkich kobiet, pragnących niegasnącego uczucia i szczęścia. 
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Aleja Bzów 
Aleksandra Tyl 
Czyta Joanna Lissner. 
12 godzin 47 minut 
 
Na głowę Izabeli, młodej, samotnej dziennikarki spadają kolejne problemy. 
Zawierucha w pracy, nagły wyjazd jedynej przyjaciółki, kłopoty finansowe – 
to wszystko kumuluje się w jednym czasie. Na domiar złego nadchodzi 
wiadomość, że pałac na wsi, położony przy uroczej Alei Bzów, w którym 
Izabela spędziła dzieciństwo i w którym mieszka jej babcia - został 
sprzedany przez gminę i staruszka niebawem zostanie eksmitowana. Dopiero 
gdy Izabela poznaje Monikę – matkę chorego dziecka, jej własne problemy 
odchodzą na dalszy plan. 
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Szczęście pachnie bzem 
Aleksandra Tyl 
Czyta Joanna Lissner. 
13 godzin 34 minuty 
 
Bohaterowie z "Alei Bzów" są poddani życiowej próbie. Jak wiele teraz 
zmieni się w ich życiu. Iza Wieniawska, dziennikarka pisma o kulturze, ma 
wszystko, co sobie wymarzyła: dobrą pracę, kochającego mężczyznę, 
mieszkanie, do którego wkrótce ma się wprowadzić. Jest na prostej drodze do 
szczęścia. Ale los bywa przewrotny. Izabela nie wie, że niebawem jej 
poukładany świat stanie na głowie, a dotychczasowe plany trzeba będzie 
zweryfikować, a co najważniejsze – zadać sobie pytanie czym jest przyjaźń i 
jak wiele jesteśmy w stanie dla niej zrobić? 
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Anna Karenina 
Lew Nikołajewicz Tołstoj  
Czyta: Anna Polony. 
 
„Anna Karenina”, powieść psychologiczno-obyczajowa, to drugie po „Wojnie 
i pokoju” dzieło Lwa Tołstoja, które nieodwołalnie wpisało się w kanon 
literatury światowej. Autor porusza w nim problem rodziny oraz prawa 
jednostki do szczęścia osobistego na tle stosunków społecznych panujących 
w Rosji. To właśnie ustrój i społeczeństwo są głównym winowajcą 
dramatycznych i burzliwych losów Anny Kareniny, która, z natury szczera, 
namiętna i pragnąca szczęścia wbrew obowiązującej hipokryzji i 
konwenansom, zmierza do zguby. Wielka, ale zakazana i występna miłość, 
nieuchronnie prowadzi do konfliktu z otoczeniem, a także do wewnętrznego 
konfliktu samej Anny, która zmuszona jest wybierać pomiędzy miłością do 
mężczyzny a miłością macierzyńską. 
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Wielki Gatsby 
Francis Scott Fitzgerald 
Czyta Antoni Rot.  
5 godzin 9 minut 

 
Świetnie napisany, klasyczny thriller z 1925 roku.  Wielka miłość, świat 
bogatej arystokracji. Akcja rozpoczyna się na początku XX wieku. Jest czas 
prohibicji. Rodzi się zorganizowana przestępczość…. Główny bohater Jay 
Gatsby jest oficerem zasłużonym w czasie wojny. Jego niejasna przeszłość 
staje się głównym wątkiem powieści. Akcja nabiera tempa i następuje kilka 
nieoczekiwanych zwrotów…Początkowo można odnieść wrażenie, że Gatsby 
przekonuje, iż za pieniądze można mieć wszystko, nie tylko rzeczy materialne, 
alei też miłość. Daisy jest materialistką, jednak do miłości potrzebuje czegoś 
więcej, czegoś, czego jej mąż nie był w stanie ofiarować... 
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Zostań przy mnie 
Harlan Coben 
Czyta Krzysztof Globisz. 
11 godzin 42 minuty 

 
Troje ludzi, mroczne sekrety, i przeszłość, która zagraża ich życiu…Życie 
Megan Pierce to ucieleśnienie Amerykańskiego Snu – mąż prawnik, piękny 
dom, dwójka dzieci. W jej przypadku stabilizacja nie jest jednak 
równoznaczna ze szczęściem. Megan tęskni za swoją bujną przeszłością 
striptizerki z Vegas i Atlantic City. Ray Levine może służyć za przykład 
zmienności koła fortuny. Kiedyś gwiazda fotoreportażu; teraz topiący 
rozgoryczenie w alkoholu paparazzi, świadczący usługi niedoszłym 
celebrytom. Tajemnicze zniknięcie kolejnego mężczyzny może ujawnić 
łańcuch zbrodni, których nikt dotąd nie powiązał. 
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Niewidzialny morderca 

Lene Kaaberbøl 
Czyta: Mariusz Bonaszewski. 
14 godz. 16 min. 

 
W ruinach opuszczonego szpitala wojskowego w północnych Węgrzech 
dwóch ubogich romskich chłopców natrafia na stare składy broni. Młodzi 
Cyganie chcą sprzedać zdobycze na czarnym rynku. Nie zdają sobie sprawy, 
że weszli właśnie w posiadanie wyjątkowo niebezpiecznych materiałów, za 
które wielu gotowych jest zapłacić najwyższą cenę. Pracująca w ośrodku dla 
imigrantów pielęgniarka Czerwonego Krzyża Nina Borg próbuje leczyć grupę 
cudzoziemców, którzy nielegalnie pomieszkują w jednym z kopenhaskich 
garaży. Szerzy się wśród nich jakaś nieznana choroba, trudno jednak 
zlokalizować jej źródło, ponieważ emigranci odmawiają współpracy. Okazuje 
się, że teren, który zamieszkują jest skażony. Władze podejrzewają, że ktoś 
zamierza przeprowadzić atak. 
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Baśnie braci Grimm dla dorosłych i młodzieży 
Philip Pullman 
Czyta Krystyna Czubówna.  
14 godzin 16 minut 

 
Baśnie były kiedyś opowieściami dla dorosłych. Tworzono je w czasach, gdy 
funkcjonowały jako ludowe opowieści przekazywane do tej pory ustnie. 
 

Ich baśnie to dziś głównie wersje przystosowane do odbioru przez 
najmłodszych słuchaczy. Owszem, zdarzają się wydanie wierne oryginałowi, 
ale często elementy, w których występują watki agresji lub śmierci są 
łagodzone. Oto jednak Philip Pullman pokusił się o zaprezentowanie nowych 
wersji, które uzupełnił o jeszcze bardziej fantastyczne elementy. 
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Bazar złych snów 

Stephen King 
Czyta: Roch Siemianowski. 
21 godzin 35 minut 

 
Imponujące, mrożące krew w żyłach, wciągające bez reszty opowiadania z 
„Bazaru złych snów” są jednym z najpiękniejszych darów Kinga dla jego 
czytelników. „Powstały specjalnie dla Ciebie” – pisze autor. „Jeśli chcesz, 
możesz je obejrzeć z bliska, ale ostrzegam, bądź ostrożny. Niektóre z nich 
mają kły”.. 
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Bez mojej zgody 
Jodi Picoult 
Czyta: Magda Karel. 
16 godzin 6 minut 
 
Annie nic nie dolega, a mimo to żyje tak, jakby była obłożnie chora. W wieku 
trzynastu lat ma już za sobą niejedną operację, wielokrotnie oddawała krew, 
żeby utrzymać przy życiu swoją starszą siostrę Kate, która we wczesnym 
dzieciństwie zapadła na białaczkę. Annie została poczęta w sztuczny sposób, 
tak aby jej tkanki wykazywały pełną zgodność z tkankami siostry. Aż do tej 
pory akceptowała tę swoją życiową rolę. Teraz jednak, wzorem większości 
nastolatków, zadaje sobie pytania dotyczące tego, kim jest naprawdę. Różnica 
pomiędzy nią a większością nastolatków polega na tym, że przez całe życie 
postrzegano ją wyłącznie przez pryzmat siostry i tego, co dla niej robi.  
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Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! 

Nick Vujicic 
Czyta: Robert Michalak.  
8 godzin 57 minut 
 
To niezwykle inspirująca AUTOBIOGRAFIA człowieka, który urodził się 
bez kończyn i nie tylko poradził sobie z tym, ale też poprzez swoje życie i 
podejście motywuje innych do osiągania więcej. Dziś Nick mimo 
przeciwności losu i swojej niepełnosprawności z sukcesami realizuje swoje 
marzenia i cele. Równocześnie prowadzi organizację dobroczynną oraz 
kieruje własną firmą, pisze książki, podróżuje po świecie, a jego wystąpienia 
publiczne i mowy motywacyjne organizowane w szkołach, kościołach, a 
nawet więzieniach, gromadzą ogromne rzesze odbiorców. 
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Ciemniejsza strona Greya 

E. L. James 
Czyta Joanna Koroniewska. 
9 godzin 45 minut 

 

Młodziutką studentkę Anastasię Steele i charyzmatycznego miliardera 
Christiana Greya połączył niecodzienny układ, który z czasem przerodził się 
w coś znacznie głębszego. Jednak demony Greya zwyciężyły, Ana zerwała 
uzależniający związek i zajęła się karierą. Rozstanie okazuje się bolesne. 
Ogarnięci obsesyjną tęsknotą kochankowie nie potrafią bez siebie żyć. Kiedy 
więc Christian proponuje Anastasii zupełnie nowy układ, dziewczyna nie 
potrafi mu odmówić. Wkrótce zaczynają uczyć się siebie nawzajem.  
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Długa droga do domu 

Joanna Jax 
Czyta Joanna Gajór.  
18 godzin 52 minuty 

 

Nowa saga rodzinna Joanny Jax – autorki bestsellerowego Dziedzictwa von 
Becków. Burzliwe losy Antoniny Tańskiej ukazane na tle ważnych wydarzeń 
w dziejach świata. Córka emigrantów z Polski zakochuje się w narzeczonym 
siostry i zachodzi z nim w ciążę. Wybucha wielki skandal i młodzi muszą 
opuścić rodzinne strony. Osiedlają się na Kubie, ale szczęście nie trwa długo. 
Emmanuel zdradza żonę, wdaje się w podejrzane interesy, a tymczasem rośnie 
w siłę ruch oporu wobec dyktatora Batisty. Gdy sytuacja polityczna wymyka 
się spod kontroli, postanawiają opuścić wyspę, ale tuż przed wyjazdem mąż i 
synek Tosi znikają bez śladu.  
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Emilia 

Dorota Ponińska  
Czytają Dorota Ponińska, Sławomir Holland. 
10 godz. 55 min. 

Emilia znalazła bezpieczne schronienie za murami klasztoru. 
Niespodziewanie w jej poukładanym świecie pojawia się Tatar Selim, którego 
wizyta burzy spokój dziewczyny. Mężczyzna przynosi wiadomość, że 
zaginiony ojciec Emilii, uczestnik powstania listopadowego wcielony do 
carskiego wojska, żyje, lecz znajduje się w tureckiej niewoli. Muszą 
natychmiast wyruszyć, by go wykupić…W podróży nastąpi jednak 
dramatyczny zwrot… Czy tajemniczy wojownik Zakir, arogancki, lecz 
pociągający wielbiciel poezji, to ktoś, komu młoda kobieta może zaufać?  
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Grey 

E. L. James 
Czyta: Szymon Bobrowski. 
17 godzin  

Posłuchajcie wyznań Christiana Greya. Jak on widział historię swojego 
romansu z Aną? Któregoś dnia pojawiła się niespodziewanie w jego biurze 
kobieta o niesfornych brązowych włosach i zgrabnych nogach, Anastasia 
Steele, i zawładnęła jego życiem zanim jeszcze zaczął tego pragnąć. W jego 
dobrze przemyślane życie świetnie rozwijającej się kariery, całkiem niezłego 
statusu materialnego. Wszystko do wczoraj wydawało się proste. Ten mur, 
który postawił wokół siebie, dobrze spełniał swoje zadanie. Dlaczego teraz 
miałoby być inaczej?  
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Groby niewinnych 

Peter Robinson 
Czyta: Wojciech Żołądkowicz. 
13 godz. 10 min 

Szesnastoletnia Debora Harrison wraca do domu ze szkoły. Megan, jej 
przyjaciółka, twierdzi później, że widziała niewyraźną postać mężczyzny za 
Deborą, gdy machały sobie na pożegnanie na moście, ale tamtego wieczoru 
mgła była tak gęsta, że nie może mieć pewności. Niedługo potem ciało 
dziewczyny zostaje znalezione na cmentarzu. Zbrodnia napełnia strachem 
dzielnicę Marii Panny, bogatą enklawę Eastvale, a ponieważ Debora jest córką 
prominentnego przedsiębiorcy, ambitny nowy komendant Jeremiah „Jimmy” 
Riddle naciska na nadkomisarza Alana Banksa i jego zespół, żeby jak 
najszybciej złapali sprawcę. 
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Iluzja grzechu 

Aleksandra Marinina 
Czyta: Roch Siemianowski. 
16 godz. 54 min 

Kto zginie następny?Seria zabójstw, makabryczny proceder i trudne śledztwo 
Nastii Kamieńskiej...Właścicielka cennej kolekcji obrazów, Jekatierina 
Aniskowiec, zostaje brutalnie zamordowana w swoim mieszkaniu. Szybko 
okazuje się, że bez wątpienia nie było to zabójstwo na tle rabunkowym. 
Tymczasem Nastia Kamieńska odkrywa, że Aniskowiec mogła znać powód, 
dla którego sześć lat wcześniej jej znajoma, Galina Tieriochina, usiłowała 
zabić czwórkę swoich dzieci i popełnić samobójstwo. W poszukiwaniu 
ogniwa łączącego obie sprawy Nastia odwiedza rodzinę Tieriochinów w 
szpitalu. Tam również dochodzi do morderstwa... 
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Jeździec miedziany 
Paullina Simons 
Czyta Dominika Ostałowska.  
31 godzin 3 minuty  

Historia wielkiej miłości w burzliwych i tragicznych czasach. 
Jest 22 czerwca 1941 roku. Niemcy atakują Związek Radziecki. 
Siedemnastoletnia Tania Mietanowa poznaje młodego oficera, Aleksandra 
Biełowa, człowieka o tajemniczej przeszłości. Młodzi zakochują się w sobie 
bez pamięci, jednak straszne czasy, w jakich żyją, nie pozwalają im długo 
cieszyć się szczęściem. Niczym bohaterowie poematu Jeździec Miedziany 
stają się ofiarami okrutnego żywiołu. Czy ocaleją? Czy zdołają uciec z kraju 
nazwanego później "imperium zła"? 
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Lilianna 
Dorota Ponińska  
Czyta autorka. 
13 godzin 39 minut 

Marta jest pewną siebie, odnoszącą sukcesy młodą kobietą. Ma w życiu jeden 
cel: wspiąć się na szczyt kariery zawodowej.Kierując się wpojoną przez babkę 
nauką, że kobieta może liczyć tylko na siebie, nie zostawia w swoim życiu 
miejsca dla żadnego mężczyzny. Wytrwale unika zaangażowania i bliskości. 

Kiedy jednak w jej ręce trafi pamiętnik babci Lilki, coś się zmieni. Podążając 
śladami antenatki, Marta będzie miała okazję nie tylko odkryć prawdziwą 
historię rodziny, lecz także spojrzeć z dystansem na własne życie. Czy 
zdecyduje się je przewartościować? 
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Maria 

Dorota Ponińska  
Czyta autorka. 
12 godzin 40 minut 

Emilia wiedzie bezpieczne życie u boku tureckiego męża, dopóki napięte 
stosunki pomiędzy imperium osmańskim a Rosją nie doprowadzą do wybuchu 
wojny krymskiej. To burzy spokój rodziny. Zakir postanawia bowiem 
przyłączyć się do walk, a żona podąża za nim, choć oznacza to rozstanie z 
ukochanym synem. 
Jak potoczą się dalsze losy Emilii? Czy jej dorastająca w Rosji córka Maria 
pozna prawdę o swoich tureckich korzeniach oraz starszego brata? Czy 
dorosły już Kemal wybaczy matce, że go porzuciła jako dziecko, wybierając 
swobodne życie poza haremem? 
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Mity greckie 

Wanda Markowska 
Czyta: Roch Siemianowski. 
6 godzin 20 minut 

Zbiór pięknych podań i baśni, wyrosłych z kultury i wierzeń starożytnych 
Greków. Są tu historie bogów, herosów i tytanów, ale także zwykłych 
śmiertelników z antycznego świata. 

W książce znalazły się najbardziej znane mity, m.in. o Syzyfie, Prometeuszu, 
o Ikarze i Dedalu. Opowiadania Wandy Markowskiej należą do klasyki 
gatunku. 
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Motylek 
Katarzyna Puzyńska 
Czyta Laura Breszka.  
17 godzin 38 minut  

Wieś mazurska. Wieś spokojna. Gdzie wszyscy wszystko o sobie wiedzą, ale 
jednak pozornie. Pod kołami samochodu ginie zakonnica, która nie wiadomo 
skąd przybyła do tego znajdującego się na uboczu cywilizacji miejsca. Takie 
rzeczy się zdarzają, nawet na odległej i zapomnianej gdzieś wsi. Ale gdy 
okazuje się, ze zakonnicę przejechano kilkakrotnie i z premedytacją, to sprawa 
nabiera innego znaczenia, a audiobook - tempa. Cykl tworzą: 1. Motylek ; 2. 
Więcej czerwieni ; 3. Trzydziesta pierwsza ; 4. Z jednym wyjątkiem ; 5. 
Utopce ; 6. Łaskun ; 7. Dom czwarty ; 8. Czarne narcyzy ; 9. Nora ; 10. 
Rodzanice ; 11. Pokrzyk ; 12. Śreżoga ; 13. Martwiec. 
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Narkotyki, anoreksja i inne sekrety 
Beata Pawlikowska 
Czyta autorka. 
7 godzin 13 minut 

 
Jak zrozumieć kogoś, kto jest uzależniony? 
Skąd się bierze i na czym polega anoreksja? 
Dlaczego twój syn sięga po narkotyki? 
Jaki jest mechanizm uzależnienia? 
Jak im pomóc? 
Przeszłam przez anoreksję i bulimię, ciągle wpadałam w następne 
uzależnienia. Wyleczyłam siebie, bo dotarłam do źródła problemu, 
zrozumiałam czym jest i jak je uzdrowić. O tym jest ta książka.  
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Niezapomniane twarze 
Witold Kieżun 
Czyta Jerzy Zelnik. 
5 godzin 36 minut 

 
„Niezapomniane twarze” to 16 opowiadań o czasach wojny, powstania 
warszawskiego, o życiu w radzieckich gułagach i zmaganiach z 
rzeczywistością tuż po wojnie i jeszcze długo potem – aż do transformacji w 
1989 roku. 
Każdy z utworów dotyczy innego czasu, ale łączy je to, że poruszają kwestie 
etyczne, to swego rodzaju moralitety, jednak napisane w sposób subtelny, 
nienachalny. 
Opowieści do tej pory wydawane własnym sumptem, których część była 
publikowana w prasie, mają w wersji audio ogólnokrajową premierę. 
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Nowe oblicze Greya 
E. L. James 
Czyta Joanna Koroniewska  
19 godzin 52 minuty  
 
"Nowe oblicza Greya" przynoszą kolejne zmagania kochanków. Koroniewska 
rewelacyjnie wprost zinterpretowała tę miłosną fabułę. Anastasia, wreszcie 
żona Christiana czasem ma dość ciągłego sprawdzania i między małżonkami 
dochodzi do spięć. Wspólna codzienność okazuje się nie lada wyzwaniem i 
próbą dla uczucia kochanków., Młodzi targani namiętnością i rozterkami, 
wciąż są niepewni tego, co zgotuje im los. Czy najbardziej poruszająca 
historia miłosna tego roku zakończy się happy endem? A może piękny sen 
przerwie były szef Any, Jack Hyde, który poprzysiągł zemstę i cierpliwie 
czeka na swoją szansę? 
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Odmiana przez przypadki 

Hanna Cygler 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
13 godzin  

 
Kolejna cześć familijnej sagi, której główną bohaterką jest Zosia Knyszewska. 
W „Odmianie przez przypadki” członkom tej stale powiększającej się rodziny 
nie jest pisany spokojny, ustabilizowany żywot. Wszyscy nieustannie muszą 
stawiać czoła coraz to nowym wyzwaniom – karierze, miłości, zdradzie, 
chorobom, śmierci. Wracają nawet niezakończone sprawy sprzed lat. Jednak 
bohaterowie sagi, niezależnie od życiowych priorytetów, miejsca 
zamieszkania czy łączących ich zależności, żyją ze sobą w jak najlepszej 
komitywie. Wielość wątków, szybka akcja i ogromna dawka optymizmu 
sprawiają, że „Odmiana przez przypadki” uzależnia. I to bez względu na wiek! 
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Pan Tadeusz 

Adam Mickiewicz  
Czyta Tomasz Czarnecki. 
7 godzin 49 minut 

 
Pan Tadeusz to epopeja narodowa z elementami gawędy szlacheckiej 
powstała w latach 1832-34 w Paryżu. Początkowo książka zalegała na półkach 
księgarskich, dopiero w kilkanaście lat od swojego powstania została uznana 
za wybitne. Akcja utworu dzieje się na Litwie w 1811 i 1812 roku. 
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Pasja życia 
Irving Stone 
Czyta: Marek Walczak.  
16 godzin 22 minuty 

 
Wyjątkowa biografia wyjątkowego człowieka i artysty - Vincenta van Gogha. 
Pasja życia jest nie tylko pasją twórczą, ale też kreatywnym ukochaniem życia 
jako takiego i odrobiny szaleństwa, z którą artysta się temu życiu poddawał. 
Droga życia van Gogha była pełna bólu i cierpienia, niezrozumiany przez 
ówczesne pokolenie, ucieczki szukał w tworzeniu. Autor „Słoneczników” 
przedstawia się nam jako postać pełna determinacji twórczej, bezwzględności 
artystycznej ale przy tym, także jako człowiek o dobrym i wrażliwym sercu. 
Żywy i plastyczny język, świetna narracja i sprawnie opowiedziana historia 
-  to tylko kilka z wielu powodów, dlaczego warto posłuchać historii o 
„szalonym malarzu bez ucha”. 
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Pięćdziesiąt twarzy Greya 
E. L. James 
Czyta Joanna Koroniewska  
17 godzin 21 minut 

 
Szalona namiętność, jaka rodzi się między kochankami jest obiektem 
westchnień, pragnień, marzeń, zazdrości milionów fanów tej opowieści.  
Studentka literatury Anastasia Steele przychodzi przeprowadzić wywiad z 
Christianem Greyem. Wydaje się jej wyjątkowy i fascynujący. Anastasia nie 
rozumie tego elektryzującego galopu emocji, jaki się w niej rozpętuje i 
postanawia, czym prędzej ugasić ten żar 
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Piętno von Becków 

Joanna Jax 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
17 godzin 40 minut 

 
Napisana z epickim rozmachem, trzymająca w napięciu saga rodzinna! 
Julia Kunis, prawnuczka Wernera von Becka, postanawia prześledzić dzieje 
rodu von Becków. W trakcie swoich wędrówek poznaje historyczkę Martę 
Landowską, spadkobiercę żydowskich jubilerów – Dawida Halperna i 
cynicznego poszukiwacza drogocennych pamiątek III Rzeszy – Toma 
Andersa. Odkrywając historię swojej rodziny i osób z nią związanych, Julia 
wkracza na niebezpieczną ścieżkę, która może zakończyć się dla niej 
tragicznie. Skrzywdzona przez ostatniego partnera nie chce wchodzić w 
kolejne związki, ale głos serca nie pozwala jej zapomnieć o sile uczuć. 
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Położna 

Jeannette Kalyta 
Czyta autorka. 
8 godzin 16 minut 

 
Autobiograczna opowieść najbardziej znanej polskiej położnej. Wzruszająca, 
momentami zabawna, głęboko prawdziwa historia jej życia i pracy. 
Niezwykły dokument cudu narodzin dziecka i mocny głos w społecznej 
dyskusji na temat podmiotowości kobiety w czasie porodu. Najciekawsze 
historie par i matek rodzących pod opieką Jeannette wywołują żywe emocje i 
skłaniają do re?eksji. To książka i dla rodziców, i dla tych, którzy chcą nimi 
zostać. 
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Pożyczanie jest srebrem, a rabowanie złotem 

Catharina Ingelman-Sundberg 
Czyta Artur Barciś.  
11 godzin 43 minuty 

 
Märtha i jej przyjaciele przebywają w Las Vegas. Wyposażeni w elektryczne 
wózki inwalidzkie i sztuczne szczęki napadają na kasyno, żeby tak jak Robin 
Hood zdobyć pieniądze dla biednych. Po napadzie wracają do Szwecji z 
policją depczącą im po piętach i wpadają prosto w ramiona przestępczego 
gangu motocyklowego. Ale Märtha nie daje się zastraszyć, zaprasza członków 
gangu na wafelki i nalewkę z moroszek, a w międzyczasie dopracowuje plan 
kolejnego skoku. Może wykorzysta chłopaków z gangu? Tylko, czy aby nie 
będą chcieli oszukać Emeryckiej Szajki…? Märtha, Geniusz, Grabi, Anna-
Greta i Stina stają przed dużym wyzwaniem, lecz nie dają za wygraną i walczą 
o to, żeby wszystkim, także tym gorzej sytuowanym, żyło się lepiej. 
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Projekt: Matka  
Małgorzata Łukowiak 

Czyta Anna Dereszowska. 
11 godzin 43 minuty 

 
Powieść o metamorfozie z kobiety w matkę. I z matki w kobietę. Najpierw 
strategiczne inwestycje: studia, staże, kursy. Praca. Ślub. Kredyt. Kalkulacje, 
analizy. Kolejne, coraz bardziej ambitne projekty. A projekt „dziecko”? Nie 
teraz, może później, nie w tym kwartale. I tak bez kwalifikacji? „Święty 
Mikołaju, daj mi na próbę trzylatkę. Od osiemnastej do dwudziestej, w dni 
robocze. Przymierzę się”. Aż któregoś dnia budzisz się i masz dzieci, dom, 
pracę. Za krótką dobę. Tylko dwie ręce. Tylko jedną głowę. I coraz mniej 
siebie. 
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Seniorzy w natarciu 
Catharina Ingelman-Sundberg 
Czyta Artur Barciś.  
11 godzin 32 minuty 

 
Przezabawna opowieść o tym, że prawdziwe życia zaczyna się około 
osiemdziesiątki! 
 
Co robi grupka emerytów, którzy nudzą się w domu opieki? Którzy nie mogą 
pogodzić się z jedzeniem bez smaku, z brakiem ruchu, ze złym traktowaniem 
i z tym, że cały czas się na nich oszczędza. I którzy przypuszczają, że lepiej 
im będzie w więzieniu. Zakładają Emerycką Szajkę, żeby tak jak Robin Hood 
zabierać bogatym i rozdawać potrzebującym! 
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Sezon niewinnych 
Samuel Bjørk 
Czyta: Krzysztof Plewako-Szczerbiński.  
15 godzin 50 minut 

 
Na norweskiej prowincji zostaje znalezione, powieszone na skakance, ciało 
sześciolatki.  
 
Dziewczynka ma na sobie ubranie lalki, a na szyi plakietkę jednej z linii 
lotniczych z informacją „Podróżuję samo”. Detektyw Holger Munch, szef 
specjalnego wydział zabójstw w Oslo wraz z jego najskuteczniejszą 
podwładną, Mią Krüger, rozpoczynają śledztwo. 

179 
 

 

Shantaram 
Gregory David Roberts  
Czyta Filip Kosior. 
39 godzin 42 minuty 

 
To imię nadali bohaterowi książki jego hinduscy przyjaciele, zamykając w 
nim całą historię opowiedzianą w tej książce: historię odnalezienia prawdy o 
sobie w Indiach. Ale droga do „bożego pokoju” wiodła przez tak dramatyczne 
wydarzenia, że chwilami aż trudno uwierzyć, iż miały one miejsce naprawdę. 
Ciemne interesy, handel narkotykami i bronią, fałszerstwa, przemyt, 
gangsterskie porachunki – a zarazem romantyczna miłość, głębokie 
przyjaźnie, poszukiwanie mentora, poznawanie filozofii Wschodu. O tym 
właśnie jest Shantaram. 
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Skandalistki 
Elizabeth Kerri Mahon 
Czyta Maciej Orłowski. 
10 godzin 18 minut 

 
Frida Kahlo, Joanna d’Arc, Mata Hari, Kleopatra, Maria Skłodowska-Curie, 
Josephine Baker, Isadora Duncan, Zelda Fitzgerald, Anna Boleyn i 
dwadzieścia sześć innych – nadawały kierunek historii, tworzyły dobra 
kultury, nauki i sztuki, naruszały zastaną hierarchię wartości. Elizabeth 
Mahon przedstawia kobiety odważne i zdecydowane, twórcze i inteligentne, 
trzeźwo myślące i bezwzględne. Opisuje nie tylko działalność publiczną, ale 
też osobiste losy bohaterek. 
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Stylista 
Aleksandra Marinina 
Czyta: Roch Siemianowski. 
17 godzin 35 minut 

 
Długo oczekiwana w Polsce kolejna powieść carycy rosyjskiego kryminału! 
Nastia Kamieńska na swojej drodze ponownie spotyka niejakiego Władimira 
Sołowiowa, w którym kiedyś się kochała. Dziś Władimir jest nieszczęśliwym 
człowiekiem, inwalidą. Sytuacja operacyjna zmusza Nastię do odnowienia z 
nim kontaktów. A co dziwniejsze: do prowadzenia z mężczyzną 
skomplikowanej psychologicznej gry. Sołowiow mieszka bowiem w małej 
wsi, dokąd wiedzie trop seryjnego zabójcy. Tymczasem w bezpośrednim 
otoczeniu Sołowiowa dochodzi do podwójnego morderstwa... 
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Szwedzkie kalosze 
Henning Mankell 

Czyta Leszek Filipowicz  
14 godzin 28 minut 

Kontynuacja bestsellerowych "Włoskich butów". Frederick Welin, 
emerytowany chirurg mieszkający na jednej z wysp szwedzkiego archipelagu, 
budzi się w nocy, krztusząc się dymem. Jego dom stoi w płomieniach. 
Mężczyzna zrywa się z łóżka, ale jest już za późno, by ratować dobytek. 
Ledwo udaje mu się owinąć kocem i wybiec z pożogi w - jak się okazuje - 
dwóch lewych kaloszach. Wkrótce w płomieniach staje kolejny dom, a ludzie 
zaczynają szeptać o przemykającej po wyspie tajemniczej, zakapturzonej 
postaci. 
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Tatiana i Aleksander 

Paullina Simons 
Czyta Dominika Ostałowska.  
24 godziny 56 minut 

 
Kiedy Tatiana ucieka z wyniszczonego wojną Leningradu, by zacząć nowe 
życie w Ameryce, ma osiemnaście lat i jest oczekującą dziecka wdową. 
Jednak duchy przeszłości nie dają jej spokoju. Obsesyjnie dręczy ją 
przeczucie, że mąż, major Armii Czerwonej Aleksander Biełow, żyje i 
potrzebuje pomocy...Tymczasem w oddalonym o tysiące mil Związku 
Radzieckim Aleksander cudem unika egzekucji i zostaje mianowany dowódcą 
batalionu karnego. Chociaż rekruci mają nikłe szanse na przeżycie, 
Aleksander postanawia przeprowadzić swoich ludzi przez zrujnowaną wojną 
Europę. Przedziera się na Zachód w rozpaczliwej próbie ucieczki przed 
bezwzględną stalinowską machiną śmierci...  
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Turniej cieni 
Elżbieta Cherezińska 

Czyta Filip Kosior. 
34 godziny 30 minut 

 
Lata 30. XIX wieku. Kluczem do panowania nad Azją jest Afganistan, o który 
Wielka Brytania rywalizuje z Rosją. W Wielką Grę, nazywaną przez Rosjan 
Turniejem Cieni wplątane są losy Polaków: Jana Witkiewicza - młodzieńca 
ułaskawionego z wyroku śmierci i zesłanego na Syberię, Adama Gurowskiego 
- ucznia Hegla i przyjaciela Heinego, arcyzdrajcy sprawy polskiej, a także 
Rufina Piotrowskiego - prostego żołnierza i najsłynniejszego uciekiniera z 
syberyjskiej katorgi. W śniegach Syberii, na gorących piaskach afgańskich 
pustyń i wybrzeżach Morza Czarnego trwa Wielka Gra.  
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Udręka i ekstaza 

Irving Stone 
Czyta: Janusz Zadura. 
38 godzin 10 minut 

 
Wszechstronny artysta, jeden z najbardziej rozpoznawanych twórców epoki 
renesansu. Malarz, rzeźbiarz i architekt. Stworzył w ciągu długiego i 
barwnego życia wiele ponadczasowych dzieł. Pracował z pasją godną tylko 
wielkich mistrzów. Autor tej zbeletryzowanej biografii prowadzi nas przez 
pracowanie, w których uczył się Michał Anioł, zapoznaje nas z 
najważniejszymi ludźmi epoki, a także pokazuje nam genezę i pasję tworzenia 
dzieł Buonarrotiego. Warto wybrać się wraz ze Stonem w podróż po 
renesansowej Florencji, Rzymie i całej włoskiej Toskanii. 
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W cudzym domu 
Hanna Cygler 
Czyta: Magda Karel. 
11 godzin 6 minut 

 
Miłość, przyjaźń, poświecenie, polityka i intrygi. W XIX-wiecznej Warszawie 
na chwilę krzyżują się losy Luizy Sokołowskiej, Joachima von Einstettena 
oraz Dmitrija Szuszkina. Później los rzuca ich do Gdańska, Paryża, Berlina, a 
nawet na daleką Syberię. Czasy są niespokojne, a wszystko co było bohaterom 
bliskie – ulega przewartościowaniu. Każdym z tej trójki targają wielkie 
namiętności. Raz po raz wystawiani są na próbę. Czy w tej zawierusze ocalą 
to, co dla nich najcenniejsze? 
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Włoskie buty 

Henning Mankell 
Czyta Leszek Filipowicz  
11 godzin 5 minut 

 
Na niewielkiej bałtyckiej wyspie mieszka samotnie Frederick Welin. Jego 
jedynymi towarzyszami są stary pies i równie wiekowy kot oraz pojawiający 
się od czasu do czasu hipochondryczny listonosz. Niezmącone niczym życie 
trwa aż do momentu, w którym na otaczającym wyspę lodzie pojawia się 
kobieca postać. Okazuje się, że to Harriet, miłość życia Fredericka, kobieta, 
którą ten wiele lat temu opuścił bez słowa. Dawna kochanka żąda spełnienia 
złożonej kiedyś obietnicy. Dziwna prośba pociągnie za sobą lawinę zdarzeń, 
które zmuszą Fredericka do powrotu do życia i rozliczenia z przeszłością. 
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Za cudze grzechy 

Hanna Cygler 
Czyta Piotr Grabowski. 
13 godzin 5 minut 

 
Kontynuacja powieści W cudzym domu to prawdziwie europejska, pełna 
przygód podróż. Los nikogo nie oszczędza. Rozalia skazana jest na rodzinny 
areszt w Krakowie, Luiza i Joachim próbują dotrzeć do Ameryki przez 
Paryż. Pozostali zniknęli – czyżby bez śladu? Spiski, terroryści, 
wybuchające bomby i namiętności nie pozwalają bohaterom cieszyć się 
spokojem. Nie znajdują go nawet we własnym domu. I za co to wszystko? 
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Zagadka Orfeusza 

Tom Harper 
Czyta: Wojciech Stengalski. 
17 godzin 55 minut 
 
Archeolog Lily Barnes dokonuje niezwykłego odkrycia – w południowych 
Włoszech odnajduje starożytną złotą tabliczkę informującą o tym, gdzie są 
wrota piekieł. Dwanaście pozostałych, będących instrukcjami dla zmarłych 
udających się w zaświaty, znajduje się w dwunastu muzeach, rozrzuconych 
po całym świecie. Lily dokonuje cennego znaleziska i wkrótce potem 
znika… 
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Zanim się pojawiłeś 
Jojo Moyes 
Czyta Anna Wodzyńska.  
14 godzin 4 minuty 

Lou, energiczna i pogodna dwudziestokilkulatka, ma opinię ekscentryczki. 
Jej kolekcja wielokolorowych butów wzbudza sensację, niezliczone gafy 
wywołują pobłażliwy uśmiech u bliskich, a praca w kawiarni wydaje się 
spełnieniem jej marzeń. Wszystkich zaskakuje więc, że Lou dostaje posadę 
opiekunki Willa, bogatego bankiera, który cudem przeżył dramatyczny 
wypadek, ale zupełnie stracił chęć do życia. Szybko okazuje się, że praca 
Lou to nie tylko parzenie herbaty i podawanie lekarstw. 
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Zapach perfum 
Cristina Caboni 
Czyta Magdalena Smalara. 
16 godzin 
 
Historia o bliznach z przeszłości, które jedynie prawdziwa miłość jest w stanie 
uleczyć. 
Elena ma pasję, którą od dzieciństwa przekazywała jej babcia. Zajmuje się 
wytwarzaniem perfum, otacza esencją kwiatów, drzew i przypraw, a zapachy 
są językiem, którym się porozumiewa. Kiedy kobieta rozstaje się z 
narzeczonym, z którym od jakiegoś czasu mieszkała i z którym planowała 
założyć rodzinę, traci poczucie bezpieczeństwa i wiarę w miłość. 
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Zielona wyspa 
Igor Ostachowicz 

Czytają Roch Siemianowski i Anna Szawiel 
13 godzin 52 minuty 
 
Bezludna wyspa, na którą można dotrzeć tylko helikopterem, a na niej 
przepiękny przeszklony dom, wyposażony we wszystko, o czym można 
zamarzyć. Magda przyjeżdża tu, by w samotności odpocząć i zebrać myśli po 
zdradzie bogatego męża. Okazuje się jednak, że nie jest sama na wyspie... 
Zaczyna się walka z czasem, lękiem, ciekawością, pożądaniem.Książka Igora 
Ostachowicza wciąga i intryguje, porusza najgłębsze pokłady emocji. Trudno 
przyporządkować ją do jednego gatunku literackiego: to powieść 
psychologiczna, ale też kryminał i thriller. 
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Znieczulenie 

Robin Cook 
Czyta: Anna Kerth.  
829 minut 
 
Gdy chłopak Lynn Peirce, studentki medycyny, trafia do szpitala na rutynowy 
zabieg chirurgiczny, w jej uporządkowane życie wkrada się chaos. Pacjent nie 
odzyskuje przytomności, a badania potwierdzają niedokrwienie mózgu. 
Zdruzgotana dziewczyna zaczyna szukać przyczyn i szybko nabiera 
przekonania, że władze szpitala próbują coś ukryć. Przy pomocy przyjaciela, 
Michaela, stara się znaleźć dowody na błąd w sztuce medycznej albo 
zaniedbanie. Prawda jest jednak bardziej przerażająca. Szpital boryka się ze 
skrzętnie ukrywanym problemem - u zadziwiająco wielu niegroźnie chorych 
pacjentów wykrywa się śmiertelną chorobę krwi.  
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Caryca 
Ellen Alpsten 
Czyta: Małgorzata Lewińska.  
24 godziny 50 minut 
 
Urodzona w chłopskiej rodzinie Marta przez ponad dwadzieścia lat była żoną 
jednego z najpotężniejszych władców Rosji, tylko pozornie pozostając w jego 
cieniu. Opowieść, jakiej możemy wysłuchać dzięki Małgorzacie Lewińskiej i 
jej pięknej interpretacji dźwiękowej książki. Audiobook dotyczy nie tyle 
fragmentu historii Rosji, ale jest przede wszystkim historią ludzką. Dwojga 
ludzi, Piotra i Katarzyny (Marta przyjęła na dworze takie imię), szaleńczo w 
sobie zakochanych, a czasem bezlitośnie się nienawidzących. Ludzi z pasjami 
i marzeniami, którzy dążą do swoich celów (choć czasem nawet po trupach). 
„Caryca” nie jest romansem, ani powieścią obyczajową, to historia pełna 
mocnych przeżyć, spisków i walki, okrutnych podstępów i nieliczenia się z 
ludzkim życiem. Słuchamy zafasynowani obsesją władzy i szaleństwem 
Piotra, ale też postawą Katarzyny, która urodziła władcy tuzin dzieci.  
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Dość kato-lipy! 
Jan Kaczkowski 
Czyta autor. 
1 godzina 39 minut 
 
 
„Dość kato-lipy” to żywiołowe spotkanie z ks. Janem Kaczkowskim, które z 
jednej strony pobudza do refleksji na temat jakości naszego życia, z drugiej, 
dzięki zabawnym anegdotom i historiom, jest doskonałą rozrywką. Motywem 
przewodnim nagrania jest brak zgody na przysłowiową kato-lipę oraz zachęta, 
aby we wszystkim, co robimy – dążyć do doskonałości. 
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Niezwyciężony! 
Nick Vujicic 
Czyta: Robert Michalak.  
9 godzin 20 minut 
 
Miliony ludzi na całym świecie rozpoznają uśmiechniętą twarz Nicka 
Vujicica. Nick urodził się bez rąk i nóg, jednak przezwyciężył ograniczenia 
wynikające z niepełnosprawności i prowadzi dziś życie, które sam określa 
jako „obłędnie szczęśliwe”. Jest jednym z najsłynniejszych współczesnych 
mówców motywacyjnych. Angażuje się w działalność charytatywną, 
a równolegle kieruje firmą szkoleniową, nagrywa programy radiowe, pisze 
bestsellerowe książki i występuje w filmach – by wymienić tylko niektóre 
z jego licznych aktywności. 
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Czerwone księżniczki PRL-u 

Iwona Kienzler 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
10 godzin 
 
Która z żon partyjnych dygnitarzy nazywana była towarzyszką królową? 
Czyja tapirowana fryzura zyskała status ludowej legendy? Jak zostawało się 
gwiazdą szklanego ekranu w PRL-u? 
Czerwonymi księżniczkami nazywane były w czasach PRL-u żony i partnerki 
partyjnych dygnitarzy oraz kobiety uważane za wpływowe. Jak wyglądało ich 
życie? Czy rzeczywiście było usłane różami? Czy opływały w luksusy i dobra, 
o jakich zwykła Polka udręczona walką o zdobycie najpotrzebniejszych, 
często niedostępnych dóbr, mogła jedynie pomarzyć? 
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61 godzin 

Lee Child 
Czyta Krzysztof Globisz. 
13 godzin 24 minuty 
 
Jack ma dokładnie 61 godzin, by ochronić świadka koronnego w Bolton, 
miejscowości gdzie znalazł się całkiem przypadkiem. Być może to opatrzność 
podsuwa mu cały czas coraz to nowe wyzwania, bez których trudno byłoby o 
sprawiedliwość. Jest ostra zima w Dakocie Południowej, najzimniejszym 
stanie USA. Autobus którym podróżuje Jack wpada w poślizg i ląduje w 
rowie. Dzięki temu przemarznięty Reacher trafia na posterunek policji w 
Bolton, znajdujący się w pobliżu zakładu karnego i, jak się później okaże, 
tajemniczej jednostki wojskowej, której nie ma na żadnej mapie. W więzieniu 
kilka mil dalej, siedzi przywódca motocyklowego gangu handlującego 
narkotykami. 
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Cień góry 

Gregory David Roberts  
Czyta Filip Kosior. 
31 godzin 3 minuty 
 
Minęły dwa lata od dramatycznych wydarzeń opisanych w Shantaram. 
Lin, australijski zbieg, którego losy śledziliśmy w pierwszej części, stracił 
najważniejsze osoby w swoim życiu – przewodnika duchowego Kadirbaja i 
swą największą miłość – Karlę. Po kolejnej szmuglerskiej akcji wraca do 
Bombaju, jednak miasto nie jest już tym, które tak niedawno opuścił. 
Bombaj po raz kolejny stał się bohaterem książki Robertsa, tym razem jednak 
jego twarz ma mroczne i nieprzyjacielskie oblicze. Indie nie są już tak 
kolorowe, jak dotychczas nam się wydawało. 
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Czerwony kapitan 
Dominik Dán 
Czyta: Maciej Stuhr. 
16 godzin 41 minut 
 
Akcja “Czerwonego Kapitana” dzieje się w 1992 r., tuż po transformacji 
ustrojowej. Młody i ambitny, lecz niedoświadczony, Komisarz Krauz 
prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa popełnionego kilka lat wcześniej 
przez służby bezpieczeństwa. Trop prowadzi przez służby kościelne i tajne 
organizacje i sięga… głębokiego średniowiecza. Komisarzowi Krauzowi 
przyda się znajomość łaciny, nie tylko tej ulicznej… 
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Anioły i demony 

Dan Brown 
Czyta: Jacek Rozenek.  
18 godzin 16 minut 
 
Robert Langdon zostaje pilnie wezwany do położonego koło Genewy centrum 
badań jądrowych CERN. Jego zadanie – zidentyfikować zagadkowy wzór 
wypalony na ciele zamordowanego fizyka. Langdon ze zdumieniem 
stwierdza, że jest to symbol tajemnego bractwa iluminatów – potężnej, 
aczkolwiek nieistniejącej od czterystu lat organizacji walczącej z Kościołem, 
do której należały najświetniejsze umysły Europy, jak choćby Galileusz. Jak 
się okazuje, iluminaci przetrwali w ukryciu do czasów współczesnych i 
planują straszliwą wendettę- wysadzenie Watykanu przy użyciu antymaterii 
wykradzionej z genewskiego laboratorium. Langdon i Vittoria Vetra, córka 
zamordowanego fizyka, mają zaledwie dobę, by odnaleźć utajnioną od XVI 
wieku siedzibę iluminatów i zapobiec niewyobrażalnej tragedii. 
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Helisa 

Marc Elsberg 
Czyta: Jakub Wieczorek. 
17 godz. 36 min. 

Marc Elsberg pisał już o blackoucie, który ogarnął Europę, i o 
niebezpieczeństwach związanych z Siecią. Tym razem bierze pod lupę 
eksperymenty genetyczne. Czy wystarczy zmienić w niewielkim stopniu kod 
DNA, aby wyleczyć bardzo poważną chorobę genetyczną? Czy jest możliwe 
tworzenie zupełnie nowych gatunków zwierząt lub roślin? A może istnieje 
szansa na zaprojektowanie i zamówienie sobie „małego geniusza”?Za 
pytaniem o możliwość, kryje się drugie, dotyczące skali. Czy tego typu 
eksperymenty mogą odbywać się tylko w nielicznych laboratoriach czy staną 
się działaniem na szeroką skalę, aby przygotować nowy, lepszy świat, w 
którym będą żyć ludzie o wyższym IQ i odporniejsi na choroby?  
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Hipotermia 

Arnaldur Indriðason  
Czyta: Andrzej Ferenc 
8 godz. 25 min. 

Fascynacja śmiercią, zaginieni bez wieści, rodzinne piekło… – stylowy, 
ciemny kryminał islandzkiego mistrza! Nikt nie ma wątpliwości, że Maria 
popełniła samobójstwo, lecz czemu zdecydowała się na ten krok? Niebawem 
Erlendur otrzymuje od jej najbliższej przyjaciółki pewną informację i 
stopniowo dowiaduje się o tragicznych wydarzeniach z życia kobiety. 
Nieoficjalne śledztwo komisarza krąży także wokół niewyjaśnionych zaginięć 
na Islandii… 
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Nigdy nie wracaj 

Lee Child 

Czyta Jan Peszek.13 godzin 11 minut 

Osiemnasta powieść z Jackiem Reacherem, byłym oficerem żandarmerii 
wojskowej. Jack samotnik przemierza autostopem Stany Zjednoczone, 
wymierzając sprawiedliwość. Któregoś dnia, powodowany impulsem i 
namówiony w rozmowie telefonicznej przez koleżankę Turner, powraca do 
swojej macierzystej jednostki specjalnej żandarmerii wojskowej. Niegdyś 
przyjazne otoczenie dzisiaj okazuje się całkiem inne.  
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Król 

Szczepan Twardoch 
Czyta: Maciej Stuhr. 
14 godzin 5 minut  

Piękne samochody, kobiety, zimna wódka i gorąca krew. Boks, dzielnice 
nędzy i luksusowe burdele, błoto Woli i eleganckie ulice Śródmieścia. Żydzi 
i Polacy. Getto ławkowe i walki uliczne. Etniczny, społeczny, religijny i 
polityczny tygiel Warszawy 1937 roku. A ponad wszystkimi podziałami 
zasady gangsterskiego świata, w którym siła jest najcenniejszą walutą. 
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Krzyżacy 
Henryk Sienkiewicz 
Czyta Marian Florek.  
28 godzin 23 minuty 

„Krzyżacy” w doskonałej interpretacji Mariana Florka to także prawdziwy 
rarytas dla miłośników muzyki średniowiecznej i dawnej. Sfera muzycznan 
została bowiem przygotowane w oparciu o autentyczne dzieła mistrzów 
twórczości tamtych czasów (Mikołaj z Radomia, Wojciech Długoraj, 
Ładysław z Gielniowa i wielu innych). Kunsztowne kompozycje z 
wykorzystaniem instrumentarium rodem ze średniowiecza pozwala 
słuchaczowi zatopić się w niepowtarzalnym klimacie czasów współczesnych 
bohaterom powieści Sienkiewicza. 

207 
 

 

Lampiony 

Katarzyna Bonda 
Czyta Agata Kulesza. 
16 godzin 45 minut 
Trzecia z serii czterech książek o utalentowanej profilerce Saszy Załuskiej. 
Hipnotyzująca Łódź, tajemnicze miasto, które nikomu, kto choć raz się w nim 
znalazł, nie da już o sobie zapomnieć. I Sasza Załuska, która będzie musiała 
stawić czoła szalonemu podpalaczowi. 
"Lampiony" – kolejna po "Pochłaniaczu" i "Okularniku" część bestsellerowej 
serii "Cztery żywioły" Saszy Załuskiej. 
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Błękitny karbunkuł 

Arthur Conan Doyle  
Czyta: Jacek Rozenek. 
45 minut 
Kolejne wyśmienite opowiadanie kryminalne autorstwa mistrza gatunku, 
Arthura Conan Doyle'a. Tym razem Sherlock Holmes pomoże rozwiązać 
zagadkę skradzionego kamienia księżnej Morcar, który zostaje znaleziony 
przypadkowo przez służącego, Petersona... 
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Małe życie 
Hanya Yanagihara 
Czyta: Leszek Filipowicz.  
35 godzin 14 minut  
 
Zachwycająca powieść o przyjaźni poddanej ogromnej próbie. Oto historia 
życia czterech przyjaciół – ich niełatwe dojrzewanie, ogromne sukcesy, 
bolesne wybory i tyrania pamięci, od której nie sposób czasem się uwolnić… 
To również opowieść o jednym z najbardziej fascynujących miast świata – 
Nowym Jorku – który jest piątym, równorzędnym bohaterem książki. 
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Morfina 
Szczepan Twardoch 
Czyta: Maciej Stuhr. 
21 godzin 52 minuty 
 
Konstanty Willemann, warszawiak, lecz syn niemieckiego arystokraty i 
spolszczonej Ślązaczki, niewiele robi sobie z patriotycznych haseł i tradycji 
uświęconej krwią bohaterskich żołnierzy. Jest cynikiem, łajdakiem i bon-
vivantem. Niewiernym mężem i złym ojcem. Konstanty niechętnie bierze 
udział w kampanii wrześniowej, a po jej klęsce również wbrew sobie zostaje 
członkiem tajnej organizacji. Nie chce być Polakiem, nie chce być Niemcem. 
Pragnie jedynie zdobyć kolejną buteleczkę morfiny i  żyć swoim dawnym 
życiem bywalca i kobieciarza. Przed historią jednak uciec się nie da. 
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Niebezpieczne związki 

Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos 
21 godzin 52 minuty 
 
Czyta zespół lektorów: Leszek Filipowicz - Narrator ; Jarosław Rabenda - 
Wicehrabia de Valmont ; Joanna Jeżewska - Markiza de Merteuil ; Anna 
Gajewska - Prezydentowa de Tourvel ; Joanna Pach - Cecylia Volanges ; 
Janusz Zadura - Kawaler Danceny, Anonim ; Anna Apostolakis - Pani de 
Volanges ; Olga Miłaszewska - Pani de Rosemonde ; Wojciech Chorąży - 
Azolan ; Ksawery Szlenkier - Pan Bertrand ; Marcin Popczyński - Ojciec 
Anzel ; Roch Siemianowski - Hrabia e Gercourt i inni 
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Niech będzie wola twoja 
Maxime Chattam 
Czyta Filip Kosior. 
8 godzin 39 minut 
 
Witamy w Carson Mills, małym miasteczku na Środkowym Zachodzie, 
otoczonym polami maków i lasami, a w eleganckich domach mieszkają 
ludzie, którzy się znają. Byłby to prawdziwy raj na ziemi, gdyby nie Jon 
Petersen. Najgorszy z ludzi, którego boi się sam diabeł. Pewnego dnia wasze 
drogi się skrzyżują. A wtedy… niewątpliwie obudzi się w nim pragnienie, by 
zniszczyć to, co w was dobre… 
Maxime Chattam manipuluje nami od początku do końca tej niepokojącej 
historii, której zakończenie jest równie nieoczekiwane, co spektakularne. 
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Niepokorni 
Vincent V. Severski 
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
11 godzin 55 minut 
 
Vincent V. Severski wraca z kontynuacją trylogii o Wydziale Q. 
Po udanej operacji wywiezienia Michaiła Popowskiego z Rosji, Sara i Konrad 
wracają do Polski. Okazuje się, że podczas ich nieobecności Wydział Q 
zostaje rozwiązany. Tymczasem nad Europą zawisa widmo politycznego 
kataklizmu – ktoś planuje na nowo zbudować hierarchię wpływów na świecie. 
Sara i Konrad świadomi zagrożenia wiszącego nad Polską, nielegalnie 
zbierają Wydział Q do ostatniej akcji. Ta potyczka rozegra się poza prawem. 
I będzie wyjątkowo brutalna. 
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Ogród letni 
Paullina Simons 
Czyta Dominika Ostałowska.  
35 godzin 52 minut 
 
Jest rok 1946. Tatiana i Aleksander chcą wreszcie żyć jak normalna rodzina. 
Przytłoczeni bagażem tragicznych wspomnień, nie potrafią już cieszyć się 
sobą. Przemierzają Amerykę mieszkalnym samochodem, uciekając przed 
demonami przeszłości i "zimną wojną". O Aleksandra, byłego radzieckiego 
oficera, pytają już w Waszyngtonie, a Anthony - ich ukochany syn - pójdzie 
niebawem na wojnę w Wietnamie... Część trzecia: losy Tatiany, Aleksandra i 
ich syna Anthony'ego, osiadłych w USA opowiedziana znanym z dwóch 
poprzednich części głosem Dominiki Ostałowskiej. 
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Bestsellerowa saga kryminalna T.1 
Camilla Läckberg 

Czyta Marcin Perchuć.  
37 godzin 40 minut 
 
Zawiera: : 1. Księżniczka z lodu ; 2. Kaznodzieja ; 3. Kamieniarz. 
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Bestsellerowa saga kryminalna T.2 
Camilla Läckberg 

Czyta Marcin Perchuć.  
38 godzin 58 minut 
 
Zawiera: 4. Ofiara losu ; 5. Niemiecki bękart ; 6. Syrenka. 
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Wielkie kłamstewka 

Liane Moriarty 

Czyta: Magdalena Popławska. 
11 godzin 43 minuty  
 
Zbrodnia? Nieszczęśliwy wypadek? A może zwyczajny wybryk? 
Wiadomo tylko, że ktoś nie żyje.  
Trzy kobiety – nieśmiała, skryta i przebojowa spotykają się któregoś dnia, 
kiedy ich dzieci idą do przedszkola. Nie wiedzą, że pozornie drobna zmiana 
przewróci ich życie do góry nogami, a sielska rzeczywistość na 
przedmieściach Sydney to jedynie pozory. „Wielkie kłamstewka” to opowieść 
o byłych mężach i drugich żonach, matkach i córkach oraz burzach w szklance 
wody, a także niebezpiecznych kłamstwach, w których trwamy, by doczekać 
jutra. Żyjemy, żeby kłamać, czy kłamiemy, żeby żyć? Oto jest pytanie. 
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Wstęp do psychoanalizy 

Sigmund Freud 
Czyta: Leszek Filipowicz.  
18 godzin 49 minut 
 
Publikacja Sigmunda Freuda, wpisująca się w kanon literacki XX wieku, jest 
książką wyjątkową. To dzieło rewolucyjne, otwierające specyficzną puszkę 
Pandory, z której na początku poprzedniego stulecia wydostały się na sale 
akademickie i salony mieszczańskie tematy wskazujące na ścisły związek 
między ludzką psychiką a seksualnością. Austriacki lekarz żydowskiego 
pochodzenia bez zahamowań mówił nie tylko o fizycznym pożądaniu, ale też 
najbardziej wyuzdanych i destrukcyjnych aberracjach, o których nawet nie 
wypadało myśleć. Co więcej - Freud wiązał psychiczne zaburzenia i choroby 
ze sferą seksualną, niezaspokojonymi i tłumionymi cielesnymi popędami. 
Teoretyczne wywody neurologa prowadziły w dalszej konsekwencji do 
wykładni jego sposobu leczenia tego typu dolegliwości. 
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Poszukiwany 
Lee Child 
Czyta Jan Peszek. 
13 godzin 1 minuta 
 
Zimową nocą w nieczynnej pompowni w Nebrasce dochodzi do brutalnego 
morderstwa: niezidentyfikowany mężczyzna ginie od ciosów nożem. 
Zabójstwo wygląda na robotę zawodowców. Policja szybko rozsyła 
komunikat o dwóch podejrzanych, mężczyznach w czarnych garniturach, 
których widziano na miejscu zbroTym razem Jack Reacher jest podejrzany o 
współudział w zabójstwie 
Siedemnasta powieść z Jackiem Reacherem w roli głównej. 
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Potęga podświadomości 

Joseph Murphy 
Czyta Jarosław Łukomski.  
8 godzin 34 minuty 
 
Książka, która pomogła wielu - zaryzykuj i sprawdź! 
POTĘGA PODŚWIADOMOŚCI jest wyjątkowym poradnikiem. Stosowanie 
porad Murphy'ego nie wymaga nakładów finansowych, wielkich decyzji ani 
przedsięwzięć, ale sprawach dużo trudniejszych do realizacji: na zaufaniu 
sobie, własnym pragnieniom i możliwościom. To jeden z najlepszych i 
najskuteczniejszych poradników, jakie kiedykolwiek napisano. Sprzedaż w 
Polsce osiągnęła ponad 700 000 egzemplarzy. 
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Przed katastrofą 

Noah Hawley 
Czyta Robert Jarociński. 
14 godzin 25 minut 
 
Mglista, letnia noc 23 sierpnia 2015 roku. Z lotniska w Martha’s Vineyard 
wylatuje prywatny samolot z jedenastoma osobami na pokładzie, 
dziesięcioma zamożnymi i mężczyzną – malarzem – któremu ostatnio nie 
wiedzie się w życiu najlepiej. To ma być krótki, zaledwie 
dwudziestodziewięciominutowy lot do Nowego Jorku. Stewardesa serwuje 
drinki, w telewizji leci mecz baseballowy, nic nie zapowiada tego, co wydarzy 
się za nieco ponad kwadrans. Po tym czasie samolot z nieznanych przyczyn 
spada do oceanu. Jedynymi ocalałymi z katastrofy są Scott Burroughs, malarz, 
i czteroletni JJ, syn prezesa potężnej sieci telewizyjnej. 
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Sekretne życie drzew 

Peter Wohlleben 
Czyta Stanisław Biczysko.  
7 godzin 41 minut 
 
W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy. Są tam drzewa, które porozumiewają 
się ze sobą, drzewa, które z oddaniem troszczą się o swe potomstwo oraz 
pielęgnują starych i chorych sąsiadów, drzewa, które doświadczają wrażeń, 
mają uczucia i pamięć. Niewiarygodne? Ale prawdziwe! Leśniczy Peter 
Wohlleben snuje fascynujące historie o zdumiewających zdolnościach drzew. 
Przytacza wyniki najnowszych badań naukowych i dzieli się swoimi 
obserwacjami z codziennej pracy w lesie. Otwiera przed nami sekretny świat, 
jakiego nie znamy. 
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Siła perswazji 

Lee Child 
Czyta: Marian Opania. 
16 godzin 56 minut 
 
Nigdy nie wybaczaj, nigdy nie zapominaj. 
To jedna z zasad, jakimi kieruje się Jack Reacher. Na pewno nie wybaczył 
Francisowi Xavierowi Quinnowi, oficerowi wywiadu wojskowego, który 
próbował sprzedać Irakowi amerykańskie plany strategiczne. I wcale się nie 
zmartwił jego śmiercią. 
Tylko że Quinn nie zginął. Po dziesięciu latach Reacher widzi go 
wysiadającego z czarnego cadillaca pod bostońską filharmonią. 
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Służące 

Kathryn Stockett 
Czytają: Anna Seniuk, Karolina Gruszka i Anna Guzik. 
18 godzin 10 minut 
 
Akcja "Służących" rozgrywa się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
na amerykańskim Południu. W czasach, gdy Martin Luter King walczył o 
zniesienie segregacji rasowej. Skeeter, córka plantatora bawełny, wraca po 
studiach do rodzinnego miasteczka. I postanawia napisać książkę o 
czarnoskórych kobietach pracujących w domach białych rodzin. Dwie 
służące, Aibileen i Molly, zgadzają się opowiedzieć jej o swoich 
doświadczeniach. Wbrew pozorom zadanie, którego podjęły się bohaterki, 
okazuje się bardzo ryzykowne. Jednak odwaga i determinacja trzech kobiet 
zapoczątkuje nieodwracalną zmianę w ich własnym życiu oraz w życiu 
mieszkańców miasta.  
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Stryjeńska 
Angelika Kuźniak 
Czyta: Dorota Segda.  
11 godzin  
 
Zofia Stryjeńska była malarką na śmierć i życie, budziła podziw i zawiść, 
zaznała wielkiej sławy i nędzy. A w tle jej życia: chwiejna niepodległość, elity 
kulturalne międzywojennej Polski – Iwaszkiewicz, Lechoń, Tuwim, 
Pawlikowska-Jasnorzewska, Boy, Witkacy, a zaraz potem Hitler i Stalin. O 
czym rozmawiały cyganeria warszawska, krakowska, zakopiańska, paryska? 
Co je łączyło z Zofią Stryjeńską? Z kim się artystka przyjaźniła? Czego się 
bała?Jak wyglądał jej związek z wybitnym architektem Karolem Stryjeńskim? 
Gdzie piła wódkę i jakie wznosiła toasty? To tylko kilka z setek wnikliwych 
pytań, które zadaje Angelika Kuźniak, pozwalając nam w Zofii Stryjeńskiej 
zobaczyć człowieka z krwi i kości, a w jej rozterkach ponadczasowe dylematy. 
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Światło między oceanami 
M. L. Stedman 
Czyta Anna Dereszowska. 
13 godzin 2 minuty 
 
Poruszająca opowieść o niszczycielskiej sile niewłaściwych wyborów. O 
złych decyzjach dobrych ludzi. O szczęściu, z którego tak trudno 
zrezygnować… 
Rok 1920. Tom Sherbourne, inżynier z Sydney, wciąż nie może się uporać ze 
wspomnieniami z Wielkiej Wojny. Posada latarnika na oddalonej o 100 mil 
od wybrzeży Australii niezamieszkanej wysepce Janus Rock i kochająca żona 
Isabel, która decyduje się dzielić z nim samotność, stopniowo przynoszą mu 
spokój i pozwalają pokonać upiory przeszłości. 
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Tylko kochanka 
Hanna Cygler 
Czyta Bartosz Głogowski. 
 
Wszelkie przyjemności hiszpańskiej riwiery, a potem smętna rzeczywistość 
prowincjonalnego Gniewu. Beztroska i luksusy zapewniane przez kochanka, 
szwedzkiego milionera, a później ukrywanie się przed komornikiem. Życie 
Leny obfituje w nagłe zwroty, toczy się pomiędzy skrajnościami. Czy 
spotkanie z Jakubem, polskim prawnikiem, który zrobił karierę w Londynie, i 
jego trzpiotowatą córką po raz kolejny odmieni życie Leny i uratuje bohaterkę 
z sytuacji, zadawałoby się, bez wyjścia? 
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Więcej czerwieni 

Katarzyna Puzyńska 
Czyta Laura Breszka. 
 15 godzin 24 minuty 
 
Fascynująca przygoda, dobrze napisana, mająca zapach żniw i wielu tajemnic. 
Druga z kolei pozycja z serii o policjantach z Lipowa. Aspirant Daniel 
Podgórski ma do rozwikłania tajemnice brutalnych morderstw. Tym razem 
zabójstwa są dokonywane wśród osób związanych z pobliskim ośrodkiem 
wczasowym „Słoneczna Dolina”. Do śledztwa dołącza niebanalna komisarz 
Klementyna Kopp, z uwielbieniem do słodyczy. Nie rozstaje się butelką coca 
coli oraz licznymi batonikami. To dobrze wpływa na koncentrację pani 
komisarz 
Cykl tworzą: 1. Motylek ; 2. Więcej czerwieni ; 3. Trzydziesta pierwsza ; 4. Z jednym 
wyjątkiem ; 5. Utopce ; 6. Łaskun ; 7. Dom czwarty ; 8. Czarne narcyzy ; 9. Nora ; 
10. Rodzanice ; 11. Pokrzyk ; 12. Śreżoga ; 13. Martwiec. 
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Władca pierścieni 
J. R. R. Tolkien 
Czyta Marian Czarkowski 
57 godzin 43 minuty 
 
Niełatwo powiedzieć, na czym polega tajemnica uroku wywieranego przez 
„Władcę Pierścieni”. Miał niewątpliwie rację C.S Lewis, pisząc: „Dla nas, 
żyjących w paskudnym, zmaterializowanym i pozbawionym romantyzmu 
świecie możliwość powrotu dzięki tej książce do czasów heroicznych 
przygód, barwnych, przepysznych i wręcz bezwstydnie pięknych opowieści 
jest czymś niezwykle ważnym”. 
Równie istotna jest przyjemność, jaką Czytelnik czerpie z odkrywania 
złożonego, ale logicznie skonstruowanego uniwersum tej opowieści. 
Umożliwiają to dołączone do książki mapy oraz obszerne dodatki. 
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Za zamkniętymi drzwiami 

B. A. Paris 
Czyta Ewa Abart. 
7 godzin 55 minut 
 
Wszyscy znamy takie pary jak Jack i Grace: on jest przystojny i bogaty, ona 
czarująca i elegancka. Chciałoby się poznać Grace nieco lepiej, ale to 
niełatwe, bo Jack i Grace są nierozłączni. Niektórzy nazwaliby to prawdziwą 
miłością.  
Ktoś mógłby spytać, dlaczego Grace nigdy nie odbiera telefonów, nie 
wychodzi z domu, a nawet nie pracuje. I jak to możliwe, że gotując tak 
wymyślne potrawy, w ogóle nie tyje? I dlaczego w oknach sypialni są kraty? 
Doskonałe małżeństwo czy perfekcyjne kłamstwo? 
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City Girl 

Suzana S. 
Czyta Monika Kwiatkowska. 
8 godzin 23 minuty 
 
Prawdziwa historia dziewczyny, która postanowiła zrobić karierę w 
londyńskim centrum finansjery – City. Przetrwała wyprawy z kolegami do 
klubów go-go, wielomilionowe straty i największy kryzys od lat 30. Ograła 
chłopaków na ich własnym boisku. Książka powstała na podstawie życia 
młodej traderki, która przyjechała do londyńskiego City po studiach na 
amerykańskiej uczelni. W trakcie pracy dla dużych banków inwestycyjnych 
w samym środku poprzedzającej kryzys hossy, bacznie obserwowała swoich 
najbliższych przyjaciół i współpracowników.  
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Gracze 
Suzana S. 
Czyta Monika Kwiatkowska. 
9 godzin 28 minut 
 
Audiobook „Gracze” ukazuje się na podstawie publikacji dziennikarki Vicky 
Ward, która doskonale sportretowała świat finansów w okresie prosperity i w 
dobie wielkiego światowego kryzysu na przykładzie historii czterech 
kolegów. Usłyszymy opowieść o chłopakach, którzy z różnymi 
doświadczeniami, ale głowami pełnymi pomysłów i sercami gotowymi do 
pracy postanowili otworzyć firmę i udowodnić wykształconym bankierom z 
Wall Street, że wystarczy ciężka praca i uczciwość, aby więcej takich jak oni 
mogło odnaleźć swoje miejsce w świecie wielkich finansów. Bez 
przygotowania, bez wielkiego wkładu pieniężnego i bez umiejętności 
przewidywania, jak może się skończyć zderzenie z wielką machiną biznesu. 

233 
 

 

Jak stworzyliśmy demona 
Richard M. Bookstaber 
Czyta: Wojciech Żołądkowicz. 
13 godzin 15 minut 
 
Audiobook „Gracze” ukazuje się na podstawie publikacji dziennikarki Vicky 
Ward, która doskonale sportretowała świat finansów w okresie prosperity i w 
dobie wielkiego światowego kryzysu na przykładzie historii czterech 
kolegów. Usłyszymy opowieść o chłopakach, którzy z różnymi 
doświadczeniami, ale głowami pełnymi pomysłów i sercami gotowymi do 
pracy postanowili otworzyć firmę i udowodnić wykształconym bankierom z 
Wall Street, że wystarczy ciężka praca i uczciwość, aby więcej takich jak oni 
mogło odnaleźć swoje miejsce w świecie wielkich finansów. Bez 
przygotowania, bez wielkiego wkładu pieniężnego i bez umiejętności 
przewidywania, jak może się skończyć zderzenie z wielką machiną biznesu. 
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Lesio 

Joanna Chmielewska 
Słuchowisko. Występują: Danuta Stenka, Zbigniew 
Zamachowski, Krzysztof Kowalewski, Wiktor Zborowski [et al.]. 
1 godzina 15 minut 
 
Najdowcipniejszy sensacyjno-humorystyczny audiobook„Lesio” to piąta z 
kolei powieść Chmielewskiej. Zabawna, nieprzewidywalna,momentami 
absurdalna wręcz fabuła wciąga bez reszty. Postać głównego bohatera: 
architekt, wykształcony, zdolny, inteligentny mężczyzna lekkomyślny choć z 
nieprzeciętną wyobraźnią, targany namiętnościami, spodoba się wielu 
kobietom. Inteligentna ironia mistrzyni dowcipu sytuacyjnego zapewnia kilka 
godzin świetnej rozrywki. Poczucie humoru Chmielewskiej jest jedyne w 
sowim rodzaju. 
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Linie uskoku 

Raghuram Rajan 
Czyta Adam Szyszkowski.  
15 godzin 29 minut 
 
Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad kondycją światowej gospodarki? Nie 
poszczególnych rynków, ale nad całością. Na te i inne pytania znajdziemy 
odpowiedź w audiobooku „Linie uskoku” - wersji audio znakomitej publikacji 
z zakresu teorii ekonomii, w której autor, Raghuram G. Rajan, przytacza 
przykłady z życia wzięte, często również takie, o których głośno było w 
mediach lub które bezpośrednio miały wpływ na nasze domowe budżety, ale 
których nie potrafimy umiejscowić w łańcuchu zdarzeń światowej gospodarki. 
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List do mojego życia 

Miriam Meckel 
Czyta Ewa Wanat. 
5 godzin 58 minut 
 
Kobieta sukcesu rozpada się na kawałki. Miriam Meckel cieszyła się 
uznaniem jako profesor uniwersytetu, dziennikarka i specjalistka od 
politycznego PR, a w rodzinnych Niemczech uważana była za symbol 
zawodowego sukcesu. Wszystko do czasu załamania nerwowego związanego 
z wypaleniem zawodowym. 
Znakomity audiobook traktujący o wypaleniu zawodowym, które w wielu 
grupach zawodowych i menedżerskich jest wciąż tematem tabu. Nie jest to 
kolejny poradnik o sprawnym łączeniu życia zawodowego i prywatnego, ale 
historia samej autorki, Miriam Meckel, która przeżyła załamanie i postanowiła 
opowiedzieć o tym. 
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Przeciw bogom 

Peter L. Bernstein 
Czyta: Wojciech Żołądkowicz. 
17 godzin 10 minut 
 
“Przeciw Bogom”, to jedna z najsłynniejszych pozycji literatury biznesowej z 
listy bestsellerów Business Week i New York Times Business. 
W audiobooku usłyszymy historie z różnych dziedzin życia: od codziennych 
zakupów, przez giełdę, aż po skomplikowane operacje chirurgiczne. 
Wszystkie je łączy przynajmniej jeden czynnik: ryzyko. Ono bowiem 
towarzyszy nam na co dzień, w każdym elemencie działalności, jakie 
podejmujemy od rana do wieczora. 
Peter L. Bernstein udowadnia, że o wszystkim, co dotyczy ryzyka da się 
opowiedzieć w naukowym ujęciu, ale w bardzo przystępny sposób. 
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Siła nawyku 

Charles Duhigg 
Czyta: Leszek Filipowicz.  
12 godzin 9 minut 
 
Nie zastanawiamy się nad tym na co dzień, co nami kieruje w zwyczajnym 
postępowaniu. Natura czy przyzwyczajenie? Dopiero, gdy nadchodzi 
konieczność zmiany trybu życiu, przychodzi też czas na refleksję? Czy to co 
robię, naprawdę jest mi potrzebne?Autor na sprawdzonych przykładach 
dowodzi, że świadomość, zrozumienie i zmiana nawyków pomagają osiągać 
wymarzone cele. Marketing światowych firm wywołuje w nas sztuczne 
potrzeby, skłania do utwierdzania nawyków, by móc nakręcać własny biznes. 
Jak jeden człowiek od reklamy namówił Amerykanów do codziennego mycia 
zębów i dlaczego pasta Pepsodent stała się najpopularniejszą pastą do zębów 
na świecie? 

239 
 

 

Sońka 
Ignacy Karpowicz 
Słuchowisko. Występują: Svietlana Anikiej, Bartłomiej 
Błaszczyński, Grzegorz Przybył [et al.]. 
5 godzin 32 minuty 
 
Sońka to wielka, a jednocześnie kameralna, prosta, choć niełatwa, wyciszona, 
ale kipiąca emocjami, pacyfistyczna, ale i brutalna historia przepełniona 
miłością. Autor wykorzystuje konwencję romansu wojennego, by 
opowiedzieć o  kiedyś i teraz, o tu i tam, o piekle i raju pamięci. Najpierw się 
łudzimy, że czytamy zabawną parodię baśni. „Dawno, dawno temu…”, wieś 
na końcu świata, pastereczka uboga, książę w karocy, dziura w moście, 
mówiące zwierzęta – wszystko to znamy od dziecka z książki i z telewizora, 
tylko prześmiewczo poprawione, bo pastereczka ma dziewięćdziesiątkę na 
karku, a książę to czterdziestoletni „miastowy królewicz” Igor Grycowski, 
kabotyński reżyser z Warszawy. Ani ona nie czeka na księcia, ani on panny 
nie wygląda, a jednak będą parą, połączoną jej opowieścią. 
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Inteligencja kwiatów 
Maurice Maeterlinck 
Czyta Adrian Chimiak.  
5 godzin 32 minuty 
 
Nauki biologiczne należą do tych, które w coraz szybszym tempie 
spektakularnie wyjaśniają skomplikowane mechanizmy rządzące między 
innymi światem roślin. W świetle dzisiejszej wiedzy śmiało możemy mówić 
o inteligentnych zachowaniach roślin. Lektura książki Maurice’a 
Maeterlincka – belgijskiego dramaturga i poety, laureata nagrody Nobla, a 
również znakomitego przyrodnika – pozwoli czytelnikom tej książki z 
zachwytem podziwiać świat roślin, opisany z głęboką wiedzą wyjątkowo 
pięknym językiem. 
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Chemik 
Stephenie Meyer 
Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński.  
19 godzin 36 minut 
 
Powiedzmy, że nazywa się Alex. Tożsamość i imiona zmienia jak rękawiczki 
? pracuje dla amerykańskiej agencji rządowej, która jest tak tajna, że nawet 
nie ma nazwy. Alex zajmowała się przygotowywaniem substancji 
pomagających śledczym wydobywać zeznania od podejrzanych. Określenie 
nowoczesne metody tortur byłoby tu na miejscu… 
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Drugie dziecko 
Lee Child 
Czyta Ewa Abart. 
19 godzin 9 minut 
 
Audiobook którego akcja początkowo toczy się leniwie, dopóki w bestialski 
sposób nie zostaie zamordowana studentka. Ambitna komisarz Valerie 
Almond dąży do rozwikłania tajemnicy, kto jest mordercą, ale śledztwo 
drepcze w miejscu. Kolejne zabójstwo, tym razem starszej kobiety, nie 
przyspiesza rozwiązania, ale tutaj tropy prowadzą do czasów II wojny 
światowej. Akcja toczy się na dwóch płaszczyznach czasowych. Z jednej 
strony mamy współczesność - dwie ofiary, nieznany sprawca i powoli toczące 
się śledztwo, z drugiej natomiast przenosimy się w czasy II wojny światowej 
i odkrywamy zaskakujące fakty z przeszłości.  
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Duchowe życie zwierząt 
Peter Wohlleben 
Czyta Stanisław Biczysko.  
7 godzin 44 minuty 

Koguty okłamujące kury? Łanie pogrążone w żałobie? Zawstydzone konie? 
To przejawy fantazji ekologów czy naukowo udowodnione fakty z życia 
zwierząt? Czy bogate życie uczuciowe nie jest zastrzeżone jedynie dla 
ludzi?Peter Wohlleben, leśnik i miłośnik przyrody, korzystając z najnowszych 
badań i własnych obserwacji, udowadnia, że zwierzęta i ludzie w sferze uczuć 
i doznań są do siebie podobni. Odkrywa przed nami niesamowite historie 
zwierząt, w których możemy zaobserwować ich mądrość, współczucie, troskę 
czy przyjaźń. 
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Enklawa 

Ove Løgmansbø (Remigiusz Mróz) 
Czyta Marek Kalita.  
14 godzin 7 minut 
 
Wyspy Owcze. Jedno z najbezpieczniejszych miejsc na świecie: od lat 80. 
doszło tu tylko do jednego morderstwa. Farerzy żyją spokojnie i martwią się 
głównie tym, by w sezonie nie spadła liczba turystów. 
Pewnej nocy wszystko się zmienia. W niewyjaśnionych okolicznościach znika 
nastolatka. Społeczność Vestmanny natychmiast organizuje poszukiwania, ale 
okazują się bezskuteczne. Sprawę przejmuje duńska policja, a cała historia 
wzbudza zainteresowanie mediów. Na jaw zaczynają wychodzić mroczne 
sekrety zamkniętej społeczności. Czy Wyspy Owcze to na pewno bezpieczna 
enklawa? 
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Gra w kości 
Elżbieta Cherezińska 
Czyta Robert Jarociński. 
15 godzin 39 minut 
 
Europa przełomu pierwszego tysiąclecia. Na tronie papieskim zasiada 
samozwańczy, zbuntowany papież, Cesarstwem Rzymskim targają 
wewnętrzne konflikty, a na północy, pogański Związek Wielecki stanowi 
coraz większe zagrożenie. Niespełna dwudziestoletni Otton III potrzebuje 
nowego otwarcia, nowej siły, żeby utrzymać Cesarstwo w jedności. Kieruje 
wzrok na Sklavinię – potężny, mroczny kraj księcia Bolesława. Idea 
pogłębienia sojuszu i zjednoczenia Cesarstwa Rzymskiego ze Sklavinią, 
rychło staje się głównym wątkiem polityki Ottona III, a sam Bolesław 
Chrobry – jego wielką fascynacją. 
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Inwazja 

Wojciech Miłoszewski 
Czyta Janusz Chabior. 
18 godzin 55 minut 

Wojna jest bliżej, niż myślisz.Współczesna Europa Wschodnia. Władimir 
Putin dokonał właśnie aneksji całego terytorium Ukrainy, na co Europa 
Zachodnia zareagowała jedynie… wyrażeniem zaniepokojenia i oburzenia. 
Jednak przywódca Rosji niezbyt się tym przejmuje i wkrótce idzie o krok 
dalej, wkraczając na terytorium kraju nad Wisłą.To opowieść o wielkiej 
podłości i niewyobrażalnym okrucieństwie, ale też o potężnej sile miłości i 
walce o zachowanie resztek optymizmu i człowieczeństwa. A przy tym 
znakomita, trzymająca w napięciu i niepokojąco prawdopodobna political 
fiction, od której nie można się oderwać! 
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Kongo requiem 

Jean-Christophe Grangé 
Czyta Adam Bauman.  
24 godziny 11 minut 

Jeszcze mroczniejsza niż Lontano kontynuacja bestsellerowego thrillera. 
Tajemnice, których nie udało się rozwikłać, prowadzą Grégoire’a i Erwana do 
Lontano, mrocznego serca Afryki – brutalnej, wrogiej, wyniszczającej żarem 
i tonącej w błocie pory deszczowej. To tam, w miejscu, gdzie toczy się 
konflikt etniczny, gdzie dla ich rodziny wszystko się zaczęło i gdzie czary 
wciąż mają wielką moc, a duchy przeszłości nie pozwalają zmrużyć oka, 
poszukują prawdy. Tymczasem w Paryżu i Florencji Loïc i Gaëlle muszą 
zmierzyć się z kolejnym zabójcą. Nie zdają sobie sprawy, że zmagają się 
ciągle z tym samym wrogiem: Człowiekiem Gwoździem. 
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Lontano 
Jean-Christophe Grangé 
Czyta Adam Bauman.  
24 godziny 35 minut 
 
Atrydzi załatwiali porachunki, przelewając krew. Morvanowie zagrzebują 
swoje trupy pod chwalebnymi sztandarami Republiki. Ojciec jest 
najważniejszym gliniarzem Francji, starszy syn pracuje w kryminalnej, 
młodszy robi karierę w świecie finansów, a córka, najmłodsza z rodzeństwa, 
za wszelką cenę próbuje zaistnieć w branży filmowej… To nienawiść pełni w 
rodzinie Morvanów funkcję najsilniejszego spoiwa. Lecz kiedy Człowiek 
Gwóźdź – mityczny morderca z lat 70., którego schwytaniem zasłynął senior 
rodu – nieoczekiwanie wynurza się z afrykańskiej przeszłości, klan musi 
naprawdę zewrzeć szeregi. 
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Nieproszony gość 
Charlotte  Link 
Czyta: Marta Grzywacz. 
14 godzin 6 minut 
 
Wyjątkowy kryminał psychologiczny, spirala makabrycznych wydarzeń 
nabiera szaleńczego tempa Rebecca Brandt w rozpaczy po śmierci 
ukochanego męża ma zamiar popełnić samobójstwo. Jej plany udaremnia 
przyjazd przyjaciela męża Maximilliana wraz z parą przypadkowych 
autostopowiczów. Młodzi ludzie, Inga i Marius, zdobywają sympatię Rebeki, 
która w odruchu życzliwości pożycza im ukochaną łódź męża, by mogli 
swobodnie żeglować po Morzu Śródziemnym. Z rejsu wraca jedynie Inga. 
Podczas huraganu Marius wypada za burtę…  
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Oszukana 
Charlotte  Link 
Czyta Joanna Jeżewska.  
18 godzin 23 minuty 
 
Ktoś, kto zna mroczną prawdę, czuwa... 
Kate Linville, policjantka pracująca w Scotland Yardzie, czuje, że odebrano 
jej szczęśliwe życie. Ojciec był jedyną osobą, którą ta nieśmiała i samotna 
kobieta tak naprawdę kochała, więc kiedy zostaje w brutalny sposób 
zamordowany w swoim domu, Kate traci ostatnie oparcie. Policjantka nie ufa 
uzależnionemu od alkoholu miejscowemu śledczemu, dlatego postanawia 
sama rozwiązać zagadkę tajemniczej zbrodni. Z czasem coraz bardziej 
przekonuje się, że przeszłość ojca była ułudą, a on zupełnie innym 
człowiekiem niż ten, za którego uważała go przez całe życie… 
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Połów 
Ove Løgmansbø (Remigiusz Mróz) 
Czyta Marek Kalita.  
15 godzin  
 
Raz do roku wody wokół Wysp Owczych przybierają krwawy odcień. 
Mieszkańcy urządzają grindadráp, czyli tradycyjny połów grindwali. Jedno z 
upolowanych zwierząt budzi w Farerach grozę – podczas patroszenia rybacy 
odkrywają w żołądku ssaka makabryczne znalezisko… Na wyspę zostaje 
wezwana z Danii policjantka Katrine Ellegaard, która ma poprowadzić 
śledztwo w sprawie niepokojącego odkrycia. Tymczasem pojawiają się nowe 
fakty w sprawie, która wstrząsnęła Vestmanną w poprzednim roku. Skazany 
za tamto przestępstwo odwołuje się od wyroku do Sądu Najwyższego. 
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Prom 
Ove Løgmansbø (Remigiusz Mróz) 
Czyta Marek Kalita.  
12 godzin 27 minut 
 
Trzecia część trylogii z Wysp Owczych! 
Dziewiczy rejs promu duńskich linii na Wyspy Owcze nie kończy się tak, jak 
powinien. Jednostka niespodziewanie zatrzymuje się na 
wodach przybrzeżnych archipelagu, gdzie sieci komórkowe nie mają zasięgu. 
Kontakt z załogą urywa się i wszystko wskazuje na to, że prom 
został uprowadzony. Na pokładzie jest Katrine Ellegaard, duńska policjanta, 
która na własną rękę stara się ustalić, co się dzieje. Szybko przekonuje się, 
że wdrożono procedury awaryjne, uniemożliwiające przemieszczanie się 
między pokładami, a na statku prawdopodobnie znajdują się terroryści. 
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Przygody dobrego wojaka Szwejka 
Jaroslav Hašek 
Czyta: Leszek Filipowicz.  
29 godzin 17 minut 
 

Arcydzieło literatury światowej Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas 

wojny światowej to wciągające perypetie Józefa Szwejka z Pragi, sprzedawcy 
psów i pucybuta. Wydarzenia odwołują się do realiów historycznych i 
doświadczeń czeskiego autora Jaroslava Haška, tworząc przesycony ironią 
obraz świata początku XX wieku. Obfitość anegdot i cynicznego humoru nie 
przesłania antywojennego i antyaustriackiego wydźwięku powieści. 
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Rój  
Laline Paull 
Czyta: Paulina Raczyło 
11 godz. 20 min.  

Flora 717 to twarda sztuka. Wywodząca się z rodu sprzątaczek, najniższej 
warstwy totalitarnej społeczności ula, dla Królowej gotowa jest na każde 
poświęcenie. Wychodzi cało z wewnętrznych pogromów, czystek religijnych 
i przerażających napaści drapieżnych os. Z każdym aktem odwagi zyskuje 
coraz mocniejszą pozycję, dzięki czemu poznaje ukrytych wrogów oraz 
mroczne tajemnice ula. Istnieje jednak coś silniejszego nad oddanie 
i posłuszeństwo, czyli naczelną zasadę rządzącą życiem wszystkim pszczelich 
sióstr. To własne dziecko… Żarliwa i – wszystkim poza Królową – 
bezwzględnie zakazana matczyna miłość sprawi, że Flora złamie najświętsze 
ze wszystkich praw… 
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Sen śmiertelników 
Maxime Chattam 
Czyta Filip Kosior. 
9 godzin 11 minut 
 
Pierre to pewien cyniczny młodzieniec, który pracuje w zoo w Vincennes. 
W pracy robi, co mu się żywnie podoba, podobnie jak i w swoim 
nieuporządkowanym życiu. Czas wypełniają mu miłostki na jedną noc, 
których nie potrafi, a być może i nie chce przekształcać w trwałe relacje. 
Jest jednak obok niego niezwykła kobieta, Ophélie – zwariowana 
blondynka, która określa się sama „kolekcjonerką samobójstw”. Pewnego 
wieczoru zaciąga Pierre’a na cmentarz Pere-Lachaise… 
Wkrótce po tym wydarzeniu zaczynają ginąć ludzie z kręgu zawodowego i 
prywatnego mężczyzny. 
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Stąpając po cienkim lodzie 
Camilla Grebe 
Czyta Filip Kosior. 
13 godzin 1 minuta 
 
Doskonały thriller psychologiczny uznanej szwedzkiej pisarki! 
W marmurowym korytarzu mieszkania znanego biznesmena zostaje 
znaleziona bestialsko zamordowana kobieta. Ofiarę pozbawiono głowy… 
Tymczasem charyzmatyczny i kontrowersyjny przedsiębiorca znika bez 
śladu. Kim jest ofiara? A kim psychopatyczny morderca posługujący się 
maczetą? Dwa miesiące wcześniej życie Emmy Bohman, asystentki 
sprzedaży w Clothes & More, przewraca się do góry nogami za sprawą 
przypadkowego spotkania ze swym przełożonym.  
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Tu byłem, Tony Halik 
Mirosław Wlekły 
Czyta: Jerzy Stuhr. 
14 godzin 26 minut 
 
Pamiętamy go z programu „Pieprz i wanilia”, w którym opowiadał o swoich 
egzotycznych podróżach. Ale zanim urodzony w Toruniu Mieczysław 
Sędzimir został Tonym Halikiem, przeżył kilka różnych życiorysów: był 
Polakiem i Argentyńczykiem. Czasem Indianinem. Francuskim partyzantem, 
autorem pierwszego wywiadu dla NBC z Fidelem Castro, laureatem Pulitzera, 
pilotem Juana Peróna i odkrywcą ukrytej stolicy Inków. Albo nie był żadnym 
z nich. Z całą pewnością wybierał się jednak na Księżyc. Kim był naprawdę?  
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Wyspa Alice 
Daniel Sánchez Arévalo 
Czyta Marta Walesiak.  
19 godzin 6 minut 
 
Niezwykła historia o tym, jak rozjaśnić mrok panujący po stracie ukochanej 
osoby. Połączenie thrillera, psychologicznej powieści obyczajowej i 
intymnego pamiętnika, a wszystko to okraszone nutą humoru. Kiedy Chris 
ginie w wypadku samochodowym, życie jego żony Alice i ich dwóch córek – 
sześcioletniej Olivii i drugiej, Ruby, w drodze – zostaje zrujnowane. Alice nie 
potrafi pogodzić się ze stratą i zaczyna wątpić, że jej małżeństwo było idealne. 
Wszystko wskazuje na to, że Chris skrywał pewien sekret i od dłuższego 
czasu ją okłamywał.  
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Wzgórze psów 

Jakub Żulczyk 
Czyta: Jakub Wieczorek. 
19 godzin 6 minut 
 
Zimna, ciemna warmińsko-mazurska prowincja. Na jej tle doskonale 
skonstruowany mroczny thriller: zaskakujący, niepokojący, wciągający od 
pierwszej strony. Ale to tylko najprostsze odczytanie nowej powieści 
Żulczyka. Tajemnicze zaginięcia ludzi, makabryczne odkrycia związane z ich 
odnalezieniem, dramat rodzinny głównego bohatera to pretekst do 
mistrzowsko nakreślonego portretu lokalnej społeczności oraz uwikłanej w 
miejscowe układy rodziny. Żulczyk pokazuje, jak ojcowie niszczą swoich 
synów, mężowie – żony, przyjaciele – przyjaciół. Zajmuje go pamięć o 
krzywdzie i wybiórczość tej pamięci.  
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Życie pszczół 
Maurice Maeterlinck 
Czyta Adrian Chimiak.  
7 godzin 52 minuty 
 
Wydaje nam się, że poznaliśmy wszystko, i nie pytamy o więcej. Widzimy, 
jak śpieszą z kwiatu na kwiat, obserwujemy rozgwar i ruch ula, a egzystencję 
tę uważamy za bardzo prostą, wyznaczając jej granice od instynktownego 
szukania karmy do również instynktownego rozmnażania się. Ale gdy tylko 
zbliżymy się do przedmiotu naszych badań, by sobie zeń zdać sprawę, uderza 
nas niezwłocznie niesłychana złożoność najnaturalniejszych zjawisk i 
stajemy wobec zagadki inteligencji, woli, przeznaczenia, celu, środków czy 
przyczyn. I obezwładnia nas ta niepoznawalna organizacja najdrobniejszego 
przejawu życia. 
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Żerca 
Katarzyna Berenika Miszczuk 
Czyta Anna Szawiel 
14 godz. 12 min. 

Gosi udało się przeżyć Noc Kupały, ale kłopoty się nie skończyły. Młoda 
szeptucha zaciągnęła u Swarożyca dług, którego spłata z pewnością nie będzie 
przyjemna. W dodatku Mieszko przepadł bez śladu, a w wiosce pojawił się 
nowy, młody żerca, który chętnie pocieszyłby tęskniącą za ukochanym 
Gosię... Gdy wydaje się, że gorzej być nie może, w okolicy pojawia się 
tajemniczy myśliwy, który poluje na istoty nadprzyrodzone, a rusałka Sława, 
przyjaciółka Gosi, znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. W cyklu 
Kwiat paproci ukazały się: Szeptucha, Noc Kupały. 
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Zaginięcie 
Remigiusz Mróz  
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
13 godzin 3 minuty 

2. tom serii z Joanną Chyłką!Trzyletnia dziewczynka znika bez śladu z domku 
letniskowego bogatych rodziców. Alarm przez całą noc był włączony, a okna 
i drzwi zamknięte. Śledczy nie odnajdują żadnych poszlak świadczących o 
porwaniu i podejrzewają, że dziecko nie żyje. Doświadczona prawniczka, 
Joanna Chyłka, i jej początkujący podopieczny, Kordian Oryński, podejmują 
się obrony małżeństwa, któremu prokuratura stawia zarzut zabójstwa. Proces 
ma charakter poszlakowy, mimo to wszystko zdaje się wskazywać na winę 
rodziców – wszak gdy wyeliminuje się to, co niemożliwe, cokolwiek 
pozostanie, musi być prawdą… 
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Przedwiośnie 
Stefan Żeromski 
Czyta Grzegorz Młudzik. 
13 godzin 16 minut 
 
Powieść z 1925 roku. Bohaterem jest młody Polak Cezary Baryka, który po 
zakończeniu I wojny światowej wraca do kraju. Geneza powieści jest ściśle 
związana z sytuacją społeczno-polityczną pierwszych lat niepodległości 
Polski.  
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Ostatnia piosenka 
Nicholas Sparks 
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
13 godzin 57 minut 
 
Poruszający romans i powieść obyczajowa - lawina emocji, a potem czas na 
refleksję. 
Te wakacje zapowiadają się jako najgorsze w jej siedemnastoletnim życiu. 
Ronnie Miller wraz z bratem wyjeżdża zgodnie z decyzją matki z Nowego 
Jorku do niewielkiego miasteczka w Północnej Karolinie. Kilka lat wcześniej 
jej rodzice się rozwiedli i obecnie ojciec wiedzie spokojne życie pianisty 
zaangażowanego w budowę miejscowego kościoła. Ronnie żal jest, że nie 
będzie mogła wraz z przyjaciółmi korzystać z nocnego życia Nowego Jorku, 
wędrówek po dyskotekach i klubach nocnych. Pierwszy dzień w sennej 
atmosferze nadmorskiej mieściny jest straszliwy. 
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Kolor bursztynu 
Hanna Cygler 
Czyta: Joanna Gajór. 
10 godzin 35 minut 
 
Zgrabne, pełne zaskakujących zwrotów akcji połączenie powieści 
obyczajowej, romansu i kryminału w lekkim wydaniu. A wszystko to w 
pięknej nadmorskiej scenerii. 
Aniela Lisiecka (zwana Nelą) jest rozwiedzioną matką dwójki dzieci. Żyje z 
dnia na dzień, borykając się z szeregiem kłopotów – nie tylko materialnych. 
Pensja zarabiana w muzeum regionalnym w Gdańsku ledwie pozwala jej 
przeżyć do pierwszego. Gdy któregoś razu, zupełnym przypadkiem, 
rozpoznaje mężczyznę podejrzanego o zabicie jej dawnego ukochanego, z 
zakompleksionej, szarej myszy przemienia się w prawdziwą lwicę. W dodatku 
nieoczekiwanie udaje jej się wydostać z tarapatów finansowych. 
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Głowa anioła 

Hanna Cygler 
Czyta Hanna Kinder-Kiss. 
12 godzin 12 minut 
 
Udane połączenie romansu z sensacją 
Audiobook pełen zaskakujących zwrotów akcji, ciekawych dialogów, czytany 
z nerwem, interesująco. Julia Sarnowska przyjmuje zlecenie na renowację 
zabytkowego pałacyku Hemmerlingów. W związku z tym, po wielu latach 
wraca w rodzinne strony. W dobrze znanym miejscu zaszły jednak duże 
zmiany, co sprawia, że bohaterka czuje się obco. Szybko okazuje się, że ktoś 
bardzo chce przeszkodzić architektce w realizacji planów i nie zawaha się 
przed niczym, by dopiąć swego. Dodatkową komplikacją są niezałatwione 
sprawy z przeszłości i nowa miłość Julii… 
 

267 
 

 

Mea culpa 

Barbara Rybałtowska 
Czyta autorka. 
17 godzin 55 minut 
 
cz. IV. Napisana ujmującym, ciepłym językiem saga rodzinna, opowiadająca 
historię matki i córki wobec burzliwych dziejów Polski XX wieku. Wbrew 
pułapkom losu tworzą kochającą rodzinę, patrzą na świat z radością życia. Od 
pierwszych stron książki wciągają nas w swój świat. Polska przełomu lat 50. 
i 60., pierwsze lata PRL-u wraz z jego absurdami, ingerencja świata polityki 
w życie zwykłych ludzi, start Kasi w dorosłe życie, podróże głównej bohaterki 
z zespołem Mazowsze. 
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Koło graniaste 
Barbara Rybałtowska 
Czyta autorka. 
12 godzin 22 minuty 
 
cz. III. Wymarzony powrót do powojennej Polski i brutalne spotkanie z 
komunistyczną rzeczywistością. Jednak sile emocji, wbrew wszystkiemu 
życie toczy się dalej. 
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7 lat później... 
Guillaume Musso 
Czyta: Marcin Kwaśny.  
8 godzin 18 minut 
 
 
Sebastian Larabee i Nikki Nikovski – prowadzący spokojne i uporządkowane 
życie młody lutnik z bogatej nowojorskiej rodziny oraz obdarzona ogromnym 
temperamentem piękna modelka i malarka – zakochują się w sobie szaloną, 
gwałtowną miłością. Nie zważając na ostrzeżenia, wierząc w mit o 
przeciwieństwach, które się przyciągają, pobierają się pod wpływem chwili. 
Wkrótce na świat przychodzą dzieci – bliźniaki Camille i Jeremy. Różnice nie 
do pogodzenia, które na początku stanowiły coś w rodzaju zakazanego owocu, 
dodając ich związkowi pieprzyku, nieuchronnie prowadzą do konfliktu. 
Ciągłe kłótnie, brak zgody co do sposobu wychowania dzieci, a nawet 
oskarżenia o zdradę, skutkują wzajemną nienawiścią oraz zgodną decyzją o 
rozwodzie. 
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Autopsja 
Tess Gerritsen 
Czyta: Maria Maj 
10 godzin  
 
Autorka opisuje losy trzech kobiet, które w pewnym momencie we 
wstrząsający sposób splotą się ze sobą. Mila jest Białorusinką, ma 17 lat i w 
poszukiwaniu lepszego życia wyrusza do Ameryki Południowej. Jak 
nietrudno się domyślić, nie czeka tam na nią lepsze życie, ale piekło 
prostytucji i handlu kobietami. Lekarz sądowy, Maura Isles, dokonuje sekcji 
zwłok prawie codziennie. Nagle zapakowana w plastikowy worek piękna 
kobieta otwiera oczy, zabija ochroniarza i bierze zakładników. Agentka FBI 
Jane Rizzoli znajduje się na sali sądowej w roli świadka. W pewnym 
momencie dochodzi do szarpaniny. Agentka trafia do szpitala. 
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Bez pożegnania 
Barbara Rybałtowska 
Czyta autorka. 
12 godzin 13 minut 
 
cz. I. Historia matki i córki wywiezionych na Syberię na tle burzliwych 
dziejów Polski XX wieku. Czas wielkiej próby, jakiemu zostają poddane 
kobiety, główne bohaterki, udaje im się przetrwać dzięki niezwykłemu 
hartowi ducha. Wywiezione z Kresów podczas II wojny w odległą Syberię 
starają się przetrwać fizycznie i zachować honor i ludzką godność. Pierwsza 
część wielkiej sagi jest napisana przejmująco. Zawiera wiele wstrząsających, 
a zarazem wzruszających scen i wydarzeń. Nie jest pozbawiona ciepła i 
optymizmu. Pozwala cieszyć się z rzeczy drobnych. Matka i córka uwikłane 
w wojnę tworzą wbrew okrucieństwom losu kochającą rodzinę. 
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Bezpieczna przystań 
Nicholas Sparks 
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
14 godzin  5 minut 
 
Katie jest zamkniętą w sobie sympatyczną nieznajomą, która któregoś dnia 
ot tak po prostu pojawiła się w niewielkim miasteczku Southport na 
południu USA. Podjęła pracę jako kelnerka w restauracji i szybko zjednała 
sobie mieszkańców, a nawet… właściciela nieopodal położonego sklepu, 
owdowiałego ojca dwójki dzieci. Dlaczego przyjechała właśnie tu, do 
zapomnianego przez Boga i ludzi miejsca? Jaką ma tajemnicę, o czym chce 
zapomnieć lub od czego się odciąć? Katie musi podjąć decyzję, czy chcąc 
ułożyć sobie życie od początku ma przyznać się do tego, dlaczego ucieka. 
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Ciernista róża 
Charlotte  Link 
Czyta: Marta Grzywacz. 
20godzin32minuty 
 
Akcja opowieści toczy się na dwóch płaszczyznach czasowych. Karin Palmer, 
ogarnięta chęcią zmiany dotychczasowego życia, wyjeżdża na angielską 
wyspę Guernsey. Przez przypadek trafia do domu z ogrodem pełnym róż, 
który należy do 71-letniej Beatrice Shaye. Kobiety szybko się zaprzyjaźniają 
i Beatrice opowiada o swojej młodości przypadającej na okres wojny oraz o 
relacjach z Erichem. W czasie wojny piękny dom zajął niemiecki oficer z żoną 
(Erich i Helen), a w domu znaleziono małą dziewczynkę. Beatrice i Helen 
nadal mieszkają razem w tym samym domu, choć wojna dawno się skończyła, 
a Erich zmarł w 1945 roku. Nie mówi jednak wszystkiego. Gdy policja 
znajduje zwłoki, tropy prowadzą do Beatrice.  
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Cierpienia młodego Wertera 
Johann Wolfgang von Goethe 
Czyta Paweł Kutny.  
5 godzin 23 minuty 
 
Audiobook z nagraniem listów młodego Wertera pisanych do przyjaciela. 
Werter przybywa do miejscowości Waldheim i zakochuje się w pięknej 
Lotcie. Jednak kobieta jest już zaręczona z niejakim Albertem. Prawdziwie 
romantyczna, nieszczęśliwa miłość. Werter jest zrozpaczony, jednak stara się 
tego nie okazywać. Spędza miłe chwile z Lottą oraz Albertem zwiększając 
przyjaźń pomiędzy nimi. Ale sytuacja staje się dla niego nie do zniesienia.... 
Nie potrafi udźwignąć tego ciężaru. 
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Co to za czasy 
Barbara Rybałtowska 
Czyta autorka. 
14 godzin 37 minut 
 
 
cz.VII Co to za czasy – początek nowej rzeczywistości po 1989 r. w Polsce. 
W odmienionej, często zaskakującej codzienności, życie Kalczyńskich toczy 
się dalej. Odchodzą i pojawiają się nowi członkowie rodziny, wracają dawni i 
przychodzą nowi przyjaciele. Zofia staje u progu sędziwej starości, a Kasia ze 
zdumieniem przyjmuje nowe życiowe role. Zaskakujące wydarzenia lat 90., 
początku XXI wieku oraz kolejnych lat coraz częściej zmuszają je do 
zadawania pytania: co to za czasy? 
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Czas darowany nam 
Barbara Rybałtowska 
Czyta autorka. 
13 godzin 
 
cz. V Czas darowany nam – „Życie, jakie by nie było, zawsze jest silniejsze 
od śmierci” – te słowa Zofii stają się myślą przewodnią dalszych losów Kasi. 
Czeka ją praca, podróże, wzloty, upadki, wypadki, a także nowe spotkania i 
uśmiechy losu. Pełen trudnych momentów dla Polski rok 1968 w sferze 
osobistej daje się bohaterkom we znaki. W lata 70. Kasia wchodzi z 
nadzieją, ale Jak to się skończy dowiemy się z tomu następnego, pod takim 
właśnie tytułem. 
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Dla ciebie wszystko 
Nicholas Sparks 
Czyta: Maria Seweryn. 
9 godz. 39 min. 

 
Nigdy nie zapomnisz pierwszej miłości. Dawson Cole i Amanda Collier. 
Chłopak z nizin społecznych, wychowany w rodzinie cieszącej się jak 
najgorszą sławą w całym hrabstwie Pamlico. I dziewczyna z przeciwnego 
bieguna społecznego pragnąca zostać nauczycielką.Różnice wynikające z 
pochodzenia, wychowanie, nieprzychylni ludzie – wszystko to sprawiło, że 
tych dwoje nie mogło być razem, choć oboje bardzo tego pragnęli. 
Stłamszone przed laty uczucie powraca – ale czy uda im się odnaleźć 
szczęście na przekór całemu światu? Przeszłość i związane z nią konflikty 
odzywają się ze zdwojoną siłą... 
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Dwie głowy anioła 
Hanna Cygler 

Czyta Hanna Kinder-Kiss. 
11 godzin 55 minut 
 
Kontynuacja powieści „Głowa anioła”. Poznajemy dalsze losy Julii, jej męża 
Alka oraz dwójki dzieci. Główna bohaterka w dalszym ciągu jest 
zapracowaną, żyjącą na walizkach panią architekt, podczas gdy jej mąż 
zajmuje się dziećmi i domem. Nadmiar pracy sprawia, że małżonkowie 
coraz bardziej oddalają się od siebie. Receptą na kryzys ma być rodzinny 
wyjazd na wakacje do rodzinnej miejscowości Julii. Beztroską sielankę 
przerywa makabryczne wydarzenie – znalezienie zwłok.  

279 
 

 

Echo winy 

Charlotte  Link 
Czyta: Marta Grzywacz. 
15 godzin 50 minut 

 
W pobliżu skalistej wyspy Skye tonie jacht niemieckiego małżeństwa, Livii i 
Nathana Moore. Rozbitkowie uchodzą z życiem, ale tracą cały dobytek. 
Ocalałym z katastrofy oferują gościnę angielski bankier Frederic Quentin i 
jego żona Virginia, zabierając gości do małego miasteczka w Norfolk, na 
skraju którego mają posiadłość. Wraz z pojawieniem się tajemniczej pary 
cudzoziemców z miasteczka zaczynają nagle znikać małe dziewczynki, które 
policja odnajduje po czasie martwe i zgwałcone. Na mieszkańców pada 
strach.  
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Gershwin 
Lucjan Kydryński 
Czyta: Marcin Kydryński 
7 godzin 3 minuty 

 
Autor z niezwykłą lekkością i precyzją językową prezentuje przebieg 
twórczości Gershwina na tle biograficznych szczegółów, obficie zresztą 
przetykanych anegdotą. Okres rozkwitu amerykańskiej muzyki rozrywkowej, 
w którym stawał się sławny, ludzie, wśród których się obracał, miasta, które 
znał i kochał, wreszcie specyficzny klimat artystycznej bohemy wszystko to 
jest atrakcyjnym i barwnym tłem książki o twórcy Błękitnej Rapsodii. 
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Granica 
Zofia Nałkowska 
Czyta Marek Konopczak.  
10 godzin 46 minut  
 

Na pozór prosta historia. On i ona - oboje z dobrego domu, żyjący w 
niewielkim miasteczku, obracający się w wytwornych towarzystwach, na 
salonach, w pięknych strojach. Polowania, herbatki, konwencjonalne 
spotkania, przy których kurtuazyjne konwersacje. Romans z chłopką jako 
niewygodna acz przecież powszechna podszewka tego małomiasteczkowego 
życia. Na pozór nic się nie dzieje. Na pozór. Historia, jakich zapewne było 
tysiące, posłużyła Nałkowskiej do przekazania bardzo trudnej prawdy. W 
tragicznej w swym finale powieści ukazuje ona granice ludzkiej moralności, 
wytrzymałości psychicznej, granice człowieczeństwa, skłaniając do dyskusji 
i refleksji. Nic w tej powieści nie jest jednoznaczne, nic nie pozostaje bez 
konsekwencji. Doskonała powieść psychologiczna należąca do klasyki 
polskiego powieściopisarstwa. 
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Grecka mozaika 
Hanna Cygler 
Czyta Piotr Grabowski. 
11 godzin  

Korfu, lato 2010 roku. Spokój Jannisa Kassalisa mąci pojawienie się 
tajemniczej, młodej Polki. Dziewczyna ma podstawy podejrzewać, że jest 
jego córką... Choć obojgu trudno odnaleźć się w nowej sytuacji, po 
przełamaniu początkowej nieufności nawiązuje się między nimi nić 
porozumienia. Jannis stopniowo wyjawia Ninie swą przeszłość i kolejne 
rodzinne tajemnice. Co wyniknie z tego niezwykłego spotkania? 
Przeznaczenie bywa przewrotne i wiedzą o tym zwłaszcza Grecy... 
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I wciąż ją kocham 

Nicholas Sparks 
Czyta: Grzegorz Mielczarek. 
8 godzin 48 minut 

 
Młody chłopak John Tyree nie ma większych szans na zdobycie 
wykształcenia, rozwinięcie kariery. Decyduje się więc na pójście do armii. To 
trudna decyzja dla wrażliwego, inteligentnego człowieka. Przechodzi w 
wojsku szkołę prawdziwego, męskiego przetrwania, ale to hartuje i czyni 
silniejszym. W czasie przepustki spotyka Savannah, kobietę o jakiej zawsze 
marzył, studentkę pedagogiki, wolontariuszkę, która z grupą przyjaciół, w 
ramach akcji dobroczynnej, buduje domy dla ubogich. Czy dziewczyna będzie 
mu przychylna? Czy potrafi na niego czekać? Czy ta miłość przetrwa...  
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Immunitet 
Remigiusz Mróz  
Czytają: Krzysztof Gosztyła, Anna Dereszowska.  
16 godzin 23 minuty 
 
4. tom serii z Joanną Chyłką! 
Najmłodszy w historii sędzia Trybunału Konstytucyjnego zostaje publicznie 
oskarżony o zabójstwo człowieka, z którym nic go nie łączy. Ofiara pochodzi 
z innego miasta i nigdy nie spotkała swojego rzekomego oprawcy, mimo to 
prokuratura zaczyna zabiegać o uchylenie immunitetu. Spisek na szczytach 
władzy? Polityczna zemsta? A może sędzia jest winny? 
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Jak to się skończy 
Barbara Rybałtowska 
Czyta autorka. 
16 godzin 54 minuty 
 
Cz. VI Jak to się skończy 
Kasia oddaje się wychowywaniu córeczki, ale tęskni za sceną. Cyklicznie 
trafia do Paryża, poznaje świat rosyjskich kabaretów, jednak szara polska 
rzeczywistość stawia ją przed kolejnymi wyzwaniami. Lata 70., stan wojenny, 
trudne lata 80., a potem wielkie nadzieje związane z czerwcem 1989 r. i 
powracające pytanie: jak to się skończy? 
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Kasacja 
Remigiusz Mróz  
Czyta: Krzysztof Gosztyła 
13 godzin 36 minut 
 

1. tom serii z Joanną Chyłką!  
Kancelaria Chyłka & Zordon otrzymuje intratną propozycję obrony 
oskarżonego o podwójne morderstwo syna bogatego biznesmena. Przed 
bohaterami nie lada wyzwanie, które na pewno wyjdzie poza cztery ściany 
klimatyzowanej sali sądowej. Tym bardziej, że sprawa wydaje się nie do 
obrony. Oskarżony zachowuje się jak psychopata. Po zabiciu swoich ofiar 
spędził z nimi w swoim mieszkaniu 10 dni. Jednak praca to praca, klient płaci 
i wymaga. Młoda, ambitna prawniczka Joanna Chyłka zrobi wiele by odnieść 
zwycięstwo, pomaga jej w tej batalii zapatrzony w nią aplikant Kordian 
Oryński.  
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Klub Mefista 
Tess Gerritsen 
Czyta: Marian Opania. 
12 godzin 40 minut 
 
Napisane krwią po łacinie słowo „Zgrzeszyłam” w miejscu okrutnego 
zabójstwa młodej kobiety, której odcięto głowę, to w Wigilię Bożego 
Narodzenia ponure motto dla detektyw Jane Rizzoli. Co łączyło ofiarę z 
psychiatrą Joyce O`Donnell, członkinią elitarnej Fundacji Mefista powstałej 
w początkach XX wieku? W ekskluzywnej rezydencji na Beacon Hill 
członkowie fundacji zajmują się analizą zła, poszukując jego przyczyn i 
sprawców. Czy zło ma fizyczną postać? Czy Szatan wraz ze swoimi 
demonami naprawdę żyje pośród nas? Zwłoki jednej z prowadzących 
dochodzenie policjantek oraz przerażająca śmierć doktor O`Donnell nie 
pozostawiają wątpliwości, że pojawił się nowy seryjny morderca. Jego 
znakiem rozpoznawczym są satanistyczne symbole nakreślone w miejscach 
kolejnych zbrodni. Czy zabójca należy do klubu? 
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Konrad Wallenrod 
Adam Mickiewicz  
Czytają Gustaw Holoubek i Ksawery Jasieński. 
2 godziny 15 minut 
 
Klasyka polskiego romantyzmu w pięknej oprawie głosowej Holoubka 
 
"Akcja powieści toczy się w XIV wieku w krzyżackim zamku w Marienburgu 
(Malbork). Jej główną postacią jest rycerz Konrad Wallenrod, wybrany przez 
komturów na mistrza zakonu. Na zamku od roku trwają przygotowywana 
Niemców do wojny z Litwą. Wallenrod, zakochany w litewskiej pustelniczce 
Aldonie, obmyśla plan, jak jej uniknąć. Dodatkowych rozterek dostarcza mu 
litewski starzec, śpiewając podczas jednej z uczt pieśń o Litwinie 
wychowanym przez Krzyżaków." 
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Kordian 
Juliusz Słowacki 
Czyta Marek Konopczak.  
2 godziny 51 minut 
 
Dramat romantyczny, napisany w 1833 roku w Szwajcarii, wydany rok 
później w Paryżu. Nawiązuje do powstania listopadowego i opisuje historię 
nieudanego spisku na życie cara Mikołaja I. Słowacki uważa, że jedynie 
absolutne poświęcenie i walka do końca może przynieść niepodległość. 
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Lisia dolina 
Charlotte  Link 
Czyta: Marta Grzywacz. 
15 godzin 58 minut 
 
Audiobook dla ludzi o silnych nerwach. Ciemność. Ograniczona ilość 
powietrza i ruchy krępowane przez szorstkie drewno. Marny zapas żywności. 
Rosnąca panika i kiełkujący obłęd. Tak się czuje człowiek pochowany 
żywcem. Matthew po powrocie z psem ze spaceru po lesie, nie zastaje żony 
na parkingu w samochodzie. Jest piękny, sierpniowy wieczór, ślady w pustym 
samochodzie wskazują na porwanie... Dlaczego? Czy to seryjny psychopata? 
Dlaczego komisarzowi tak trudno łączyć rozmaite fakty?… 
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Ludzie bezdomni 
Stefan Żeromski 
Czyta Michał Białecki. 
14 godzin 49 minut 
 
 
Powieść napisana w 1899 roku, a wydana rok później, przyniosła autorowi 
pozycję "duchowego wodza pokolenia". Bohaterem jest Tomasz Judym, 
młody lekarz, idealista i społecznik, który podejmuje pomoc ludziom 
pokrzywdzonym przez los. 
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Masa o kobietach polskiej mafii 
Artur Górski i Jarosław Sokołowski "Masa". 
Czytają Artur Górski i Jarosław Sokołowski "Masa". 
3 godziny 54 minuty 
 
Polski świadek koronny numer jeden przerywa milczenie! Kim były matki, 
żony i kochanki polskich gangsterów?  Wstrząsająca opowieść o kobietach w 
cieniu wielkich mafiosów. Co porabia piękna i bezwzględna Inka, która 
wystawiła ministra Dębskiego? Poznaj Monikę Z, żonę Słowika, damę z 
zamiłowaniem do ogromnego luksusu i potencjałem mafijnego bossa. 
Agnieszka R., konkubina Świni. Git-falbana, czyli prawdziwa kobieta mafii. 
Niewiarygodna historia pięknej Polki, która trzęsła kalabryjską mafią! 
Szaleńczo zakochane? Żądne sławy i luksusu? A może z ambicjami, by 
wpływać na decyzje polskiej mafii? 
Wiele osób odradzało pisanie tej książki. Ci, o których napiszecie, wciąż są 
groźni! – ten argument padał najczęściej. Inny był taki, że podstarzałym 
gangsterom należy dać już spokój, bo przecież odpokutowali swoje winy, a 
jeśli nawet nie odpokutowali, to po co wywlekać stare sprawy? 
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Masa o pieniądzach polskiej mafii 
Artur Górski i Jarosław Sokołowski "Masa". 
Czytają Andrzej Hausner, Tomasz Sobczak, Janusz Zadura, Jakub 
Wieczorek. 
7 godzin 13 minut 
 
Polski świadek koronny numer jeden przerywa milczenie!  
Nieocenzurowana opowieść o bogactwie wielkich mafiozów. Jak rodziła się i 
wyglądała fortuna polskiej mafii? Tony kokainy od kolumbijskich karteli 
płynące do Polski statkami handlowymi. Arcydzieła światowej sztuki w 
gangsterskich rezydencjach. Szalone moskiewskie bankiety z bossami 
rosyjskiej mafii pośród pięknych kobiet i luksusowych limuzyn. Wystawne 
przyjęcia, które nigdy się nie kończyły. I przekupny świat polityki, który od 
samego początku towarzyszył polskiej mafii. Na czym zarabiano najwięcej? 
Jakich interesów dobijano na europejskim rynku? Jakimi pieniędzmi obracała 
polska mafia? 
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Masa o porachunkach polskiej mafii 
Artur Górski i Jarosław Sokołowski "Masa". 
Czytają: Andrzej Hausner, Tomasz Sobczak, Janusz Zadura, 
Jakub Wieczorek, Roch Siemianowski. 
6 godzin 16 minut 
 
Szokująca opowieść o porachunkach mafijnych, egzekucjach i 
uprowadzeniach. Jak wyglądała brutalna machina gangsterskiej 
sprawiedliwości? Prawdziwe oblicze wojny pruszkowsko-wołomińskiej. 
Strzelanina w Alejach Jerozolimskich w 1996 roku, w najgorętszym okresie 
walki „pruszkowskich” z Wariatem. Porachunki z Cerberem, którego ładunek 
wybuchowy rozerwał na strzępy. Zagadkowa egzekucja Nikosia, po dziś dzień 
owiana tajemnicą. Historia wojny, której lista ofiar jest o wiele dłuższa. 
Imiona zostały zapomniane, ciał nie odnaleziono nigdy.  
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Milcząca dziewczyna 
Tess Gerritsen 
Czyta Anna Dereszowska. 
12 godzin 5 minut 
 
Jane to jedyna kobieta detektyw w bostońskim wydziale zabójstw. Choć już 
niejeden raz udowodniła, że jest tak samo dobra jak policjanci płci męskiej, 
ciągle jeszcze spotyka się z nieufnością ze strony kolegów po fachu. Dlatego 
Jane dzieli w pracy wszystkie problemy z patolog sądową, Maurą Isles. Tym 
razem muszą się zmierzyć z wyjątkowo dziwną sprawą: oto na dachu jednego 
z budynków w dzielnicy Chinatown przy użyciu dość zagadkowej broni 
zostaje zabita kobieta. Być może to morderstwo jest powiązane z innym, 
popełnionym w tym budynku przed dwudziestu laty.  
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Najdłuższa podróż 
Nicholas Sparks 
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
17 godzin 18 minut 
 
Samotny starzec, prawie dziewięćdziesięciolatek w wyniku wypadku zjeżdża 
ze skarpy i uderza swoim samochodem w drzewo. Jest ranny i nie może się 
wydostać z samochodu. Sięgnięcie po termos z kawą wywołuje problem i 
wspomnienia... żony Ruth. Padający śnieg i środek nocy zmniejszają szansę 
na ewentualną pomoc. Drugim wątkiem jest dwoje młodych zakochanych. 
Studentka akademii sztuk pięknych i młody kowboj, którego jedynym celem 
w życiu jest ujeżdżanie byków, a także wspieranie mamy w prowadzeniu 
farmy. Jak tak dwoje różnych ludzi może znaleźć ze sobą porozumienie 
trwające dłużej nić kilka minut?  
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Noc Kupały 
Katarzyna Berenika Miszczuk 
Czyta Anna Szawiel 
12 godzin 28 minut 

Wiecie, jak to jest. To tylko dawna znajoma, on już nic do niej nie czuje, teraz 
liczysz się tylko ty, a oni spotkali się zupełnym przypadkiem. Gosia chciałaby 
w to wierzyć, ale trochę to trudne, gdy ukochany Mieszko ciągle myśli o 
swojej dawnej żonie Ote. Zwłaszcza gdy ta okazuje się wcale nie tak martwa, 
jak przypuszczała Gosława. W dodatku Ote bardzo się nie podoba, że młoda 
szeptucha i Mieszko tak się do siebie zbliżyli. Nim ich uczucie zdąży się 
porządnie rozwinąć, między kochanków wkradnie się zazdrość. Zbliża się 
Noc Kupały, podczas której ma się wypełnić przeznaczenie szeptuchy. I choć 
Baba Jaga zaopatrzyła swoją podopieczną we wszystkie możliwe amulety i 
zaklęcia, Gosława ma złe przeczucia.. 
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Obserwator 
Charlotte  Link 
Czyta: Marta Grzywacz. 
17 godzin 5 minut 
 
Jest morderstwo, podejrzany i motyw.  Wydawałoby się znany i ograny 
schemat. Londynem wstrząsa seria brutalnych morderstw. Ktoś w wyjątkowo 
bestialski sposób morduje starsze, samotne kobiety. Policja znajduje 
mężczyznę, który pasuje do profilu mordercy. Systematycznie, codziennie 
obserwuje kobiety, sporządza notatki, szczególnie upodobał sobie 
sympatyczną rodzinę Wardów z uroczą córeczką. Samson wygląda na 
poszukiwanego przez policję psychopatę. Autorka jednak wciąż podrzuca 
coraz to nowe typy podejrzanych, plącze i zaciera ślady, myli trop. 
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Szczypta nadziei 
Agnieszka Olejnik 
Czyta Jolanta Jackowska.  

8 godzin 51 minut 

cz.2 Zapraszamy do pięknego dworku w stylu angielskim. Odpocznij w 
miękkim fotelu i rozkoszuj się gorącą herbatą z nutą bergamotki. W 
urokliwym dworku w Miłosnej trwają przygotowania do świąt. Ada, która 
leczy złamane serce, wraca na jakiś czas do dawnego mieszkania, by nabrać 
dystansu do tego, co łączyło ją z Igorem. Jej syn Dawid przeżywa pierwszą 
miłość i wreszcie znajduje przyjaźń. Monika chce odzyskać zaufanie męża i 
odbudować rodzinę. Czy każdemu z nich nadchodząca Gwiazdka przyniesie 
wymarzone prezenty? 
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Ostatni, który umrze 
Tess Gerritsen 
Czyta Maria Peszek. 
11 godzin 45 minut 

Makabryczne morderstwa, koszmarne zbrodnie, wstrząsający finał... 
Pięć ofiar, w tym troje dzieci, zabitych strzałami w głowy. To wygląda jak 
egzekucja. W ten sposób ginie rodzina zastępcza czternastoletniego 
Teddy'ego Clocka. Teddy przeżył po raz drugi, dwa lata wcześniej był 
świadkiem jak ginęli jego biologiczni rodzice. Niezidentyfikowany sprawca 
zastrzelił na jachcie, którym płynęli całą rodziną w rejs dookoła świata, jego 
rodziców i dwie siostry. Okaleczony psychicznie chłopiec zostaje skierowany 
pod opiekę detektyw Jane Rizzoli, prowadzącej śledztwo w sprawie 
koszmarnych zbrodni.  
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Zbyt piękne 
Olga Rudnicka 
Czyta Ilona Chojnowska.  
10 godzin 14 minut 

Jeden stary dom i dwoje nabywców, którzy nie mają o sobie pojęcia. 
Zuzanna kupuje dom po okazyjnej cenie. Wie, że wymaga on sporych 
nakładów, ale na marzeniach się nie oszczędza. Nowy dom, nowa praca, nowe 
życie. Wreszcie będzie mogła mieć kota, psa i różanecznik w ogrodzie. 
Tymoteusz kupuje stare mieszkania, remontuje je i sprzedaje po wyższej 
cenie. Jakież jest jego zdziwienie, gdy na progu niedawno nabytego domu 
pojawia się nieznajoma młoda kobieta i twierdzi, że to jej własność. 
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Potem... 

Guillaume Musso 
Czyta: Maria Seweryn. 
8 godzin 49 minut 

Poruszająca historia miłosna, w której pobrzmiewają echa słynnej Nostalgii 
Anioła. Nowojorski adwokat Nathan Del Amico robi karierę kosztem 
zaniedbywanej rodziny. Jego żona, Mallory, decyduje się odejść, choć wciąż 
go kocha. Pewnego razu w kancelarii Nathana zjawia się Garrett Goodrich, 
chirurg, ordynator oddziału opieki paliatywnej, opiekun ludzi beznadziejnie 
chorych. Posiada on szczególny dar – dostrzega świetlistą aureolę nad 
osobami, które mają rychło zejść z tego świata. 
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Zerwa 
Remigiusz Mróz  
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
13 godzin 19 minut 

t.5 W środku sezonu turystycznego na Rysach odnalezione zostają zwłoki 
starszego mężczyzny, a sposób działania sprawcy prowadzi wyłącznie do 
jednego wniosku: wrócił ten, którego wszyscy się obawiali. Oprócz monety w 
ustach, na nagim torsie ofiary znajduje się wycięty w skórze, krwawy napis: 
"Revertar ad Ierusalem in misericordiis". Sytuacje komplikuje fakt, że ofiarę 
umieszczono na samym środku słupka granicznego, przez co śledztwo 
zamierzają prowadzić zarówno Polacy, jak i Słowacy. W mieście i na szlakach 
wybucha panika, tymczasem Wiktor Forst budzi się w zakopiańskim szpitalu.  
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Przerwane milczenie 
Charlotte  Link 
Czyta Ewa Abart. 
20 godzin 16 minut 

Trzej panowie od lat spędzają wspólny urlop w niewielkiej angielskiej 
miejscowości Stanbury. Atmosfera zagęszcza się jeszcze, gdy w Stanbury 
pojawia się tajemniczy Phillip Bowen, deklarujący swoje pokrewieństwo z 
Patricią i chęć do współposiadania miejscowości. Jessica jest pełna 
przedziwnych przeczuć i uważa, że przyjaźń łącząca panów nie jest do końca 
szczera. Intryguje ją wiele faktów, które starannie analizuje podczas 
samotnych spacerów. Niestety, przekonuje się, że ma wiele racji, gdyż po 
powrocie z jednego ze spacerów zastaje w domu sytuację mrożącą krew… 
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Rewizja 
Remigiusz Mróz  
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  

3 godzin 30 minut 

3. tom serii z Joanną Chyłką. Żona i córka robotnika z Ursynowa giną 
tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach. Ich polisa na życie jest tak 
duża, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie spieszy się z jej wypłaceniem. 
Pogrążony w żałobie mężczyzna spodziewa się problemów, ale to, co go 
spotyka, przechodzi jego najśmielsze obawy… Ubezpieczyciel odmawia 
wypłaty, twierdząc, że to robotnik zamordował rodzinę. Zaraz potem 
prokuratura stawia mu zarzuty, a on rozpoczyna walkę o uniewinnienie i 
własny honor. Pomaga mu prawniczka, która niedawno pogrzebała całą swoją 
karierę. 
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Szeptucha 
Katarzyna Berenika Miszczuk 
Czyta Anna Szawiel 
11 godzin 29 minut 

Gosława Brzózka, zwana Gosią, po ukończeniu medyny wybiera się do 
świętokrzyskiej wsi Bieliny na obowiązkową praktykę u szeptuchy, wiejskiej 
znachorki. Problem polega na tym, że Gosia – kobieta nowoczesna, 
przyzwyczajona do życia w wielkim mieście – nie cierpi wsi, przyrody i 
panicznie boi się kleszczy. W dodatku nie wierzy w te wszystkie słowiańskie 
zabobony. Bogowie nie istnieją, koniec, kropka!Pobyt w Bielinach wywróci 
jednak do góry nogami jej dotychczasowe życie. W cyklu Kwiat paproci 
ukazały się także: Noc Kupały, Żerca. 
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Szkoła pod baobabem 
Barbara Rybałtowska 
Czyta autorka. 
11 godzin 29 minut 

Druga część sagi rodzinnej, która może być samoistną całością. Szkoła pod 
baobabem opowiada historię matki i córki wobec burzliwych dziejów Polski 
XX wieku, wbrew okrucieństwom losu kochającą rodzinę. Pomimo 
tragicznych zdarzeń, które są ich udziałem patrzą na świat z radością życia, 
życzliwością i humorem. Od pierwszych stron książki wciągają nas w swój 
świat. Tom 2 „Szkoła pod baobabem” – bohaterki przedostają się wraz z 
Armią Andersa do Afryki.  
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Trans-Atlantyk 
Witold Gombrowicz 
Czyta: Wojciech Pszoniak 
7 godzin 8 minut 

Jedyny w swoim rodzaju utwór-wyzwanie, utwór-prowokacja, kapitalna 
rozprawa Gombrowicza z polskością, z podtrzymywanymi przez tradycję 
stereotypami narodowymi. Genialny humor i cudowny język, zadziwiające 
wykorzystanie przez pisarza form gawędy szlacheckiej, nie milknące pytania, 
które w każdym pokoleniu powinniśmy sobie zadawać. 

309 
 

 

Tylko martwi nie kłamią 

Katarzyna Bonda 
Czyta Marek Bukowski. 
22 godziny 29 minut 

Hubert Meyer t.2 

Profiler policyjny musi rozwikłać zagadkę śmierci śmieciowego barona, 
którego ciało znaleziono w jednej z katowickich kamienic. Wszystkie poszlaki 
wskazują na biznesowe porachunki, ale Hubert Meyer czuje, że sprawa może 
mieć związek z morderstwem sprzed 17 lat. 
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Uratuj mnie 

Guillaume Musso 
Czyta Anna Dereszowska. 
9 godzin 26 minut 

Nie wyznając sobie swoich uczuć, para zakochanych żegna się na lotnisku. 
Samolot, do którego wsiada dziewczyna, rozbija się krótko po starcie z 
lotniska Kennedy’ego. Ale to jeszcze nie koniec... 
…bo oto następnego dnia ON spotyka w parku tajemniczą kobietę, która 
oznajmia mu, że ONA żyje. Ale wkrótce będzie musiała umrzeć. Kim jest 
nieznajoma i dlaczego tyle o nich wie?  

I czy miłość okaże się silniejsza od śmierci? 
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W naszym domu 
Jodi Picoult 
Czyta: Magda Karel. 
19 godzin 36 minut 

Nastoletni Jacob Hunt cierpi na zespół Aspergera, czyli łagodną postać 
autyzmu. Nie umie czytać sygnałów społecznych ani wyrażać swoich myśli i 
uczuć. Na pierwszy rzut oka to zupełnie normalny, inteligentny i elokwentny 
chłopak, jednak każde odstępstwo od codziennej rutyny, każda zmiana w 
ustalonym porządku dnia może wytrącić go z równowagi. Ma też, jak wielu 
młodych ludzi z zespołem Aspergera, obsesyjne zamiłowanie do jednej, 
specjalistycznej dziedziny – w jego przypadku jest to analiza 
kryminalistyczna. Chłopak pojawia się w miejscach, gdzie policja prowadzi 
śledztwo, instruuje detektywów, co należy robić… a do tego najczęściej ma 
rację. 
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Wielbiciel 

Charlotte  Link 
Czyta Joanna Jeżewska.  
13 godzin 54 minuty 

W lesie niedaleko małej miejscowości w okolicach Augsburga znaleziono 
zmasakrowane zwłoki młodej kobiety. Policja i bliscy zamordowanej stoją 
przed prawdziwą zagadką, gdyż kobieta ta zaginęła bez śladu przed kilkoma 
laty. Dopiero telefon od jej znajomej z wakacji dostarcza pierwszych 
wskazówek dla śledztwa…Jednocześnie we Frankfurcie toczy się inna 
historia. Leonę, zadowoloną z życia redaktorką w wydawnictwie, ukochany 
mąż porzuca dla innej kobiety. To prawdziwy cios dla kobiety, która dopiero 
co była świadkiem samobójstwa. 
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Zakonnice odchodzą po cichu 
Marta Abramowicz 
Czyta Weronika Nockowska.  
6 godzin 50 minut  

Byłe zakonnice nikomu nie opowiadają o swoim życiu. Nie występują w 
telewizji. Powiedzieć złe słowo na zakon, to stanąć samotnie przeciw 
Kościołowi. Nie mówią znajomym ani rodzinie, bo ludzie nic nie rozumieją. 
Dla ludzi świat jest prosty: odeszła, bo na pewno w jakimś księdzu się 
zakochała. W ciążę z biskupem zaszła. Jak one tam bez chłopa wytrzymują? 
Chyba w czystości nie żyją? Byłe zakonnice nie mogą uwierzyć: o czym oni 
mówią? 
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Zielony Konstanty czyli opowieść o życiu i poezji 

Kontantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

Marta Abramowicz 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
15 godzin 13 minut  

 „Zielony Konstanty” to niezwykła biografia znanego polskiego poety. Co 
różni ją od wielu innych publikacji na temat Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego? Po pierwsze, napisana została przez córkę poety, Kirę 
Gałczyńską. Po drugie, w książce znalazły się fragmenty zapisków pisarza i 
jego żony Natalii, ich listy, a nawet wczesne wiersze czternastoletniego 
Kostka. Na książkę składają się również wypowiedzi krytyków i innych 
pisarzy. Nie zawsze pochlebne. Konstanty Ildefons Gałczyński przyciągał 
bowiem czytelników zarówno swoją poezją, jak i niezwykłą osobowością. 
Jego zachowanie odbiegało czasem od ogólnie przyjętych norm, nieraz 
wywoływało kontrowersje... 
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Armenia 

Andrzej Brzeziecki, Małgorzata Nocuń. 
Czyta Maciej Więckowski.  
15 godzin 13 minut  

 Armenia. Niegdyś potężne imperium rozciągające się od Morza Kaspijskiego 
po Morze Śródziemne, dzisiaj zubożałe państewko na Kaukazie 
Południowym. A przecież to tutaj, na szczycie Araratu, osiadła po biblijnym 
potopie Arka Noego, to tutaj na nowo miał się zacząć świat. Armenia jako 
pierwsze państwo na świecie przyjęła chrześcijaństwo, a jej mieszkańcy 
uznali się za naród wybrany przez Boga. Ale jeśli Bóg naprawdę wybrał 
Ormian, to potraktował ich niczym Hioba. Armenia.  
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Co kryją jej oczy 

Sarah Pinborough  
Czyta: Kamila Baar-Kochańska.  
12 godzin 30 minut  

Bez względu na wszystko nie zdradzaj zakończenia! Nie ufaj tej książce…Nie 
ufaj tej historii…Nie ufaj sobie. Tylko mąż i żona wiedzą, co się dzieje w ich 
małżeństwie. A jeśli nawet oni nie znają prawdy? David i Adele wydają się na 
parą idealną. Ceniony psychiatra i jego olśniewająco piękna, zapatrzona w 
niego żona budzą powszechny zachwyt. Ale dlaczego on zamyka ją w domu? 
Mroczny thriller, w którym napięcie rośnie powoli i nieubłaganie, aż do 
niespodziewanego zwrotu akcji, który stawia na głowie tę historię miłosnego 
trójkąta – a także sposób, w jaki patrzysz na świat. 
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Czarna 

Wojciech Kuczok 
Czyta Edyta Olszówka.  
5 godzin 38 minut  

Historia oparta na tragicznych wydarzeniach z 2001 r., które miały miejsce w 
jednej z podlaskich miejscowości. Główny bohater - Jeremi to zamożny, 
przystojny mężczyzna, wspaniały ojciec i świetny przedsiębiorca. Mężczyzna 
ma tylko jeden problem – o swojej żonie Beacie potrafi myśleć już tylko jako 
o matce swoich dzieci. Maryśka miała być dla niego urozmaiceniem, namiętną 
przygodą tylko na chwilę. Jeremi gubi się w swoich uczuciach, nie 
przypuszcza też, że kochanka może go pokochać miłością aż do granic obłędu. 
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Człowiek nietoperz 

Jo Nesbø 
Czyta: Mariusz Bonaszewski. 
13 godzin 12 minut 

t.1 Zaczynamy przygodę z genialnym śledczym. Policjant Harry Hole wkracza 
do akcji - rozpoczyna walkę z przestępcami i własnymi problemami. Nesbø 
sprawnie prowadzi fabułę, intryguje, myli tropy. Norweski policjant Harry 
Hole przybywa do Sydney, chcąc wyjaśnić sprawę zabójstwa swej rodaczki, 
Inger Holter. Autor rozpoczyna powieść od „trzęsienia ziemi”, od pierwszego 
słowa wciągając słuchacza w wir śledztwa, pościgów i domysłów. 
Jednocześnie dba o konsekwentne prowadzenie wątków, wyjaśnienia, 
niezbędne opisy. Krótko mówiąc: śledztwo wciąga, niemal uzależnia, a 
problemy Hole’a czynią go prawdziwym i przeciętnym człowiekiem, choć 
komisarzem o przenikliwym, bystrym umyśle. 
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Trawers 
Remigiusz Mróz  
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
16 godzin 49 minut 

Trzecia część serii z komisarzem Forstem autorstwa Remigiusza Mroza, 
najgorętszego nazwiska polskiego kryminału Wszystkie pożary zgasły. 
Zostały tylko zgliszcza.Grupa uchodźców miała zostać w Kościelisku tylko 
przez trzy dni. Wójt zakwaterował ich w sali gimnastycznej, czekając, aż 
rząd znajdzie dla nich stałe miejsce pobytu. 
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Historia nowego nazwiska 
Elena Ferrante 
Czyta Laura Breszka.  
15 godzin 50 minut  

Cz. 2 Lila i Elena mają po szesnaście lat i obie czują, że znalazły się w ślepym 
zaułku. Lila dopiero wyszła za mąż, ale przyjęcie nazwiska męża wiąże się dla 
niej z utratą własnej tożsamości. Elena to wzorowa uczennica, ale właśnie 
podczas ślubu przyjaciółki odkrywa, że nie czuje się dobrze ani w dzielnicy, 
ani poza nią. Podczas burzliwej młodości dziewczęta czasami gubią się i 
ponownie odnajdują. A wszystko w scenerii Neapolu, Włoch, które powoli 
nabierają alarmujących i dobrze znanych cech. 
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Historia ucieczki 
Elena Ferrante 
Czyta Laura Breszka.  
13 godzin 54 minuty 

Cz. 3 Elena i Lila, przyjaciółki znane czytelnikom z "Genialnej przyjaciółki" 
i "Historii nowego nazwiska", to młode kobiety. Bardzo szybko musiały 
dorosnąć. Lila wyszła za mąż w wieku szesnastu lat, ma małego synka, 
porzuciła męża i dostatnie życie, pracuje w fabryce w bardzo ciężkich 
warunkach. Elena opuściła Neapol, ukończyła studia w Pizie i wydała dobrze 
sprzedającą się książkę, która otworzyła jej drzwi do świata ludzi zamożnych 
i wykształconych.  
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Historia zaginionej dziewczynki 
Elena Ferrante 
Czyta Laura Breszka.  
15 godzin 58 minut 

Cz. 4 Elenę i Lilę łączy niełatwa więź oparta na miłości, nienawiści, zazdrości, 
dominacji i podległości. Wspólnie wychowywały się na przedmieściach 
Neapolu. Elena zdecydowała się opuścić rodzinne miasto, aby kontynuować 
edukację w Pizie. W trakcie studiów została poczytną pisarką, a potem żoną 
nobilitowanego wykładowcy i matką. Tymczasem Lila pozostała w 
rodzinnym mieście, wyszła za mąż w wieku szesnastu lat, urodziła synka. Z 
czasem porzuciła dostatnie życie przy boku męża, podjęła ciężką pracę w 
fabryce.  
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Karaluchy 
Jo Nesbø 
Obsada: Borys Szyc, Danuta Stenka, Magdalena 
Cielecka, Izabela Kuna, Bogusław Linda, Mariusz 
Bonaszewski, Mateusz Kościukiewicz, Jerzy Trela, 
Łukasz Simlat, Robert Więckiewicz i wielu innych. 
11 godzin 31 minut 

 Kontynuacja bestsellerowego cyklu Jo Nesbø o bezkompromisowym 
policjancie z Oslo Harrym Hole. Specjalnie skomponowana muzyka przez 
zespół Pink Freud i Natalię Przybysz. Akcja “Karaluchów” zaczyna się, gdy 
norweski policjant, Harry Hole, wyrusza do Tajlandii, gdzie w jednym z 
moteli znaleziono zwłoki norweskiego ambasadora. Harry zaczyna krążyć po 
zaułkach Bangkoku: wśród świątyń, palarni opium, dziecięcych prostytutek i 
barów go-go. Odkrywa, że w tej sprawie chodzi o coś więcej niż o 
morderstwo: za ścianami pełza coś, co nie znosi dziennego światła… 
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Łowcy głów 
Jo Nesbø 
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
9 godzin 53 minuty 

 Akcja, jak w kryminałach Nesbo, zaczyna się niespiesznie, powoli nabiera 
tempa, wciąga, by ostatecznie nie pozwolić na chwilę nawet przestać się 
koncentrować na fabule. Roger Brown, bogaty i znany headhunter, wyszukuje 
dla firm odpowiednio dobranych kandydatów. Ma piękną żonę i ekskluzywną 
posiadłość, dlatego musi kraść dzieła sztuki, by dorobić do pensji. Pewnego 
dnia poznaje Clasa Greve'a, który w swojej kolekcji posiada drogocenny obraz 
Rubensa.  

325 
 

 

Gorszycielki 
Jarosław Molenda 
Czyta Ilona Chojnowska.  

6 godzin 17 minut 

 Komu Polki zawdzięczają wiedzę o orgazmie? Przed kim modele i modelki 
rozbierali się, nie tylko do pozowania? Kim była założycielka 
międzynarodowej firmy-imperium, nazywanej „polską mafią”? Jarosław 
Molenda, znany pisarz i publicysta, przybliża nam losy Polek, które łamały 
tabu i konwenanse: kobiet inteligentnych i przedsiębiorczych, z przytupem 
wkraczających w świat zarezerwowany do tej pory dla mężczyzn. W książce 
m.in. o Zapolskiej, Rubinstein, Stryjeńskiej, Łempickiej, Wisłockiej. 
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Pancerne serce 
Jo Nesbø 
Czyta: Mariusz Bonaszewski. 
22 godziny 35 minut 

 Tom VIII cyklu o Harrym Hole'u W życiu jak w śledztwie, by wygrać trzeba 
najpierw zabić uczucie Komisarz Hole pozostawia pracę w Oslo i wyjeżdża 
do Hongkongu. Chce zapomnieć o sprawie, która dotknęła go osobiście. 
Stacza się na dno, żyjąc z dnia na dzień, szukając zapomnienia w hazardzie i 
oparach opium. Pije i ćpa, by nie czuć, marzy o tym, by mieć pancerne serce. 
Tymczasem w Oslo giną dwie kobiety zabite w podobny sposób, niedługo 
potem znany parlamentarzysta… Wszystko wskazuje na seryjnego mordercę.  
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Pentagram 
Jo Nesbø 
Czyta Tadeusz Falana. 
15 godzin 6 minut 

 
 Piąta z kolei część z Harrym Holem w roli głównej i ostatnia z trylogii Oslo 
Hole podejrzewa kolegę z pracy, Toma Waalera, o przyczynienie się do 
śmierci koleżanki-policjantki, Ellen Gjelten, ale wciąż nie ma na to dowodów. 
Szefostwo dłużej nie zamierza przymykać oczu na alkoholowe wyczyny 
Hole’a i wyrzuca go z pracy… Niemniej dosyć szybko okazuje się, że talent 
Hole’a jest niezbędny przy następnym śledztwie. Wraz z Tomem właśnie 
otrzymuje zadanie rozwikłania zagadki seryjnych morderstw. Po Oslo grasuje 
nieuchwytny zabójca - Kurier Śmierci.  
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Pierwszy śnieg 
Jo Nesbø 
Czyta: Mariusz Bonaszewski. 
17 godzin 39 minut 

 Tom VII cyklu o Harrym Hole. Aura powieści jest mroczna. Pisarz celowo 
przeplata różne wątki, by ostatecznie z tego chaosu wydobyła się logicznie 
poukładana całość. Układankę po mistrzowsku splata w całość postać 
niezastąpionego Harry'ego Hole'a. W Oslo właśnie spadł pierwszy śnieg, 
nadchodzi zima. W ogrodzie Birte Becker pojawia się bałwan, jednak nie 
ulepił go ani synek Birte, ani też jej mąż. Bałwan złowieszczo patrzy w okna 
domu. Następnego dnia o poranku nikt już nie spotka Birte, tego dnia ani 
żadnego innego. Birte znika jak wiele innych kobiet w ciągu dwudziestu 
ostatnich lat znikało, gdy spadał pierwszy śnieg.  
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Policja 
Jo Nesbø 
Czyta: Mariusz Bonaszewski. 
19 godzin 48 minut 

Tom X cyklu o Harrym Hole. Diabelnie przebiegła historia o bezmiarze 
ludzkiego zła Na ostatniej stronie poprzedniej powieści, czyli "Upiorów", 
ciężko postrzelony Harry Hole traci świadomość. Teraz nadludzkim 
wysiłkiem wraca do zdrowia i otrzymuje kolejną, arcytrudną sprawę. Ktoś 
zabija policjantów w Oslo. Robi to w sposób przemyślany i z premedytacją. 
W tych zabójstwach widoczny jest pewien plan realizowany z zimną krwią. 
Morderca ściąga policjantów na teren spraw o zabójstwo, którymi zajmowali 
się przed laty i których nie rozwiązali.  



330 
 

 

Pragnienie 
Jo Nesbø 
Czyta: Mariusz Bonaszewski. 
19 godzin 58 minut 

To już 11. tom serii z Harrym Hole! Młoda kobieta zostaje zamordowana we 
własnym mieszkaniu tuż po internetowej randce. Ślady na jej ciele wskazują, 
że sprawca jest wyjątkowo bezwzględny. Presja mediów, by znaleźć winnego, 
sprawia, że policja zwraca się do Harry'ego Hole. Były śledczy niechętnie 
myśli o powrocie do pracy, przez którą wiele w życiu stracił. Rozpoczyna 
dochodzenie dopiero, gdy zaczyna podejrzewać, że zbrodnia łączy się z 
nierozwiązaną sprawą z przeszłości. Podejmuje trop i daje się wciągnąć w 
nierówną grę z wyrachowanym psychopatą. 
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Winnetou tomy 1-3 
Karl May 
Czyta: Piotr Balazs 
49 godzin 45 minut 

Akcja książki rozgrywa się na Dzikim Zachodzie w drugiej połowie XIX 
wieku. Ukazuje zmierzch dzikiego, ale urokliwego świata rządzącego się 
swoistymi prawami, które stłumił biały człowiek. Ale historia stanowi tutaj 
tylko tło dla przyjaźni - niezwykłej, bo pomiędzy białym i Indianinem. 
Przyjaźni zdolnej pokonać różnice kulturowe i religijne, przyjaźni dojrzałej i 
niemalże doskonałej. 
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Trzeci klucz 
Jo Nesbø 
Czyta Tadeusz Falana. 

17 godzin 48 minut 

Harry Hole na tropie Ekspedytora. To już czwarta powieść z genialnym 
śledczym jakim jest Harry Hole.  Hole nie ma w życiu szczęścia. Wciąż wpada 
w pechowe związki. I pije na umór, Jim Beam to jego najlepszy towarzysz. 
Hole jest życiowo przegrany, ale ma wybitny zmysł śledczego. Nie radzi sobie 
z sobą, w relacjach z bliskimi jest kiepski, ale w pracy niezwykle skuteczny. 
Podczas napadu na bank ginie młoda kasjerka. Media natychmiast 
wychwytują sprawę tajemniczego Ekspedytora, który systematycznie ograbia 
banki. 
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Trzydziesta pierwsza 
Katarzyna Puzyńska 
Czyta Laura Breszka.  
14 godzin 47 minut 

Kolejny po „Motylku” i „Więcej czerwieni” tom sagi o policjantach z Lipowa. 
W Lipowie nastał świąteczny czas. Wszystko pachnie sosnowym igliwiem. 
Jedno tylko mąci spokój mieszkańców wsi: już za kilka dni ma wrócić 
morderca. Przez długie piętnaście lat nikt we wsi nie wymawiał nawet jego 
imienia. Młodszy aspirant Daniel Podgórski ma szczególne powody, żeby 
nienawidzić mężczyzny – sprawcy pożaru, w którym bohaterską śmiercią 
zginął ojciec policjanta. Jakby tego było mało, we wsi zjawia się rodzeństwo 
ze Szwecji, które grozi jednemu z mieszkańców. Podgórski stara się 
zapanować nad sytuacją. Nie spodziewa się jednak, że na dzień przed Wigilią 
zabójczy ogień zapłonie na nowo. 
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Upiory 
Jo Nesbø 
Czyta: Mariusz Bonaszewski. 
17 godzin 

"Upiory" to dziewiąty tom popularnego cyklu z Harrym Holem. Tym razem 
Nesbo wkracza w świat narkotyków, w którym niepodzielną władzę sprawuje 
tajemniczy Dubaj. Szef wprowadza na rynek w Oslo nowy rodzaj heroiny, 
rozszerzając obszar władzy. Na przedmieściach dochodzi do zabójstwa 
młodego, zdesperowanego narkomana. Krótka notka, jaka pojawia się w 
prasie, informuje, że jeden ćpun, kradnąc narkotyk drugiemu, zostaje 
zastrzelony. Policja szybko aresztuje domniemanego sprawcę. Harry Hole, 
opierając się na swojej genialnej intuicji, uważa, że sprawa nie jest ani prosta, 
ani oczywista i domaga się wznowienia śledztwa.  
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Władca Lewawu 
Dorota Terakowska Czyta Anna Dereszowska. 

3 godziny 38 minut 

Czarodziejska opowieść o odwadze, która pokonuje zło. 
książka uwielbiana przez dzieci, polecana również jako magiczne lekarstwo 
na brak pewności siebie! Mały, trzynastoletni chłopiec, sierota z tajemniczą 
blizną, odważnie stawia czoło potężnemu czarownikowi. Wbrew pozorom to 
nie Harry Potter, tylko skromny Bartek z Krakowa, bohater słynnej powieści 
Doroty Terakowskiej.  
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Wybawiciel 
Jo Nesbø 
Czyta: Mariusz Bonaszewski. 
17 godzin 50 minut 

Szósty z kolei audiobook z cyklu kryminałów z detektywem Harrym Holem 
Harry Hole to niezwykle inteligentny, skuteczny śledczy, choć 
nieprzystosowany do życia. Nie respektuje procedur, nie przestrzega zasad, 
pije za dużo i pali ustawicznie. Niemniej ma po swojej stronie słuchaczy, a 
także… przełożonego. Przed usunięciem go z policji chroni go szef Bjarne 
Moller, ze względu na to jak bardzo inspektor podnosi efektywność każdego 
śledztwa. Moller wybacza Harry'emu, mobilizuje go do działania.  
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Wyznaję 
Jaume Cabré  
Czyta: Krzysztof Stelmaszczyk 
30 godzin 56 minut  

To trzymające w napięciu do ostatniej strony wyznanie miłosne i spowiedź 
człowieka starającego się przeniknąć istotę zła – w świecie i sobie samym. 
Historia chłopca dorastającego samotnie wśród książek, który musi zmierzyć 
się z rodzinnymi tajemnicami. Za sprawą osiemnastowiecznych skrzypiec 
zagłębia się w mroki dziejów hiszpańskiej inkwizycji i piekła 
dwudziestowiecznej Europy. Cabre, którego pasją jest muzyka, skomponował 
tę powieść jak symfonię, z częstymi zmianami nastroju, tempa i głosu narracji. 
Bogactwo wątków, postaci, pomysłów literackich oszałamia i wzbudza 
zachwyt. 
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Zaginiony symbol 
Dan  Brown  
Czyta: Jacek Rozenek.  
18 godzin 4 minuty 

Tym razem Robert Langdon, wkracza w świat sekretów masońskiego 
Waszyngtonu i zaginionej ezoterycznej mądrości. L Robert Langdon jest 
historykiem sztuki, który uczy na Harwardzie. Pewnego dnia zostaje 
niespodziewanie wezwany do Waszyngtonu na zaproszenie swojego 
przyjaciela Petera Salomona, aby wygłosić przemówienie na Kapitolu. Gdy 
dociera na miejsce okazuje się, że został wciągnięty w pułapkę i nie było 
zaplanowanego żadnego odczytu. Na domiar złego, pośrodku historycznej 
Rotundy znajduje odciętą dłoń Petera, która jest wytatuowana tajemniczymi 
znakami.  
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Ludzie na drzewach 
Hanya Yanagihara 
Czytają: Roch Siemianowski i Filip Kosior.  
15 godzin 1 minuta 

Nowa powieść autorki głośnego Małego życia, doskonale przyjęta przez 
krytyków i czytelników. Amerykański lekarz na wyprawie w niezbadane 
rejony Pacyfiku dokonuje odkrycia, które odmieni jego życie i cały świat 
nauki. Niepokojąca, trzymająca w napięciu i tragiczna w wymowie opowieść 
o zderzeniu odmiennych kultur, stawiająca pytania o granicę między dobrem 
i złem, altruizmem i egoizmem.  Przejmujący debiut Yanagihary jest też próbą 
rozstrzygnięcia odwiecznego dylematu: czy wielkie umysły mają prawo do 
życia poza moralnymi normami? 
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Najlepsze anegdoty o sławnych ludziach 
Czyta Jacek Kiss.  
17 godzin  

Jeśli lubicie Państwo śmiać się i opowiadać zabawne historie o sławnych 
ludziach, to ten audiobook jest w sam raz dla Was. Przemysław Słowiński 
zebrał i opracował ponad 1500 śmiesznych historii o znanych i lubianych 
osobach, ale również tych którzy, wyryli swój niechlubny znak na kartach 
historii świata, co w rezultacie zapewniło im nieśmiertelność. Większość 
opowieści jest zapisem autentycznych zdarzeń, natomiast pozostałe zostały 
wymyślone przez jakże „życzliwych” przyjaciół, by z czasem zyskać miano 
autentycznych. Tak czy inaczej są śmieszne, zabawne ale nader pouczające 
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Boso, ale w ostrogach 
Stanisław Grzesiuk 
Czyta: Arkadiusz Bazak.  

10 godzin 14 minut 

Pierwsza część autobiografii Grzesiuka. Napisana z pasją, opowieść o 
dorastaniu nastoletniego Staśka na warszawskim Czerniakowie. Fascynujący 
folklor i humor warszawskiej ulicy lat '30 są źródłem optymizmu dla każdego.  
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Magiczne miejsce 
Agnieszka Krawczyk 
Czyta Mirella Rogoza-Biel. 
11 godzin 51 minut 
 
T.1 Bywa, że podróż, w którą się udamy, odmienia nasze życie na zawsze. 
Witold Mossakowski, młody pracownik ministerstwa przyjeżdża do Idy, bo 
tutaj kupił podupadający pałac. Zrobił to dla kaprysu, bez zastanowienia, 
jednak to magiczne miejsce skradło jego serce na zawsze. Nie tylko miejsce, 
ale i mieszkający w nim ludzie – osoby niezwykłe i pełne pasji, o oryginalnych 
zainteresowaniach. W jego życiu pojawia się też urocza dziewczyna, Mila 
Bielak, wielbicielka kotów i astronomii, której przeszłość kryje pewną 
tajemnicę... 
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Na marginesie życia 
Stanisław Grzesiuk 
Czyta: Arkadiusz Bazak.  

7 godzin 7 minut 
 
Zamykający autobiograficzną trylogię Stanisława Grzesiuka tom „Na 
marginesie życia” dostępny w również formie audiobooka. Historia jest 
kontynuacją znakomicie przyjętych „Boso, ale w ostrogach” oraz „Pięciu lat 
kacetu”, została wydana już po śmierci autora, który w ostatnim tomie 
opowiada o zmaganiu z ciężką chorobą – gruźlicą, leczeniu i związanych z 
tym pobytach w szpitalach i w sanatoriach. Pomimo trudów z tym 
związanych, kolejnych operacji, kiepskich rokowaniach lekarzy „Na 
marginesie życia” to tchnąca optymizmem i życiową energią opowieść, 
pozostająca w duchu wcześniejszych publikacji Grzesiuka. Tu także 
usłyszymy jego niepowtarzalny język, charakterystyczne dla warszawskiego 
Czerniakowa konstrukcje wypowiedzi, właściwy autorowi humor i dystans do 
przeciwności losu. 
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Quo vadis 
Henryk Sienkiewicz 

Czyta Henryk Drygalski. 
25 godzin 4 minuty 
 
Wykwintny dramat historyczny z wątkiem miłosnym w tle przedstawia 
skromny świat chrześcijan w kontrze do topiącego się w przepychu i rozpuście 
Rzymu. Za sprawą miłości i wiary bohaterowie przechodzą przemiany 
osobowości.  
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Z jednym wyjątkiem 

Katarzyna Puzyńska 
Czyta Laura Breszka.  
18 godzin 55 minut 
 
W okolicach Lipowa umiera pewna kwiaciarka. Kobieta jest już wiekowa, 
więc jej śmierć początkowo nie wydaje się podejrzana. Z jakiegoś powodu 
jednak ratowniczka medyczna z karetki pogotowia wezwanej przez sąsiadkę 
zmarłej nalega na natychmiastowe sprowadzenie policji. Szybko okazuje się, 
że kobieta miała rację: kwiaciarka została zamordowana. Daniel Podgórski i 
komisarz Klementyna Kopp stają przed kolejnym trudnym zadaniem. Kto 
mógł życzyć śmierci samotnej starszej pani? Dlaczego wytatuował na jej 
piersi trudny do odcyfrowania napis? Co ma z tym wszystkim wspólnego 
historia pary młodych ludzi sprzed ponad stu sześćdziesięciu lat? 
"Z jednym wyjątkiem" to czwarty tom serii  
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Ania 
Grzegorz Kubicki 
Czyta Anna Dereszowska. 
9 godzin 9 minut 
 
„ANIA” pierwsza autoryzowana przez rodzinę biografia Anny Przybylskiej. 
Jej autorami są Grzegorz Kubicki i Maciej Drzewicki - dziennikarze 
trójmiejskiej „Gazety Wyborczej”. Audiobook czytany jest przez Annę 
Dereszowską, koleżankę z planu serialu „Złotopolscy”, która nie ukrywa, że 
nagrywanie tego audiobooka było dla niej bardzo wzruszającą, ale i 
wymagającą emocjonalnie podróżą. 
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Czerwone Gardło 
Jo Nesbø 
Czyta Tadeusz Falana. 

16 godzin 45 minut 
 
Tom III cyklu o Harrym Hole 
Jo Nesbø jest autorem dążącym do perfekcji poprzez konsekwentne tworzenie 
mrocznych historii. „Czerwone gardło” jest najbardziej udaną jego powieścią, 
rewelacyjnie czytaną przez Tadeusza Falana. Genialny śledczy Harry Hole, 
bohater cyklu kryminałów, mimo swoich problemów z alkoholem, wciąż jest 
wyjątkowo skuteczny. Tym razem ma za zadanie wytropić sprawców 
przemytu do Norwegii karabinu snajperskiego Märklin. Jaki zamach jest 
planowany? Ślady prowadzą do neofaszystów. Akcja powieści rozgrywa się 
na dwóch płaszczyznach - współcześnie i w czasach II wojny światowej – na 
froncie wschodnim. 
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Cześć, co słychać? 
Magdalena Witkiewicz 
Czyta Ewa Abart. 
6 godzin 20 minut  
 
Dziś wiem i widzę już nieco więcej. Nauczyłam się patrzeć, ale umiem też 
przymykać oczy. Ze strachu, że popełnię błąd. 
Jestem taka jak inne, to wiem na pewno. Matki, żony i kochanki. Kobiety w 
połowie życia. Mądrzejsze niż 20 lat temu, ale za to z bagażem doświadczeń. 
Pełne głęboko skrywanych tajemnic, o które nikt nas nie podejrzewa. 
Czasem tęsknię za czymś, czego nie potrafię nazwać, uśmiecham się do ludzi, 
chociaż w sercu mam bałagan. Może coś tracę, zyskując spokój. 
Bardzo dbam, by nie padły słowa, których nie można wymazać. 
Nigdy jednak nie przyszło mi do głowy, jak niebezpieczne może być: „Cześć, 
co słychać”… 
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Życie mrówek 
Maurice Maeterlinck 
Czyta Adrian Chimiak.  
4 godziny 16 minut 
 
Mrówka to niezaprzeczenie jedno z najszlachetniejszych, 
najmiłosierniejszych, najbardziej oddanych, wspaniałomyślnych i 
altruistycznych wśród stworzeń, które bytują na naszej planecie. Mamy tu do 
czynienia z rzecząpospolitą wysoce idealną, której my ludzie – niestety – nie 
znamy, z rzecząpospolitą matek. Aczkolwiek bezpłciowe, są z obowiązku 
ożywione głębszym i gorętszym poczuciem macierzyństwa, niż właściwe 
rodzicielki. Nigdzie w przyrodzie nie znajdziecie równie płomiennego uczucia 
macierzyństwa. W tym heroicznym matriarchacie każdy osobnik z całym 
oddaniem spełnia swój obowiązek ku pożytkowi wszystkich, jak gdyby 
społeczeństwo składało się z niego jednego. 
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Lokatorka 
JP Delaney  
Czyta Anna Szawiel 
11 godzin 

Intrygujący thriller psychologiczny. Lektura obowiązkowa dla fanów 
Dziewczyny z pociągu. Jane trafia na świetną ofertę wynajmu mieszkania – 
ma szansę zamieszkać w pięknym, minimalistycznym domu 
zaprojektowanym przez zagadkowego architekta. Musi jednak 
podporządkować się długiej liście reguł… Po przeprowadzce odkrywa, że 
poprzednią lokatorkę – Emmę – spotkała tajemnicza śmierć i zaczyna się 
zastanawiać, czy jej historia nie skończy się podobnie. Przeszłość i 
teraźniejszość, historie Emmy i Jane nieuchronnie splatają się w całość, a 
stopniowe tworzenie niepokojącego obrazu psychologicznej obsesji trzyma 
czytelnika w napięciu i nie pozwala oderwać się od lektury.  
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Mężczyzna, który gonił swój cień 
David Lagercrantz 
Czyta Adam Bauman. 
14 godzin 
 

"Mężczyzna, który gonił swój cień", piąta książka w serii Millennium, to 
złożona i wciągająca powieść osnuta wokół kwestii honoru, tajemnic badań 
genetycznych i zaawansowanych ataków hakerskich – współczesnego 
sposobu prowadzenia wojny. To także wyjaśnienie zagadki, skąd się wziął i 
co oznacza słynny tatuaż ze smokiem. 
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Nienachalna z urody 

Maria Czubaszek 
Czyta Joanna Gajór.  
7 godzin 51 minut 
 
Maria Czubaszek zdradza swoje sekrety i po raz pierwszy mówi o sobie tak 
szczerze. I tak dużo. Opowiada o ludziach, z którymi się przyjaźniła, 
pracowała, których mijała w życiu. Komentuje sytuację w kraju (także tę po 
„dobrej zmianie”). Pewne historie, które Czytelnicy już mieli okazję poznać, 
wreszcie znajdują zakończenie – jak choćby ta, dlaczego nigdy nie pojechała 
na Galapagos i jaka jest w tym wina Marcina Wolskiego. A wszystko to, jak 
zwykle zresztą, jest niezwykle zabawne. Jednak tylko z pozoru jest to 
opowieść o niej samej. Satyryczka trzyma w rękach lustro, w którym możemy 
zobaczyć także siebie i wszystkie nasze wady. Niestety. Maria Czubaszek 
mówi wprost to, o czym każdy z nas po cichu myśli, ale boi się powiedzieć 
głośno. 
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Świątynia 

Jakub Żulczyk 
Czyta Filip Kosior. 
14 godzin 6 minut 
 
Kolejna część przygód Anki i Tytusa, opisana w powieści "Zmorojewo". 
Mroczne wydarzenia poprzedniego lata zaczynają się zacierać w pamięci 
nastolatków, gdy w Głuszycach znów coś zaczyna się dziać. 
Tym razem o wsi robi się głośno z powodu tajemniczego uzdrowiciela-Adama 
Kropińskiego, do którego ciągną pielgrzymki liczących na uleczenie. Z lasu 
zwanego Świątynią wyłania się stary, wiktoriański dom, w którym dochodzi 
do podejrzanych cudotwórczych zjawisk. 
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Terapeutka 
Bernadeta Prandzioch-Goretzki 
Czyta: Paulina Raczyło.  
7 godzin 58 minut 
 
Listopadowy poranek. W ogrodzie gabinetu terapeutycznego zostają 
znalezione zwłoki dziecka. Choć pracująca tam terapeutka Marta Szarycka 
stara się trzymać na uboczu, szybko zostaje wciągnięta w bieg wydarzeń za 
sprawą dziwnych wiadomości, które otrzymuje, a także policjanta 
prowadzącego śledztwo. Młoda, świetnie zapowiadająca się psycholog, której 
nienaganny wizerunek naruszają skłonność do przygodnego seksu i 
angażowanie się w związki bez przyszłości, zostanie zmuszona do 
skonfrontowania się z najbardziej bolesnymi doświadczeniami z przeszłości.  
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Problem trzech ciał 
Cixin Liu 
Czyta Wojciech Stagenalski.  
14 godzin 57 minut 
 
Pierwszy tom trylogii „Wspomnienie o przeszłości Ziemi”, największego w 
ostatnich latach wydarzenia w światowej fantastyce naukowej, 
porównywalnego z klasycznymi cyklami „Fundacja” i „Diuna”. Chiński 
bestseller, który zyskał ogromny rozgłos w USA. 
W 2015 roku książka otrzymała nagrodę Hugo dla najlepszej powieści, po raz 
pierwszy w historii przyznanej tłumaczonemu tekstowi. Znalazła się także w 
finale nagród Nebula, Prometeusza, Locusa, Johna W. Campbella. Mark 
Zuckerberg, twórca Facebooka, wybrał ją jako jedną z najbardziej wartych 
przeczytania książek 2015 roku, a prezydent Barack Obama zabrał ją na urlop 
na Hawajach. 
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Ciemny las 
Cixin Liu 
Czyta Wojciech Stagenalski.  
21 godzin 18 minut 
 
Drugi tom trylogii „Wspomnienie o przeszłości Ziemi”, największego w 
ostatnich latach wydarzenia w światowej fantastyce naukowej, 
porównywalnego z klasycznymi cyklami „Fundacja” i „Diuna”. Chiński 
bestseller, który zyskał ogromny rozgłos w USA – w 2015 roku tom pierwszy, 
Problem trzech ciał , otrzymał nagrodę Hugo dla najlepszej powieści. 
 
Wyobraź sobie wszechświat jako las pełen nieznanych drapieżników. Żeby 
przetrwać, trzeba pozostać niezauważonym – każda cywilizacja, która się 
ujawni, zginie. 
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Zmorojewo 
Jakub Żulczyk 
Czyta Filip Kosior. 
13 godzin 34 minuty 
 
Pierwszy tom. Trochę straszna, trochę śmieszna, trochę romantyczna, pełna 
dziwnych pomysłów książka dla każdego.  
Tytus to piętnastoletni nerd, fanatyk horrorów, gier komputerowych i 
nadprzyrodzonych zjawisk. Właśnie zanosi się na najnudniejsze wakacje jego 
życia u dziadków w Głuszycach, gdy w „zabitej dechami dziurze” poznaje 
Ankę, odważną, zbuntowaną nastolatkę. 
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Zrób mi jakąś krzywdę 
Jakub Żulczyk 
Czyta Wojtek Sokół. 
7 godzin 28 minut 
 
Debiutancka powieść Jakuba Żulczyka, wersja audio w interpretacji Sokoła. 
Szalony, namiętny romans studenta-nieudacznika z nastolatką, mistrzynią gier 
komputerowych. Porwanie, interwencja agencji detektywistycznej, pościg i 
walka…a do tego charakterystyczne dla autora, niepodrabialne dialogi i sceny 
obyczajowe. 
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Angielski: konwersacje dla początkujących i 

średnio zaawansowanych  
Victoria Atkinson 
 
60 praktycznych dialogów, przydatne słownictwo + ćwiczenia.  
Książka uczy prowadzenia aktywnej komunikacji w języku angielskim. 
Zawiera 60 praktycznych dialogów uporządkowanych w 17 przejrzystych 
lekcjach tematycznych takich jak: nienawidzę obowiązków domowych, 
podróże, mój szef to potwór, składanie reklamacji, czy rozmowy o niczym. Po 
każdej lekcji znajdują się ćwiczenia pozwalające powtarzać materiał.  
Do książki dołączona jest płyta z nagraniami rodowitych Brytyjczyków w 
formacie mp3, dzięki czemu można poznać prawidłową wymowę oraz akcent. 
Dialogi nagrane są w dwóch wersjach – wolniejszej, z polskim tłumaczeniem, 
i w oryginalnym tempie. 
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Głębia 
Henning Mankell 
Czyta Leszek Filipowicz  
10 godzin 56 minut 
 
Październik 1914 roku. Pancernik „Svea” dociera do Archipelagu 
Sztokholmskiego. Na pokładzie znajduje się Lars Tobiasson-Svartman, 
inżynier marynarki wojennej, który podjął się pomiaru głębokości wód 
morskich i wyznaczenia kanału żeglugowego dla okrętów wojennych. W 
pobliżu wód, na których dokonywane są pomiary, Lars zatrzymuje się na 
niewielkiej, pozornie bezludnej wyspie Halsskär i ze zdumieniem odkrywa, 
że zamieszkuje ją młoda kobieta, Sara Fredrika. Pomimo jej dzikiej natury, 
zupełnie odmiennej od jego własnej, znajomość z wyspiarką porusza 
mężczyznę do głębi i burzy jego uporządkowane życie.  
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Początek 

Dan  Brown  
Czyta: Jacek Rozenek.  
17 godzin 22 minuty 
 
Robert Langdon, profesor Uniwersytetu Harvarda, specjalista w dziedzinie 
ikonologii religijnej i symboli, przybywa do Muzeum Guggenheima w Bilbao, 
gdzie ma dojść do ujawnienia odkrycia, które „na zawsze zmieni oblicze 
nauki”. Gospodarzem wieczoru jest Edmond Kirsch, czterdziestoletni 
miliarder i futurysta, którego oszałamiające wynalazki i śmiałe przepowiednie 
zapewniły my rozgłos na całym świecie. Kirsch, który dwadzieścia lat 
wcześniej był jednym z pierwszych studentów Langdona na Harvardzie, 
planuje ujawnić informację, która będzie stanowić odpowiedź na 
fundamentalne pytania dotyczące ludzkiej egzystencji. 
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Bajki robotów 
Stanisław Lem 
Czyta: Borys Szyc.  
5 godzin 22 minuty 
 
To jedna z najbardziej znanych publikacji Lema, po którą większość 
słuchaczy sięga jako po pierwszą z dorobku autora. W tej opowieści autor 
łączy swoje śmiałe wizje dotyczące podbijania przestrzeni kosmicznych i 
elementy baśniowe, które rzadko pojawiają się w literaturze tego typu. Wśród 
robotów można, jak wśród ludzi, znaleźć wspaniałych, wrażliwych 
bohaterów. To niezwykły świat, w którym odnajdziemy wiele znajomych 
elementów. Dobro spotyka się tu ze złem, superinteligentne maszyny potrafią 
odczuwać, a naukowa fantastyka przeplatana jest znakomitym, lemowskim 
humorem, za który cenią go i młodsi, i dojrzali odbiorcy. 
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Ballada o pewnej panience 
Szczepan Twardoch 

Czytają: Maciej Stuhr, Andrzej Mastalerz, Magdalena Cielecka, 
Adam Bauman, Leszek Filipowicz, Andrzej Hausner i inni. 
9 godzin 26 minut 
 
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych współczesnych polskich 
pisarzy przedstawia 11 swoich najważniejszych opowiadań z okresu, gdy 
tworzył najgłośniejsze powieści: Wieczny Grunwald, Morfinę, Dracha i 
Króla. Magnetyzująca wyobraźnia, przewrotne fabuły, humor – często czarny. 
Sceneria zdarzeń od Górnego Śląska przez Warszawę do alternatywnych 
rzeczywistości. Cielesność, psychiczne osaczenie, graniczne momenty, 
uczucia, którym często towarzyszy mrok. Bogactwo języka i stylu. 
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Cień wiatru 

Carlos Ruiz Zafón 
Czyta Wojciech Żołądkowicz. 
18 godzin 46 minut 
 
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 wybrać, kierując się właściwie 
jedynie intuicją, książkę swego życia. Spośród setek tysięcy tomów wybiera 
nieznaną sobie powieść ""Cień wiatru"" niejakiego Juliana Caraxa. 
Zauroczony powieścią i zafascynowany jej autorem Daniel usiłuje odnaleźć 
inne jego książki i odkryć tajemnicę pisarza. 
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Cyberiada 
Stanisław Lem 
Czyta Maciej Kowalik 
16 godzin 55 minut 
 
„Cyberiada” to znakomite połączenie opowieści o technologii i baśni, z 
których podobno się nie wyrasta, bo są emanacją ludzkich marzeń i pragnień. 
Audiobook to adaptacja cyklu opowiadań, których bohaterami są roboty. Fani 
twórczości Stanisława Lema z pewnością pamiętają Trurla i Klapaucjusza. 
Zarówno świat przedstawiony, jak i tematyka poszczególnych utworów są 
bardzo podobne do „Bajek robotów” i często wydawane razem. Do słuchaczy 
trafia tym razem kilka opowiadań, które powstały na przestrzeni kilkunastu 
lat. „Cyberiada” to opowieść, w której zawarto elementy zarówno 
fantastyczne, naukowe, jak i filozoficzne.  
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Czas Wagi 
Aleksander Sowa  
Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński.  
9 godzin 59 minut 
 
Mocny kryminał o przerażającej zbrodni, inspirowany najgłośniejszym 
porwaniem w historii III RP! W połowie 1997 roku na warszawskiej Pradze 
zostaje porwana córka milionera. Jest torturowana, gwałcona i trzymana w 
nieludzkich warunkach. Ojciec powiadamia policję, wynajmuje znanego 
detektywa i robi wszystko, aby uwolnić córkę. Po przekazaniu okupu Sara 
jednak nie wraca. Kiedy zrozpaczona rodzina informuje dziennikarzy, 
wybucha skandal. Pod presją mediów w ministerstwie zapadają pospieszne 
decyzje. Emil Stompor zostaje zmuszony do udziału w sprawie.  
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Inwigilacja 
Remigiusz Mróz  
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
13 godzin 42 minuty 
 
5. tom serii z Joanną Chyłką! Chłopak, który zaginął kilkanaście lat temu na 
wakacjach w Egipcie, odnajduje się na jednym z warszawskich osiedli. 
Posługuje się innym imieniem i nazwiskiem, i mimo że rodzice rozpoznają w 
nim syna, on sam utrzymuje, że nie ma z zaginionym nic wspólnego. 
Sytuację komplikuje fakt, że po przejściu na islam i powrocie do Polski 
mężczyzna znalazł się na celowniku służb. Gdy pojawiają się zarzuty, że 
przygotowuje zamach terrorystyczny, zwraca się o pomoc do prawniczki, 
która niegdyś zasłynęła obroną pewnego Roma. 
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Projekt Jonasz 
Adam Szustak 
Czyta autor  
2 godziny 12 minut 
 
Audiobook, który może wzbudzić w Tobie bunt i sprzeciw, zaneguje bowiem 
prawie wszystko, co do tej pory uważałeś za podstawę bycia „męskim”. 
Przyjmij zaproszenie do heroicznej walki o prawdziwą, obdartą ze 
stereotypów męskość. Posłuchaj o Jonaszu – uciekającym przed nakazami 
Boga i chowającym się pod pokładem, leniwym proroku, który okazuje się 
wskazówką do odkrycia, jaki jest pierwotny, Boży projekt mężczyzny. 
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Projekt Judyta 
Adam Szustak 
Czyta autor  
2 godziny 25 minut 
 
Mężczyzna nie jest konieczny do osiągnięcia prawdziwego szczęścia 
Brzmi interesująco? To nie pomysł feministki, ale Boga. 
Pierwotny projekt kobiety to piękna, wolna, niezależna, kompletna z tym, w 
co została wyposażona, gdy została stworzona jako osoba. Tymczasem 
dzisiejsze kobiety w poczuciu stłamszenia przez mężczyzn wymyśliły 
feminizm i inne „waleczne postawy”, które sprawiają, że zamiast spełnioną 
kobietą, stają się żeńską wersją mężczyzny. Audiobook zawiera przykłady 
kobiecej siły omawiając postać Judyty – jednej z najbardziej niezwykłych 
kobiet kart Biblii. 
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Magia sprzątania 
Marie Kondō 
Czyta Izabella Bukowska.  
5 godzin 20 minut 
 
Bałaganiarstwa się nie dziedziczy, nie jest ono także związane z brakiem 
czasu, to raczej nagromadzenie błędnych przekonań o porządkowaniu. 
 
Autorka prezentuje własną metodę – konMari - na uporządkowanie 
najbliższego otoczenia, zmianę podejścia do życia i sposobu myślenia. 
Omawia istotne decyzje, które należy podjąć, aby było to możliwe. Pokazuje, 
jak skutecznie zmienić nawyki. 
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Odroczone nadzieje 
Aneta Krasińska 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
6 godzin 40 minut 
 
Aldona ma poczucie przegranej. Odrzucona przed laty przez rodzinę, 
zawiedziona przez mężczyznę, którego pokochała, postanawia skupić się na 
pracy. Kariera pozwala jej zagłuszyć samotność i osiągnąć niezależność 
materialną. Kiedy dawny związek ponownie ożywa, Aldona z optymizmem 
patrzy w przyszłość. Względną stabilizację zakłócają problemy zdrowotne 
rodziców. Targana emocjami kobieta stawia na szali swoje życie zawodowe, 
potrzeby i uczucia, by sprostać karkołomnemu zadaniu, jakim jest opieka nad 
chorą na alzheimera matką. W zderzeniu z tą straszną chorobą musi 
przewartościować dotychczasowy sposób myślenia, co uruchamia lawinę 
skrajnych emocji i uświadamia jej pustkę, w jakiej się znalazła. Kobieta 
zaczyna prowadzić blog, który staje się dla niej rodzajem psychoterapii i 
rozrachunkiem z przeszłością. Na szczęście dla niej za drzwiami już czeka 
przyszłość... 

372 
 

 

Opowieści o pilocie Pirxie 

Stanisław Lem 
Czyta Maciej Kowalik 
15 godzin 32 minuty 
 
Audiobook z nagraniem powieści dla dzieci i młodzieży o jednym z 
najbardziej popularnych pilotów-kosmonautów. Pirx dorośleje wraz z 
przygodami, jakie przychodzi mu przeżywać. Musi stawić czoło różnym 
problemom, a to sprawia, że staje się dojrzalszy i mądrzejszy. Pilot musi 
bowiem dowieść wartości niedoskonałego człowieczeństwa w konfrontacji ze 
światem maszyn i maszynowego myślenia. 
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Solaris 
Stanisław Lem 
Wystąpili: Robert Więckiewicz, Magdalena Cielecka, 
Adam Woronowicz i inni 
7 godzin 56 minut 
 
 
“Solaris" to przejmująca historia kontaktu z obcą inteligencją stanowi tło dla 
rozważań o ograniczeniach naszego umysłu i specyfice ludzkiego poznania. 
Dla jednych to historia miłosna, dla innych traktat filozoficzny. Odkryj 
arcydzieło Lema na nowo! 
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Przyjaciele i rywale 
Agnieszka Krawczyk 
Czyta Zuzanna Galia. 
11 godzin 7 minut 
 
tom 2. Niech uwiodą Was czary codzienności zaklęte w magii górskiego miasteczka, 

położonego wśród lasów i pachnących kwiatami łąk.Beztroskie i pełne 

niezmąconego szczęścia dni w Zmysłowie dobiegają końca życie sióstr Niemirskich 

wkrótce bardzo się zmieni. Agata odkrywa bowiem starannie tajoną przez matkę 

tożsamość ojca swej najmłodszej siostry, Tosi. Czy będzie to początek czegoś 

nowego i dobrego, czy wręcz przeciwnie źródło poważnych kłopotów?Dodatkowo 

skomplikuje się nie tylko codzienne życie sióstr, ale i ich sprawy uczuciowe. 

Najważniejsze, że Agatę, Danielę i Tosię otaczają życzliwi ludzie. Obok przyjaciół 

pojawią się jednak rywale, a nawet wrogowie.  
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Słoneczna przystań 
Agnieszka Krawczyk 
Czyta Zuzanna Galia. 

13 godzin 4 minuty 
 
tom 3. Życie sióstr Niemirskich bardzo się skomplikowało – w miasteczku 
pojawił się ktoś, kto może zniszczyć mozolnie budowane szczęście. 
W dodatku rodzinnemu domowi zagraża niebezpieczeństwo – wielka 
turystyczna inwestycja, która ma powstać w pobliżu. Agatę, Danielę i Tosię 
czekają przełomowe decyzje. Czy postąpią właściwie? Czy czary 
codzienności zadziałają? Kto ostatecznie okaże się przyjacielem, a kto 
wrogiem? Agata i Daniela muszą uporać się też z własnymi uczuciami, 
zadać sobie kilka pytań i znaleźć na nie odpowiedzi. Kocha, lubi, szanuje, 
nie chce, nie dba, żartuje…  
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Czarownica 
Camilla Läckberg 

Czyta Marcin Perchuć. 
 20 godzin 55 minut 
 
Zaginięcie czteroletniej Linnei z gospodarstwa koło Fjällbacki przypomina 
tragiczne wydarzenie sprzed trzydziestu lat. Z tego samego miejsca zginęła 
wtedy mała dziewczynka, której ciało zostało wkrótce znalezione w 
pobliskim leśnym jeziorku. Do morderstwa przyznały się dwie 
trzynastolatki, potem to odwołały, jednak sąd uznał je za winne, chociaż jako 
nieletnie nie trafiły do więzienia. Jedna z nich mieszkała potem spokojnie w 
Fjällbace. Druga wróciła po latach jako słynna hollywoodzka aktorka, aby 
zagrać w kręconym tam filmie o aktorce Ingrid Bergman. 
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Były sobie świnki trzy 

Olga Rudnicka 
Czyta Ilona Chojnowska.  
10 godzin 16 minut 
 

Bycie żoną swojego męża ma pewne zalety – pełne konto i nadmiar wolnego 
czasu. W zamian wystarczy tylko pilnować, by mąż nie zapominał, dzięki 
komu żyje pełnią szczęścia. Układ działa jak w zegarku, ale do czasu... 
Jolka, Martusia i Kama pewnego dnia odkrywają, że w metryce lat im 
przybywa, nie ubywa, pojawiają się kurze łapki, dodatkowe kilogramy, a w 
życiu ich mężów inne kobiety. Przyjaciółki postanawiają zmienić swój stan 
cywilny, zanim zrobią to ich mężowie. Tylko te nieszczęsne intercyzy... W 
tej sytuacji można zrobić tylko jedno. Zostać bogatą wdową. Żeby to tylko 
było takie proste... 
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Jak zawsze 
Zygmunt Miłoszewski 

Czyta Kazimierz Kaczor.  
17godzin12minut 

 

Tragikomedia o miłości i Polsce.Jest styczniowy dzień 2013 roku, Grażyna i 
Ludwik świętują wyjątkową rocznicę. Pięćdziesiąt lat mija dokładnie od dnia, 
kiedy pierwszy raz poszli ze sobą do łóżka. On ma 84 lata, ona 79..Następnego 
ranka, ku swemu wielkiemu zaskoczeniu budzą się w swoich młodych ciałach. 
Mając świadomość tego, że jeszcze wczoraj byli sędziwymi dość staruszkami. 
I szybko orientują się, że są znowu w roku 1963, on ma 34 lata, ona 29, całe 
życie przed nimi. 
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Kobieta w oknie 

A. J. Finn 
Czyta Ewa Abart. 

11godzin38minut 
 
Anna Fox straciła wszystko: szczęśliwą rodzinę, pracę oraz zdrowie. Od 
miesięcy nie postawiła stopy za progiem domu. Całe dnie spędza w Internecie, 
przed telewizorem lub szpiegując sąsiadów za pomocą aparatu 
fotograficznego. Pozbawiona własnego życia coraz bardziej zaczyna 
przeżywać cudze… Najwięcej uwagi poświęca Russellom, rodzinie nowej w 
tej okolicy i tak podobnej do tej, którą jeszcze niedawno sama miała. Jednak 
pewnej nocy widzi coś, czego nie powinna oglądać. Jej świat się rozpada, a na 
jaw wychodzą szokujące sekrety.  
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Labirynt duchów 
Carlos Ruiz Zafón 
Czyta Filip Kosior. 

30 godzin 18 minut 
 
Barcelona, lata pięćdziesiąte ubiegłego stulecia, mroczne dni reżimu 
generała Franco. Alicja Gris jest piękną, inteligentną i pozbawioną 
skrupułów agentką. Pewnego dnia otrzymuje zlecenie z najwyższych sfer 
władzy. Sprawa jest ściśle tajna i dotyczy tajemniczego zniknięcia ministra 
kultury Mauricia Vallsa. Wydaje się, że może mieć to związek z 
przeszłością, kiedy Valls był dyrektorem budzącego grozę więzienia 
Montjuic. Alicja, wraz z przydzielonym do tego dochodzenia, kapitanem 
policji ma kilka dni na odnalezienie ministra. W trakcie poszukiwań w jej 
ręce trafia należący do Vallsa siódmy tom serii "Labirynt duchów".  
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Utopce 
Katarzyna Puzyńska 
Czyta Laura Breszka.  

15 godzin 17 minut 
 
„Utopce” to piąty tom sagi kryminalnej o policjantach z Lipowa. Historie te 
łączą w sobie elementy klasycznego kryminału i powieści obyczajowej z 
rozbudowanym wątkiem psychologicznym osadzonym w szerokim 
kontekście społeczno-obyczajowym. Książki cenione są za unikalny styl 
narracji, trzymającą w napięciu fabułę i dopracowane portrety 
psychologiczne bohaterów. 
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Emancypantki 
Bolesław Prus 
Czyta Ilona Chojnowska.  

36godzin21minut 
 
Epicka opowieść o kobietach poszukujących swojej tożsamości w czasach 
narodzin emancypacji. Prus przestawia bardzo zróżnicowaną galerię postaci 
kobiecych, z których każda inaczej postrzega swoją rolę w świecie. 
Madzia pracuje na pensji pani Latter – kobiety samodzielnie walczącej o swój 
byt, a jednocześnie żyjącej pod tyranią własnych dzieci, w tym pięknej 
Helenki. 
Poznajemy też damy klasowe, ciężko pracujące na swe utrzymanie, którym 
jednak świat zabrania wszelkiej swobody. Oraz wielkie i mniej wielkie damy 
przysyłające na pensję swoje córki. 
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Labirynt duchów 
Jacek Dehnel 
Czytają: Leszek Filipowicz, Roch Siemianowski, Janusz Zadura. 
7godzin59minut 
 
Najnowsza powieść Jacka Dehnela, jednego z najgłośniejszych pisarzy 
młodego pokolenia, to przejmująca opowieść o życiu w cieniu geniusza. O 
niszczącej presji, jaką na syna wywiera potężny i despotyczny ojciec.  
Francisco Goya na początku XIX wieku jest u szczytu sławy i u progu starości. 
Maluje dużo dla dworu królewskiego, ale zlecenia spływają z całej Hiszpanii. 
Czas dzieli między pracę, polowania i podboje miłosne. Nie gnuśnieje nawet, 
gdy po ciężkiej chorobie traci słuch. Tylko syn Javier nie całkiem mu się udał: 
ślęczy nad książkami, nie garnie się do farb. Jednak Francisco nie rezygnuje, 
chce ukształtować Javiera na swój obraz i podobieństwo.  
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13 minut 
Sarah Pinborough  
Czyta Marcin Popczyński. 
9 godzin 49 minut 
 
Nie pamiętam, jak trafiłam do lodowatej rzeki, ale wiem jedno: to nie był 
wypadek. Podobno przyjaciół trzeba mieć blisko siebie, a wrogów jeszcze 
bliżej, ale czasem trudno ich rozróżnić. Moje przyjaciółki mnie kochają. 
Wiem to. Co nie znaczy, że nie chciały mnie zabić. "13 minut" to wciągający 
thriller o ludzkich tajemnicach, lękach, manipulacji i potędze prawdy. 
Podważa to wszystko, co myślimy o swoich relacjach z innymi i budzi 
wątpliwości, czy naprawdę znamy naszych bliskich… 
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Dom czwarty 
Katarzyna Puzyńska 
Czyta Laura Breszka.  
13godzin8minut 
 
„Dom czwarty” to siódmy tom sagi kryminalnej o policjantach z Lipowa. 
Opowieści o Lipowie łączą w sobie elementy klasycznego kryminału i 
powieści obyczajowej z rozbudowanym wątkiem psychologicznym. Była 
komisarz Klementyna Kopp po czterdziestu latach wraca w rodzinne strony. 
Na prośbę matki ma przyjrzeć się sprawie pewnego morderstwa. W drodze do 
Złocin znika jednak bez śladu. Mieszkańcy zgodnie twierdzą, że nigdy nie 
dotarła do miasteczka, ale aspirant Daniel Podgórski odkrywa, że musiało być 
inaczej. Dlaczego wszyscy kłamią? Co stało się z Klementyną? 
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Komisarz 
Paulina Świst 
Czyta Laura Breszka.  
7godzin8minut 
 
Zuzanna Kadziewicz żyje jak pod kloszem. Kochający ojciec-biznesmen 
trzyma nad ukochaną jedynaczką parasol finansowy. Zuzanna pracuje jako 
pedagog z pasji, nie dla chleba. Uwielbia pomagać dzieciom. W jej 
odrealnionym świecie pewnego dnia pojawia się mężczyzna… 
Radosław jest wykształcony, męski, przystojny, dobrze wychowany, 
zamożny. Potrafi się znaleźć w teatrze, cierpliwie doradzać w butikach. W 
dodatku, po pięciu tygodniach znajomości, wyjaśnia się, że jest gentelmanem 
w łóżku. Prawdziwy ideał. Niestety, wyśniony mężczyzna okazuje się 
policjantem. Komisarz Radosław Wyrwa – fachowiec od działań „pod 
przykrywką”. 
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Łaskun 
Katarzyna Puzyńska 
Czyta Laura Breszka.  
20 godzin 9 minut 
 
Szósty tom sagi kryminalnej o policjantach z Lipowa. 
W domu pewnego bezrobotnego sędziego policja odkrywa makabryczną 
inscenizację. Sprawca stworzył postać składającą się z rozczłonkowanych 
zwłok prawnika i nieznanej kobiety. Wkrótce okazuje się, że na miejscu 
zbrodni znajduje się dowód obciążający aspiranta Daniela Podgórskiego. 
Odkrycie tożsamości drugiej ofiary tylko pogarsza sytuację policjanta. 
Czyżby to Daniel był mordercą? A może to ktoś z komendy chce go wrobić 
w podwójne zabójstwo? Ale skoro Podgórski jest niewinny, to dlaczego 
ucieka? 
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Mroczniej 
E. L. James 
Czyta Mikołaj Krawczyk. 
19 godzin 33 minuty 
 
Ich gorący i zmysłowy romans zakończył się złamanym sercem i 
wzajemnymi pretensjami, ale Christian Gray nie może uwolnić się od 
Anastazji Steele, która uparcie tkwi w jego umyśle, krwi. Zdeterminowany 
by ją odzyskać, próbuje stłumić najmroczniejsze pragnienia i potrzebę pełnej 
kontroli oraz kochać Anę, ale już na jej warunkach. 
Ale koszmary dzieciństwa wciąż nie dają mu spokoju, a cyniczny szef Any, 
Jack Hyde, wyraźnie chce ją mieć tylko dla siebie. Czy powiernik Christiana 
i terapeuta, dr Flynn, pomoże mu zmierzyć się z demonami?  
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Na skraju załamania 
B. A. Paris 
Czyta Ewa Abart. 
8godzin53minuty 
 
Deszczowa noc, głuche telefony i to okropne poczucie winy… 
Wszystko zaczęło się tamtej nocy w lesie. Cass Anderson nie sprawdziła, czy 
samotna kobieta siedząca w samochodzie zaparkowanym na odludziu nie 
potrzebuje pomocy. A teraz okazało się, że kobieta została zamordowana. Od 
tamtej pory Cass nie może się pozbierać. Nękana wyrzutami sumienia i 
głuchymi telefonami, zaczyna popadać w obłęd. Coraz częściej nie może 
sobie przypomnieć, czy zażyła lekarstwa, jaki jest kod do alarmu i czy leżący 
na blacie nóż nie był pokryty krwią… A skoro nie może zaufać sobie, to czy 
może ufać komukolwiek? 
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Prokurator 
Paulina Świst 
Czyta Laura Breszka i Mateusz Król.  
7 godzin 35 minut 
 
Trzydziestoletnia, niezwykle atrakcyjna Kinga Błońska jest szczęśliwą 
kobietą. To znaczy była. Od wielu lat dzieliła życie z tym samym mężczyzną 
a zawodowo, jako błyskotliwa adwokatka, odnosiła sukcesy na sali sądowej. 
Teraz jednak fortuna przestała jej sprzyjać: nie dość, że przyłapała męża na 
zdradzie, to musiała również podjąć się prowadzenia sprawy groźnego 
bandyty „Szarego”. Co gorsza, „Szary” jest jej przyrodnim bratem, z którym 
od dawna nie miała – i nie chciała mieć – nic do czynienia. 
 

391 

 

 

W domu 
Harlan Coben 
Czyta Filip Kosior. 
9 godzin 38 minut 
 
Dwaj sześcioletni chłopcy zostali uprowadzeni z domu w biały dzień. 
Zuchwałe porwanie wstrząsnęło zamożną okolicą. Przez dziesięć lat nie było 
po nich śladu, a teraz wreszcie jest szansa na szczęśliwe zakończenie. Jeden 
z nich odnajduje się w Londynie, w dziwnych okolicznościach. I ma kłopoty. 
Myron Bolitar na prośbę przyjaciela, Wina Lockwooda, wkracza do akcji, 
aby odnaleźć drugiego chłopca. Mnożą się pytania. Co się z nim stało? Co 
pamięta odnaleziony? I czy można mu ufać? Wydaje się, że śledztwo 
zmierza ku końcowi. Ale to dopiero początek… 
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Coaching 
Kenneth H. Blanchard 
Czyta Robert Michalak. 
5 godzin 25 minut 
 
Filozofię przedstawioną w książce można sprowadzić do prostego skrótu, 
odwołującego się do najważniejszych zasad skutecznego przywództwa: 
C – conviction-driven, czyli wierność przekonaniom Nigdy nie rezygnuj ze 
swoich przekonań!  
O – overlearning, czyli nieustanne uczenie się Ćwicz aż do osiągnięcia 
doskonałości!  
A – audible-ready, czyli reagowanie na zmiany sytuacji Zmieniaj plan, jeśli 
sytuacja tego wymaga!  
C – consistency, czyli konsekwencja w działaniu Reaguj w sposób 
przewidywalny!  
H – honesty-based, czyli uczciwość Zamieniaj słowa w czyny!        
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Noc 
Bernard Minier  
Czyta Piotr Grabowski. 
17 godzin 1 minuta 
 
4. część bestsellerowego cyklu! Wyczekiwany powrót komendanta Servaza i 
jego przerażające starcie z Hirtmannem. Kirsten Nigaard, inspektor 
norweskiej policji, prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa kobiety 
zatrudnionej na platformie wiertniczej na Morzu Północnym. Na zbiórce 
personelu brakuje jednego mężczyzny. W jego kabinie Kirsten trafia na plik 
zdjęć. Kilka dni później odwiedza Martina Servaza w jego biurze w Tuluzie. 
Nieobecny pracownik nazywa się Julian Hirtmann, tak samo jak nieuchwytny 
psychopatyczny morderca, którego komendant ściga od kilku lat. Ku swemu 
zaskoczeniu na zdjęciach Servaz rozpoznaje siebie.  
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Ben Hur 
Lewis Wallace 
Czyta Marian Florek.  
15 godzin 7 minut 
 
Kupiec z Jerozolimy, żydowski książę który spotyka na swojej drodze Jezusa 
Bogaty młodzieniec pochodzący z żydowskiej arystokracji, zdradzony przez 
przyjaciela zostaje surowo skazany za przypadkowe zdarzenie. Juda Ben Hur 
ma do śmierci spędzić czas na galerach... Porywająca akcja, wzruszające 
sceny, duchowa przemiana arystokraty, fascynujące wydarzenia. 
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Kamienie na szaniec 
Aleksander Kamiński  
Czyta Jerzy Zelnik. 
5 godzin 48 minut 
 
Wiosna, pora rodzenia się nowego życia to symboliczny moment, w którym 
zaczynają się Kamienie na szaniec. Alek, Zośka, Rudy i ich przyjaciele są 
wówczas młodymi ludźmi, pełnymi aspiracji, rodzącymi się wraz z przyrodą 
do dorosłości, do nowego życia. Snują plany na przyszłość, marzą. Wiosna 
przechodzi w lato, a lato w jesień - równie symboliczny czas powolnego 
umierania. Jesień ich życia zaczyna się we wrześniu 1939 roku. Jedną z 
najbardziej przerażających i fascynujących zarazem cech oblicza świata jest 
jego nieprzewidywalność. 
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Oskarżenie 
Remigiusz Mróz  
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
13 godzin 29 minut 
 
6. tom serii z Joanną Chyłką! Od serii brutalnych morderstw pod Warszawą 
minęły cztery lata. Sprawcę ujęto, skazano, a potem osadzono w więzieniu. 
Dowody wskazujące na dawną legendę „Solidarności” były nie do 
podważenia. Mimo to pewnego dnia mecenas Joanna Chyłka otrzymuje list 
od żony skazańca, w którym kobieta twierdzi, że odkryła nowe dowody na 
niewinność męża. Prawniczka przypuszcza, że to jedna z wielu spraw, którym 
nie warto poświęcać uwagi… Przynajmniej do czasu, aż kobieta ginie, a 
materiał DNA jednej z ofiar zabójcy zostaje odnaleziony w innym miejscu 
przestępstwa. W dodatku wszystko wydaje się w jakiś sposób związane z 
Kordianem Oryńskim… 
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7 nawyków skutecznego działania 
Stephen R. Covey 
Czyta Ireneusz Załóg. 
12 godzin 29 minut 
 
Skuteczne działanie nie jest trudne – przekonuje Stephen R. Covey – autor, 
który od lat tworzy niezwykłe poradniki. Kluczem do wszystkiego jest 
konsekwencja i wyrobienie nawyków, które pomogą nam nie tylko w życiu 
osobistym, ale również zawodowym. Wiąże się to bezpośrednio z organizacją 
czasu, motywacją i twórczym działaniem. 
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8. nawyk 
Stephen R. Covey 
Czyta Ireneusz Załóg. 
15 godzin 54 minuty 
 
Bądź skuteczny. Zawsze. W każdej sytuacji. Jak to zrobić? Zawarte na 
audiobooku porady odzwierciedlają kompletną strukturę uniwersalnych i 
ponadczasowych zasad rządzących charakterem, a także skutecznością 
ludzkich działań. Jednakże po kilku latach autor obserwując zachodzące w 
świecie zmiany, dostrzegł umiejętność wykorzystania mocy, jaka drzemie w 
trzecim wymiarze siedmiu nawyków. Wzniesienie się na wyżyny ludzkiego 
geniuszu i motywacji – tego, co moglibyśmy nazwać głosem – wymaga 
nowego sposobu myślenia, nowego wachlarza umiejętności, nowego zestawu 
narzędzi – słowem, nowego nawyku. 
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Przywództwo skoncentrowane na zasadach 
Stephen R. Covey 
Czyta Ireneusz Załóg. 
12 godzin 2 minuty 
 
Teorii dotyczących wychowania, zarządzania, prowadzenia zdrowego trybu 
życia jest mnóstwo. Część nawet sprawdza się w praktyce, a ludzie wcielający 
je w życie osiągają zamierzone cele. Co jest tajemnicą sukcesu? 
Konsekwencja. Stosowanie się do zasad. Nie jest to oczywiście tożsame z 
ciągłą kontrolą i wymaganiem raportowania każdego kroku. 
Najważniejsze, aby zasady, do których chcemy się stosować były jasne, aby 
znali je i rozumieli nasi współpracownicy. Tylko tak – przekonuje Stephen R. 
Covey w swojej najnowszej publikacji „Przywództwo skoncentrowane na 
zasadach”, która teraz dostępna jest również w wersji audio. 

400 
 

 

Wojna i pokój  
Lew Nikołajewicz Tołstoj  
Czyta Marcin Popczyński. 
55 godzin 41 minuty 
 
Wspaniała epicka opowieść, arcydzieło literatury światowej 
Wielowątkowa narodowa epopeja przedstawiająca Rosję w początkach XIX 
wieku, czasach wojen napoleońskich. Tołstoj tworzy niezwykle sugestywne 
portrety psychologiczne swoich bohaterów - przedstawicieli 
arystokratycznych rodzin Bołkońskich (książę Mikołaj, Andrzej, Liza, Maria) 
i Rostowów (hrabia Ilia, hrabina Natasza, dzieci: Wiera, Mikołaj, Natasza, 
Pietia i Sonia). Akcja utworu rozpoczyna się w momencie pojawienia się w 
Petersburgu głównego bohatera powieści – Pierre'a Bezuchowa, nieślubnego 
syna jednego z rosyjskich arystokratów.  
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Narodziny gniewu 
Joanna Jax 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
15 godzin 10 minut 
 
Pierwsza część nowego cyklu powieściowego Joanny Jax – autorki sagi o 
rodzinie von Becków. Julian Chełmicki i Emil Lewin są przyrodnimi braćmi, 
ale oprócz wspólnego ojca dzieli ich wszystko – pozycja społeczna, stopień 
zamożności, wyznawane wartości. Dzień, w którym dwaj młodzi chłopcy 
dowiadują się o swoim istnieniu, diametralnie zmienia ich życie, kładzie się 
cieniem na ich losie i wpływa na przyszłe pokolenia. Bracia muszą zmierzyć 
się z rzeczywistością, wzajemną niechęcią i trudną historią swojego kraju. Na 
drodze Juliana i Emila stanie także miłość i namiętność. Czy uczucie pozwoli 
zapomnieć o zadrze w sercu i zemście, czy wyzwoli kolejne demony? 
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Otchłań nienawiści 
Joanna Jax 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
14 godzin 48 minut 
 
Dalsze losy czwórki bohaterów znanych słuchaczom z ''Narodzin gniewu''. 
Końcowa faza II wojny światowej to świat, w którym próbuje się odnaleźć nie 
tylko wspomniana grupa, ale de facto większość ludzi na świecie. W obliczu 
nazistowskiego terroru ludzkie życie ma małą wartość. Tutaj pewne jest tylko 
to, że nic pewne nie jest. Czy w obliczu takiej rzeczywistości uda się zachować 
takie wartości jak miłość i przyjaźń? Jak daleko trzeba rozszerzyć swoją 
moralność? Wartka akcja, zdrada, miłość, wrogie działania hitlerowców... Jak 
w takich okolicznościach ma się zachować pojedynczy człowiek?  
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Rzeka tęsknoty 
Joanna Jax 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
15 godzin 50 minut 
 
Kolejne lata wojny odzierają mieszkańców Europy ze złudzeń na rychłe jej 
zakończenie. Nie tylko na terenie Polski ludzie stykają się z okrucieństwem, 
także wycieńczająca wojna na wschodzie odkrywa barbarzyńskie praktyki, 
gdzie pojęcie człowieczeństwa zostaje zdewaluowane i ludzkie życie wydaje 
się nie mieć wartości. Los rozdziela czwórkę bohaterów i stawia przed nimi 
kolejne wyzwania, a brzemię wojny odciska na nich głębokie piętno. Czy uda 
im się pokonać piętrzące się przeszkody? Czy miłość i przyjaźń wygrają z 
nienawiścią i egoizmem, gdy ludzkie ścieżki wyznacza historia? Kiedy 
biografie naznaczone są bólem i krwią, każdy stara się ocalić to co jeszcze 
dobrego tli się w człowieku. 
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Morze kłamstwa 
Joanna Jax 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
15 godzin 14 minut 
 
Czwarty tom cyklu „Zemsta i przebaczenie”. Sytuacja polityczna na świecie 
zaczyna przybierać niespodziewany dla III Rzeszy obrót. Państwa 
sprzymierzone oraz Związek Radziecki powoli ujarzmiają niezwyciężone 
dotychczas Niemcy. W Polakach budzi się nadzieja, jednak niektórzy patrzą z 
niepokojem na poczynania Stalina. Nadchodzi czas powstania 
warszawskiego, zdobycia Berlina przez Armię Czerwoną i dramatycznych dla 
Polski konferencji w Teheranie i Jałcie. Bohaterowie kolejny raz stają przed 
trudnymi wyborami, a ich siłą napędową są miłość i przyjaźń. Czy uda się 
pozostać wiernymi wyznawanym dotychczas wartościom, czy też kolejny raz 
zwycięży egoizm i chęć chronienia życia za wszelką cenę?  
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Morze kłamstwa 
Augustyn 
Czyta Jakub Kornacki. 
15 godzin  
 
Wyznania św. Augustyna to dzieło liczące ponad 1500 lat. Jest ono 

niezwykłym opisem działania Boga w życiu człowieka, które 

doprowadziło do nawrócenia autora. 

Świadectwo, jakie składa publicznie biskup z Hippony, ukazuje walkę 
duchową, która tak bardzo jest obecna w poszukiwaniu woli Bożej w 
codziennym życiu. 
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Warto podążać za marzeniami 
Marek Kamiński  
Czyta Marek Kamiński. 
9 godzin 31 minut 
 
Warto podążać za marzeniami. Moja podróż przez życie to niezwykłe 
świadectwo wypraw Marka Kamińskiego na krańce świata dosłownie i w 
przenośni. Autor przedstawia swój dziecięcy rejs do Danii i Maroka, 
młodzieńczą podróż po Europie, na Spitsbergen, Grenlandię, biegun północny 
i południowy, Kilimandżaro, Atlantyk, Pustynię Gibsona w Australii, 
absolutnie wyjątkowy wyjazd z niepełnosprawnym Jaśkiem Melą na bieguny 
Ziemi, „Z Polą przez Polskę” i zimowy spływ Wisłą. Miłość, wiara i nadzieja, 
wzloty i upadki, determinacja, siła i słabość człowieka w sytuacjach 
ekstremalnych – o tym pisze. I jak niemożliwe staje się możliwe. 
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Cyganka 
Agata Christie  
Występują: Krzysztof Gosztyła, Andrzej Ferenc, Krzysztof 
Kołbasiuk, Joanna Sobieska. 
39 minut 
 
Słuchowisko przygotowane na podstawie opowiadania o tym samym tytule 

408 

 

 

Dziennik Bridget Jones 
Helen Fielding  
Czyta: Dorota Segda.  
4 godziny 23 minuty 
 
Książka niezwykle zabawna fenomenalna satyra na stosunki międzyludzkie 
we współczesnych miastach. Ta niesłychanie wciągająca lektura bezbłędnie 
pokazuje niedole niezamężnej kobiety. Kapitalny obraz życia niezamężnej 
dziewczyny w latach dziewięćdziesiątych ... Czyta się jak skrzyżowanie Anity 
Loos z Jane Austen i każda kobieta która kiedykolwiek miała posadę faceta a 
przede wszystkim matkę będzie umierać ze śmiechu. 
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Pierwsza lepsza 
Aleksander Fredro 
Występują: Danuta Stenka, Sylwia Gliwa, Ewa Konstancja 
Bułhak, Zbigniew Zamachowski, Wojciech Wysocki.  
29 minut 

 
Bohater komedii "Pierwsza lepsza, czyli nauka zbawienna", Alfred, człowiek 
w świecie bywały, pragnie się ożenić. Roztkliwia się nad przymiotami pięknej 
Julii, z która jest po słowie, ale wciąż nie jest pewien, czy rzeczywiście 
powinien ją poślubić - wszak Julia jest wdową i może nadal myśli o 
nieżyjącym pierwszym mężu. Postanawia zdać się na los i ożenić z pierwszą 
lepszą panną, którą spotka w miejskim ogrodzie. 
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Rękopis znaleziony w Saragossie 
Jan Potocki 
Czyta: Roch Siemianowski. 
28 godzin 25 minut 

 
Rękopis znaleziony w Saragossie, to powieść łotrzykowska Jana Potockiego 
z przełomu XVIII i XIX wieku utrzymana w konwencji awanturniczego 
romansu przedstawiającego losy osiemnastoletniego kapitana z gwardii króla 
XVIII-wiecznej Hiszpanii. 
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Straszny dziadunio 
Maria Rodziewiczówna 
Czyta Ryszard Nadrowski.  
5 godzin 35 minut 

 
Akcja toczy się pod koniec XIX wieku. Polikarp Białopiotrowicz, właściciel 
rozległego majątku Tepieniec, czyli straszny dziadunio, rządzi niepodzielnie. 
Ma dwóch wnuków miedzy których dzieli swoje uczucie. Większą słabość ma 
do Alberta, któremu pozwala prowadzić rozrzutny tryb życia, zaś w stosunku 
do drugiego jest niemiłosiernie wymagający. Hieronim, jako człowiek 
szlachetny i prawy, stara się nie zadzierać z dziaduniem, zdobywa 
wykształcenie, dobrą pracę i poważanie kosztem zdrowia i obniżającego się 
poziomu życia. Kiedy przez oszustwo Alberta zostaje oskarżony przez 
przełożonego o niezaksięgowanie weksla, załamuje się i postanawia popełnić 
samobójstwo. 
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Zew skrzydeł 
Agata Christie  
Występują Marian Opania, Krzysztof Gosztyła, Andrzej Ferenc, 
Krzysztof Kołbasiuk, Marek Bargiełowski. 
40 minut 

 
Słuchowisko przygotowane na podstawie opowiadania o tym samym tytule 
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Biografie ulic 
Jacek Leociak  
Czytają: Michał Sieczkowski oraz Jacek Leoniak i Marek 
Bieńczyk. 
 
Sienna, Krochmalna, Chłodna, Leszno, Nalewki, Nowolipie, Nowolipki, 
Karmelicka, Smocza, Miła, Niska, Stawki – dwanaście warszawskich ulic, 
tętniących życiem, niegdyś miejsce pracy i zamieszkania warszawskich 
Żydów, których kultura i obyczaje nadawały tej części miasta swoisty, 
odrębny charakter. W dwunastu obszernych esejach Jacek Leociak tworzy 
historyczny portret dzielnicy północnej, opowiadając jej dzieje poprzez losy 
ludzi. Przywołuje wielowiekową historię ulic od czasów najwcześniejszych, 
przez kolejne stulecia, okres międzywojenny, czas getta i Zagłady aż po dzień 
dzisiejszy. Tak powstaje pełna „biografii” ulic – autorski przewodnik po 
dawnej dzielnicy żydowskiej. 
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Zbrodnie z namiętności 
Sławomir Koper 
Czyta Marcin Popczyński. 
7 godzin 5 minut 

Bohaterami najnowszej książki Sławomira Kopra są ludzie, którzy za miłość 
i namiętność zapłacili najwyższą cenę, ginąc z ręki zazdrosnych lub 
porzuconych partnerów czy rywali. Aktorka warszawskich teatrów Maria 
Wisnowska, pisarka i muza artystów Dagny Przybyszewska, tancerka Iga 
Korczyńska, hrabina Zyta Woroniecka. Każdy przypadek był inny, każdy 
jednak — dramatyczny i poruszający. Szczególnie przejmująca jest 
najbardziej współczesna z tych opowieści — historia śmierci uwielbianego 
przez publiczność piosenkarza Andrzeja Zauchy, zrekonstruowana na 
podstawie niepublikowanych dotychczas akt sądowych z procesu jego 
zabójcy. Autor znakomicie przedstawia sylwetki bohaterów i wnika w 
motywy zbrodni, ukazując ją na fascynującym tle epoki. 
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Macbeth 
Jo Nesbø 
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
21 godzin 47 minut 

Lata70., skorumpowane miasto pełne przestępców. Macbeth, jeden z niewielu 
nieprzekupnych policjantów, jest dowódcą jednostki specjalnej. Po 
niebezpiecznej akcji przeciwko handlarzom narkotyków zaczyna piąć się po 
szczeblach kariery. Wspiera go Lady, piękna i wpływowa właścicielka 
kasyna. Mężczyzna w młodości sam zmagał się z problemem narkotykowym, 
ale uzależnienie od władzy okazuje się znacznie bardziej niebezpieczne… 

416 

 

 

Moje życie i wynalazki 
Nikola Tesla 
Czyta: Tomasz Kućma.  
3 godziny 8 minut  

Genialny Serb był współautorem projektu budowy słynnej elektrowni na 
wodospadzie Niagara, a metody pozyskiwania energii poprzez spalanie węgla 
i ropy już 100 lat temu ochrzcił mianem “barbarzyńskich” i w pełni pojmował 
ich ograniczenia. Jakżeby się rozczarował, widząc współczesny świat, który 
nadal w tak wielkim stopniu korzysta z niszczących środowisko, brudnych 
paliw kopalnych.  
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Opowiadania bizarne 
Olga Tokarczuk 
Czytają: Kamila Kuboth-Schuchardt, Wiktor 
Zborowski, Mariusz Bonaszewski, Kamilla Baar-
Kochańska, Maciej Kowalik, Robert Jarociński, Danuta 
Stenka, Magdalena Cielecka, Filip Kosior oraz Olga 
Tokarczuk.  
6 godzin 43 minuty 

Zaskakujące i nieprzewidywalne opowiadania, dzięki którym inaczej 
spojrzymy na otaczającą nas rzeczywistość. Dziesięć opowiadań. Każde z 
nich toczy się w innej przestrzeni. Wołyń w epoce potopu szwedzkiego, 
współczesna Szwajcaria, odległa Azja i miejsca wyimaginowane. 
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Szarlatani 
Robin Cook 
Czyta Bartosz Głogowski. 
13 godzin 46 minut 

Noah Rothauser jest rezydentem w Boston Memorial Hospital. Szpital słynie 
z nowoczesnego wyposażenia, w tym „hybrydowych sal operacyjnych 
przyszłości”, które wydają się istnym dobrodziejstwem - do czasu, aż w jednej 
z nich umiera pacjent. Noah obwinia światowej sławy chirurga, doktora 
Williama Masona, który nie potraktował operacji z należytą uwagą, a 
następnie sfałszował zapis w karcie pacjenta. 
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Czarne narcyzy 
Katarzyna Puzyńska 
Czyta Laura Breszka.  
14 godzin 48 minut 

"Czarne narcyzy" to ósmy tom sagi kryminalnej o policjantach z Lipowa. 
Opowieści o Lipowie łączą w sobie elementy klasycznego kryminału i 
powieści obyczajowej z rozbudowanym wątkiem psychologicznym. 
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Testament 
Remigiusz Mróz  
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
12 godzin 54 minuty 

7. tom serii z Joanną Chyłką! Znany warszawski ginekolog niespodziewanie 
otrzymuje ogromny spadek od jednej ze swoich pacjentek, choć przyjął ją w 
gabinecie tylko raz. W skład masy spadkowej wchodzi zapuszczona 
nieruchomość, która lata temu po reprywatyzacji stała się własnością kobiety. 
Kiedy lekarz jedzie na miejsce, czeka go kolejne zaskoczenie – odnajduje 
zwłoki w stanie zaawansowanego rozkładu. 
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Metro 2033-2034-2035 
Dmitrij Alekseevič Gluhovskij 
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  

W wyniku konfliktu atomowego świat uległ zagładzie. Ocaleli tylko nieliczni, 
chroniący się w moskiewskim metrze, które dzięki unikalnej konstrukcji stało 
się najprawdopodobniej ostatnim przyczółkiem ludzkości. Na mrocznych 
stacjach, rozświetlanych światłami awaryjnymi i blaskiem ognisk, ludzie ci 
próbują wieść życie zbliżone do tego sprzed katastrofy. Tworzą mikropaństwa 
spajane ideologią, religią czy po prostu ochroną filtrów wodnych. Zawierają 
sojusze, toczą wojny. Artem, młody mężczyzna z WOGN-u, otrzymuje 
zadanie: musi przedostać się do legendarnej stacji Polis, serca moskiewskiego 
metra, aby przekazać ostrzeżenie o nowym niebezpieczeństwie. Od 
powodzenia jego misji zależy przyszłość nie tylko peryferyjnej stacji, ale być 
może całej ocalałej w metrze ludzkości. 
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Opowieść podręcznej 
Margaret Atwood 

Czyta Magdalena Cielecka. 
 11 godzin 

Wstrząsająca antyutopia o piekle kobiet. Świat jak z najgorszego koszmaru, 
gdzie reżim i ortodoksja są jedynym prawem. Freda jest Podręczną w 
Republice Gilead. Może opuszczać dom swojego Komendanta i jego Żony 
tylko raz dziennie, aby pójść na targ, gdzie wszystkie napisy zostały 
zastąpione przez obrazki, bo Podręcznym już nie wolno czytać. Co miesiąc 
musi pokornie leżeć i modlić się, aby jej zarządca ją zapłodnił, bo w czasach 
malejącego przyrostu naturalnego tylko ciężarne Podręczne mają jakąś 
wartość. 
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A ja żem jej powiedziała... 

Kasia Nosowska 
Czyta Autorka. 
 2 godziny 43 minuty 

Wydawało się, że nic już nas nie zaskoczy w internecie. I wtedy pojawiła się 
ona. Śmieszna gęba, która mówi mądrze o życiu. Prosto, zwięźle, szczerze i 
bez owijania w bawełnę. Ze zrozumieniem, bez pouczania. Mówi o show-
biznesie, celebrytach, współczesnych snobizmach, fobiach i modach. Tylko 
kilka zdań, a jest w tym ciepło, doświadczenie i życiowa mądrość. 
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Bigos w papilotach 
Maria Biłas-Najmrodzka 
Czytają: Ewa Abart, Joanna Gajór. 
3 godziny 10 minut 

Stanowi część 1, część 2 pt.: Żaba w papilotach ; część 3 pt.: Romans w 
papilotach. Sposób na życie, gdy się jest kobietą 50+ 
Tylko pogoda ducha i poczucie humoru mogą sobie poradzić z kłopotami z 
pamięcią, nadkwasotą, siwymi włosami i chorobą psa. Jeśli do tego dojdzie 
dużo wolnego czasu i wspomnienia, to znakomity pretekst do napisania 
książki. Po wysłuchaniu "Bigosu w papilotach" chce się po prostu żyć pełnią 
życia i PESEL, który, chcąc nie chcąc, mamy w dowodzie, nie ma na to 
żadnego wpływu. 
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Córki Wawelu 
Anna Brzezińska 
Czyta Weronika Nockowska.  
27 godzin 28 minut 

Polska Jagiellonów oczami kobiet. Regina jest prostą chłopką, dla której 
Kraków to obietnica lepszego bytu i zarobku. Dziewczyna zostaje przyjęta na 
służbę do mistrza Bartłomieja, uznanego słodownika, który, jak szybko się 
okazuje, oczekuje od niej oddania i posłuszeństwa nie tylko w kuchni… 
Wkrótce na świat przychodzi „potworek” – Regina nie umie myśleć inaczej o 
swojej córce karlicy. A jednak to właśnie Dosia trafia na królewski dwór. To 
jej oczami podglądamy codzienne życie jagiellońskich królewien: Jadwigi, 
Izabeli, Zofii, Anny i Katarzyny. 
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Czerwony pająk 
Katarzyna Bonda 
Czyta Agata Kulesza. 
24 godziny 12 minut 

Czwarta część serii z Saszą Załuską. Córka Saszy Załuskiej zostaje 
uprowadzona przez nieznanych sprawców i mimo wzmożonych wysiłków 
policji nie udaje się jej odnaleźć. Prywatne śledztwo Saszy wykazuje, że 
porwanie dziewczynki jest powiązane z zagadkowym samobójstwem byłego 
oficera wywiadu, pseudonim Dziadek, niegdyś przełożonego Załuskiej. To w 
jego posiadaniu znajdowało się archiwum kompromitujące najważniejszych 
polskich polityków. Teraz jednak dokumenty zniknęły.  
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Farba 
Wojtek Miłoszewski 
Czyta: Jakub Wieczorek. 
15 godzin 55 minut 

Kontynuacja Inwazji, bestsellerowej powieści sensacyjnej Wojtka 
Miłoszewskiego. Polska przegrywa wojnę, a Rosjanie reaktywują dawną 
potęgę, przywracając Imperium Rosyjskie. Nowe władze rozpoczynają 
powszechną rusyfikację, wprowadzając swoją administrację oraz walutę, 
starają się również kontrolować każdy obszar życia polskich obywateli. 
Kolejny raz Polacy rozpoczynają walkę z okupantem. Administracja rosyjska 
kontratakuje, coraz bardziej zacieśniając wszechobecne kontrole i dokręca 
śrubę terroru, aresztując nocami rzesze polskich mieszkańców. Wojna z 
Putinem wciąż trwa. Czy Farba zdoła ocalić Polskę? 
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Jestem żoną szejka 
Laila Shukri 
Czyta Ewa Abart. 
11 godzin 25 minut 

Laila Shukri przerywa milczenie i opowiada o swoim tajemniczym życiu. Kim 
była, zanim zaczęła pisać książki? Jak została żoną szejką? Jak dziś wygląda 
jej życie? Amerykańska firma farmaceutyczna otwiera filię w Dubaju. Isabelle 
wraz ze swoją przyjaciółką wyjeżdża na zagraniczny kontrakt. Tam bardzo 
szybko zwraca na siebie uwagę jednego z najbogatszych szejków 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który proponuje jej małżeństwo. Czy 
przestroga matki okaże się prawdziwa? Jak wygląda życie żony bogatego 
szejka? Czy istnieje granica luksusu? Opowieść o tym, jaką cenę trzeba 
zapłacić, żeby kochać, pisać i pozostać sobą w dalekim kraju i zupełnie obcej 
kulturze.  
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Kubuś Puchatek 
Alan Alexander Milne 
Czyta Janusz Gajos  
3 godziny 3 minuty 

Kultowa książka, która na lata zapada w pamięć i dla wielu osób jest jednym 
z najpiękniejszych literackich wspomnień z dzieciństwa. 
Oto audiobook na podstawie „Kubusia Puchatka” autorstwa A.A. Milne'go we 
wspaniałym tłumaczeniu Ireny Tuwim i interpretacji Janusza Gajosa. 
Poznajcie lub przypomnijcie sobie wspaniałe postaci: Prosiaczka, 
Kłapouchego, Krzysia i oczywiście Kubusia, misia, który być może ma mało 
rozumku, ale ma wielkie serce i wspaniałych przyjaciół, na których zawsze 
może liczyć i z którymi każde spotkanie to gwarancja przyjemnie spędzonego 
czasu. 
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Mój ojciec Pablo Escobar 
Sebastián Marroquín 
Czyta Marcin Popczyński. 
12 godzin 27 minut 

Aż do teraz sądziliśmy, że na temat Pabla Escobara, narkotykowego króla 
wszech czasów, powiedziano już wszystko. Jednak dotychczas wszelkie 
opowieści pochodziły z zewnątrz, nigdy z prywatnej przestrzeni jego domu. 
Ponad dwadzieścia lat po zakończeniu polowania na króla kokainy Juan Pablo 
Escobar przenosi się w przeszłość, by ukazać pełny portret swojego ojca - 
człowieka zdolnego do niewyobrażalnego okrucieństwa, ale i do 
nieskończonej miłości względem swoich bliskich. 
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Nora 
Katarzyna Puzyńska 
Czyta Laura Breszka.  
18 godzin 27 minut 

Dziewiąty tom sagi o Lipowie. 

Berenika jest zbuntowana i lubi chadzać własnymi ścieżkami. Po raz kolejny 
znika z domu. Jednak tym razem wszystko wydaje się być nie tak jak 
zazwyczaj. Co gorsza w sprawę zaangażowany jest ojciec jednego z 
policjantów. Tymczasem w odległym o kilkadziesiąt kilometrów szpitalu 
psychiatrycznym zostaje zabita pacjentka.  
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Przesilenie 
Katarzyna Berenika Miszczuk 
Czyta Anna Szawiel 
14 godzin 46 minut 

Przesilenie to ostatnia część bestsellerowego cyklu Kwiat paproci. 
Słowiańskie bóstwa, pradawne obrzędy, zazdrość i wielka miłość w tle! 
Zbliżają się Dziady i dzień, w którym Swarożyc zażąda spełnienia danej mu 
obietnicy… Po gorącym lecie, pełnym tajemniczych morderstw oraz 
dziwnych wizji, Gosia nie pogardziłaby chwilą spokoju. Nic z tego, atrakcji 
jej nie brakuje. Mieszko – choć powinien podejść do tematu dojrzale (tysiąc 
lat do czegoś zobowiązuje) – za żadne skarby nie chce uwierzyć w swoje 
ojcostwo. Przyciśnięta do muru mama wyjawia Gosi sekret rodzinnej klątwy. 
A co z tożsamością jej ojca? Tego nikt nie chce jej zdradzić. Nawet Baba Jaga 
ma przed Gosią tajemnice, a na strychu ukrywa pokój pełen świec. Jeśli chodzi 
o Swarożyca, to wcale nie jest lepszy!  
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Stulecie chirurgów 
Jürgen Thorwald 
Czyta Grzegorz Przybył.  
17 godzin 2 minuty 

Arcyciekawa historia chirurgii dziewiętnastego wieku, to nie tylko opis 
krwawych operacji, amputacji bez znieczulenia, czy niewyobrażalnego bólu 
pacjentów spowodowanego chorobą. Pod osłoną wciągającej  i dobrze 
opowiedzianych historii bohaterów audiobook jest doskonałym zapiskiem 
wydarzeń, które zmieniły ówczesną medycynę: odkrycie narkozy, 
zrozumienie znaczenia antyseptyki, czy w końcu pierwsza próba operacji 
„przenajświętszego” organu. 
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Triumf chirurgów 
Jürgen Thorwald 
Czyta Marcin Popczyński. 
12 godzin 21 minut  

„Narkoza, antyseptyka i aseptyka stworzyły mocne podwaliny dla rozwoju 
chirurgii. Z chwilą ich wprowadzenia (…) gdy ustąpił odwieczny lęk przed 
zakażeniem, otworzyła się dla chirurgów droga operacyjnego leczenia 
poszczególnych narządów i układów. Rozpoczęła się walka o usunięcie 
„białych plam" z mapy organizmu człowieka. (…) Dla chirurgów ze 
wszystkich części świata było to wezwanie do rozpoczęcia ponad narodowych 
zmagań na arenie ich działalności.” 
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Koniec śmierci 
Cixin Liu 
Czyta Wojciech Stagenalski.  
26 godzin 28 minut  

Trzeci, po Problemie trzech ciał i Ciemnym lesie, tom trylogii „Wspomnienie 
o przeszłości Ziemi”, największego w ostatnich latach wydarzenia w 
światowej fantastyce naukowej, porównywalnego z klasycznymi cyklami 
„Fundacja” i „Diuna”. 
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Zbrodnia i kara 
Fiodor Dostojewski 
Czyta Filip Kosior. 
20 godzin 58 minut 

"Zbrodnia i kara" to bez wątpienia najwybitniejsze literackie studium psychiki 
zbrodniarza. Dostojewski nadzwyczaj wnikliwie obrazuje motywy 
popełnionej zbrodni, a także wewnętrzną walkę sprawcy z dręczącymi go 
wyrzutami sumienia. Pomysł historii Rodiona Raskolnikowa, byłego studenta 
prawa, który postanawia zamordować bogatą lichwiarkę, zrodził się 
prawdopodobnie, kiedy autor przebywał na katordze, a jego współwięźniami 
byli miedzy innymi mordercy. 
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Żaba w papilotach 
Maria Biłas-Najmrodzka 
Czytają: Ewa Abart, Joanna Gajór. 
4 godziny 11 minut 

Najkrótsza recenzja „Żaby w papilotach”: z dobrymi historiami jest jak z 
jedzeniem — nie mogą się zmarnować! "Żaba w papilotach" jest kontynuacją 
korespondencji dwóch przyjaciółek. Część pierwsza: "Bigos w papilotach" 
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Romans w papilotach 
Maria Biłas-Najmrodzka 
Czytają: Ewa Abart, Joanna Gajór. 
3 godziny 41 minut 
 
„Romans w papilotach” to trzecia część korespondencji Marii Biłas-
Najmrodzkiej i Elżbiety Narbutt. Poprzednie to „Bigos w papilotach” i „Żaba 
w papilotach”. Książki można czytać w dowolnej kolejności. 
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Konklawe 
Robert Harris 
Czyta Marcin Popczyński. 
8 godzin 45 minut 
 
W Watykanie umiera propagujący ideę Kościoła ubogiego, znienawidzony 
przez Kurię papież. Misja przeprowadzenia konklawe przypada w udziale 
kardynałowi Lomeliemu, mającemu za sobą kryzys wiary dziekanowi 
Kolegium Kardynalskiego. Do wzięcia udziału w wyborach uprawnionych 
jest stu siedemnastu kardynałów, lecz tuż przed rozpoczęciem głosowań w 
Domu Świętej Marty pojawia się kolejny, nieznany nikomu kardynał Benitez 
z Filipin, którego zmarły papież podniósł do tej godności w tajemnicy przed 
watykańskimi urzędnikami. 
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Bezkres nadziei 
Joanna Jax 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
15 godzin 23 minuty 
 
t.5 Zemsty i przebaczenia. II wojna światowa dobiega końca. Europa podnosi 
się ze zgliszcz i czuć powiew wolności. Jednak nie dla wszystkich oznacza to 
koniec kłopotów, a z biegiem czasu następuje głęboki podział nowego świata. 
Los rozdziela czwórkę bohaterów i każdego z nich stawia przed trudnymi 
wyborami i wyzwaniami, a brzemię wojny odciska na ich życiu bolesne 
piętno. Czy uda się pokonać rosnące mury, a miłość i przyjaźń wygrają z 
nienawiścią i egoizmem, gdy ludzkie ścieżki wyznacza historia? Ucieczki 
nazistów, stalinowskie rządy, kołymskie gułagi i walka o władzę, a gdzieś 
pomiędzy toczące się życie zwykłych ludzi. 
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Broad Peak 
Bartek Dobroch 
Czyta Tomasz Sobczak. 
13 godzin 6 minut 
 
Czy wraz z tragedią na Broad Peak kończy się w Polsce himalaizm, jaki 
znaliśmy dotychczas? Autorzy próbują odpowiedzieć na to pytanie, analizując 
krok po kroku najważniejsze wydarzenia podczas polskiej wyprawy na Broad 
Peak w 2013 roku. Przeprowadzają dramatyczne rozmowy ze świadkami 
wydarzeń, przyjaciółmi tragicznie zmarłych i ich rodzinami. Dokonują 
wiwisekcji etyki polskiego himalaizmu. Piszą też o granicach pasji, 
zastanawiają się, czy wspinaczka jest hymnem wolności, czy też raczej 
najwyższe góry powinniśmy nazywać Himalajami egoizmu? 
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Dolina spokoju 
Joanna Jax 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
14 godzin 56 minut 
 
t.6 Zemsty i przebaczenia. Bohaterowie próbują odpowiedzieć sobie na 
pytania, co jest w życiu najważniejsze i czym dla nich jest prawdziwe 
szczęście. Niektórym z nich przyjdzie zapłacić za to najwyższą cenę, a 
tkwiące w ludzkich duszach demony kolejny raz dadzą o sobie znać. Inni po 
wielu życiowych dramatach odnajdą spokój i swoje miejsce na ziemi. Dla 
kogo los okaże się łaskawy, a kogo nie oszczędzi? Jak wiele determinacji musi 
mieć w sobie człowiek, by poświęcić tak wiele dla miłości? Czym jest 
prawdziwa przyjaźń w egoistycznym, brutalnym świecie? Co zwycięży – 
zemsta czy przebaczenie? 
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Drach 
Szczepan Twardoch 
Czyta Andrzej Mastalerz. 
13 godzin 43 minuty 
 
Drach wie. Wraz z kilkuletnim Josefem przygląda się świniobiciu. Jest 
październikowy poranek 1906 roku i, choć chłopiec nie ma o tym pojęcia, ryk 
zarzynanego zwierzęcia oraz smak wusztzupy powrócą do niego kilkanaście 
lat później, gdy po zakończeniu wojny będzie powracał na Śląsk. 
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Dzieje grzechu 
Stefan Żeromski 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
22 godziny 45 minut 
 
Powieść stała się skandalem literackim epoki, doczekała się kilku ekranizacji. 
Żeromski był krytykowany za odważne ukazanie tematyki seksualnej, ale 
czytelnicy zaczytywali się burzliwymi losami bohaterów. Ewa zakochuje się 
w żonatym mężczyźnie, jakie tego będą konsekwencje nietrudno przewidzieć. 
To historia tragicznej miłości, opowieść o namiętności, zdradzie i zbrodni. 
Warto posłuchać, by ocenić jak bardzo zmieniła się obyczajowość przez 
ostatni wiek. 
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Gra o tron 
George R. R. Martin 
Czytają: Robert Więckiewicz, Anna Dereszowska, Agata Kulesza 
[et al.]. 
31 godzin 13 minut 
 
“Gra o tron” George’a R.R. Martina to powieść, której nie trzeba 
przedstawiać. Epicka historia, w której lata pokoju minęły i możnowładcy 
zaczynają grę o żelazny tron Siedmiu Królestw, porwała odbiorców na całym 
świecie. Na jej podstawie powstał między innymi bijący rekordy popularności 
serial HBO, a sama książka ma status bestsellerowej i doczekała się wydań w 
kilkudziesięciu językach. Fascynuje nawet tych, którzy do tej pory nie sięgali 
po gatunek fantasy. Losy rodziny Starków z Winterfell, Lannisterów z 
Casterly Rock, Daenerys Targaryen i Jona Snowa pochłonęły bez reszty 
miliony osób na całym świecie.. 
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Naturalista 
Andrew Mayne 
Czyta Tomasz Sobczak. 
10 godzin 56 minut 
 
Profesor bioinformatyki Theo Cray widzi prawidłowości tam, gdzie inni 
widzą chaos. Kiedy policja głowi się nad zagadką odnalezionego w ostępach 
Montany okaleczonego ciała, Theo zauważa coś, co stróże prawa przeoczyli. 
Coś nienaturalnego.Wkrótce okazuje się, że ofiar jest więcej, a jedynym 
podejrzanym policji jest niedźwiedź grizzly lub... profesor Cray. Mężczyzna 
postanawia więc wykorzystać całą swoją wiedzę i naukową skrupulatność, 
żeby znaleźć zabójcę. Czy okaże się tak samo sprytny jak drapieżnik, na 
którego poluje – zanim sam stanie się ofiarą? 
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Obsesja 
Katarzyna Berenika Miszczuk 
Czyta Ewa Abart. 
10 godzin 19 minut 

 
Ponure korytarze szpitalnego oddziału psychiatrii i niepokojące listy od 
tajemniczego wielbiciela. Wygląda na to, że doktor Joanna Skoczek znalazła 
się w niebezpieczeństwie. Joanna Skoczek odbywa rezydenturę na  oddziale 
psychiatrii warszawskiego Szpitala Wschodniego. Podczas gdy ponure 
szpitalne korytarze same z siebie przyprawiają o gęsią skórkę, w podziemnym 
magazynie zostaje znaleziony trup jednej z pacjentek. Z oględzin wynika, że 
powrócił seryjny morderca kobiet, poszukiwany przez policję od trzech 
miesięcy. W dodatku Asia otrzymuje ostatnio niepokojące listy od 
anonimowego wielbiciela… 
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Miłość zostaje na zawsze 
Justyna Bednarek 
Czyta: Magda Karel. 
13 godzin 19 minut 

 
t.1. Zuzanna i Adam poznali i pokochali się na studiach, jednak nie dane było 
im być razem. Ogród Zuzanny to powieść o szczególnej atmosferze, z 
wyrazistymi, interesującymi bohaterami (także tymi drugoplanowymi, na 
dwóch czy czterech… łapach), pełna ciepła i humoru. To pierwszy tom cyklu. 
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Rok 1984 
George Orwell  
Czyta: Jerzy Radziwiłowicz. 
11 godzin 55 minut 
 
Wielki brat patrzy – to właśnie napisy tej treści, w antyutopii Orwella 
krzyczące z plakatów rozlepionych po całym Londynie, natchnęły twórców 
telewizyjnego show „Big Brother”. Czyżby wraz z upadkiem komunizmu 
wielka, oskarżycielska powieść straciła swoją rację bytu, stając się zaledwie 
inspiracją programu rozrywkowego? Nie. Bo ukazuje świat, który zawsze 
może powrócić. Świat pustych sklepów, permanentnej wojny, jednej wiary. 
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Chciwość 
Marc Elsberg 
Czyta: Andrzej Ferenc 
11 godzin 55 minut 
 
Po bestsellerowym Blackoucie, Zero i Helisie pisarz podjął się gorącego 
tematu kryzysu, do którego doprowadził kapitalizm. Nierówności w 
dystrybucji dóbr i wszechobecna bieda w dobie konsumpcjonizmu skutkują 
masowymi protestami. Pisarz zdaje się mieć jednak pomysł na wyjście z 
kryzysu. Bankructwo banków, korporacji i państw prowadzi do nasilających 
się konfliktów międzynarodowych, a garstka uprzywilejowanych czerpie z 
nich korzyści. Znany laureat Nagrody Nobla na szczycie w Berlinie ma 
wygłosić przemówienie – Herbert Thompson miał znaleźć formułę, dzięki 
której dobrobyt stanie się dostępny dla wszystkich.  
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Starcie królów 
George R. R. Martin 
Czyta: Krzysztof Banaszyk. 
34 godziny 58 minut 
 
Powieść „Starcie królów” to drugi tom cyklu Pieśń Lodu i Ognia.  
Zima jest coraz bliżej, z Cytadeli przybywa biały kruk, który jest tego 
bezwzględną zapowiedzią. Wasale Żelaznego tronu zaś, jakby nie pamiętając 
o tym, że kończy się lato, przymierzają się do objęcia władzy nad 
zjednoczonymi do tej pory Siedmioma Królestwami. Muszą jednak pokonać 
nie tylko siebie nawzajem, ale przede wszystkim wdowę po Robercie, która 
nie odda władzy łatwo. Starkowie zaś rozproszyli się po świecie i nie 
wiadomo, czy nie podzielą okrutnego losu ojca. 
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Dobre uczynki 
Agnieszka Krawczyk 
Czyta: Małgorzata Lewińska.  
12 godzin 24 minuty 
 
Dlaczego więc tak bardzo o nie trudno? Zwłaszcza, gdy uwagę zaprzątają 
własne sprawy: zdrowie, rodzina, praca czy miłość. Nawet mieszkańcy 
Kamienicy pod Szczęśliwą Gwiazdą muszą się zmierzyć z nowymi 
wyzwaniami. Dla Heleny nie jest to łatwy rok: boryka się z problemami 
zdrowotnymi, kłopotami z mydlarnią i sytuacją rodzinną. Na jaw wychodzi 
szokująca tajemnica, która już na zawsze odmieni los bohaterki. Zbliża się 
moment próby dla wszystkich lokatorów – czy wyjdą z niego zwycięsko? Na 
pewno odkryją prawdę o sobie, której wcześniej nawet się nie spodziewali. 

Drugi tom sagi „Uśmiech losu", opisującej perypetie lokatorów Kamienicy 
pod Szczęśliwą Gwiazdą. 
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Szczęście na wyciągnięcie ręki 
Agnieszka Krawczyk 
Czyta: Małgorzata Lewińska.  
15 godzin 35 minut 
 
Trzeci tom o mieszkańcach Kamienicy pod Szczęśliwą Gwiazdą to piękna 
opowieść o sile rodziny, przyjaźni i miłości. To historia o domu, do którego 
zawsze można wrócić, nawet jeśli droga do niego bywa kręta i pełna tajemnic. 
Bo los tak naprawdę często się uśmiecha, trzeba tylko ten uśmiech dostrzec i 
na niego odpowiedzieć. 
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Kamienica pod Szczęśliwą Gwiazdą 
Agnieszka Krawczyk 
Czyta: Małgorzata Lewińska.  
12 godzin 24 minuty 
 
Uśmiech losu. Tom 1. „Kamienica pod Szczęśliwą Gwiazdą” to piękna i 
ciepła opowieść o domu, który daje poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że nie 
czujemy się samotni. To również historia przyjaźni na dobre i złe oraz miłości 
przychodzącej w najbardziej niespodziewanych momentach. Poddajcie się 
urokowi tej klimatycznej opowieści o sile uczuć i potrzebie bycia razem, by 
wraz z bohaterami uwierzyć, że uśmiech losu zależy w dużej mierze od nas. 
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Mój szef jest idiotą 
Thomas Erikson 
Czyta Bartosz Głogowski. 
9 godzin 38 minut 

 
Znany szwedzki trener i behawiorysta rozprawia się ze złymi szefami. I 
przekonuje, że nawet z najcięższymi przypadkami można się dogadać. 
Czy wiecie, że ludzie najczęściej zwalniają się z powodu szefa, a nie z powodu 
pracy? 
Zastanawiasz się czasami, dlaczego szef zachowuje się tak a nie inaczej? 
Rozmyślasz, jak powinieneś ułożyć sobie z nim relacje, by praca przestała być 
horrorem? A może sam jesteś szefem i codziennie zmagasz się z 
pracownikami, którzy ewidentnie się obijają? Jeśli tak, to ta książka jest 
właśnie dla Ciebie. 
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Nie odpuszczaj 
Harlan Coben 
Czyta: Leszek Filipowicz.  
10 godzin 19 minut 

 
Detektyw Napoleon „Nap” Dumas z przedmieść New Jersey w ostatniej klasie 
szkoły średniej stracił brata. Leo i jego dziewczyna Diana zostali znalezieni 
martwi na torach kolejowych. W tym samym czasie Maura, dziewczyna, którą 
Nap uważał za miłość swojego życia, zniknęła bez śladu. 
Przez piętnaście lat Nap Dumas bezskutecznie szukał ukochanej Maury. I 
liczył na wyjaśnienie zagadkowej śmierci brata. Wygląda na to, że wkrótce 
uda mu się poznać tajemnice sprzed lat. 
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Obsesyjna miłość 
Elena Ferrante 
Czyta Laura Breszka.  
10 godzin 19 minut 

 
Obsesyjna miłość ‒ pierwsza książka Eleny Ferrante ‒ to jedna z 
najważniejszych i najbardziej oryginalnych współczesnych włoskich 
powieści, która ujawniła talent autorki. Zrealizowany w oparciu o książkę film 
w reżyserii Maria Martonego odniósł wielki sukces. Historia opowiada o 
relacjach Amalii i Delii, matki i córki, którym autorka przygląda się 
bezlitosnym choć pełnym pasji wzrokiem. 
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Odważ się kochać 
Justyna Bednarek 
Czyta: Magda Karel. 
11 godzin 59 minut 

 
Poruszająca powieść o miłości, przyjaźni, pokonywaniu własnych słabości i 
zmienianiu życia na lepsze. Zuzanna i Adam powracają z podróży do Anglii. 
Razem z dorastającym synem zamieszkują w willi Jolancin i próbują ułożyć 
sobie wspólnie życie. Kazia, prowadząca w Starej Leśnej księgarnię, staje 
przed widmem bankructwa. Wiola rozpoczyna terapię dla dorosłych dzieci 
alkoholików, a w jej życiu pojawia się dwóch mężczyzn. Czy któryś z nich 
ma szansę na dłużej zagościć w jej sercu? 
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Paranoja 
Katarzyna Berenika Miszczuk 
Czyta Ewa Abart. 
10 godzin 55 minut 

 
Kontynuacja Obsesji autorstwa Katarzyny Bereniki Miszczuk.Lato w 
Warszawie, pomimo leniwej, wakacyjnej atmosfery, obfituje w serię 
dziwnych samobójstw. Lekarz medycyny sądowej Marek Zadrożny zaczyna 
przyglądać się kolejnym przypadkom. Wbrew opinii policji samobójstwa 
wydają mu się podejrzane. Na palcu jednej z ofiar znajduje kawałek czerwonej 
nitki. Podobny wyciąga z kieszeni innego zmarłego. Nikt jednak nie wierzy w 
jego teorie, a on sam zaczyna zastanawiać się, czy ma paranoję.  
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Policjanci ulica 
Katarzyna Puzyńska 
Czytają: Laura Breszka, Wojciech Chorąży, Leszek Filipowicz, 
Andrzej Hausner, Tomasz Sobczak, Krzysztof Plewako-
Szczerbiński, Roch Siemianowski, Anna Szawiel. 
9 godzin 7 minut 

 
Prawdziwy świat przestępstw i zbrodni bez cenzury. Po raz pierwszy tak 
szczerze o policjantach z ulicy! Kim tak naprawdę są? Brutalami w starciu z 
ofiarą czy najbardziej wszechstronnymi funkcjonariuszami w Polskiej Policji? 
Pierwsi na miejscu zbrodni, oko w oko z agresją, bezradnością, śmiercią. 
Widzą więcej, choć jadąc na wezwanie – nie wiedzą nic. To od szybkości i 
słuszności ich decyzji zależy dalsze postępowanie. 

461 

 

 

Rzeczy, których nie wyrzuciłem 
Marcin Wicha 
Czyta Marcin Popczyński. 
3 godziny 26 minut 

 
Co zostaje po śmierci bliskiej osoby? Przedmioty, wspomnienia, urywki 
zdań?  Narrator porządkuje książki i rzeczy pozostawione przez zmarłą matkę. 
Jednocześnie rekonstruuje jej obraz – mocnej kobiety, która w peerelowskiej, 
a potem kapitalistycznej rzeczywistości umiała żyć wedle własnych 
zasad.  Wyczulona na słowa, nie pozwalała sobą manipulować, w codziennej 
walce o szacunek – nie poddawała się. Była trudna. Była odważna.W tej 
książce nie ma sentymentalizmu – matka go nie znosiła – są za to czułość, 
uśmiech i próba zrozumienia losu najbliższej osoby. Jest też opowieść o tym, 
jak zaczyna odchodzić pierwsze powojenne pokolenie, któremu obiecywano 
piękne życie. 
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Sezon burz  
Andrzej Sapkowski  

Obsada: Krzysztof Gosztyła - narrator ; Krzysztof Banaszyk - 
Wiedźmin Geralt z Rivii ; Henryk Talar - Belohun król Kerack ; 
Karolina Gorczyca - Koral ; Anna Dereszowska - Yennefer ; 
Sławomir Pacek - Jaskier ; Adam Ferency - Pinety [i 74 
pozostałych].  
13 godzin 31 minut 

 
Książka "Sezon burz" stanowi uzupełnienie cyklu o Wiedźminie. 
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Tajemniczy ogród 

Frances Hodgson Burnett 
Czyta: Dorota Segda.  
9 godzin 22 minuty 

 
Dwór pośrodku rozległych wrzosowisk skrywa wiele sekretów. Sto 
zamkniętych pokoi, mur bez furtki, odległy krzyk w korytarzu i chłopiec 
rozmawiający ze zwierzętami. Czy dziesięcioletniej, wścibskiej i niezbyt 
sympatycznej panience Mary uda się rozwiązać wszystkie zagadki ponurego 
Misselthwaite Manor? „Tajemniczy ogród” wielokrotnie wystawiany na 
deskach teatrów, zekranizowany przez Agnieszkę Holland jest historią, która 
się nie starzeje. Coraz to nowe pokolenia poznają i na nowo zakochują się w 
opowieści o przemianie kapryśnej Mary 
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Ostatni seans 
Agata Christie  
Występują : Krzysztof Gosztyła, Andrzej Ferenc, Joanna 
Sobieska, Krystyna Królówna, Izabela Bukowska. 
 
Opowiadanie Agathy Christie o seansie spirytystycznym na 1 płycie CD. 
Słuchowisko trwa 29 minut. 

465 

 

 

Angielski office English - w pracy : dla 

początkujących i średnio zaawansowanych  

Angielski w pracy Office English to wyjątkowy kurs opracowany dla osób 
posługujących się językiem angielskim w pracy oraz szukających pracy za 
granicą. Uczy zwrotów i wyrażeń niezbędnych do porozumiewania się w 
różnych sytuacjach związanych z pracą, szczególnie przydatnych w pracy 
biurowej.Kurs zawiera 11 lekcji - 76 minut nagrań - zapoznających nie tylko 
ze specjalistycznym słownictwem, ale też doskonalących rozumienie ze 
słuchu i umiejętność komunikowania się.. 
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Angielski praca za granicą : dla początkujących i 

średniozaawansowanych  

Angielski Praca za granicą to pozycja przeznaczona dla osób 
znających podstawy języka i średnio zaawansowanych. Skierowany jest do 
osób, które planują wyjazd do pracy w Wielkiej Brytanii, Irlandii, innych 
krajów Unii Europejskiej, a także USA. Kurs składa się z podręcznika i dwóch 
płyt CD audio. Książka jest podzielona na 14 lekcji tematycznych uczących 

słownictwa związanego z takimi zawodami jak: opiekunka dzieci i osób 
starszych, pracownik budowlany, elektryk, kelner, pokojówka, kierowca itd.  
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Café Museum 

Robert Makłowicz 
Czyta autor. 
4 godziny 25 minut 

"Sybaryta Makłowicz opisuje podróż dookoła świata swych marzeń. 
Właściwie jest to opowieść o tęsknocie, niespełnialnej, bo to tęsknota za 
światem, który nie wróci, a zarazem za światem nigdy, siłą rzeczy, 
bezpośrednio niezaznanym, krajem wspomnień cudzych, więc mitycznym. 
Pokonując niezliczone przejścia graniczne, Makłowicz przekonuje nas 
żarliwie, że podróżuje wciąż po tej samej c.k. Europie. Szuka owej mitycznej 
jedności, ciesząc się jednocześnie wszelkimi przejawami odrębności 
kulturowej w każdej wielonarodowej wspólnocie. ". Piotr Bikont.  
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Biegły 
Jeffrey Archer 
Czyta Leszek Piskorz.  
30 minut 

"Biegły" jest jednym z opowiadań J.Archera ze zbioru opowiadań pt. "Krótko 
mówiąc". Sławę J.Archera jako autora bestsellerowych powieści o bogactwie, 
niepohamowanej ambicji, żądzy władzy ugruntowało wiele znakomitych 
powieści min. "Sprawa honoru", "Co do grosza", "Kane i Abel". W lipcu 
2001r. J.Archer, oskarżony o złożenie fałszywych zeznań i nadużycie prawa 
w sprawie o zniesławienie z 1987r., został skazany na 4 lata pozbawienia 
wolności. W więzieniu spędził 2 lata, w ciągu których powstał "Dziennik 
więzienny" oraz najnowsza powieść "Synowie fortuny". 
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Cienka czerwona linia 
James Jones 
Czyta: Adrian Perdjon. 
21 godzin 28 minut 

Druga część trylogii, pierwsza: „Stąd do wieczności” oraz trzecia: „Gwizd”.  
Cienka czerwona linia to granica między rozsądkiem a szaleństwem 
Niebanalna historia zwyczajnych ludzi, którym przyszło zmierzyć się z 
ekstremalnymi sytuacjami. Mimo, że opisane bitwy, postacie i nazwy terenów 
są fikcyjne, książka oparta jest na rzeczywistych wydarzeniach, których 
uczestnikiem był sam Jones, służąc w armii Stanów Zjednoczonych. 
Zniekształcony opis kampanii na Guadalcanal sprawia, że nie odbieramy 
wojny jako walki w skali państw czy narodów, lecz koncentrujemy się na 
przyglądaniu postawom i stanom emocjonalnym indywidualnych bohaterów. 
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Grona gniewu 

John  Steinbeck 
Czyta: Mieczysław Morański. 
21 godzin 26 minut 

„Grona gniewu” (The Grapes of Wrath) to powieść społeczna i jednocześnie 
największe dzieło amerykańskiego pisarza Johna Steinbecka, które przyniosło 
autorowi sławę i nagrodę Pulitzera (1940). Zaliczane jest do kanonu XX 
wieku. Akcja powieści rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych w czasie 
wielkiego kryzysu. Na przykładzie zwykłej, farmerskiej rodziny pokazany jest 
obraz ekonomicznej klęski setek tysięcy mieszkańców południowych stanów 
i exodusu zrujnowanych ludzi do krainy mlekiem i miodem płynącej - 
Kalifornii.  
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Historia Edgara 
David Wroblewski 
Czyta Wojciech Żołądkowicz. 
21 godzin 26 minut 

Niemy od urodzenia, posługujący się jedynie znakami języka migowego 
Edgar Sawtelle wiedzie spokojne życie na farmie w stanie Wisconsin. Jego 
rodzina już od kilku pokoleń zajmuje się hodowlą i tresurą wyjątkowej rasy 
psów, której przedstawicielką jest lojalna towarzyszka i opiekunka Edgara, 
Almondine. Nieoczekiwany powrót Claude’a, stryja Edgara, powoduje, że 
dotychczasowe życie rodziny Sawtelle rozpada się jak domek z kart. 
W niewyjaśnionych okolicznościach umiera nagle ojciec Edgara, a gdy jego 
miejsce w rodzinie próbuje zająć Claude, w chłopcu zaczynają rodzić się 
straszliwe podejrzenia.  
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Myszy i ludzie 
John  Steinbeck 
Czyta Adam Tkaczyk. 
3 godziny 6 minut 

"Myszy i ludzie" to książka, którą należy rozpatrywać na wielu różnych 
płaszczyznach. Opowiada historię dwójki niesamowitych przyjaciół: 
George’a Miltona oraz Lenniego Smalla. Pierwszy z nich jest silny i 
doskonale wie, czego chce oraz jak robić użytek ze swoich atutów. Drugi to 
prawdziwy olbrzym, który jednak nie zdaje sobie sprawy, jaką siłą dysponuje, 
ponieważ jego umysł nie różni się w niczym od umysłu malutkiego dziecka. 
Razem postanowili przemierzyć Stany Zjednoczone, choć w kraju bardzo źle 
się obecnie dzieje, by znaleźć pracę.  
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Popiół i diament 
Jerzy Andrzejewski 
Czyta Piotr Krukowski. 
11 godzin 45 minut  

Powieść Jerzego Andrzejewskiego ukazała się w roku 1948. Jej akcja 
rozgrywa się w dniach ostatecznej kapitualcji Niemiec. Andrzejewski na 
przykładzie Maćka Chełmickiego przedstawia dramatyczny los generacji 
Kolumbów, kreśli tragiczny obraz dziejów pokolenia tak boleśnie zranionego 
przez historię. Pokolenia, które po latach uczciwej, bohaterskiej i 
bezkompromisowej walki o Polskę, zostaje wplątane w polityczną grę w 
czasach trudnych przeobrażeń ustrojowych. "Popiół i diament" zapoczątkował 
w polskiej prozie powojennej nurt literatury zaangażowanej. 1 CD w formacie 
MP3 
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Co tu po nas zostanie 
Barbara Rybałtowska 
Czyta autorka. 
12 godzin 1 minuta 

Napisana ujmującym, ciepłym językiem saga rodzinna, opowiadająca historię 
matki i córki wobec burzliwych dziejów Polski XX wieku. Wbrew pułapkom 
losu tworzą kochającą rodzinę, patrzą na świat z radością życia. Od 
pierwszych stron książki wciągają nas w swój świat. Część VIII. „Co tu po 
nas zostanie” – historia Zofii i Kasi, która poruszyła serca czytelników w całej 
Polsce, znajdzie tu swój wielki finał! Ich losy śledzimy od czasów II wojny 
światowej, teraz dowiemy się jak potoczyło się życie rodziny Kalczyńskich w 
latach 2003-2018.  
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Czas przeszły 
Lee Child 
Czyta Tomasz Sobczak.  
11 godzin 59 minut 

Tym razem Jack Reacher stanie twarzą w twarz z przeszłością. Ale 
przeciwników z pięściami i bronią, z jaką dotąd nie miał do czynienia, również 
nie zabraknie. 
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Karuzela 
Paulina Świst 
Czyta Daria Brudnias, Michał Mikołajczak 
6 godzin 24 minuty 

Wielka kasa budzi wielkie namiętności. I wielkie pożądanie. Czasem 
otumania i ogłupia. Zupełnie jak seks, albo jeszcze bardziej. Dwoje młodych 
adwokatów, Piotr i Olka, przyjaźni się od studiów. Są uwikłani w kompletnie 
nieudane małżeństwa: mąż Oli jest hazardzistą z upodobaniem 
rozpuszczającym jej pieniądze, żona Piotra leczy się po załamaniu 
nerwowym. Między Olką i Piotrem nawiązuje się romans, który jeszcze 
bardziej komplikuje ich i tak trudną sytuację. 
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Podejrzany 
Paulina Świst 
Czyta Daria Brudnias, Michał Mikołajczak 
5 godzin 31 minut 

W roku 2014 Daniel Wyrwa był jeszcze żołnierzem 6. Batalionu Powietrzno-
Desantowego w Gliwicach, a Maria Zimnicka – dobrze zapowiadającą się 
aplikantką adwokacką. Daniel, delikatnie mówiąc, nie miał dobrej reputacji. 
Wszyscy – poza Marią – wiedzieli o jego problemach z prawem, z 
narkotykami, ze skłonnością do przemocy i do maczania palców w 
nielegalnych przedsięwzięciach, ale przecież miłość nie wybiera… Maria 
urodziła córeczkę, Daniel wylądował na odwyku, Maria wyszła za mąż za 
kolegę z dzieciństwa, a potem… Potem zrobiło się szybko, ostro, groźnie, 
błyskotliwie, zaskakująco i wciągająco.  
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Pozwól mi wrócić 
B. A. Paris 
Czytają Magdalena Schejbal, Maciej Kowalik 
7 godzin 28 minut 

Powieść autorki bestsellerowych thrillerów „Za zamkniętymi drzwiami” oraz 
„Na skraju załamania”. Ona zniknęła. Fin i Layla, młodzi i nieprzytomne w 
sobie zakochani, wyjeżdżają na wakacje do Francji. W drodze zatrzymują się 
w nocy na parkingu i kiedy Fin wraca z toalety, jego dziewczyny nigdzie nie 
ma. On skłamał. Fin opowiada policji, o tym, co zdarzyło się tej nocy. Są tacy, 
co nie wierzą w jego wersję i podejrzewają go o najgorsze. Nawet po latach. I 
tylko Fin wie, że nie powiedział policji całej prawdy. Nowe życie. Po 
dziesięciu latach zaczyna jeszcze raz – w innym miejscu, z inną kobietą. I tak 
się akurat złożyło, że jest nią siostra jego zaginionej dziewczyny. Kiedy się 
zaręczają, Fin dostaje telefon. Ktoś z jego przeszłości widział Laylę. Ktoś 
podrzuca znaki kojarzące się jednoznacznie z Laylą. Ktoś wysyła mu maile, 
które doprowadzają go na skraj szaleństwa. 
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Rodzanice 
Katarzyna Puzyńska 
Czyta Laura Breszka. 11 godzin 47 minut 

Zbliża się krwawy superksiężyc. Mieszkańcy maleńkich Rodzanic boją się, że 
ta niezwykła pełnia uwolni z dawna uśpionego demona. Tymczasem na 
zamarzniętym, smaganym zimowym wichrem jeziorze znaleziono ciało 
zamordowanej dziewczyny.  

Cykl tworzą: 1. Motylek ; 2. Więcej czerwieni ; 3. Trzydziesta pierwsza ; 4. Z 
jednym wyjątkiem ; 5. Utopce ; 6. Łaskun ; 7. Dom czwarty ; 8. Czarne 
narcyzy ; 9. Nora ; 10. Rodzanice ; 11. Pokrzyk ; 12. Śreżoga ; 13. Martwiec. 
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Siostry 
Bernard Minier  
Czyta Piotr Grabowski. 
14 godzin 3 minut 

5. część bestsellerowego cyklu! Maj 1993. Zwłoki dwóch sióstr zostają 
znalezione na brzegu Garonny. Dziewczyny, ubrane w pierwszokomunijne 
sukienki, siedziały naprzeciwko siebie przywiązane do drzew. Młody Martin 
Servaz bierze udział w swoim pierwszym śledztwie. Szybko zwraca uwagę na 
Erika Langa, autora porywających, pełnych okrucieństwa kryminałów. 
Zamordowane siostry były fankami Langa, a jedna z jego najbardziej znanych 
książek nosi tytuł Panna w bieli. Śledztwo zostaje zakończone. Servaza 
prześladują jednak wątpliwości: czyżby pominęli jakiś istotny element? 
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To tylko układ 2 
Wojciech Sumliński 
Interpret. Jerzy Zelnik. 

Zestaw sześciu audiobooków  
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W nadziei na lepsze jutro 
Ewa Bauer 
Czyta Joanna Domańska 
6 godzin 33 minuty 

Młoda kobieta, która bardzo pragnie być szczęśliwa i przeciwności, które ją 
spotykają. Czy prawdziwa miłość istnieje? Historia Anny przeplata się z 
losami dwóch kobiet, których życie również nie układa się tak, jak by sobie 
tego życzyły. Bohaterowie powieści przechodzą metamorfozy, podejmując 
różne, nie zawsze słuszne decyzje. Czy w poszukiwaniu miłości wolno 
wszystko? Czy w końcu nadejdzie lepsze jutro? 
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Kontra 
Wojciech Miłoszewski 
Czyta Marcin Popczyński. 
12 godzin 22 minuty 

Część trzecia.Władimir Putin, który obwołał się carem i postanawia 
reaktywować Imperium Rosyjskie, posuwa się za daleko. Nowy prezydent 
Stanów Zjednoczonych Mike Pence nie zamierza czekać, aż totalitarne plany 
rosyjskiego władcy pochłoną pozostałą część Europy Zachodniej. 
Rozpoczyna się uderzenie amerykańskich wojsk, które ma na celu zniszczenie 
imperialnej armii.  
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Dalsze gawędy o sztuce 
Bożena Fabiani 
Czyta autorka. 
11 godzin 9 minut 

Kolejna odsłona fascynującego przewodnika po historii sztuki. Popularny cykl 
radiowy Bożeny Fabiani teraz dostępny jako audiobook, którego miłośnicy 
historii kultury mogą posłuchać, kiedy tylko tego zapragną. Tym razem 
dziennikarka przedstawia serię lekkich wykładów na temat dzieł, które 
powstały między VI i XX wiekiem. „Dalsze gawędy o sztuce” to nie tylko 
bogactwo wiadomości, ale również fascynujące anegdoty i rady, jak oglądać 
obrazy, rzeźby, budynki, aby dowiedzieć się czegoś o ideach, jakie 
przyświecały ich twórcom i czasach, w których powstały.  
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Koniec świata w Breslau 
Marek Krajewski 
Czyta Jarosław Rabenda  
10 godzin 28 minut 

Najsłynniejsza polska seria kryminalna. Wrocław. Zima 1927 roku. Seryjny 
morderca zostawia za sobą krwawy ślad. Przy zwłokach ofiar policja 
znajduje kartki z kalendarza. Jak zapobiec kolejnej zbrodni? Jak złapać 
zabójcę? Odpowiedzi na te pytania może znaleźć tylko jedna osoba, 
Eberhard Mock. Komisarz zajęty jest jednak problemami swojego bratanka i 
młodziutką żoną Sophie. W życiu małżeńskim nie wiedzie mu się tak 
dobrze, jak w życiu towarzyskim, w świecie trunków i kulinarnych eskapad, 
oraz zawodowym, gdzie jest najlepszym śledczym w przedwojennym 
Wrocławiu.  
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Narrenturm 
Andrzej Sapkowski  

Czyta zespół aktorów między innymi : Krzysztof Gosztyła – 
narrator 
23 godziny 49 minut 

część 1 Trylogii Husyckiej.  

Świat nie zginął i nie spłonął. Przynajmniej nie cały. Ale i tak było wesoło. 
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Stary człowiek i morze 

Ernest Hemingway 

Czyta Zdzisław Szczotkowski 
2 godziny 39 minut 

Opowieść o starym żeglarzu Santiago potrafiącym pomimo wieku zmierzyć 
się z lękiem, słabością i zawalczyć o szczęście to opowieść o istocie 
człowieczeństwa 
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Amazonka 

Jacek Pałkiewicz 

Czyta Sławomir Holland. 
9 godzin 41 minut 

Burzliwa historia odkrycia źródeł Amazonki. 

Polski podróżnik i odkrywca, Jacek Pałkiewicz, autor wielu znakomicie 
odbieranych przez czytelników i słuchaczy publikacji w 1996 roku dotarł do 
źródła Amazonki. Po tym, jak podał te informacje do wiadomości publicznej, 
wokół sprawy rozpętała się burza. Próbowano zdewaluować to odkrycie, 
oskarżać Pałkiewicza o kłamstwo. 
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21 lekcji na XXI wiek 

Yuval Noah Harari 
Czyta: Roch Siemianowski. 
15 godzin 47 minut 

Yuval Noah Harari, słynny izraelski historyk i wizjoner, w swej najnowszej 
książce skupia się nie na przeszłości ani na możliwej przyszłości gatunku 
ludzkiego, lecz na problemach, w obliczu których stoimy obecnie. 21 lekcji 
na XXI wiek to zaproszenie czytelnika do wzięcia udziału w debacie na temat 
naszych czasów. Harari z właściwą sobie lekkością, w krótkich rozdziałach, 
omawia i analizuje zjawiska, które dziś definiują cywilizację homo sapiens i 
wpływają na jej losy. 
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Egipt: haram halal 
Piotr Ibrahim Kalwas 
Czyta: Waldemar Barwiński 
6 godzin 25 minut 

Polak-muzułmanin, mieszkaniec Aleksandrii Piotr Ibrahim Kalwas opisuje 
swój Egipt. Współpracujący z „Dużym Formatem” (dodatkiem do „Gazety 
Wyborczej”) reporter odkrywa przed nami to wszystko, co frapuje w Egipcie 
przyjezdnych, ale nie mają do tego dostępu. Otwiera przed nami świat 
„haram” i „halal”. „Haram” – to zakaz, „halal” – przyzwolenie. Niektóre 
lakiery do paznokci są dla muzułmanek halal, niektóre haram, ale ciężko się 
w tym zorientować nawet Egipcjanom. 
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Być parą i nie zwariować 
Katarzyna Miller, Andrzej Gryżewski  
Czyta: Magdalena Schejbal, Janusz Zadura 
8 godzin 28 minut 

 
Szczęśliwe życie we dwoje. To możliwe! 

Dwoje cenionych terapeutów – psycholożka Katarzyna Miller i seksuolog 
Andrzej Gryżewski – w książce Być parą i nie zwariować zmierzy się nie tylko 
z tymi, ale również z wieloma innymi, najczęściej występującymi w 
związkach problemami oraz dylematami i spróbuje znaleźć najlepszy sposób, 
by je rozwiązać. 
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Cisza białego miasta 
Eva García Sáenz de Urturi 

Czyta Adam Bauman. 
18 godzin 51 minut 

Pierwsza część fenomenalnej TRYLOGII BIAŁEGO MIASTA, pełnej 
mrocznych rodzinnych tajemnic, baskijskiej kultury i tradycji.  

Mieszkańcami hiszpańskiej Vitorii wstrząsa wiadomość o podwójnym 
morderstwie, łudząco podobnym do brutalnych seryjnych zbrodni sprzed 
dwudziestu lat. W tym samym czasie na swoją pierwszą przepustkę z 
więzienia ma wyjść skazany za tamte zabójstwa Tasio Ortiz de Zárate. 
Wracają stare obawy i strach, ludzi zaczyna ogarniać przerażenie. 
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Cokolwiek wybierzesz 

Jakub Szamałek 

Czyta Maciej Baka. 
12 godzin 27 minut 

"Cokolwiek wybierzesz" to pierwsza część trylogii powieściowej "Ukryta 
sieć". Znakomity, trzymający w napięciu thriller, w którym przestępcy 
działają, wykorzystując nowe technologie. Czy istnieje sposób, by się przed 
nimi uchronić? 
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Daleko od morza 

Agnieszka Gładzik 

Czyta Lena Schimscheiner. 
11 godzin 25 minut 

Powojenna zawierucha, trudne relacje międzyludzkie, a w tym wszystkim 
walka o człowieczeństwo, przyjaźń, a wreszcie miłość. Europa tonie w 
powojennym chaosie. Trzydziestoletnia lekarka, Marianna Palińska, po 
długiej rekonwalescencji spowodowanej pobytem w obozie Ravensbrck, 
wraca do Polski, aby odnaleźć swojego brata. Kobieta pomaga Niemcom, 
którzy pozostali w kraju, spisując ich historie, co pozwala jej odzyskać wiarę 
w siebie i pogodzić się z przeszłością. Jednocześnie podejmowane przez nią 
decyzje zaważą nie tylko na losie lekarki, ale także jej najbliższych. 
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Dom dzienny, dom nocny 

Olga Tokarczuk 
Czyta autorka. 
10 godzin 25 minut 

Literacka, imaginacyjna oda do pogranicza, nie tylko geograficznego, 
fizycznego, ale w najszerszym rozumieniu tego pojęcia…  

Jedna z najgłośniejszych i najszerzej komentowanych powieści Olgi 
Tokarczuk 

496 

 

 

Idealne dziecko 
Lucinda Berry 
Czyta Anna Szymańczyk 
9 godzin 55 minut 

Dlaczego wszechświat pozwala mieć dzieci ludziom, którzy je krzywdzą? 
Dlaczego nie daje ich ludziom takim jak ja, którzy ich pragną?  

Christopher i Hannah wiodą szczęśliwe i spokojne życie – on jest chirurgiem, 
ona pielęgniarką. Brakuje im tylko dziecka. Kiedy do szpitala trafia Janie, 
porzucona sześciolatka, Christopher od razu nawiązuje z nią kontakt i 
przekonuje Hannah, żeby wzięli ją do domu jako własną córkę. Ale Janie nie 
jest zwykłym dzieckiem. 
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Dziedzictwo von Becków 
Joanna Jax 

Czyta Joanna Gajór.  
18 godzin 50 minut 

Napisana z epickim rozmachem, trzymająca w napięciu saga rodzinna! 
Poruszająca opowieść o zawiłych losach polskiej nauczycielki i niemieckiego 
oficera SS oraz ich potomków. Pełna dramatycznych momentów historia 
rozgrywa się na przestrzeni niemal osiemdziesięciu lat, przenosząc czytelnika 
z przedwojennego Wolnego Miasta Gdańska i pruskiej arystokratycznej 
posiadłości w Szlezwiku-Holsztynie, do okupowanego Krakowa i Olkusza, 
powojennego Berlina Wschodniego i Warszawy, następnie do prowansalskiej 
wsi i Paryża lat sześćdziesiątych, by znaleźć finał w Polsce w czasach 
obecnych. 
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Halina 

Anna Kamińska 

Czyta: Maria Seweryn. 
10 godzin 31 minut 

Pierwsze szczyty zdobywała w chustce na głowie, w czasach, gdy kobiety w 
górach były traktowane przez wspinaczy jak dodatkowy plecak. To od niej 
zaczął się alpinizm kobiecy! Uznanie zdobyła spektakularnie. Ta droga 
uchodziła za przejście dla szaleńców. Zwłaszcza od czasu tragicznego 
wypadku z 1929 roku, utrwalonego przez Juliana Przybosia w wierszu Z Tatr. 
Siostry Skotnicówny wyszły ze swojego zakopiańskiego domu, by 
samodzielnie przejść Zamarłą Turnię. I nigdy nie wróciły do domu. Od tamtej 
pory żaden kobiecy zespół nie próbował pójść ich szlakiem, utrwalając 
fatalistyczny mit szczytu. Aż do lata 1960 roku, kiedy rankiem Halina Krüger-
Syrokomska wyruszyła z Morskiego Oka, by niedługo być na ustach 
wszystkich i stać się środowiskową legendą. A potem się zaczęło… 
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Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały 

Joanna Faber, Julie King  
Czyta: Paulina Holtz. 
9 godzin 25 minut 

Podręcznik niezbędny dla każdego, kto w domu czy w pracy ma do czynienia 
z małymi dziećmi, poprzedzony przedmową Adele Faber, jedną z autorek 
bestsellerowego Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci 
do nas mówiły, nazwanego przez The Boston Globe „biblią wychowania”. 
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Miłość leczy rany 
Katarzyna Bonda 
Czyta Adam Bauman. 
24 godziny 36 minut 

 

Nowa seria kryminalna Katarzyny Bondy! Kryminał napisany z rozmachem, 
jakiego jeszcze nie widziano. Wielowątkowa powieść o walce i nadziei, 
zbrodni i miłości, przepełniona tajemnicą. Dwa plany czasowe i liczne wątki 
spaja opowieść o uczuciu Polki do uciekiniera z Kazachstanu. 
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Kruchość jutra 

Ewa Bauer 
Czyta Joanna Domańska 
6 godzin 23 minuty 

Czy jeden mail może uruchomić lawinę nieszczęść? Pewien e-mail 
odnaleziony w komputerze męża wywraca świat Anny do góry nogami. 
Kobieta zabiera dzieci i próbuje ułożyć sobie życie na nowo u boku innego 
mężczyzny. Podczas rozprawy rozwodowej wychodzą na jaw zaskakujące 
fakty z przeszłości bohaterów, które gwałtownie zmienią bieg wydarzeń… 
„Kruchość jutra” to nowe, zmienione wydanie drugiego tomu cyklu „Kolory 
uczuć”. 
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Słoneczne jutro 
Ewa Bauer 
Czyta Joanna Domańska 
7 godzin 15 minut 

Dramatyczne wydarzenia zmusiły Annę do opuszczenia Polski. Młoda matka 
nie zdawała sobie sprawy, co oznacza samotne macierzyństwo w obcym kraju, 
dopóki nie wyjechała z Krakowa. Niespodziewana choroba syna oraz brak 
pracy stają się poważnym wyzwaniem dla całej rodziny. Anna jednak się nie 
poddaje. Bywa, że w Barcelonie nie zawsze świeci słońce, mimo to bohaterka 
w Katalonii odnajduje promień nadziei. „Słoneczne jutro” jest ostatnim 
tomem trylogii „Kolory uczuć”. 
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Stal i śnieg 
George R. R. Martin 
Czyta Krzysztof Banaszyk. 
25 godzin 59 minut 

Część pierwsza tomu trzeciego. Siedem królestw rozdarła krwawa wojna, a 
zima zbliża się niczym rozwścieczona bestia. Ludzie z Nocnej Straży 
przygotowują się na spotkanie z wielkim chłodem i żywymi trupami, które mu 
towarzyszą. Do inwazji na północ, której świeżo wykutą koronę nosi Robb 
Stark, szykuje się jednak horda głodnych, dzikich ludzi władających magią 
nawiedzanego pustkowia. Siostry Robba zaginęły, nie żyją albo w każdej 
chwili mogą zginąć na rozkaz króla Joffreya z rodu Lannisterów. A za morzem 
ostatnia z Targaryenów wychowuje smoki, które wykluły się na 
pogrzebowym stosie jej męża, gotowa pomścić śmierć ojca, ostatniego ze 
smoczych królów zasiadających na Żelaznym Tronie. 
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Krew i złoto 
George R. R. Martin 
Czyta Krzysztof Banaszyk. 
22 godziny 46 minut 

część druga tomu trzeciego. Dwóch pretendentów do władzy nie żyje, a 
trzeciego wyjęto spod prawa, ale zaciekłe walki nie ustają. Joffrey z rodu 
Lannisterów niepewnie zasiada na Żelaznym Tronie, a jego najbardziej 
nieprzejednany rywal, lord Stannis, pokonany i zhańbiony, ulega wpływom 
zazdrosnej czarodziejki. Tymczasem wygnana królowa Daenerys, pani 
ostatnich trzech smoków na świecie, wędruje przez krwawiący kontynent, 
zbiera siły i gromadzi sojuszników, pragnąc odzyskać koronę, którą uważa za 
swoją. Gdy wrogie armie przygotowują się do decydującego starcia, zza 
granic cywilizacji przybywa armia dzikich … 
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Malowany człowiek t.1 
Peter V. Brett 
Czyta Filip Kosior. 
12 godzin 28 minut 

Zaszczuta i zdziesiątkowana ludzkość przeklina noc. Z każdym zmierzchem, 
w oparach mgły, nadchodzą opętane żądzą mordu bestie. Przerażeni ludzie 
chronią się za magicznymi runami. Rzeź ustaje bladym świtem, gdy światło 
zapędza demony z powrotem w Otchłań. Wydaje się, że nikt ani nic nie zdoła 
powstrzymać otchłańców, kładąc tym samym kres zagładzie. W tym 
dogorywającym świecie dorasta troje młodych ludzi.  Tych troje ma coś 
wspólnego – są uparci i przeczuwają, że prawda o świecie nie kończy się na 
tym, co im powiedziano. Czy odważą się jej poszukać, opuszczając chroniony 
runami azyl? 

 



506 

 

 

O ziołach i zwierzętach 
Simona Kossak 

Czyta Anna Apostolakis  
8 godzin 53 minuty 

Żeby się zachwycać, nie trzeba mieszkać w lesie – wystarczy rozejrzeć się 
przed blokiem, w parku, nad strumykiem. Wszędzie wokół rosną rośliny 
pozornie banalne – lebiodka, babka, macierzanka, pokrzywa. Żyją zwierzęta, 
na które na co dzień nie zwraca się uwagi – mrówki, winniczki, trzmiele. Ale 
dzięki Simonie Kossak okazuje się, że żadne z nich nie jest zwykłe ani 
banalne: są trujące rośliny, które uzdrawiają, takie, którymi przepędzano złe 
uroki, i takie, które najlepiej leczyły rany głowy. Poznamy zwyczaje seksualne 
korników, pokojową naturę dzików i przekonamy się, czy dymówki zimują w 
mule na dnie zamarzniętych jezior. Pojawią się też żurawie, sarny, wilki, rysie, 
rusałki czy ropuchy. Dziurawiec, fiołek, jarzębina czy bukwica. Cudowny 
zielnik. Simona Kossak daje tu wyraz swojej niezwykłej wrażliwości, która 
ujawnia się w szczególnym widzeniu świata. 
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Operacja "Goniec" 
Steve Berry 
Czyta Maciej Kowalik  
11 godzin 5 minut 

"Steve Berry powraca do początków kariery kultowego bohatera. Akcja tej 
powieści pędzi z zawrotną prędkością, prowadząc czytelnika do kolorowego 
Meksyku i przez zimne korytarze waszyngtońskich urzędów. Odkrycia 
Cottona Malone’a mogą zmienić twarz Ameryki, jaką znamy… „Wciągający 
thriller historyczny z zaskakującym zakończeniem… Strzał w dziesiątkę! 
Najbardziej osobista z dotychczasowych powieści Berry’ego”. 
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Saga Sigrun 

Elżbieta Cherezińska 

Czyta Anna Kerth 
15 godzin 34 minuty 

"Saga Sigrun" to tętniąca energią życia wytrawna i porywająca narracja, 
wysmakowany wizerunek psychologiczny postaci, niezwykła uroda detalu. 
Opisowość jednak nie nuży, wręcz odwrotnie - wciąga wyobraźnię czytelnika, 
włada jego czasem i nie pozwala zapomnieć o sobie. To książka, która rozrasta 
się w czytelniku jak drzewo. Nie jest typową sagą z aurą sentymentalizmu w 
tle, ucieka od banału, stroni od uproszczeń nie tylko fabularnych, ale i 
filozoficznych. 
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Ja jestem Halderd 

Elżbieta Cherezińska 

Czyta Ewa Abart. 
16 godzin 3 minuty 

"Wielowątkowa opowieść o życiu wikingów na przełomie pierwszego 
tysiąclecia. Uległem fascynacji historią Halderd, doceniając urodę narracji i 
zdolności autorki w rekonstrukcji ducha tamtych czasów. Szczególna wartość 
książki Elżbiety Cherezińskiej polega na tym, że uczyniła ona bohaterami nie 
bezwzględnych wojowników, miesiącami przebywających na łupieżczych 
wyprawach z dala od domów, lecz dzielne i dumne kobiety.  
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Pasja według Einara 

Elżbieta Cherezińska 

Czyta Filip Kosior. 
12 godzin 56 minut 

Akcja „Pasji według Einara” dzieje się tysiąc lat temu i dotyczy świata, który 
musi zmienić wiarę, ale nie potrafi zmienić siebie. Czytelnik, sięgając po 
Pasję, przemierzy Europę od norweskiej Północy do arabskiego Południa. Z 
długim postojem w mroku średniowiecznego klasztoru. 
Trzecia odsłona „Północnej Drogi” potwierdza, iż w tej opowieści historia jest 
tylko kanwą dla na wskroś współczesnych bohaterów. Autorka zaś dowodzi, 
że potrafi wciągać Czytelnika w wykreowany przez siebie świat. Przekonuje, 
że można opowiedzieć tę historię po raz kolejny, wciąż zwiększając tempo 
akcji, zmieniając scenerie i zaskakując zakończeniem. Oczekiwanie na ciąg 
dalszy wzrasta! 
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Trzy młode pieśni 

Elżbieta Cherezińska 

Czytają: Ewa Abart, Piotr Makowski, Filip Kosior. 
22 godziny 12 minut 

Cykl "Północna Droga". Norwegia, druga połowa X wieku. Dwaj synowie 
możnych rodów spotykają się w szeregach młodej drużyny. Przygląda im się 
siostra jednego z nich. W drodze ku dorosłości wszyscy troje przechodzą 
kolejne szczeble wtajemniczeń. Świat mężczyzn i kobiet. Obok? Razem? Los 
przepowiedziany u ich poczęcia. Przeznaczenie, któremu rzucają wyzwanie, 
płynąc na wielką bitwę. Świat mężczyzn ćwiczonych do zabijania. 
Wojowników przeobrażających się w bitewnym szale w bestie. I dziewczyny, 
która walczy, by w braterstwie było miejsce dla siostry.  

512 

 

 

Nie ma jak u mamy 

Magdalena Witkiewicz 
Czyta: Magda Karel. 
6 godzin i 31 minut 

Kiedy tak naprawdę zaczyna się kryzys wieku średniego, czy jedwabna 
piżama to odpowiedni strój, by wystąpić przed własnym szefem i czy łatwo 
jest zwolnić nianię i wdrożyć „projekt matka” – to tylko niektóre z wyzwań, 
przed którymi staną bohaterki bestsellerowej powieści o Milence! Milaczek 
nieustająco poszukuje miłości swojego życia, ekscentryczna Zofia Kruk 
niezmordowanie pracuje nad tym, żeby świat stał się lepszym miejscem, a 
rezolutny Bachor przeistacza się z uroczej nastolatki w młodą kobietę… 
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Nieodnaleziona 
Remigiusz Mróz  
Czytaja: Dawid Ogrodnik, Agnieszka Dygant 
10 godzin 9 minut 
 
Gdybym oświadczył jej się chwilę wcześniej, nigdy by do tego nie doszło. Nie 
napadnięto by nas, ja nie trafiłbym do szpitala, a ona nie zniknęłaby na zawsze 
z mojego życia.Dziesięć lat po zaginięciu narzeczonej, Damian Werner jest 
pewien, że nigdy więcej jej nie zobaczy. Pewnego dnia trafia jednak 
niespodziewanie na ślad ukochanej – ktoś zamieszcza jej zdjęcie na jednym z 
profili spotted, szukając dziewczyny. 
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Nieodgadniona 
Remigiusz Mróz  
Czytaja: Agnieszka Dygant, Mikołaj Krawczyk 
10 godzin 36 minut 
 
Kontynuacja bestsellerowej Nieodnalezionej!  
Rok po ucieczce od męża Kasandra Reimann prowadzi spokojne, 
ustatkowane życie za granicą. Jest przekonana, że udało jej się zostawić 
wszystko za sobą – także konsekwencje tego, co zrobiła, by ratować siebie i 
dziecko. Do czasu. Pewnego dnia jej syn nie wraca do domu po wizycie u 
kolegi, a jedyny ślad prowadzi do Opola. 
Zrozpaczona matka zrobi wszystko, by odnaleźć dziecko, nawet jeśli będzie 
oznaczało to ponowne spotkanie z człowiekiem, którego życie zniszczyła. 
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Do trzech razy śmierć 
Alek Rogoziński  
Czyta: Paulina Holtz. 
6 godzin 20 minut 
 
Autorka powieści kryminalnych, Róża Krull, otrzymuje zaproszenie na zjazd 
pisarzy, odbywający się we dworku pod Krakowem. Już pierwszego dnia jej 
koleżanka po piórze zostaje otruta. Wszystko wskazuje na to, że morderca, 
który zostawił na miejscu zbrodni czarną różę, wciela w życie fabułę jednej z 
powieści Krull. A inni zaproszeni pisarze wcale nie są tak niewinni, jak się 
wydaje... 
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Lustereczko, powiedz przecie 
Alek Rogoziński  
Czyta: Paulina Holtz. 
7 godzin 12 minut 
 
Znana autorka powieści kryminalnych Róża Krull jest świadkiem 
samobójstwa jednego z uczestników konkursu Mister Polonia. Wkrótce 
okazuje się, że nie miał on żadnego powodu, aby zdecydować się na tak 
desperacki czyn. Zaintrygowana Róża rozpoczyna śledztwo i szybko 
przekonuje się, że w świecie facetów, którzy wiedzą o kosmetykach i modzie 
więcej niż ona sama, znajdują się też psychopaci, gotowi na wszystko, aby 
tylko zdobyć tytuł Najprzystojniejszego Polaka Roku... 
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Ekspozycja 
Remigiusz Mróz  
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
14 godzin 12 minut 
 
Kryminał dla ludzi o mocnych nerwach. Bez uprzedzeń. Tom 1. serii z 
komisarzem Forstem. Śledztwo prowadzi nietypowa para, komisarz Forst i 
dziennikarka Olga Szerbska. Spierając się i rywalizując ze sobą stopniowo 
starają się rozwikłać zagadkę śmierci młodego mężczyzny rozpiętego na 
krzyżu na Giewoncie. Makabryczne morderstwo sięga swoją tajemnicą do 
mroków przeszłości. Czy komisarz, niesympatyczny, niekulturalny i 
niedelikatny, od dawna pracujący w tym zawodzie, będzie w stanie się 
zmierzyć także ze swoją przeszłością?. Dlaczego, skoro nie ma żadnych 
śladów mówiących, kto zabił, wszyscy przyglądają się bacznie komisarzowi...  
Okrutne zbrodnie muszą zostać odkupione. 
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To tylko układ 
Wojciech Sumliński 
Interpret. Jerzy Zelnik. 
 
Zestaw sześciu audiobooków 
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Podróż do krainy umarłych 
Joanna Jax 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
14 godzin 13 minut 
 
Zanim nadejdzie jutro. Tom 1 Historia o zwykłych ludziach, których życie 
zmienia się w ciągu kilkunastu minut… Początek wojny to dla Kresów 
Wschodnich czas wywózek w odległe i złowrogie rejony Związku 
Radzieckiego. Dobrze zapowiadająca się aktorka, żyjąca w szczęśliwym 
związku z lekarzem społecznikiem, zawadiacki lekkoduch grający na 
saksofonie, siostry bliźniaczki, których ojciec znika bez śladu, chłopiec 
opiekujący się niewidomym dziadkiem i młoda mężatka wychowująca 
córeczkę – tych wszystkich ludzi pewnego dnia połączyło jedno zdarzenie…  
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Przewieszenie 
Remigiusz Mróz  
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
13 godzin 34 minuty 
 

Drugi tom trylogii z komisarzem Forstem. Podhalem wstrząsa seria 
wypadków w górach. Początkowo czarna passa wydaje się jedynie ciągiem 
pechowych zdarzeń, jednak śledczy ostatecznie odkrywają związek między 
ofiarami. Każe on sądzić, że ktoś morduje turystów na szlakach. Dochodzenie 
prowadzi komisarz Forst. Szybko zdaje sobie sprawę z tego, że zabójstwa 
powiązane są ze sprawą, nad którą pracował z Olgą Szrebską. Zaczyna tropić 
mordercę, zbierając okruchy informacji, które ten zdaje się z premedytacją 
zostawiać. Kiedy zbliża się do rozwiązania sprawy, doganiają go upiory z 
przeszłości. Wiktor Forst będzie musiał stawić czoła nie tylko człowiekowi, 
którego ściga, ale także ludziom gotowym zrobić wszystko, by go pogrążyć. 
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Poszukiwanie 
Charlotte Link 

Czyta Joanna Jeżewska.  
19 godzin 5 minut 
 
Na rozległych wrzosowiskach północnej Anglii znaleziono zwłoki zaginionej 
rok wcześniej czternastoletniej Saskii Morris. Niedługo potem ginie kolejna 
nastolatka, Amelie Goldsby. Policja w Scarborough ogłasza alarm. Czy w obu 
przypadkach chodzi o tego samego sprawcę? W mediach aż huczy o mordercy 
z wrzosowisk, komisarz Caleb Hale czuje coraz większą presję. W okolicy, z 
zamiarem sprzedaży rodzinnego domu, przebywa także sierżant Kate Linville 
ze Scotland Yardu. Przez przypadek poznaje zrozpaczonych rodziców Amelie 
i nie z własnej woli rozpoczyna śledztwo w sprawie dramatu, który z pozoru 
nie ma ani początku, ani końca. Niespodziewanie po kolejnej dziewczynie 
ginie wszelki ślad… 
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Prowadź swój pług przez kości umarłych 

Olga Tokarczuk 
Czyta Agata Kulesza. 
8 godzin 24 minuty 
 
Książka uznana przez „Guardiana” za jedną z najważniejszych powieści XXI 
wieku. 
Thriller moralny z kryminalną zagadką.  
Na podstawie powieści powstał film pt. Pokot w reżyserii Agnieszki Holland. 
To wspaniała mieszanka thrillera, komedii i rozprawy politycznej, napisana 
przez kobietę, która łączy w sobie niezwykły intelekt i anarchistyczną 
wrażliwość”.  
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Pułapki myślenia 
Daniel Kahneman 
Czyta Maciej Więckowski.  

22 godziny 45 minut 

Przełomowa książka o działaniu ludzkiego umysłu tym razem w wersji do 
słuchania. Czy ludzie są świadomymi autorami własnych wyborów i osądów? 
Czy mogą ufać własnemu myśleniu, zwłaszcza temu szybkiemu – 
intuicyjnemu i emocjonalnemu? Rozważniej jest na pewno zdać się na 
myślenie wolne, analityczne. A mimo to trudno uniknąć „pułapek myślenia”. 
Przytrafia się to nawet ekonomistom i nie sprzyja podejmowaniu trafnych 
decyzji… 
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Rysa 
Igor Brejdygant 
Czyta Marcin Popczyński. 
11 godzin 

Współczesna Warszawa. Ginie bezdomny alkoholik. Prowadząca śledztwo 
komisarz Monika Brzozowska przeczuwa, że w sprawie chodzi o coś więcej 
niż porachunki kloszardów. Kolejne zbrodnie o podobnym modus operandi 
potwierdzają jej przypuszczenia. W toku śledztwa okazuje się, że dawne 
grzechy ofiar wiążą się z błędami młodości samej komisarz. Cierpiąca na 
zaniki pamięci Brzozowska zostaje wplątana w niebezpieczną grę, która 
zmusi ją do spojrzenia wstecz i walki z demonami przeszłości. Demonami, 
które przed laty pokonała tylko pozornie.Rysa to znakomite połączenie 
kryminału z thrillerem psychologicznym, w którym największą zagadką 
okazują się zepchnięte do podświadomości bolesne doświadczenia.  
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Rytuały wody 
Eva García Sáenz de Urturi  
Czyta Adam Bauman. 
16 godzin 57 minut 

 
Kontynuacja thrillera kryminalnego roku 2019 – "Cisza białego miasta" 
Trylogia białego miasta sprzedała się w ponad milionowym nakładzie i stała 
się światowym fenomenem. "Rytuały wody" to opowieść jeszcze mocniejsza 
i mroczniejsza niż "Cisza białego miasta". Nie brakuje w niej też oryginalnej 
domieszki baskijskiego klimatu. W górach zostaje znalezione ciało 
zamordowanej kobiety w ciąży. Została utopiona w zabytkowym celtyckim 
kotle z wodą i powieszona za nogi na drzewie. Sprawca ewidentnie inspirował 
się pochodzącym sprzed wieków rytuałem potrójnej śmierci. Okazuje się, że 
śledczy Kraken znał ofiarę — to jego pierwsza dziewczyna. 
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Diana, Camilla, Karol 
Magdalena Niedźwiedzka 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
13 godzin 40 minut 

Druga, po „Karolu”, część trylogii ukazuje trudne relacje księcia Walii z żoną 
Dianą i ukochaną Camillą Parker Bowles, które prowadzą do rozpadu dwóch 
małżeństw. 
Akcja powieści osadzonej w sytuacji społeczno-politycznej Wielkiej Brytanii 
i Europy zaczyna się w latach siedemdziesiątych XX wieku, a kończy w roku 
2005. Skupia się na życiu dwóch sławnych małżeństw, ale prezentuje też 
galerię nieprzeciętnych i wpływowych postaci z ich otoczenia. Ukazuje 
historię wielkich namiętności, rodzenie się i umieranie miłości, walkę o prawo 
do samostanowienia, a także starania o określenie swojej roli w świecie.. 
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Camilla, Karol, Diana 
Magdalena Niedźwiedzka 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
16 godzin 29 minut 

Trzecia część trylogii "Opowieści z angielskiego dworu" przedstawia losy 
księcia Karola i Camilli Parker Bowles po tragicznej śmierci księżnej Diany 
w 1997 roku.Akcja została doprowadzona do drugiego małżeństwa następcy 
tronu w roku 2005. Oprócz dalszego życia dwojga słynnych bohaterów 
prezentuje galerię nieprzeciętnych i wpływowych postaci z ich otoczenia. 
Ukazuje historię wielkich namiętności, walkę o prawo do samostanowienia, a 
także starania o określenie swojej roli w świecie.  
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Karol, Diana, Camilla 
Magdalena Niedźwiedzka 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
13 godzin  

Pierwsza część trylogii przedstawia początki skomplikowanego związku 
księcia Walii z dwiema najważniejszymi kobietami jego życia, Dianą 
Spencer i Camillą Shand. Akcja powieści osadzonej w sytuacji społeczno-
politycznej Wielkiej Brytanii i Europy zaczyna się w latach 
siedemdziesiątych XX wieku, a kończy w roku 2005. Skupia się na życiu 
dwóch sławnych małżeństw, ale prezentuje też galerię nieprzeciętnych i 
wpływowych postaci z ich otoczenia. Ukazuje historię wielkich namiętności, 
rodzenie się i umieranie miłości, walkę o prawo do samostanowienia, a także 
starania o określenie swojej roli w świecie.  
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Ocalić życie 
Zofia Ossowska  
Czyta Donata Cieślik. 
12 godzin 46 minut 

Piękna powieść o odwadze i wielkiej miłości, która pozwala przetrwać w 
trudnych czasach. Rok 1942. Do drzwi domu Rzewnickich puka uciekająca 
przed Niemcami rodzina polskiego pułkownika, która ukrywała okolicznych 
Żydów. Przerażeni ludzie błagają o schronienie, jednak pomaganie im byłoby 
dla małżeństwa zbyt niebezpieczne. Decydują się więc na ocalenie dwójki 
najmłodszych dzieci, pozostali muszą uciekać. Po jakimś czasie do domu 
przyjeżdżają Niemcy i zabierają Antoniego Rzewnickiego. Mężczyzna wraca 
na drugi dzień, ale nie jest już sobą. Czy prawda wyzwala, czy niszczy? 
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Uwikłane w historię 
Jarosław Molenda 
Czyta Ilona Chojnowska  
6 godzin 21 minut 

Która arystokratka została agentką? Czy „Krwawą Lunę” dręczyły wyrzuty 
sumienia? Dlaczego Irena Gelblum zmieniła nazwisko? Co, oprócz 
zainicjowania w Polsce Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zawdzięczamy 
Halinie Szwarc? Bohaterki? Zdrajczynie? A może ofiary czasów, w jakich 
przyszło im żyć? Jarosław Molenda, znany pisarz i publicysta, przybliża nam 
losy Polek uwikłanych w tragiczną historię XX wieku. Kontrowersyjne 
postaci, tajemnice wywiadów i biograficzne ciekawostki gwarantują 
pasjonującą lekturę! 
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Wołyń zdradzony, czyli Jak dowództwo AK 

porzuciło Polaków na pastwę UPA 
Piotr Zychowicz 
Czyta Adam Bauman. 
17 godzin 52 minuty 

Wołyń zdradzony to najbardziej wstrząsająca książka autora Obłędu ’44 i 
Paktu Ribbentrop–Beck. W latach 1943–1945 na Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej ukraińscy nacjonaliści wymordowali 100 tysięcy Polaków. Do 
zbrodni tej posłużyły im głównie prymitywne narzędzia rolnicze – siekiery, 
widły i cepy. Gdzie wtedy była Armia Krajowa? Gdzie było Polskie Państwo 
Podziemne? Dlaczego nic nie zrobiono, by ratować polską ludność cywilną? 
Dlaczego Wołyniacy konali w osamotnieniu? 

532 
 

 

Zbrodnia w wielkim mieście 
Alek Rogoziński  
Czyta Katarzyna Pakosińska 
6 godzin 26 minut 

Czy kiedykolwiek mieliście ochotę zabić swojego szefa? Sandra, szefowa 
pisma Marzenia i sekrety, Martyna, redaktorka w tej gazecie, i Iwona, 
graficzka, samotnie wychowuje dwójkę nastolatków z piekła rodem. 
Wszystkie trzy przyjaźnią się i pracują razem w niewielkim wydawnictwie 
prasowym. Pewnej nocy, w czasie przymusowej, służbowej nasiadówki (i po 
kilku kieliszkach wina), wymyślają w żartach, jak popełnić morderstwo 
idealne i pozbyć się swojego szefa seksisty, szowinisty i tyrana. Po kilku 
dniach ktoś realizuje ich plan.  
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Ziemia ludzi zapomnianych 
Joanna Jax 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
13 godzin 54 minuty 

Zanim nadejdzie jutro. Tom 2. Historia o zwykłych ludziach, których życie 
zmienia się w ciągu kilkunastu minut… Początek wojny to dla Kresów 
Wschodnich czas wywózek w odległe i złowrogie rejony Związku 
Radzieckiego. Dobrze zapowiadająca się aktorka, żyjąca w szczęśliwym 
związku z lekarzem społecznikiem, zawadiacki lekkoduch grający na 
saksofonie i fortepianie, siostry bliźniaczki, których ojciec znika bez śladu, 
chłopiec opiekujący się niewidomym dziadkiem i młoda mężatka 
wychowująca córeczkę – tych wszystkich ludzi pewnego dnia połączyło jedno 
zdarzenie... Wywózka w nieznane, do świata, w którym jedynie śmierci jest 
pod dostatkiem, a życie staje się już tylko walką o przetrwanie.  
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Faraon 
Bolesław Prus 

Czyta Paweł Niczewski 
26 godzin 8 minut 

Napisana z rozmachem powieść Prusa z końca XIX w. zdumiewa realizmem 
i sprawnymi opisami mechanizmów sprawowania władzy. 
Starożytny Egipt. Młody, pełen zapału faraon Ramzes XIII, dążąc do 
wzmocnienia władzy państwowej, popada w konflikt z grupą strzegących 
swoich wpływów kapłanów. Faraon w starożytnym Egipcie był wodzem 
armii, najwyższym trybunałem sędziowskim, najważniejszym kapłanem, jego 
władza pochodziła zaś od boga Słońca. Kapłani byli mocno zjednoczoną 
kastą, starającą się manipulować faraonem i ludem. Lud miał pracować i 
słuchać się. 
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Królowa Śniegu i inne baśnie  
Hans Christian Andersen 
Czytają Elżbieta Kijowska, Janusz Zadura, Stanisław Biczysko, 
Marcin Popczyński, Iwona Milerska. 
8 godzin 13 minut 

Oto zbiór siedemnastu najpiękniejszych baśni Hansa Christiana Andersena w 
klasycznych tłumaczeniach Franciszka Mirandoli i Cecylii 
Niewiadomskiej.W cudownym świecie baśni są czary i złoto, ale prawdziwą 
siłą i pocieszeniem jest dobro, miłość i odwaga. Któż nie chciałby się 
przenieść tam choć na chwilę… Posłuchaj historii Kaja i zimnej Królowej 
Śniegu. Poznaj siłę miłości małej Syrenki. Zobacz jak wiele udało się przeżyć 
maleńkiej Calineczce i kto się śmiał ostatni z nowych szat Cesarza. 
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Pan Ciemnego Lasu 
Lian Hearn 
Czyta Andrzej Ferenc  
12 godzin 58 minut 

Druga część epickiej przygody serii Opowieści o Shikanoko. 

Umiejętny splot magii i romansu, intrygi i walki składa się na fascynującą 
azjatycką fantazję. W scenerii dzikiego lasu, bogatych zamków i ukrytych 
świątyń poznajemy kontynuację historii Cesarza ośmiu wysp.  
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Bezwład 
Jessica Berry (Melissa Pimentel) 
Czyta Katarzyna Pałka  
12 godzin  

KIEDY ŻYCIE JEST KŁAMSTWEM, A PRAWDA MOŻE ZABIĆ! 
Przeżycie katastrofy lotniczej to dopiero początek walki o życie. 
Allison Carpenter przeżywa katastrofę lotniczą w Górach Skalistych, lecz to 
dopiero początek jej walki o życie. Dziewczyna zna straszną tajemnicę, a 
wpływowi ludzie gotowi są ją zabić, by ukryć szokującą prawdę. Jeśli 
dowiedzą się, że przetrwała, ruszą za nią.  
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Białe kłamstwa 
Piotr Borlik 
Czyta Filip Kosior. 
10 godzin 8 minut 

Niespodziewanie to komisarz Agata Stec nagle znajduje się w kręgu podejrzeń 
i mimo braku przekonujących dowodów trafia do aresztu. Bez środków na 
zapłacenie absurdalnie wysokiej kaucji ustanowionej przez prokuratora, 
zmuszona jest przyjąć pomoc brata, znanego psychologa Artura Kamińskiego. 
Rola, jaką specjalizujący się w pracy z psychopatami Kamiński odgrywa w 
ostatnich wydarzeniach, jest coraz bardziej podejrzana. Stec postanawia 
podjąć jego niebezpieczną grę, by wymierzyć mu sprawiedliwość. W pewnym 
momencie zdaje sobie jednak sprawę, że nieświadomie z łowcy stała się 
zwierzyną. Nie wie, o jaką stawkę toczy się gra, nie wie też, czyje tajemnice 
są motorem zdarzeń.  
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Boska proporcja 
Piotr Borlik 
Czyta Filip Kosior. 
9 godzin 57 minut 

W zamkniętej dla zwiedzających palmiarni parku Oliwskiego zostają 
znalezione zaaranżowane, w sposób równie makabryczny jak piękny, zwłoki 
dziewczyny. Człowiek odpowiedzialny za remont obiektu znika, a na 
miejscu zbrodni pojawia się Robert Mazur - zabójca po wyroku będący pod 
stałą kontrolą terapeuty. Sprawę bada komisarz gdańskiej policji Agata Stec, 
której alkohol, kac i pobudka w obcym łóżku nie są obce. Żyje pracą, 
przeklina i całkiem nieźle radzi sobie w środowisku zdominowanym przez 
mężczyzn, choć nieustannie, jako przełożona grupy śledczej, musi znosić 
seksistowskie przytyki. Agata nie przepada za pracą zespołową, ale teraz 
może nie dać rady sama. 
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Chłopiec, który kochał sarny 
Samuel Bjørk 
Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński.  
11 godzin 34 minuty  

Trzecia część serii o Holgerze Munchu i Mii Krüger.  Zima 1999. Starszy 
mężczyzna wraca do domu po Świętach Bożego Narodzenia spędzonych z 
rodziną. Jest ciemna zimna noc, a na wąskiej drodze nie ma żywej duszy. 
Nagle światła samochodu wyłapują w oddali jakiś ruch. Kierowca hamuje w 
ostatniej chwili. Przed nim stoi zszokowany chłopiec, zmarznięty niemal na 
śmierć. Na głowie ma… poroże jelenia. 
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Coaching czyli Restauracja osobowości 

Maciej Bennewicz 
Czyta: Roch Siemianowski. 
17 godzin 30 minut 

Jeżeli słyszeliście gdzieś o coachingu i chcecie się dowiedzieć, co to jest, 
zanim sami go doświadczycie, to audiobook Coaching czyli restauracja 

osobowości w przystępny sposób udziela odpowiedzi na to pytanie. Dowiecie 
się też, w jakich sytuacjach coaching bywa przydatny, a w jakich 
niezastąpiony. Za każdym rozwiązanym na stronach książki dylematem stoi 
jakaś coachingowa technika i ćwiczenie. A wszystko to w historiach z życia 
wziętych i niezwykłych opowieściach z morałem. To opowieść o przemianie, 
rozwoju, poszukiwaniach. 
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Milczenie aniołów 

Joanna Jax 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
14 godzin  

Prawda zapisana w popiołach. Tom 1 Opowieść o zwykłych ludziach, 
którzy po wojnie próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Różne 
przeżycia i inne spojrzenie na sytuację w Polsce sprawiają, że nawet przy 
rodzinnych stołach dochodzi do konfliktów i zadrażnień. Bohaterowie znani z 
„Zemsty i przebaczenia” oraz „Zanim nadejdzie jutro” tym razem zmagają się 
z szarą egzystencją lat pięćdziesiątych i demonami przeszłości, które nie 
pozwalają o sobie zapomnieć.. 
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Krzyk zagubionych serc 
Joanna Jax 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
14 godzin 28 minut 

Prawda zapisana w popiołach. Tom 2 Początek lat sześćdziesiątych. Zimna 
wojna się zaostrza, na świecie wrze, a Polacy próbują odnaleźć się w 
gomułkowskiej „małej stabilizacji”. Dla bohaterów nadszedł jednak czas, gdy 
życie zaczyna wystawiać rachunek za popełnione błędy. Niektórzy, szargani 
wyrzutami sumienia, starają się naprawić sytuację, innym los nie pozostawia 
wyboru. Jedynie najbliższe sercu osoby rozumieją motywy postępowania, a 
okoliczności często nie wydają się jednoznaczne. Mimo swoich wad i 
przewinień każdy z nich szuka oparcia w drugim człowieku i akceptacji.  
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Czerwony notes 
Sofia Lundberg 
Czytają Elżbieta Kijowska i Anna Szawiel 
9 godzin 33 minuty 

UWAGA! WZRUSZENIE GWARANTOWANE Kiedy Doris była małą 
dziewczynką, dostała od ojca czerwony, oprawiony w skórę notes. Przez całe 
życie zapisywała w nim adresy i numery telefonów osób, które znała i kochała. 
Dziś, patrząc na wykreślone imiona tych, którzy odeszli, wspomina swą 
przeszłość – a ta była barwna: Doris pracowała jako gosposia w Szwecji, w 
latach 30. była modelką w Paryżu, a w przededniu wojny uciekła do Nowego 
Jorku. Cotygodniowe rozmowy z młodszą o kilkadziesiąt lat Jenny, jedyną 
krewną, urozmaicają samotną codzienność 96-letniej Doris. I odświeżają jej 
pamięć. Za to Jenny ma okazję poznać liczne rodzinne sekrety… 
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Dlaczego dzieci kłamią 
Paul Ekman 
Czyta Marcin Styczeń 
7 godzin  

Jakie rodzaje kłamstwa stosują? W jakim wieku dziecko zaczyna kłamać 
świadomie? Kiedy zaczyna rozumieć ideę kłamstwa? Czy dzieci, które 
kłamią, są bardziej, czy mniej inteligentne od prawdomównych? Dlaczego 
kłamią nastolatki i jak rodzice mogą radzić sobie z tym problemem? Te, i 
podobne pytania nurtują chyba wszystkich rodziców. Paul Ekman, światowej 
sławy ekspert w dziedzinie wykrywania kłamstwa, postanowił dowiedzieć się 
jak najwięcej na temat kłamstwa wśród dzieci, a do spisania tej wiedzy 
zaprosił syna i żonę. Efektem rodzinnej współpracy jest wartościowa, poparta 
pierwszorzędną wiedzą z zakresu psychologii, ale także inspirowana 
codziennym życiem, książka. 
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Dygot 
Jakub Małecki 
Czyta Filip Kosior. 
8 godzin 30 minut 

Porywająca opowieść o pięknie i okrucieństwie polskiej prowincji 
Kończy się wojna. Jan Łabendowicz odmawia pomocy uciekającej Niemce i 
ta przeklina jego rodzinę. Wkrótce na świat przychodzi syn Jana: chłopiec o 
śnieżnobiałej skórze. Kilkadziesiąt kilometrów dalej, w starej szafie wybucha 
zapomniany granat, burząc życie Bronka Geldy i jego kilkuletniej córki. 
Na losy Geldów i Łabendowiczów wpływają kolejne dziejowe zawirowania i 
przepowiednie, a także osobiste słabości i obsesje. Drogi obu rodzin 
przecinają się w zaskakujący i niespodziewany sposób. Na dobre zespaja je 
uczucie dwojga odmieńców: introwertycznego albinosa i okaleczonej w 
płomieniach dziewczyny. 
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Dzikowy skarb 
Karol Bunsch 
Czyta Marcin Popczyński. 
21 godzin 17 minut 

Czy największy atut może stać się przekleństwem? Gdzie jest granica 
zemsty? Kto jest prawdziwym wrogiem? Jak nawrócić cały naród, kiedy 
samemu się nie wierzy? Za którą granicą szukać sojuszników, a za którą 
wrogów?  
Na tle burzliwych czasów powstania państwa Polskiego Bunsch opisuje 
historię przenikliwego Zbrozły, chytrego Szmatki oraz Dzika – olbrzyma z 
lasu, silnego, a przy tym prostodusznego, próbującego odnaleźć się  w nowej 
rzeczywistości. Wartka akcja i plastyczny język powieści przeniosą nas w 
czasy Mieszka I i  jego zmagań w budowaniu nowoczesnego państwa. 
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Farma lalek 
Wojciech Chmielarz 
Czyta: Janusz Zadura. 
12 godzin 36 minut 

Wyjątkowo okrutna zbrodnia... 2. część serii z komisarzem Jakubem Mortką! 
Jakub Mortka przed emeryturą został przeniesiony do Krotowic, miasteczka 
zagubionego gdzieś w Karkonoszach, by spokojnie doczekać sędziwego 
wieku. Ale to właśnie tu i teraz wydarzy się tu najokrutniejsza i najbardziej 
makabryczna zbrodnia, z jaką kiedykolwiek spotkała się policja, a tym 
bardziej komisarz Mortka. Jedenastoletnia Marta nie wraca do domu na noc. 
Policja rozpoczyna poszukiwania i szybko odnajduje pedofila, który przyznaje 
się do gwałtu i zabójstwa. Stare uranowe sztolnie, których pełno jest w 
Karkonoszach, kryją jeszcze wiele tajemnic. 
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Klątwa 

Małgorzata Gutowska-Adamczyk 
Czyta Fabian Kocięcki 
11 godzin 54 minuty 

Fortuna i namiętności t.1. Litwa, rok 1733. Na stosie ginie młoda 
dziewczyna oskarżona o czary. Przed śmiercią rzuca klątwę na winnych 
swojej krzywdy. Odtąd pech nie przestanie im towarzyszyć… 
Tymczasem w kraju zaczyna się gorący czas: śmierć króla Augusta II i wolna 
elekcja. Dwa przeciwne obozy zjeżdżają do Warszawy, by wybrać następcę. 
W tym barwnym okresie historycznym toczą się losy dwóch bohaterek: 
skromnej Zofii i namiętnej Cecylii. Która z nich skradnie serce zuchwałego 
infamisa? 
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Zemsta 

Małgorzata Gutowska-Adamczyk 
Czyta Leszek Wojtaszek 
13 godzin  

Fortuna i namiętności t.2. Sytuacja polityczna w Polsce coraz bardziej się 
komplikuje. Do kraju wkracza armia rosyjska, a zwolennicy Augusta III i 
Stanisława Leszczyńskiego dzielą się na wrogie obozy. Nie pozostaje to bez 
wpływu na zwykłych ludzi, którzy tracą nie tylko majątki, lecz przede 
wszystkim bliskich zaangażowanych w działania zbrojne.  
Zofia z lękiem przyjmuje do wiadomości decyzję ukochanego o przyłączeniu 
się do walki. Tym bardziej, że zagrożeniem okazuje się nie tylko wróg, lecz 
także skłonna do intryg rywalka…  
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Klątwa lutnisty 

Sylwia Zientek 

Czyta Janusz Zadura. 
19 godzin 36 minut 

Hotel Varsovie. Tom 1. Wciągająca podróż do świata rodzinnych tajemnic i 
miasta sprzed lat. Rodzinne tajemnice, skrywane pasje, niepohamowane 
żądze, pikantne skandale, a w tle Warszawa kilku epok, czyli kilkaset lat 
historii rodzinny warszawskich hotelarzy w pierwszym tomie wciągającej sagi 
Sylwii Zientek.Warszawa, XXI wiek. Dana Spakowski przyjeżdża do 
Warszawy, by z pomocą młodego prawnika odzyskać rodzinną kamienicę 
przy ulicy Długiej, w której niegdyś przez wieki mieścił się hotel. Nie ma 
pojęcia, jaką historię skrywają w sobie dawne mury. 
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Jaga 

Katarzyna Berenika Miszczuk 
Czyta Anna Szawiel 
19 godzin 36 minut 

Pewna młoda szeptucha zupełnie inaczej wyobrażała sobie objęcie swojej 
pierwszej praktyki. Wiedziała, że w chatce babci Radomiły, poprzedniej 
bielińskiej szeptuchy, na próżno oczekiwać bieżącej wody, a za potrzebą 
trzeba będzie biegać do wychodka, ale... Nie spodziewała się, że na miejscu 
zastanie doszczętnie splądrowany dom. Gorzej, że świętokrzyskie miasteczko 
wyjątkowo upodobały sobie wszelkiej maści demony i krwiożercze upiry... 
W cyklu Kwiat paproci ukazały się: Szeptucha, Noc Kupały. 
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Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby 

dzieci do nas mówiły 
Joanna Faber, Elaine Mazlish  
Czyta Paulina Holtz. 
10 godzin 19 minut 

Praktyczne ćwiczenia i wskazówki ułatwiające opanowanie sztuki 
komunikowania się z dziećmi - i… nie tylko z nimi - sprawiają, że książka jest 
przeznaczona dla każdego, kto chciałby lepiej rozumieć i mądrzej kochać 
dzieci oraz być przez dzieci kochanym i rozumianym. Nowe wydanie 
poszerzone o posłowie „Nowe pokolenie”, które napisała Joanna Faber, córka 
jednej z autorek. Wychowana według metod przedstawianych w książce dzieli 
się doświadczeniami z dzieciństwa i wraz z rodzicami podejmuje wyzwania 
nowych czasów, szukając nowych rozwiązań. 
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Jak podrywają szejkowie 
Marcin Margielewski 
Czyta Mikołaj Krawczyk. 
10 godzin 41 minut 

Historia młodego księcia, syna jednego z arabskich szejków, który ze względu 
na swoją pozycję i bogactwo może mieć wszystko. Dosłownie: wszystko. 
Książę Abed ma dwie pasje - piękne kobiety i piękne konie. Wraz ze swoim 
ojcem przylatuje do Polski na słynną na całym świecie aukcję koni. Jednak 
szejk, zamiast kupić synowi upragnionego wierzchowca, niespodziewanie 
wyjeżdża. W hotelu Abed znajduje tylko enigmatyczny list od ojca, który 
prosi go, aby pozostał w Warszawie. Opiekę nad młodym księciem przejmuje 
jego kuzyn, który odkrywa przed Abedem świat pełen kobiet, pieniędzy, 
używek, erotycznych rozkoszy i perwersyjnych zabaw. 
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Międzyczasowiec 
Tomasz Mróz  
Czyta Konrad Biel. 
15 godzin 45 minut 

Komisarz Przytuła poznaje historię Witka Kopeckiego, kolaboranta i 
volksdeutscha, który zaczynał od kradzieży kosztowności ofiarom więzień i 
obozów niemieckich, a skończył jako osoba walcząca z okupantem. Niektórzy 
twierdzili, że właśnie on był owym słynnym „Mścicielem z Warszawy”. 
Wiele poszlak wskazywało, że ojciec komisarza zamordował Kopeckiego w 
1948 roku w akcie zazdrości o matkę Przytuły. Tak zaczyna się prywatne 
dochodzenie policjanta oraz jego wyprawa w czasie z XXI wieku w 
przeszłość.  
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Jestem żoną terrorysty 
Laila Shukri 
Czyta Ewa Abart. 
10 godzin  

Opowieść o kobiecie, która została rozkochana i uwiedziona, aby urodzić 
terrorystę samobójcę. Przemilczana prawda o rodzinach zaangażowanych w 
terroryzm. 
Laila Shukri wysłuchała historii jednej z Polek, aby opowiedzieć ją światu. 
Po rozstaniu z partnerem Klaudia zostaje niespodziewanie wyrzucona z pracy. 
Podróż do Maroka ma jej pomóc odzyskać utraconą równowagę duchową. 
Poznany w egzotycznym kraju Raszid szybko zdobywa jej serce. Nie zdaje 
sobie sprawy, że znajdzie się w mackach niebezpiecznej siatki terrorystycznej, 
której głównym celem jest szkolenie dzieci na terrorystów samobójców. 
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Kamień 
Małgorzata i Michał Kuźmińscy 
Czyta Janusz Zadura. 
18 godzin 35 minut 

Trzeci etnokryminał Małgorzaty i Michała Kuźmińskich. W romskiej osadzie 
na Sądecczyźnie znaleziono martwego chłopczyka o jasnej karnacji i włosach 
koloru pszenicy. Wkrótce policja odkrywa, że mieszka tam blondwłosa 
dziewczynka… Między Romami a ich sąsiadami od lat zbiera się na burzę. 
Teraz napięcie sięga zenitu. Anka Serafin na prośbę policji próbuje nawiązać 
kontakt z Romami. Mierzy się z murem milczenia i własnymi wyobrażeniami 
o roli antropologa. Tymczasem dziennikarz śledczy Sebastian Strzygoń 
jednym kamieniem porusza medialną lawinę. Narasta lęk, niezrozumienie i 
wrogość. 
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Kossakowie 
Joanna Jurgała-Jureczka 
Czyta Donata Cieślik. 
11 godzin 23 minuty 

Tadeusz i Wojciech Kossakowie, synowie znanego malarza Juliusza, byli 
bliźniakami. Ożenili się z pannami Kisielnickimi, kuzynkami. Tadeusz i 
Anna byli rodzicami znanej pisarki: Zofii Kossak-Szczuckiej-Szatkowskiej. 
Wojciech i Maria wydali na świat poetkę: Lilkę (Marię Pawlikowską-
Jasnorzewską), satyryczkę: Madzię (Magdalenę Samozwaniec) i malarza: 
Jerzego Kossaka. 
Jak to się stało, że domy podobnych do siebie jak dwie krople wody braci, 
które prowadziły tak podobne do siebie kobiety, prawie siostry – były 
odległe, jak dwa różne światy? Kolejna książka biografki Zofii Kossak i 
autorki „Kobiet Kossaków” ujawnia nieznane, zaskakujące fakty dotyczące 
ziemiańskiej i artystycznej rodziny Kossaków.  
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Królowa 
Elżbieta Cherezińska 

Czyta Filip Kosior. 
22 godziny 2 minuty 

Narodził się Knut. Trzecie dziecko Świętosławy, jedyne, które w chwili 
przyjścia na świat okrzyknięto "synem królowej”. Coraz więcej graczy 
przestawia piony tej historii. Bolesław w sekrecie przed siostrą swata Tyrę z 
Tryggvasonem, jarl Sigvald, powtarzając: "jomswikingowie nie wtrącają się 
w sprawy królów”, sam zaczyna w nich mieszać. Sven pielęgnuje swą niechęć 
do Olava, "drugiego wodza”. Tyra znika. Tak kończy się Harda. Teraz 
nadchodzi czas Królowej. Nowi gracze i nowy wymiar tej historii.  
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Krótka wymiana ognia 

Zyta Rudzka 
Czyta Krystyna Tkacz 
4 godziny  

Krótka wymiana ognia, czyli historia miłosnego piekła. Fragmenty losów 
różnych bohaterów tworzą historię rodziny, która rozpada się na kawałki. 
Związki z żoną, kochankami, córkami tworzą wielowątkową opowieść o 
seksualności kobiet. Nieoczywistej, formacyjnej i ciągle na nowo odkrywanej, 
której symbolem jest Mokra – rzeka z dziecinnych stron.Protoplastka rodu 
opowiada swoje życie studni. To wojenne i to współczesne. Naznaczone 
wyobcowaniem, walką o mężczyznę, trudnym macierzyństwem.  
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Materiał ludzki 

Piotr Borlik 
Czyta Filip Kosior. 
10 godzin 23 minuty 

Druga po "Boskiej proporcji" część cyklu kryminalnego z Agatą Stec. 
Po zakończonym śledztwie w sprawie morderstwa w gdańskim parku 
Oliwskim w niewyjaśnionych okolicznościach znika główny świadek w 
sprawie. Komisarz Agata Stec nie ustaje w poszukiwaniach mężczyzny, z 
którym łączyły ją nie tylko służbowe relacje. Brak efektów w połączeniu z 
mnożącymi się pytaniami i wątpliwościami popycha policjantkę do podjęcia 
desperackich kroków. Tymczasem w niewielkiej wsi na Kaszubach dochodzi 
do makabrycznego odkrycia. Dwie młode kobiety znaleziono przywiązane do 
pali pośrodku pola i obrośnięte kwitnącymi powojnikami.  
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27 śmierci Toby'ego Obeda 
Joanna Gierak-Onoszko  
Czyta Filip Kosior. 
8 godzin  

To też jest Kanada: siedem zapałek w słoiku, sny o czubkach drzew, 
powiewające na wietrze czerwone suknie, dzieci odbierane rodzicom o świcie. 
I ludzie, którzy nie mówią, że są absolwentami szkół z internatem. Mówią: 
jesteśmy ocaleńcami. Przetrwaliśmy. – Zniszczono cały nasz naród. 
Nigdyśmy się nie podnieśli. W Europie ekscytujecie się modą na Kanadę, bo 
patrzycie na nią przez kolorowe skarpetki naszego nowoczesnego premiera. 
Ale prawda mniej się nadaje do lajkowania – powiedział autorce jeden z 
bohaterów tej książki. Joanna Gierak-Onoszko spędziła w Kanadzie dwa lata, 
sprawdzając, co ukryto pod tamtejszą kulturową mozaiką. W swoim reportażu 
autorka kreśli obraz Kanady, który burzy nasze wyobrażenia o tym kraju. 
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Ojciec i syn 
Karol Bunsch 
Czyta Marcin Popczyński. 
18 godzin 58 minut 

Wartka akcja, wyraziste postacie, dramat jednostki i zdarzenia z burzliwych 
czasów państwa Polan przełożone na karty powieści! Karol Bunsch w sposób 
mistrzowski maluje obraz Polski X wieku, gdzie możni władcy wszelkimi 
środkami chcą pozyskać mocarnych sprzymierzeńców, obce wojska stoją u 
granic dopiero co jednoczącego się Państwa, a kruche sojusze drżą w 
posadach. Ojciec i syn, syn i ojciec - jak ich związek wpłynie na losy narodu, 
jakie piętno wywrą losy kraju na ich relację? Świetna interpretacja Marcina 
Popczyńskiego przeniesie nas w czasy Mieszka I i jego zmagań podczas 
budowania nowoczesnego państwa. 
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Okręt 
Lothar Günther Buchheim 
Czyta Leszek Wojtaszek 
25 godzin 51 minut 

Jesień 1941 roku, na Atlantyk wypływa okręt. Cel – walka z wrogiem, 
zatopienie nieprzyjaciela. Dowódca wraz z załogą muszą stawić czoła nie 
tylko czyhającemu we mgle wrogowi, ale i zdradliwym warunkom 
pogodowym – bezlitosnym sztormom – czy też ograniczeniom samego okrętu. 
Ta przejmująca i dogłębnie poruszająca powieść staje się świadectwem 
ówczesnych wydarzeń, pozbawiony zbędnego patosu utwór jest sumą 
doświadczeń autora z czasów II wojny światowej. Powieść swą niebywałą 
popularność zawdzięcza nie tylko tematowi, jaki podjął autor, ale także i 
przemyślanej fabule oraz umiejętnie poprowadzonej akcji. 
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Życie na wynos 
Olga Rudnicka 
Czyta Mirella Rogoza-Biel. 
12 godzin 55 minut 

Emilia Przecinek. Tom 2 Emilia Przecinek, znana autorka powieści dla 
kobiet, w wieku czterdziestu lat zostaje rozwódką z dwójką nastoletnich 
dzieci, kredytem hipotecznym do spłacenia oraz matką i teściową na karku. 
Dzieci nalegają, żeby chodziła na randki, a obie starsze panie, no cóż, jak to 
one, włażą z butami, gdzie tylko się da. W takiej sytuacji można albo załamać 
się nerwowo, albo popełnić morderstwo. Mimo niesprzyjających okoliczności 
Emilia postanawia odmienić swoje życie. Nie jest to łatwe, gdyż mężczyźni, 
których spotyka, absolutnie nie przypominają wspaniałych bohaterów jej 
powieści. 
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Pionek 

Małgorzata i Michał Kuźmińscy 
Czyta Janusz Zadura. 
16 godzin 31 minut 

W gliwickim parku zostaje brutalnie zamordowana młoda dziewczyna. 
Przypomina to lokalnej połeczności o seryjnym mordercy, który zabijał 
kobiety w Bytomiu, Gliwicach i Zabrzu. Skazany za te zbrodnie Wampir z  
Szombierek niedługo wyjdzie na wolność. Niezależny dziennikarz Sebastian 
Strzygoń wraca do sprawy sprzed lat. Pomaga mu antropolożka Anna Serafin. 
To ona podejmuje się przeprowadzić wywiad z wampirem. Mnożą się pytania, 
komuś bardzo zależy, by przeszłość pozostała pogrzebana. Teraźniejszość też 
nie daje o sobie zapomnieć … Kto rozstawia pionki w tej niebezpiecznej grze? 
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Podróż Cilki 
Heather Morris 
Czyta Filip Kosior. 
10 godzin 3 minuty 

Kontynuacja międzynarodowego bestsellera Tatuażysta z Auschwitz. Historia 
młodziutkiej dziewczyny, którą Lale Sokołow, tatuażysta z Auschwitz, 
uważał za najdzielniejszą osobę, jaką kiedykolwiek poznał. Uroda ją 
uratowała – i skazała na piekło. Cilka ma zaledwie szesnaście lat, kiedy trafia 
do Auschwitz. Tam szybko się uczy, że uroda daje siłę, a ta oznacza 
przetrwanie. Kiedy po trzech latach Armia Czerwona wyzwala obóz, 
dziewczyna nie odzyskuje wolności: zostaje oskarżona przez komunistyczne 
władze o kolaborację i skazana na piętnaście lat łagru w Workucie. 
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Granat poproszę! 
Olga Rudnicka 

Czyta Mirella Rogoza-Biel. 
11 godzin 53 minuty 

Emilia Przecinek. Tom 1 Zdrada, martwa kochanka i oszczerstwo? Nic tylko 
płakać... ze śmiechu! Emilia Przecinek – lat trzydzieści dziewięć, sto 
pięćdziesiąt sześć i pół centymetra wzrostu, znana autorka romantycznych 
powieści, matka dwojga nastolatków, szczęśliwa mężatka. Wierzy w uczucie 
do grobowej deski, choć wie, że czasem miłość nie uskrzydla, lecz zasiada 
przed telewizorem i hoduje brzuszek. Przykładna żona Cezarego, który nagle 
postanawia zostać szczęśliwym mężem innej kobiety  i pozostawia swoją 
ślubną z niespłaconym kredytem hipotecznym, dwójką dzieci oraz teściową i 
matką na karku. Los nie sprzyja przyszłej rozwódce…  
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Polska Jagiellonów 

Paweł Jasienica 

Czyta Zbigniew Wróbel 
19 godzin 48 minut 

Wnikliwy obraz Polski za czasów Dynastii Jagiellonów jest tematem książki 
Pawła Jasienicy. Niespełna dwieście lat (1386-1572) opisanych przez autora 
obejmuje czas wojen, konfliktów wewnętrznych, ale i szybkiego rozwoju 
nauki, triumfu kultury. Tę barwną rozprawę naukowca postrzega się jak 
fascynującą opowieść o państwie wielu narodów, wiar i kultur. 
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Polska anarchia 

Paweł Jasienica 

Czyta Marcin Popczyński. 
5 godzin 22 minuty 

Czy warcholstwo i skłonność do anarchii to część polskiego charakteru 
narodowego? W wydanym pośmiertnie zbiorze esejów Paweł Jasienica 
polemizuje z tym stereotypem, podtrzymywanym między innymi przez 
powieści Sienkiewicza. Analizując dzieje Rzeczpospolitej od XVI wieku i 
przyczyny jej upadku, dowodzi, że „Nieprawdą jest, że Polacy nie umieją 
korzystać z wolności, prawdą jest natomiast, że wielu Polaków lubi 
nadużywać władzy”. Jego zdaniem warstwą anarchizującą była manipulująca 
szlachtą magnateria, niższe warstwy natomiast posiadały silnie rozwinięty 
instynkt państwowy.  
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Polska Piastów 

Paweł Jasienica 

Czyta Zbigniew Wróbel 
14 godzin 8 minut 

Tematem pierwszej części cyklu Pawła Jasienicy jest Polska za panowania 
Dynastii Piastów. Ta barwna i wnikliwa rozprawa, to przede wszystkim 
„swobodne literackie opowiadanie”, które postrzega się jako fascynującą 
gawędę o państwie wielu narodów, wiar i kultur. 
Paweł Jasienica - historyk, publicysta, eseista, oficer Armii Krajowej, po 
wojnie represjonowany. Wiceprzewodniczący polskiego PEN Clubu. W 1964 
podpisał „List 34”. Jego wystąpienie w obronie grupy studentów w 1968 roku 
doprowadziło do zakazu publikacji jego prac. 
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Przebudzenie 

Stephen King 
Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński.  
14 godzin 20 minut 

Klasyczny, ponury, bezlitosny… audiobook pisany ręką Kinga 
Historia zaczyna się zwyczajnie. Jamie ma 6 lat, mieszka w niewielkiej 
amerykańskiej miejscowości, którą odwiedza – jak wiele innych - pastor 
Charles Jacobs z rodziną. Wraz ze swoją piękną żoną odmieni miejscowy 
kościół. Jamie, dorastając, będzie grał w dziesiątkach kapel i uzależni się od 
narkotyków. W tle toczą się rodzinne sprawy miasteczka, małe szczęścia i 
duże tragedie, jak w zwykłym życiu i normalnym świecie. A jednak od 
pierwszych chwil słuchania towarzyszy nam niepokój. Jeszcze nie wiemy co, 
ale przeczuwamy, że coś się wydarzy…  
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Ręka mistrza 

Stephen King 
Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński.  
29 godzin 31 minut 

Edgar Freemantle w ciężkim wypadku samochodowym traci rękę i 
równowagę psychiczną. Nękany niekontrolowanymi napadami szału, musi 
zacząć życie od początku. Za radą psychologa wyrusza na Duma Key, piękną 
i odludną wyspę na wybrzeżu Florydy, należącą do sędziwej Elizabeth 
Eastlake. Wynajmuje tam dom, wiedząc tylko jedno: chce rysować. Tworzone 
z chorobliwą pasją obrazy Edgara są owocem talentu, nad którym przestaje 
mieć kontrolę. Kiedy tragiczne losy rodziny Eastlake’ów zaczynają wyłaniać 
się z mroków przeszłości, dzieła Freemantle’a objawiają swą coraz bardziej 
przerażającą i niszczycielską moc. 
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Rok tysięczny 

Karol Bunsch 
Czyta Marcin Popczyński. 
23 godziny 39 minut 

Czas przełomów, czas rozdarcia, czas walki, czas intryg, czas bohaterów.  
Rok tysięczny. Bolesław po śmierci ojca stara się zapanować nad, dopiero co, 
powstałym państwem. Sytuacji nie poprawia łaknąca władzy macocha i jej 
synowie. Na tle burzliwych czasów przełomu wieku Bunsch opowiada 
historię Bolka próbującego, nie tylko, podtrzymać dziedzictwo ojca, ale je 
powiększyć, cesarza Ottona marzącego o zjednoczeniu chrześcijańskiego 
świata, zwątpieniu Wojciecha Sławkowica, czy rozdarciu Jaskotela. 
Knowania w murach zamku, próby porwania, bohaterska walka na polach 
bitewnych przeplatają się i łączą tworząc monumentalną powieść, którą warto 
przesłuchać! 
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Dworek w Miłosnej 
Agnieszka Olejnik 
Czyta Jolanta Jackowska.  

7 godzin 18 minut 

Bogna Rytter, dziedziczka posiadłości, zapisuje swój majątek jedynym 
krewnym – kuzynkom Adzie i Monice. Co zrobią z nieoczekiwanym 
spadkiem? Czy każda zmiana jest zmianą na lepsze? Jak ułożą się stosunki 
między dwiema niemal obcymi kobietami, między którymi staną wielkie 
pieniądze i… mężczyzna? 
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Rzeczpospolita Obojga Narodów 
Paweł Jasienica 

Czyta Marcin Popczyński. 
12 godzin 24 minuty 

CZ. 2. Abdykacja Jana II Kazimierza, wszechogarniający chaos, anarchia, 
wojny toczące się na kilku frontach, utrata terytoriów, próba odzyskania 
znaczenia „dawnej” Rzeczpospolitej przez Jana III Sobieskiego. Lata 1648-
1696 to bez wątpienia jeden z najburzliwszych okresów w historii naszego 
kraju, doskonale ujęty na kartach „Calamitatis regnum”. Wnikliwa, sumienna 
i błyskotliwa analiza naszej historii jest nie tylko rzetelnym esejem 
historycznym, ale także barwną opowieścią, która przybliża nam losy naszego 
Państwa. 
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Rzeczpospolita Obojga Narodów 
Paweł Jasienica 

Czyta Marcin Popczyński. 
17 godzin 31 minut 

Ostatnia część trylogii „Rzeczpospolita Obojga Narodów” przybliża 
słuchaczom dzieje Polski w latach 1696 – 1795. Jasienica nie tylko opisuje i 
ocenia w niej panowanie poszczególnych władców (Augusta II Mocnego, 
Augusta III, Stanisława Leszczyńskiego, Stanisława Augusta 
Poniatowskiego), ale także stara się pokazać przyczyny i skutki zrywanych 
sejmów, następstwa konfederacji barskiej. Podejmuje temat Powstania 
Kościuszkowskiego, ogłoszenia Konstytucji 3-go Maja, czy w końcu 
rozbiorów Polski. Wnikliwa, sumienna i błyskotliwa analiza naszej historii 
jest nie tylko rzetelnym esejem historycznym, ale także barwną opowieścią, 
która przybliża nam losy naszego Państwa. 
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Deniwelacja 

Remigiusz Mróz  
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
13 godzin 39 minut 

Czwarta część serii z komisarzem Forstem! Gdzie jest Wiktor Forst? 
To pytanie zadają sobie zakopiańscy śledczy, gdy topniejący w Tatrach śnieg 
odsłania makabryczny widok na zboczach Giewontu. Odnalezione zostają 
zwłoki grupy kobiet, których za życia nic ze sobą nie łączyło.Żadna wycieczka 
nie zaginęła zimą na szlakach, a wszystkie ofiary wypadków w górach zostały 
odnalezione. W dodatku na ciałach nie ma żadnych śladów świadczących o 
tym, by doszło do zabójstw. Kiedy w Zakopanem znikają jednak kolejne 
kobiety, nie ma wątpliwości, że na Podhalu pojawił się seryjny zabójca. 
Policja odkrywa ślad prowadzący do Wiktora Forsta. Problem polega na tym, 
że nikt nie wie, gdzie od roku przebywa były komisarz… 
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Cena życia 
Bohdan Arct 
Czyta: Maciej Jabłoński  
12 godzin 2 minuty 

Powieść przygodowa z czasów II wojny światowej. Jej bohaterami są 
brytyjscy lotnicy, którzy po upadku Singapuru dostają się do japońskiego 
obozu jenieckiego. Znajdziemy tu pełne dramatycznego napięcia sytuacje, 
podniebne walki nad Singapurem, tajne wywiady, walkę o przetrwanie w 
obozie, południowoazjatycki krajobraz, dżungle Sumatry i Jawy. 
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Samotna 
Lisa  Gardner  
Czyta Anna Szawiel 
11 godzin 27 minut 

Pierwszy z cyklu thrillerów kryminalnych z detektyw D.D. Warren. 
Mroczna, niepokojąca powieść, która przyprawia o dreszcz przerażenia. 
Bobby Dodge, snajper policji stanowej Massachusetts, obserwuje przez lunetę 
tragiczne wydarzenia w domu na przeciwko. Uzbrojony mężczyzna 
zabarykadował się tam z żoną i dzieckiem. Bobby ma tylko ułamek sekundy 
na decyzję, która może zaważyć na całym jego życiu. Dla kobiety, próbującej 
chronić dziecko przed ogarniętym szałem mężem, to nie pierwszy koszmar...  
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Stramer 
Mikołaj Łoziński 
Czyta Piotr Grabowski. 
12 godzin 21 minut 

Osobiste dramaty, miłości, zdrady i rozstania, świecące pustkami kieszenie i 
marzenia o fortunie. Nadzieja na sprawiedliwy świat, do którego nieuchronnie 
wdziera się Zagłada. Zwyczajna rodzina. Nathan tęskni za Nowym Jorkiem, 
Rywka marzy o wycieczce nad morze. Wychowują szóstkę dzieci, które 
szybko dorastają: Rena zakochuje się ze wzajemnością w żonatym 
mężczyźnie, Rudek idzie na filologię klasyczną, ale jest realistą, więc znajduje 
pracę w Syndykacie Świec. Hesio i Salek ulegają fascynacji ideą komunizmu 
i grozi im aresztowanie, a Wela i Nusek nie mogą się już doczekać tej 
wymarzonej dorosłości. 
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Śleboda 
Małgorzata i Michał Kuźmińscy 
Czyta Janusz Zadura. 
13 godzin 34 minuty 

Anka Serafin, młoda doktor antropologii z Krakowa, jedzie w Tatry, by 
szukać własnej tożsamości. Znajduje trupa. Zmasakrowane zwłoki z Doliny 
Suchej Wody należą do starego górala Jana Ślebody. Jego historia wiedzie ku 
wstydliwie skrywanej podhalańskiej przeszłości. To zabójstwo jest dopiero 
pierwszą ze zbrodni, które zdają się karą za stare grzechy. Czy Anka i 
tabloidowy dziennikarz Sebastian Strzygoń odkryją, kto zabija w 
Murzasichlu? Dlaczego krwią ofiar maluje swastykę? I czy przekonają się, ile 
dla górali warta jest śleboda, czyli wolność? 

583 
 

 

Kimkolwiek jesteś 
Jakub Szamałek 
Czyta Filip Kosior. 
11 godzin 27 minut 

Druga część trylogii powieściowej "Ukryta sieć". Kontynuacja thrillera 
„Cokolwiek wybierzesz” to pełna emocji opowieść o tym, co na co dzień 
trudno nam dostrzec. Listopad 2018. KandyKroosh, camgirl z Mińska 
Mazowieckiego, zostaje uduszona na oczach tysięcy internautów. 
Charyzmatyczna dziennikarka Julita Wójcicka kontynuuje śledztwo Emila 
Chorczyńskiego. Wśród materiałów, które od niego otrzymała, znajduje się 
plik, który odstaje od reszty. To artykuł o śmierci camgirl opatrzony krótką 
adnotacją: „sprawdź”. Wójcicka bez wahania podejmuje trop, który 
zaprowadzi ją w zupełnie niespodziewaną stronę… 
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W Imię Natury 

Jędrzej Pasierski 
Czyta Janusz Zadura. 
10 godzin 22 minuty 

Mateusz Chabrowski myśli, że ma w życiu wszystko. Jest szczęśliwym 
mężem i ojcem. Pracuje jako prawnik w założonej przez siebie fundacji. 
Pewnego dnia do jej siedziby ktoś przynosi zdjęcie mężczyzny leżącego na 
śniegu; wszystko wskazuje na to, że jest martwy. Od tej chwili życie Mateusza 
staje na głowie – wkrótce znika jego żona Maja, policja nie wierzy w jego 
wersję wydarzeń, a on rozpoczyna na własną rękę desperackie poszukiwania. 
Ślady prowadzą do morskiej farmy wiatrowej i ukrytego w lasach jeziora, nad 
którym przed laty wydarzyła się tragedia.  
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W komnatach Wolf Hall 

Hilary Mantel 
Czyta Marian Czarkowski 
30 godzin 33 minuty 

Monumentalna, wciągająca, bezwzględna opowieść o czasach Henryka VIII 
Dwór Henryka VIII jest zasiedlony samymi wilkami. Krwiożercze, żądne 
pieniędzy, władzy i sławy istoty otaczają króla. Ale tylko Cromwell odważy 
się zaryzykować życie, by zdobyć łaski monarchy i sięgnąć po najwyższą 
władzę w królestwie. Staje się najważniejszym doradcą króla, odpowiada za 
rozdzielenie kościoła angielskiego od Rzymu, został nawet mianowany przez 
Henryka „wicekrólem do spraw religijnych”. Autorka drobiazgowo i z wielką 
wiarygodnością przedstawia różne zdarzenia z okresu panowania Henryka 
VIII.  

586 
 

 

Testamenty 

Margaret Atwood 
Czyta: Maria Seweryn. 
13 godzin 26 minut 
 
Margaret Atwood po ponad trzydziestu latach wraca do świata ze swojej 
najsłynniejszej powieści „Opowieść Podręcznej”. I to w jakim stylu! Za 
„Testamenty” pisarka zdobyła Nagrodę Bookera 
Od wydarzeń przedstawionych w „Opowieści Podręcznej” minęło piętnaście 
lat. Sytuacja Republiki jest dramatyczna. Brakuje jedzenia, na świat 
przychodzą zdeformowane, słabe dzieci, umierają też Podręczne, czyli 
niewolnice, których zadaniem jest rodzić. W tym kraju przemocy żyją obok 
siebie Ciotka Lidia, surowa i okrutna funkcjonariuszka Gileadu oraz 
młodziutka Agnes, przygotowywana do roli Podręcznej.  
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Hello world 

Hannah Fry 
Czyta: Marta Król 
7 godzin 6 minut 
 
Zdajesz sobie sprawę, że sztuczna inteligencja już teraz podejmuje decyzje 
za Ciebie? Światowy bestseller o tym, jak zachować człowieczeństwo w 
świecie maszyn. Jeśli zafascynowały Cię książki Harariego, koniecznie 
sięgnij po Hello world! 
Hannah Fry, brytyjska matematyczka, popularyzatorka nauki i 
niekwestionowana gwiazda wykładów z cyklu TED, wprowadza nas w 
świat, w którym o ludzkich losach coraz częściej decydują maszyny. 
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Zanim pozwolę ci wejść 
Hannah Fry 
Czytaja: Kamila Baar-Kochańska, Andrzej Ferenc, Katarzyna 

Tatarak 
7 godzin 6 minut 
 
Każda przyjaźń ma swoje tajemnice. Nawet ta, która od lat łączy Karen, Beę 
i Eleanor. Chociaż zawsze mogły na siebie liczyć, każda z nich ma 
niezamknięte sprawy z przeszłości. I pozornie idealne życie, które mimo to 
udało im się zbudować. Wszystko jednak zaczyna się sypać, kiedy do drzwi 
doktor Karen Browning puka nowa pacjentka, Jessica Hamilton. I kiedy z jej 
ust padają słowa: Nie naprawi mnie pani. Skoro Jessica nie chce się 
wyleczyć, po co tak naprawdę przyszła? I skąd wie o Karen i jej najbliższych 
to, co wydaje się wiedzieć?? 
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Zdobyć Koronę 
Anna Czerwińska-Rydel 
Czyta Andrzej Chyra 
3 godziny 50 minut 
 
Czy słyszałeś kiedyś o Koronie Himalajów? Co trzeba zrobić, by zdobyć 
Koronę i komu się to udało? Co oznacza tybetańska nazwa Czomolungma i 
nepalska Sagarmatha? Jak wysoko znajduje się Dach Świata? Czy każdy 
może się na niego wdrapać? Dlaczego Jerzy Kukuczka dostał w prezencie 
czternaście klusek śląskich i skąd się wzięła biedronka na jednym z 
ośmiotysięczników? Posłuchaj ósmej części serii Mistrzowie wybraźni, 
opowieści o Jerzym Kukuczce, słynnym polskim himalaiście, którego pasja, 
determinacja i nieprawdopodobna siła woli sprawiły, że zdobywał szczyty. 
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Gawędy o sztuce sakralnej 
Bożena Fabiani 
Czyta autorka. 
8 godzin 52 minuty 
 
Bożena Fabiani pokazuje, jak patrzeć na dzieła, wyjaśnia ukryty sens 
obrazów, zastanawia się, czy talent i charakter idą w parze, czy artysta był 
swobodny w twórczości i czy był szczęśliwy w życiu. 
Główną ideą książki jest pokazanie i objaśnienie obrazów o tematyce 
ewangelicznej. Jak pisze profesor Fabiani: „Malarstwo sakralne, jak 
wiadomo, stanowi ogromną większość ocalonych dzieł sztuki, niekiedy 
prawdziwych skarbów kultury, ale żeby je docenić i zachować dla 
przyszłych pokoleń, trzeba umieć je odczytać”. 
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Spacer nad rzeką 
Monika Oleksa 
Czyta Ilona Chojnowska.  

13 godzin 19 minut 
 
Zosia Rybicka ma szczęście, spotyka Pawła, mężczyznę swojego życia. 
Zakochują się w sobie bez pamięci. Paweł, szanowany lekarz z warszawskiej 
kliniki, proponuje jej wyjazd do rodzinnego domu w Kazimierzu nad Wisłą. 
Tam, w małym miasteczku, Zosia poznaje ludzi i miejsca bliskie jej 
ukochanemu. Każdego dnia Kazimierz odkrywa przed Zosią swoje małe 
sekrety. Mieszkańcy Doktorówki, domu Pawła, dbają o nią troskliwie. Zosia 
rozkochuje się w powolnym rytmie życia miasteczka, w jego brukowanych 
uliczkach i spacerach wzdłuż rzeki. Wśród dobrych wspomnień odkrywa 
jednak także te bolesne. Kim była Julia? Jakie sekrety zabrała ze sobą?  
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Harda 
Elżbieta Cherezińska 

Czyta Filip Kosior. 
21 godzin 53 minuty 
 
Świętosława od dziecka była harda. Od najmłodszych lat, wraz z bratem 
Bolesławem Chrobrym, uczyła się niuansów politycznej gry. Miała stać się 
pionkiem w układzie sojuszy swego ojca, księcia Mieszka. Jej ambicje 
sięgały znacznie dalej. Chciała zostać królową. Los okazał się 
nieprzewidywalny. W drodze na dwór męża spotkała kogoś, kto zawładnął 
jej sercem. Czy jest w stanie spełnić swe ambicje i kochać? Stawka jest 
wysoka - przyjaciele zmieniają się we wrogów, miłość w nienawiść. 
Sakrament w klątwę. Harda to opowieść o niezwykłej kobiecie.  
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Instytut 

Stephen King 
Czyta Maciej Kowalik  
18 godzin 12 minut 
 
Stephen King powraca do motywów znanych z jego najlepszych książek. 
Zjawiają się w nocy. W ciągu dwóch minut eliminują wszystkie przeszkody. 
I uprowadzają obiekt. Interesują ich dzieci. Wyjątkowe dzieci… 
Luke Ellis budzi się w pokoju do złudzenia przypominającym jego własny, 
tyle że bez okien. Wkrótce orientuje się, że trafił do tajemniczego Instytutu i 
nie jest jedynym dzieciakiem, którego tu uwięziono. To miejsce 
odosobnienia dla nastolatków obdarzonych zdolnościami telepatii lub 
telekinezy. W Instytucie zostaną poddani testom, które wzmocnią ich 
naturalną, choć nadprzyrodzoną moc.  
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Nowy wspaniały świat 

Stephen King 
Czyta Karolina Gruszka 
7 godzin 18 minut 

 
Jedna z najsłynniejszych antyutopii w literaturze XX wieku. Wydana po raz 
pierwszy w 1932 roku powieść zaliczana jest do gatunku science-fiction. 
Huxley przedstawia przerażającą wizję przyszłego społeczeństwa, które 
osiągnęło stan całkowitego zorganizowania i zrealizowało ideał powszechnej 
szczęśliwości. 
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Piorun kulisty 
Cixin Liu 
Czyta Wojciech Stagenalski.  
12 godzin 24 minuty 

 
W trakcie burzy piorun kulisty zabija rodziców czternastoletniego Chena, 
spalając ich na popiół. Od tego czasu Chen postanawia poświęcić życie 
badaniu tego bardzo rzadkiego zjawiska atmosferycznego, wciąż otoczonego 
tajemnicą. Jako naukowiec obsesyjnie poszukuje prawdy i z czasem odkrywa, 
że rozszyfrowanie sekretu pioruna kulistego może wywołać katastrofalne 
wręcz skutki. Badania Chena nadają sens jego życiu, ale wiodą do konfliktu z 
bezwzględnymi wojskowymi i naukowcami, dla których w poszerzaniu 
wiedzy nie ma miejsca na etyczne dylematy.  
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Ameryka w ogniu 
Omar El Akkad 
Czyta Kamil Pruban  
12 godzin 24 minuty 

 
Omar El Akkad zaprasza do Ameryki przyszłości. Niedawne imperium 
rozpadło się na skonfliktowane ze sobą państewka, których obywatele żyją w 
nędzy i ciągłym strachu przed snajperem i chorobą. W 2074 roku w Stanach 
Zjednoczonych wybucha druga wojna secesyjna. W świecie nieznośnego 
skwaru i wysokiego poziomu mórz, jakie zaistniały wskutek globalnego 
ocieplenia, kraj ponownie podzielił się na Północ i Południe. Pochodząca z 
Luizjany sześcioletnia Sarat musi szybko oswoić się z grozą konfliktu i 
wkrótce staje się narzędziem w rękach jednej ze stron sporu…  
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Bieguni 
Olga Tokarczuk  
Czyta autorka oraz zaproszeni przez nią aktorzy: Magdalena 
Cielecka, Agata Kulesza, Danuta Stenka, Mariusz Bonaszewski i 
Wiktor Zborowski. 
13 godzin 13 minut 
 
Międzynarodowa Nagroda Bookera 2018! 
Co mamy wspólnego z biegunami – prawosławnym odłamem starowierców, 
ludźmi, którzy zło oswajają ruchem? Ile jest w nas z biegunów? 
Od dawnych sułtańskich pałaców przez siedemnastowieczne gabinety 
osobliwości po współczesne hale odlotów – Olga Tokarczuk zabiera 
czytelników w niezwykłą podróż przez różne miejsca i czasy. Zaprasza do 
wspólnego oswajania migotliwej, fragmentarycznej rzeczywistości, do 
porzucania utartych szlaków. Ta powieść nie ma granic – dzieje się na całym 
świecie. 
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Pasażerka 
Zofia Posmysz 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
6 godzin 8 minut 
 
Jedna z najważniejszych książek dotyczących wojny, tematu zagłady, relacji 
ofiary z oprawcą, rozliczeń z przeszłością. Opowieść świadka historii, wielka 
lekcja o ludzkiej naturze i przestroga dla przyszłych pokoleń. 
Liza, była esesmanka i strażniczka w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, 
wiele lat po wojnie podczas podróży transatlantykiem spotyka jedną ze swych 
ofiar. Spotkanie na statku – przestrzeni zamkniętej – zmusza bohaterki do 
stawienia czoła przeszłości i zmierzenia się z dramatycznymi wspomnieniami. 
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Michał Strogow 
Jules Verne 
Czyta: Piotr Balazs 
14 godzin 15 minut 

To powieść przygodowa bogata w wydarzenia i niespodziewane zwroty akcji, 
przy tym niepozbawiona wątku miłosnego. Tatarskie hordy chana Feofara 
najeżdżają na Syberię. Dołącza do nich żądny zemsty, zdegradowany 
pułkownik armii carskiej, Iwan Ogarew. Ich ostatecznym celem jest zdobycie 
Irkucka.  Tytułowy bohater, człowiek o niespotykanej sile i odwadze, jako 
kurier carski, na zlecenie swego pana przemierza całą Rosję, aby ostrzec brata 
cara o grożącym mu niebezpieczeństwie.  
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Nic osobistego 
Cezary Łazarewicz 
Czyta: Jarosław Karpuk 
7 godzin 46 minut 

Janusz Walusś w 1993 roku zamordował Chrisa Haniego, charyzmatycznego 
działacza Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej. Jak to się stało, że 
zwykły, interesujący się sportami motorowymi chłopak z Podhala, który 
wyjechał do RPA i pracował jako kierowca TIR-a, dał się wplątać w politykę, 
stając po złej stronie – białych Afrykanerów, którzy za wszelką cenę chcieli 
utrzymać rasistowski apartheid. Waluś od 26 lat przebywa w afrykańskim 
zakładzie karnym, będąc tym samym najdłużej więzionym skazańcem w RPA. 
Autor dociera do samego Walusia, jego przyjaciół, ale i akt sprawy. 
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Niespokojni zmarli 
Simon Beckett 
Czyta: Wojciech Żołądkowicz. 
15 godzin 30 minut 

Piąta część serii o antropologu sądowym Davidzie Hunterze. 
Piątkowy wieczór, doktor David Hunter odbiera telefon inspektora Lundy'ego 
z komendy w Essex. Na wybrzeżu wyspy Mersea znalezione zostają zwłoki 
w stanie głębokiego rozkładu. Miejscowa policja prosi Huntera o pomoc przy 
ich wydobyciu i identyfikacji. Śledczy podejrzewają, że to ciało Leo Villiersa, 
syna wpływowej miejscowej rodziny, który zaginął wiele miesięcy temu. 
Istnieją przypuszczenia, że miał romans z mężatką, Emmą Derby, pozbył się 
kochanki i popełnił samobójstwo. Gdyby jednak wszystko było takie proste.. 
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Ona to wie 
Lorena Franco 
Czyta Ewa Abart. 
14 godzin 19 minut 

Spokojne osiedle pod Barceloną. Ignorowana przez męża, uzależniona od 
alkoholu i środków uspokajających Andrea spędza całe dnie na obserwowaniu 
przez okno życia sąsiadów. A zwłaszcza idealnego małżeństwa mieszkającego 
po drugiej stronie ulicy. Beznadziejną rutynę przerywa zniknięcie sąsiadki z 
naprzeciwka. Alkohol i tabletki to nie najlepsze połączenie. Andrea nie może 
mieć pewności, czy to, co widzi i słyszy, rzeczywiście się dzieje, czy rodzi się 
w jej zamroczonym umyśle. A może to wytwór fantazji niespełnionej pisarki? 
Mimo to chce odkryć prawdę. Nawet wtedy, gdy sama zaczyna się czuć coraz 
bardziej zagrożona. Zwłaszcza wtedy. 
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Osiedle marzeń 
Wojciech Chmielarz 
Czyta: Janusz Zadura. 
13 godzin 1 minuta 

4. część serii z komisarzem Jakubem Mortką! Jedno z eleganckich 
zamkniętych osiedli w Warszawie, mały raj na ziemi, o jakim marzy co drugi 
Polak, budzi się ze snu. Ten dzień sprawi, że nic już nie będzie takie samo. 
Śmierć studentki, której zwłoki nad ranem znajduje ochroniarz, da początek 
serii zaskakujących wydarzeń. Życie mieszkańców przybierze dramatyczny 
obrót, a raj zmieni się w piekło.  
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Pianie kogutów, płacz psów 
Wojciech Tochman 
Czytają: Czyta: Danuta Stenka, Marcin Dorociński 
5 godzin 37 minut 

Świat po ludobójstwie. Kambodża po Pol Pocie. Przez lata dręczyli i 
mordowali, swoi swoich, Khmerzy Khmerów. Ci, którym udało się przeżyć, 
zostali bez domów, bez bliskich, z traumą, chorobą, obłędem… Bywa, że ich 
niewola trwa od dziesięcioleci. Udaje się dotrzeć tylko do nielicznych i 
rozpocząć leczenie. Dokoła widać bogactwo, które karmi się biedą i strachem. 
Nieopodal stoją świątynie Angkoru, odwiedzane przez miliony turystów z 
całego świata… Wojciech Tochman, z chłodną precyzją i ujmującą 
wrażliwością, opowiada o ludziach, których odwaga została na zawsze 
złamana. O bólu. O lęku. O nieufności. 
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Sekret rodziny von Graffów 
Bożena Gałczyńska-Szurek. 
Czyta: Agnieszka Krzysztoń 
9 godzin 41 minut 

Współczesny Berlin. Śmiertelnie chory nestor arystokratycznego rodu 
zwierza się wnuczce z kłopotów i zwraca się do niej z nietypową prośbą. 
Nastawiona sceptycznie do spełnienia życzenia dziadka, Maria von Graff 
ostatecznie udaje się do Zamościa – miasta, które ma być kluczem do 
rozwiązania tajemnicy z przeszłości. W Polsce, w poszukiwaniu informacji na 
temat wojennych losów swoich przodków, pomagają jej historyk Andrzej i 
archiwista Alfred. Wspólne odkrywanie historii rodu zbliża do siebie Marię i 
Andrzeja.  
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Szukaj mnie 
Lisa  Gardner  
Czyta: Marta Grzywacz. 
12 godzin 15 minut 

Detektyw D. D. Warren i Flora Dane powracają w kolejnej odsłonie pełnej 
zwrotów akcji serii Lisy Gardner. Tym razem staną przed trudnym 
dylematem– albo uratują młodej dziewczynie życie, albo… oddadzą ją w ręce 
sprawiedliwości. Dawny dom pięcioosobowej rodziny stał się właśnie 
miejscem zbrodni: czworo ludzi brutalnie zamordowano, a ostatnie dziecko – 
szesnastoletnia dziewczyna – zaginęła bez wieści. Czyżby udało jej się uciec? 
A może zniknięcie jest dowodem na to, że sama uczestniczyła morderstwie? 
Policjantki muszą zmierzyć się z całą serią zagadek.  
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Tylko ty 
Ninni Schulman 
Czyta: Marta Grzywacz. 
8 godzin 8 minut 
 
Pål pracuje przy bramkach wejściowych do sztokholmskiego metra.. Iris jest 
graficzką i pracuje jako freelancerka. Los łączy ich ze sobą i pozwala 
znaleźć dokładnie to, czego szukają. Para spędza ze sobą coraz więcej czasu, 
szybko wchodząc w pełen pasji związek, w którym nie ma miejsca na nikogo 
więcej. Po jakimś czasie przyjaciele Pål i Iris zaczynają się zastanawiać, czy 
wszystko u nich w porządku. Ale czy związek jak z bajki może w ogóle nie 
być w porządku?  
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Zranić marionetkę 
Katarzynna Grochola 
Czyta Zbigniew Zamachowski. 
15 godzin 10 minut 

Katarzyna Grochola po raz pierwszy w swej karierze zostaje autorką 
kryminału i od razu osiąga w nim mistrzostwo. Zranić marionetkę to 
porywająca i wielopoziomowa opowieść o dobru i złu, o nienawiści i miłości, 
a także o tym, jak trudno czasem jedno odróżnić od drugiego. Pisarka po raz 
kolejny udowadnia, że nie ma sobie równych w subtelnym opisywaniu i 
odsłanianiu ludzkich sekretów. 
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Byłam kochanką arabskich szejków 
Laila Shukri 
Czyta Ewa Abart. 
10 godzin 58 minut 

Opowieść jednej z tysiąca kobiet, która stała się żywym towarem. Laila Shukri 
dotarła do niej i wysłuchała jej historii, aby móc opowiedzieć ją światu. 
W jednym z klubów Julia poznaje Tarka, przystojnego Syryjczyka, który ją 
oczarował, a następnie zaprosił na egzotyczną wycieczkę do Dubaju. Na 
miejscu okazuje się, że kobieta znalazła się w rękach jednego z największych 
gangów handlujących ludźmi. Rozpoczyna się koszmar seksualnego 
zniewolenia, brutalnej, fizycznej i psychicznej przemocy… 
Jak w XXI wieku wygląda handel ludźmi? Czy tylko śmierć jest wybawieniem 
z niewoli? Brutalna rzeczywistość tysięcy kobiet wykorzystywanych przez 
najbogatszych szejków, o której świat woli nie mówić głośno. 
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Rodzina Porsche 
Monika Balińska 
Czyta Bartłomiej Ważny 
5 godzin  

 
Zapraszamy do wysłuchania historii niezwykłych aut i ludzi, którzy je 
tworzyli. Dowiedz się, jak rozpoczęła się przygoda Ferdynanda Porschego z 
motoryzacją. Kim byli jego następcy? W jaki sposób Dawid ze Stuttgartu 
próbował przejąć Goliata z Wolfsburga i czy próba ta rzeczywiście 
zakończyła się całkowitym fiaskiem? Kto obecnie kontroluje koncern 
Volkswagen i czym była tzw. ?afera burdelowa? w tej firmie, stanowiąca 
zapowiedź jeszcze większego skandalu w XXI wieku? 

611 
 

 

Nie zdążę 
Olga Gitkiewicz  
Czyta: Mariusz Bonaszewski. 
7 godzin 4 minuty  

 
Można streścić ten audiobook za pomocą liczb: Prawie czternaście milionów 
ludzi w Polsce jest wykluczonych komunikacyjnie. Średni wiek polskich 
wagonów to dwadzieścia pięć lat. Do więcej niż jednej piątej sołectw nie 
dociera żaden transport publiczny. W 1989 roku polską koleją podróżowało 
miliard pasażerów rocznie. Dziś – o siedemset milionów mniej. 
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Długa chwila ciszy 
Paul Colize 
Czyta Wojciech Stagenalski.  
11 godzin 40 minut  
 
Stanisław Kervyn, egocentryczny biznesmen seksoholik, od wielu lat 
próbuje odkryć prawdę na temat śmierci ojca, zamordowanego w Kairze w 
1954 roku w zamachu, w którym zginęło czterdzieści osób. 
Nathana Katz, żydowski imigrant ocalały z obozu koncentracyjnego, po 
przybyciu do Nowego Jorku zostaje zwerbowany przez organizację, która 
tropi nazistowskich przestępców z czasów wojny i wymierza im 
sprawiedliwość. Jaka tajemnica łączy tych dwóch mężczyzn? 
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Dziewczyna we mgle 
Paul Colize 
Czyta Andrzej Ferenc  
10 godzin 6 minut  
 
W odizolowanym od świata górskim miasteczku zaginęła szesnastoletnia 
dziewczyna. Rodzice są zrozpaczeni, a mieszkańcy – zszokowani. Nie 
potrafią przyjąć do wiadomości, że porywaczem może być ktoś z nich. 
Porywaczem... lub zabójcą. Przybyły na miejsce agent specjalny Vogel nie ma 
wątpliwości, że tropi mordercę. I że jest to ktoś z miejscowych. 
Nie interesują go badania kryminalistyczne, odciski palców i ślady DNA. 
Vogel wykorzystuje media. Bo ludzie nie potrzebują sprawiedliwości – 
potrzebują spektaklu. A on zapewni im widowiskowe polowanie na potwora.  
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Efekt tygrysa 
Maciej Dutko 
Czyta Grzegorz Pawlak  
3 godziny 19 minut  
 
W nagraniu usłyszymy nie tylko o konkretnych działaniach, jakie należy 
podjąć, aby zaistnieć na rynku, ale również przenikliwą analizę 
współczesnego polskiego rynku, kilka wskazówek dotyczących budowania 
podstaw marki, która będzie konkurencyjna, rozpoznawalna i nie będzie 
musiała bazować na walce ceną. To niezwykła pozycja, która - obok 
charakterystycznego dla amerykańskich autorów entuzjazmu - zawiera 
mnóstwo praktycznych rad dla polskich przedsiębiorców. 
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Krótka historia prawie wszystkiego 
Bill Bryson 
Czyta Krzysztof Plewako-Szczerbiński.  
22 godziny 44 minuty  
 
Oryginalna i błyskotliwie napisana książka, z której dowiadujemy się, czym 
jest świat materialny - od najmniejszego kwarka po największą galaktykę. 
Wyzwanie, przed którym stanął Bill Bryson, polegało na tym, aby tematy, 
które zwykle u większości z nas wywołują śmiertelną nudę, jak geologia, 
chemia lub fizyka cząstek, uczynić przystępnymi dla tych, którzy nigdy nie 
sądzili, że nauki przyrodnicze mogą ich w ogóle zainteresować. Klucz, jaki 
znalazł autor: skąd wiemy to, co wiemy. Skąd wiemy, co jest w środku Ziemi, 
czym jest czarna dziura lub gdzie 600 milionów lat temu były kontynenty? W 
jaki sposób ktokolwiek kiedykolwiek potrafił odkryć takie rzeczy? 
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Koniec samotności 
Janusz Leon Wiśniewski 
Czyta Filip Kosior. 
13 godzin 36 minut  
 
Kontynuacja „Samotności w Sieci”, książki-fenomenu. 
Główni bohaterowie "Końca samotności" to nowe pokolenie. Kuba i Nadia 
również poznali się dzięki Internetowi, ale… w klasztorze. Ich związek jest 
całkowitym przeciwieństwem chłodnej relacji łączącej rodziców Kuby. 
Wszystkie postaci nieoczekiwanie połączy jedna książka, a historia Nadii i 
Jakuba nabierze niespodziewanego, wręcz kryminalnego tempa. 
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Kości są wieczne 
Kathy Reichs 
Czyta: Marta Grzywacz. 
10 godzin 49 minut  

Kobieta przedstawiająca się jako Amy Roberts zgłasza się do szpitala w 
Montrealu z obfitym krwawieniem. Lekarze nie mają wątpliwości, że 
pacjentka niedawno urodziła dziecko, ale zanim zdążą cokolwiek w tej 
sprawie zrobić, Roberts znika. Policjant wysłany pod adres zamieszkania 
kobiety w kontenerze na śmieci pod jej domem znajduje zakrwawione 
ręczniki. Obawiając się najgorszego, funkcjonariusze proszą o pomoc w 
śledztwie Temperance Brennan. W zapuszczonym mieszkaniu Tempe 
dokonuje przerażającego odkrycia… 
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Krąg 
Dave Eggers 
Czyta: Krzysztof Plewako-Szczerbiński.  
18 godzin  

Gdy Mae Holland zostaje zatrudniona w najpotężniejszej na świecie firmie 
internetowej, Circle, czuje, że otrzymała życiową szansę. Jest zachwycona. 
Zdaje się nie dostrzegać zagrożenia nawet wtedy, gdy życie poza firmowym 
campusem staje się coraz bardziej odległe, a jej rola w Circle ewoluuje w 
niepokojący sposób.To, co zaczyna się jako urzekająca historia o ambicjach i 
idealizmie młodej kobiety, szybko staje się przyprawiającą o dreszcze 
powieścią, poruszającą kwestie pamięci, historii, prywatności, demokracji 
oraz granic ludzkiej wiedzy. 
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Dolina mgieł i róż 
Agnieszka Krawczyk 
Czyta Mirella Rogoza-Biel. 
12 godzin 45 minut  

Magiczne miejsce 2.Pogodna powieść obyczajowa, która przecież mogłaby 
się wydarzyć...  
Sabina poszukiwała miejsca nie tylko na wypoczynek, ale także by w chwili 
spokoju znaleźć natchnienie i pomysły do ukończenia swojej kolejnej książki. 
Wydawca już czekał. Stając w drzwiach pałacyku „Pod Graalem i Różą” nie 
przypuszczała, że pobyt tutaj tak wiele zmieni w jej życiu.  
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Dolina mgieł i róż 
Agnieszka Krawczyk 
Czyta Mirella Rogoza-Biel. 
13 godzin 34 minuty  

Jedno jest pewne, żeby osiągnąć szczęście, trzeba podążać słoneczną drogą. 
W dolinie mgieł i róż zaczyna się wiosna. Pisarka, Sabina Południewska, 
kończy remontować stary dom. Przy nim powstaje wyjątkowy ogród 
księżycowy, który najpiękniej i najbardziej tajemniczo wygląda nocą. Sabina 
jest szczęśliwa, znalazła swoje miejsce na ziemi. Otaczają ją przyjaciele. 
Hrabina Tyczyńska produkuje swoje niezwykłe perfumy, Marek Rokosz 
rozwija uprawę ziół. Ekscentryczna Carmen wysyła do Idy argentyńskiego 
reżysera, irytującego, ale i zabawnego oryginała. Przyszłość rysuje się 
świetlistą kreską i wydaje się, że nic nie może zakłócić tego harmonijnego 
życia. 
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Małe kobietki 
Louisa May Alcott 
Czyta Marta Wągrocka 
9 godzin 25 minut  

Małe kobietki to jedna z najpopularniejszych, uwielbianych przez kolejne 
pokolenia czytelniczek XIX-wiecznych powieści amerykańskich. Lektura 
obowiązkowa każdej dorastającej dziewczynki. Oparta na wspomnieniach 
autorki historia zubożałej rodziny Marchów. Cztery siostry: Meg, Jo, Beth i 
Amy, starają się, jak tylko mogą, urozmaicać sobie bardzo skromne życie, a 
swym optymizmem i ogromnym entuzjazmem zarażają wszystkich dookoła, 
podczas gdy ich ojciec bierze udział w wojnie secesyjnej. 
Cudownie staroświecka, niezwykle klimatyczna i urocza, ze świetnie 
naszkicowanymi portretami psychologicznymi, to jedna wielka pochwała 
rodziny, przyjaźni i szczerej miłości. 
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Martwa strefa 
Stephen King 
Czyta: Roch Siemianowski. 
18 godzin 2 minuty  

Młody nauczyciel angielskiego Johnny Smith uważa się za człowieka 
szczęśliwego. Ma ukochaną dziewczynę, jest lubiany przez uczniów i jest 
przekonany, że w życiu nie spotka go nic złego. Jednak pewnego dnia w 
wyniku groźnego wypadku samochodowego zapada w śpiączkę. Kiedy budzi 
się po prawie pięciu latach, z niepokojem odkrywa w sobie niezwykły dar - 
widzi przeszłość i przyszłość innych ludzi. Johnny potrafi przewidzieć 
dosłownie wszystko, niekiedy więcej, niżby sobie życzył... Niezwykły talent 
staje się dla niego przekleństwem... 
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Micro 
Michael Crichton 
Czyta Wiktor Zborowski.  
14 godzin 50 minut  
 
Jedziemy z młodymi naukowcami na Hawaje, by nagle znaleźć się w 
mikroświecie. Wiedza o świecie owadów, pająków i chrząszczy wyniesiona 
ze szkoły jest niczym w porównaniu z tym, czego nauczy nas Crighton. 
Dodatkowym elementem jest narastające napięcie i groza, gdyż znajdujemy 
się w świecie, w którym nie mamy prawa przetrwać. Ta próba może skończyć 
się źle. Młodzi naukowcy nie zdają sobie sprawy, że są ofiarą technologii o 
jakiej świat jeszcze nie słyszał. Wymarzona praca okaże się w rzeczywistości 
śmiertelną pułapką...  
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Odwet 
Vincent V. Severski 
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
23 godziny 2 minuty  
 
Waldemar Zenonik, oficer polskiego wywiadu, ginie w Algierze, wykonując 
misję związaną z kontraktem Polskiego Koncernu Zbrojeniowego. Ślady 
wskazują na Al-Kaidę. W tym samym czasie w Baku inny oficer wywiadu, 
Robert Kunicki, spotyka się z Jewgienijem Morozowem – dziennikarzem i 
rosyjskim szpiegiem. Wkrótce po rozmowie umiera na atak serca. 
Tajemnicze śmierci polskich agentów wzbudzają zainteresowanie Rosjan. 
Pułkownik GRU Arsen Fiedotow bacznie śledzi sytuację na polskiej scenie 
politycznej. Stawka jest szczególnie wysoka – zbliżają się wybory 
parlamentarne.Sekcja Romana Leskiego otrzymuje zadanie specjalne. 
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Folwark Konstancji 
Grażyna Jeromin-Gałuszka 
Czyta Donata Cieślik. 
10 godzin 24 minuty 
 
Pierwszy tom porywającej literackiej sagi Dwieście wiosen! 
Dwustuletnia historia, w której wielkie i małe dramaty, smutki i radości, 
miłość i nienawiść, przeplatają się ze sobą w zawrotnym tempie, czyniąc z tej 
opowieści pełną niespodzianek podróż do świata, który dawno minął. 
Gdy wiosną 1815 roku w majątku dziedzica Andrzeja Konarskiego 
przychodzą na świat bliźniacze cielęta, właściciel, zgodnie ze zwyczajem, 
ładuje je do bryczki i objeżdża z nimi granice swych włości. To tyleż radosne, 
co niecodzienne wydarzenie rodzi w młodym dziedzicu nadzieję na równie 
pomyślne zmiany w jego życiu osobistym… 
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Niebieska sukienka 
Grażyna Jeromin-Gałuszka 
Czyta Donata Cieślik. 
11 godzin 40 minut 
 
Drugi tom porywającej literackiej sagi Dwieście wiosen! 
Dalszy ciąg sagi rodzinnej, w której przeplatają się wielkie i małe dramaty, 
smutki i radości, miłość i nienawiść, dobro i zło, czyniąc z tej historii pełną 
zaskakujących zwrotów akcji opowieść o dawno minionym świecie. 
Jest rok 1920, pierwsze lata niepodległości, wybucha wojna bolszewicka. 
Folwark w dolinie, mimo że szczęśliwie znalazł się poza bezpośrednimi 
działaniami wojennymi, nie uniknął strat, z którymi teraz muszą się zmierzyć 
kolejni potomkowie Maryni Popiel i dziedzica Andrzeja Konarskiego. 
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Pod powierzchnią 
Peter Robinson 
Czyta Wojciech Żołądkowicz  
12 godzin 40 minut 
 
Niezapomniana pierwsza scena i niespodziewany finał – kolejna powieść z 
inspektorem Banksem w roli głównej. 
Sierżant Winsome Jackman, współpracowniczka Banksa, uczestniczy w 
ślubie koleżanki. Piękną ceremonię przerywa jednak seria strzałów, która 
trafia dziewięć osób, uśmiercając parę młodą i dwie druhny. Policja szybko 
odnajduje zabójcę i go aresztuje. Sprawa zostaje zamknięta. A przynajmniej 
tak się wszystkim wydaje. Gdy szokująca prawda wreszcie wychodzi na jaw, 
jest już niemal za późno. 
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Spóźnione powroty 
Grażyna Jeromin-Gałuszka 
Czyta Donata Cieślik. 
10 godzin 45 minut 
 
Trzeci tom porywającej literackiej sagi Dwieście wiosen! Nadchodzi druga 
wojna światowa. Życie w dolinie tylko z pozoru toczy się zwyczajnym, 
wyznaczonym przez pory roku rytmem; w rzeczywistości każdy dzień upływa 
w atmosferze przygnębienia, niepewności jutra, lęku o rodziny i przyjaciół. 
Odolańscy i Bohdanowiczowie równie boleśnie jak wszyscy dookoła 
odczuwają skutki niemieckiej okupacji. Kobiety z folwarku i młyna wciąż 
czekają na powrót swoich mężczyzn: z obozów, z przymusowych robót, z 
wojny. To na nich spoczywa teraz cały trud związany z utrzymaniem 
najbliższych, a co najważniejsze, z wywiązaniem się z obowiązkowych 
świadczeń na rzecz okupanta. 
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Sprostowanie 
Renée Knight 
Czyta: Małgorzata Lewińska.  
10 godzin 48 minut 
 
Życie Catherine Ravenscroft to z pozoru sielanka. Oboje z mężem odnoszą 
zawodowe sukcesy. On w branży prawniczej, ona w telewizji. 
Pewnego dnia na stoliku nocnym Catherine znajduje książkę. Przygląda jej się 
z zaciekawieniem, nie bardzo pamięta, jak znalazła się w domu. Zaczyna 
czytać i… przeżywa wstrząs. Odkrywa bowiem, że główna bohaterka 
powieści przypomina ją samą, a kluczowy wątek fabuły toczy się wokół 
pewnego wakacyjnego zdarzenia sprzed lat. Kobieta wpada w panikę – ktoś 
zna jej sekret, który tak pilnie strzegła przez lata… 
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Sztuka wojny 
Sunzi 
Czyta Wiktor Zborowski.  
5 godzin 10 minut 
 
„Sztuka wojny"" Sun Tzu i „Metody wojskowe"" Sun Pina to kanon literatury 
militarystycznej. Liczące około 2500 lat traktaty zadziwiają swoją 
ponadczasowością i walorami poznawczymi. Z każdego odtworzonego i 
przetłumaczonego przez współczesnych badaczy zdania, bije ogromna 
wiedza, mająca zastosowanie nie tylko na prawdziwym polu bitwy, ale także 
w wielu innych sferach życia. Współcześnie mądrości można wykorzystać w 
walce o rynek toczonej między przedsiębiorstwami, w motywowaniu ludzi do 
wydajniejszej pracy, czy w rozwiązywaniu osobistych problemów. To 
wszystko dzięki dualnemu charakterowi rad udzielanych przez tych dwóch 
wielkich strategów - dosłownemu i metaforycznemu.  
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Jezioro szczęścia 
Agnieszka Krawczyk 
Czyta Mirella Rogoza-Biel. 
13 godzin 53 minuty  

Magiczne miejsce 4. Piękna opowieść o marzeniach, które mogą się spełnić, 
jeśli tego bardzo chcesz. 

Do doliny mgieł i róż zawitała jesień. Przyroda odpoczywa po długim i 
gorącym lecie, za chwilę zaczną się przygotowania do świąt i spadnie śnieg. 
Sabina Dolecka jest szczęśliwa w swym ślicznym domu, w otoczeniu bliskich, 
ale wciąż ma jedno niezrealizowane pragnienie – marzy o dziecku. 
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Biesy 
Fiodor Dostojewski 
Czyta Tomasz Bielawiec. 
26 godzin 1 minuta  

Wielowątkowa, diaboliczna opowieść o tym, jak szlachetne idee 
indywidualnej wolności, w umysłach ludzi na wolność niegotowych, 
kształtowanych w uściskach carskiego samodzierżawia, przeradzają się w idee 
nihilizmu, bezwładne rewolucyjne ruchy i terroryzm. Gęste od mrocznych 
emocji, mieszaniny obłudy i szlachetności, nienawiści i współczucia, 
niewinności i amoralnego cynizmu, są „Biesy” krzywym zwierciadłem... 
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Zaniemówienie 
Justyna Wydra 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
9 godzin 38 minut  

Fascynująca opowieść o losach rodzin boleśnie uwikłanych w historię. 
Bez przemilczania aż do zaniemówienia… Tychy, małe miasteczko na Śląsku. 
To właśnie tutaj w plebiscycie roku 1921 czterech na pięciu mieszkańców 
zagłosowało za przyłączeniem regionu do Polski. Dwie dekady później niemal 
wszystkich obywateli wciągnięto na volkslistę. Kim są ówcześni tyszanie? 
Polakami? Niemcami? Dwudziestojednoletnia Hilda Widera tego nie 
rozumie. Jej ojciec Achim ma na to jedną odpowiedź: „Ślązakami”. Ślązacy 
muszą być mądrzy. I muszą być gotowi na ponoszenie konsekwencji swoich 
decyzji. Jak Achim. Jak Hilda. Jak jej siostra bliźniaczka Rosa... 
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Znajdź mnie 
J.S. Monroe (Jon Stock) 
Czyta Wojciech Chorąży 
12 godzin  

Rosa, dziewczyna Jara, popełniła samobójstwo, kiedy oboje studiowali w 
Cambridge. Nie ma dnia, żeby Jar o niej nie myślał. Minęło pięć lat, ale 
mężczyzna nadal obsesyjnie podejrzewa, że Rosa, jego jedyna miłość, żyje. 
Dręczą go wizje dziewczyny, zaskakująco realistyczne i pojawiające się w 
nieoczekiwanych miejscach. Jego terapeuta twierdzi, że to halucynacje 
żałobne. Po odnalezieniu dziennika Rosy Jar podejmuje rozpaczliwe 
działania, by zrozumieć okoliczności jej śmierci, i nawiązuje kontakt z 
dziennikarzem, który napisał o rekrutowaniu studentów Cambridge do 
brytyjskich służb specjalnych. Im głębiej jednak zanurza się w tę sprawę, tym 
bardziej czuje się zdezorientowany.  
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Nocna runda 
Lee Child 
Czyta Tomasz Sobczak.  
11 godzin 28 minut  

Wysiadł na postoju, żeby rozprostować kości, i na wystawie lombardu 
zobaczył znajomo wyglądający sygnet. Takie nosili kadeci West Point, kiedy 
tam studiował. Ten, sądząc po wielkości, należał do kadetki. Jak to się stało, 
że trafił do lombardu w jakiejś dziurze? Chęć odkrycia tej historii to 
wystarczający powód, by nie wsiadać z powrotem do autobusu. A jest jeszcze 
inny: informacje o sygnecie Reacher musi wyciągać tak, że pytane osoby 
pożałują, że kiedykolwiek go spotkały. Co tym bardziej podsyca jego 
determinację. 
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Chrzest ognia 
Andrzej Sapkowski  
Czyta zespół aktorów między innymi : Krzysztof Gosztyła – 
narrator 
11 godzin 28 minut  

Kontynuacja bestsellerowej sagi o Wiedźminie. Andrzej Sapkowski, 
arcymistrz światowej fantasy, zaprasza do swojego Neverlandu i przedstawia 
uwielbianą przez czytelników i wychwalaną przez krytykę wiedźmińską sagę!  
 
„Chrzest ognia” zrealizowany został w formie słuchowiska w wykonaniu 64 
aktorów. W wiedźmiński świat ludzi, czarodziejów i magiczną sztuką 
wyhodowanych bestii wprowadza nas narrator Krzysztof Gosztyła. 
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Młyn w piekarni 
Jarosław Abramow-Newerly 
Czyta Ksawery Jasieński 
19 godzin 44 minuty  

Niezwykle barwni ludzie różnych narodowości spotykają się w polskiej 
piekarni w Toronto. Dużo humoru, ale też kawał gorzkiej prawdy o życiu 
Polaków w Kanadzie wypływającej z ich rozmów, kłótni i dyskusji. 
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Pokrzyk 
Katarzyna Puzyńska 
Czyta Laura Breszka.  
13 godzin 18 minut  

We Wnykach wszyscy wierzą, że jak ktoś odwiedzi stary dwór pod lasem, to 
umrze. Weronika Podgórska trafia tam zupełnym przypadkiem. Wkrótce 
okazuje się, że będzie musiała wrócić, i to w towarzystwie osoby, której 
nienawidzi. W tym samym czasie niedaleko umiera pewna staruszka. Aspirat 
Daniel Podgórski rozpoczyna śledztwo na własną rękę, ryzykując oskarżenie 
o przekroczenie uprawnień służbowych. Cykl tworzą: 1. Motylek ; 2. Więcej 
czerwieni ; 3. Trzydziesta pierwsza ; 4. Z jednym wyjątkiem ; 5. Utopce ; 6. 
Łaskun ; 7. Dom czwarty ; 8. Czarne narcyzy ; 9. Nora ; 10. Rodzanice ; 11. 
Pokrzyk ; 12. Śreżoga ; 13. Martwiec. 
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Kobieta w mroku 
Venessa Savage 
Czyta: Marta Grzywacz. 
11 godzin 46 minut  

Przyprawiający o dreszcze thriller psychologiczny o rozpadzie rodziny i 
sekretach, które wciąż nas nawiedzają. Sarah ma za sobą epizod, którego w 
ogóle nie pamięta – po śmierci matki przedawkowała tabletki nasenne. 
Rodzina i przyjaciele są pewni, że zamierzała targnąć się na swoje życie. Mąż 
proponuje jej specyficzną terapię – nadmorski dom w Walii, w którym się 
wychowywał, właśnie wystawiono na sprzedaż za bezcen. Przeprowadzka z 
pewnością dobrze by zrobiła i Sarze, i dzieciom. 
Czy kobiecie uda się odkryć sekret domu, zanim rozpadnie się kolejna 
rodzina? 
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Władcy czasu 
Eva García Sáenz de Urturi 
Czyta Adam Bauman. 
17 godzin 15 minut 

Trzecia część fenomenalnej TRYLOGII BIAŁEGO MIASTA, pełnej 
mrocznych rodzinnych tajemnic, baskijskiej kultury i tradycji. Unai López de 
Ayala – Kraken – musi rozwiązać zagadkę zabójstw popełnianych zgodnie ze 
średniowiecznym modus operandi. Wiadomo, że sprawca imituje morderstwa 
opisane w powieści Władcy czasu. Śledztwo zaprowadzi Krakena do wieży 
Nograro, ufortyfikowanego donżonu, od tysiąca lat nieprzerwanie 
zamieszkiwanego przez pierworodnego dziedzica rodu. Unai odkrywa, że 
jego główny podejrzany cierpi na dysocjacyjne zaburzenie osobowości. 
Estíbaliz natomiast przeżywa bardzo niebezpieczny romans. Kraken dowie się 
również, że powieść Władcy czasu ma wiele wspólnego z jego własną 
przeszłością. To odkrycie zmieni życie jego i jego rodziny." 
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Zabójcza biel 
Robert Galbraith 
Czyta: Maciej Stuhr. 
25 godzin 48 minut 

Czwarta powieść Roberta Galbraitha. Billy, zdesperowany młody mężczyzna, 
przychodzi do agencji Cormorana Strike’a, by prosić o wyjaśnienie 
okoliczności zbrodni, którą widział w dzieciństwie. Klient wyraźnie cierpi na 
zaburzenia psychiczne, lecz detektyw wyczuwa, że historia brzmi 
wiarygodnie. Gdy dopytuje o szczegóły, Billy w panice ucieka. Strike i Robin 
Ellacott – niegdyś asystentka detektywa, a obecnie jego wspólniczka – próbują 
dociec, co kryje się za historią Billy’ego. Śledztwo wiedzie bocznymi 
uliczkami Londynu ku zakamarkom brytyjskiego parlamentu oraz do ponurej 
wiejskiej rezydencji. Cormoran zmaga się nie tylko z zawiłym dochodzeniem, 
lecz także z problemami w życiu prywatnym. 
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Polowanie na zło 
Chris Carter 
Czyta Adam Bauman. 
12 godzin 46 minut 

Po raz pierwszy spotkali się na studiach. Jeden jest zabójcą. Drugi – 
detektywem. 
Lucien Folter to jeden z najniebezpieczniejszych zabójców, z jakim mieli do 
czynienia agenci FBI. Ten wyrachowany geniusz zbrodni trzy i pół roku temu 
został skazany i odseparowany od społeczeństwa. Ujęciu przestępcy 
przysłużył się detektyw Robert Hunter, który znał Luciena z czasów studiów, 
gdzie obaj wykazywali się nadprzeciętną inteligencją. Folter podczas odsiadki 
skrupulatnie opracowywał plan odwetu na Hunterze. Kierowany żądzą zemsty 
ucieka z więzienia… Nadszedł czas, by zrealizować plan. 
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Zamęt 
Vincent V. Severski 
Czyta zespół lektorów 
18 godzin 40 minut 

Stanowi część 1 cyklu, część druga pt.: Odwet. Pierwsza powieść szpiegowska 
zrealizowana jako superprodukcja! Słuchowisko na 59 głosów, ze specjalnym 
udziałem samego Vincenta V. Severskiego. Początek nowej, wciągającej serii. 
Wiarygodnie przedstawione realia działalności szpiegowskiej, autorstwa 
byłego pułkownika  polskiego wywiadu 
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Kraina proroka 
Konrad Lewandowski 
Czyta Wojciech Masiak 
10 godzin 9 minut 

Czwarta i ostatnia część wikińskiej tetralogii Radosława Lewandowskiego to 
godne zwieńczenie całej sagi. Pchani żądzą złota i sławy Wikingowie 
przemierzają kalifat Kordoby i muzułmańskiej Sycylii, niosąc tubylcom krew, 
cierpienie i beztroski śmiech, bo przecież umrzeć można tylko raz. Na lądzie 
i na wodzie toczą wielkie bitwy i drobne potyczki, odkrywają tajemnice i 
mroczne intrygi wielkich władców, knują spiski, zastawiają zasadzki, łupią, 
palą, mordują i kochają. 
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Łabędź i złodzieje 
Elizabeth Kostova 
Czytają Anna Dereszowska i Jacek Rozenek. 
20 godzin 33 minuty 
 
Dla wrażliwych i ciekawych świata. Niebywale inteligentna opowieść o 
miłosnej obsesji, tragedii oraz sztuce. W życiu utalentowanego malarza, 
Roberta Oliviera, ważne są trzy kobiety: żona Kate, kochanka Mary oraz 
Beatrice - jego modelka, muza i bezgraniczna miłość, kobieta, która 
zrujnowała obydwa wcześniejsze związki, zawładnęła umysłem i duszą 
artysty.  
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Obłęd '44 czyli Jak Polacy zrobili prezent 

Stalinowi, wywołując Powstanie Warszawskie  
Piotr Zychowicz 
Czyta Miłogost Reczek 
17 godzin 49 minut 

Polskie Państwo Podziemne nie zdało egzaminu, twierdzi autor "Paktu 
Ribbentrop–Beck", książki, która zachwiała świadomością historyczną 
Polaków. Swoje koncepcje, zamiast na realiach, PPP oparło na złudzeniach i 
pobożnych życzeniach. Obłędny rozkaz wydany w 1944 roku oddziałom 
Armii Krajowej, by w ramach akcji „Burza” pomagały wkraczającej do Polski 
Armii Czerwonej, równał się wręcz kolaboracji z wrogiem. Dowództwo AK 
bowiem wydało w ten sposób swoich żołnierzy w ręce sowieckiej bezpieki. 
Tysiące z nich zapłaciły za to najwyższą cenę. 
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Simona 
Anna Kamińska 
Czyta Kinga Preis 
9 godzin 23 minuty 

Miała być czwartym Kossakiem i przejąć paletę po pradziadku Juliuszu, 
dziadku Wojciechu oraz ojcu Jerzym. Wybrała własną niezależną drogę. 
Nieakceptowana przez najbliższych, świadoma swej odrębności – krakowską 
Kossakówkę zamieniła na leśniczówkę w środku Puszczy Białowieskiej. 
Mówili o niej „czarownica” – bo gadała ze zwierzętami, miała kruka 
terrorystę, który kradł złoto i atakował rowerzystów, mieszkała z oswojonym 
dzikiem, przyjaźniła się z sarnami. Simona Kossak (1943-2007) – profesor 
nauk leśnych, biolog, zapisała nową, rewolucyjną kartę nie tylko w dziejach 
swojej rodziny, ale przede wszystkim w rozwoju zoopsychologii. Naukowiec 
pasjonat. Kobieta, która wśród zwierząt znalazła to, czego nigdy nie otrzymała 
od ludzi. Oto porywająca historia jej życia.  
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Pięć lat kacetu 
Stanisław Grzesiuk 
Czyta: Arkadiusz Bazak.  
19 godzin 10 minut 

Druga cześć autobiografii Grzesiuka. Druga, wydana po znakomicie 
przyjętym tomie „Boso, ale w ostrogach” część autobiograficznego cyklu 
Stanisława Grzesiuka. Tekst ukazał się po raz pierwszy na początku lat 60. 
poprzedniego wieku, u schyłku życia autora, został świetnie przyjęty i był 
wielokrotnie wznawiany. 

Tym razem audiobook przenosi nas do czasów, które autor spędził w obozach 
koncentracyjnych w Mauthausen, Dachau i Gusen. 
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Jądro ciemności 
Joseph Conrad 
Czyta: Michał Breitenwald  
5 godzin 14 minut 

Czy w każdym z nas drzemie prawdziwe zło? Gdzie leżą granice ludzkiego 
okrucieństwa? 
 
Autobiograficzna powieść Josepha Conrada o jego podróży do Kongo, która 
doczekała się dwóch adaptacji filmowych. Prosta z pozoru fabuła staje się 
tłem do ukazania prawdziwego oblicza kolonializmu przełomu XIX i XX 
wieku, w którym nie chodziło o niesienie przysłowiowego kaganka oświaty 
ludom Afryki, lecz o ich wyzysk i zniewolenie. 
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Sceny z życia rosyjskich milionerów 
Marie Freyssac 
Czyta: Magdalena Woźniak  
3 godziny 53 minuty 

„Sceny z życia rosyjskich milionerów” to wiarygodna relacja z pierwszej ręki. 
Autorka, Marie Freyssac, przez kilkanaście miesięcy była blisko 
mieszkańców Rublowki – jednej z najbogatszych dzielnic Moskwy. Uczyła 
tam dzieci rosyjskich milionerów języka francuskiego, dobrych manier i zasad 
etykiety. To nie sensacyjny zapis obyczajów panujących w domach niezwykle 
bogatych ludzi, raczej wyważona, niemal socjologiczna relacja osoby, która 
pilnie przyglądała się codzienności osób przyzwyczajonych do luksusu. 
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Boznańska 
Angelika Kuźniak 
Czyta: Danuta Stenka 
8 godzin 10 minut 

Olga Boznańska. Najwybitniejsza polska malarka przełomu XIX i XX wieku. 
Obywatelka świata. Kraków ją ograniczał, zafascynowało Monachium, Paryż 
przyjął do grona artystycznej bohemy. Przez trzydzieści lat malowała w 
pracowni przy Boulevard Montrparnasse. Ci, którzy przekraczali jej próg, 
czuli, że przekraczają granice teraźniejszości. Portrety Boznańskiej 
intrygowały, niepokoiły, obnażały duszę malowanej osoby. Nie uznawała 
banalnego piękna. Charakter, emocje, uczucia były dla niej ważniejsze niż 
uroda modeli. 
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Na krawędzi otchłani 
Bernard Minier  
Czyta Laura Breszka.  
13 godzin 41 minut 

Moira, młoda Francuzka, ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, 
podejmuje pracę w Hongkongu. Praca nad prototypem wirtualnego opiekuna 
o wiele mówiącej nazwie Deus to dla niej życiowa szansa. Moira dość szybko 
orientuje się, że firma kryje wiele sekretów, i to nie tylko związanych z 
ochroną nowych rozwiązań technologicznych .Wśród jej pracowników mnożą 
się morderstwa, samobójstwa i wypadki. Moira czuje się śledzona i 
obserwowana. Wkrótce dziewczyna uświadamia sobie, że prawda, która czeka 
na nią u kresu nocy, jest bardziej przerażająca niż najgorszy z sennych 
koszmarów. 



653 
 

 

Pacjentka 
Alex Michaelides 
Czytają Ewa Abart i Marcin Popczyński.  
8 godzin 50 minut 

Ceniona malarka i fotografka mody Alicia Berenson wiedzie życie, jakiego z 
pozoru każdy mógłby jej pozazdrościć. Jednak pewnego wieczoru, gdy jej 
mąż Gabriel wraca do domu, Alicia pięć razy strzela mu w głowę. Od tego 
momentu kobieta przestaje mówić. Nikt poza nią nie wie, co wydarzyło się 
tamtej nocy. Ostatecznie trafia do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego 
Grove. Pewnego dnia w tymże ośrodku rozpoczyna pracę psychoterapeuta 
Theo Faber. Zafascynowany postacią Alicii i jej historią Theo robi wszystko, 
co w jego mocy, aby dotrzeć do pacjentki i sprawić, żeby się przed nim 
otworzyła. Chce także rozwikłać zagadkę śmierci Gabriela.  
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Jeden za drugim 
Chris Carter 
Czyta Adam Bauman. 
15 godzin 9 minut 

Detektyw Robert Hunter ze specjalnej jednostki wydziału zabójstw policji Los 
Angeles odbiera dziwny telefon. Anonimowy rozmówca podaje mu adres 
strony internetowej i zmusza, by dokonał szokującego wyboru. Hunter może 
jedynie patrzeć, jak ktoś torturuje i morduje niezidentyfikowaną ofiarę, 
transmitując to wszystko na żywo przez Internet. 
Policja Los Angeles we współpracy z FBI używa wszelkich dostępnych 
środków, by namierzyć źródło sygnału, ale zabójca umie doskonale zacierać 
za sobą ślady. Hunter i jego partner Garcia dopiero rozpoczynają swoje 
śledztwo, gdy Hunter dostaje kolejny telefon. 
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Rozmówca 
Chris Carter 
Czyta Filip Kosior. 
11 godzin 9 minut 

Tanya Kaitlin nie może się doczekać relaksującego wieczoru po ciężkim 
tygodniu, jednak zaraz po wyjściu spod prysznica słyszy dzwonek swojej 
komórki. Jej najlepsza przyjaciółka, Karen Ward, próbuje nawiązać z nią 
wideo połączenie. Tanya odbiera telefon i wtedy zaczyna się koszmar… 
Karen jest zakneblowana i przywiązana do krzesła we własnym salonie. Jeśli 
jej koleżanka się rozłączy, albo przestanie patrzeć w wyświetlacz, morderca 
przyjdzie też po nią.  
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Rzeźbiarz śmierci 
Chris Carter 
Czyta Adam Bauman. 
14 godzin 43 minuty 

Studentka pielęgniarstwa przeżyła szok, gdy odkryła, że jej pacjent, 
prokurator Derek Nicholson został brutalnie zamordowany we własnym 
łóżku. Zbrodnia wydawała się bezsensowna, bo Nicholson był śmiertelnie 
chory i pozostało mu najwyżej kilka tygodni życia. Jednak detektywa Roberta 
Huntera z wydziału zabójstw policji Los Angeles najbardziej zdumiała 
wiadomość pozostawiona przez mordercę. Hunter i jego partner, Garcia, nie 
mają wątpliwości, że zabójca próbuje nawiązać kontakt z policją. Jakie jest 
ukryte przesłanie, które stara się przekazać? Kiedy policja znajduje kolejne 
ciało, pojawia się nowa wiadomość. 



657 
 

 

Krucyfiks 
Chris Carter 
Czyta Przemysław Bluszcz. 
13 godzin 2 minuty 

W głębi parku narodowego Los Angeles National Forest, w opuszczonej 
chacie, policjanci odkrywają zwłoki młodej kobiety. Przed śmiercią ofiarę 
okrutnie torturowano, a na koniec przywiązano ją za nadgarstki do dwóch 
równolegle ustawionych drewnianych pali. Kolana kobiety dotykały ziemi, 
jak podczas modlitwy, a na jej karku morderca zostawił podpis: tajemniczy 
symbol podwójnego krzyża. Ten sam, którego kilka lat wcześniej używał 
seryjny morderca ochrzczony przez media Krucyfiksem.  
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Galeria umarłych 
Chris Carter 
Czyta Filip Kosior. 
11 godzin 25 minut 

To już 9 tom bestsellerowej serii z detektywem Robertem Hunterem. 
Detektyw Hunter we współpracy z FBI tropi seryjnego mordercę; psychopatę, 
który kocha to, co robi, bo mord jest dla niego czymś więcej niż tylko 
zabójstwem – jest dziełem sztuki. Witajcie w Galerii umarłych… 
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Bardzo zimna wiosna 
Katarzyna Tubylewicz 
Czyta Mateusz Weber. 
9 godzin 31 minut 

Współczesny Sztokholm. Pewnej niedzieli przypadkowy klient znajduje na 
parkingu przed supermarketem opuszczone volvo, a w nim zwłoki staruszki, 
której ktoś wypchał usta pogniecionymi gazetami. Ale komu mogłoby zależeć 
na śmierci osiemdziesięcioparoletniej Grety Sjöwall, zamożnej i szanowanej 
obywatelki, udzielającej się charytatywnie? Inspektorzy kryminalni Jens 
Vikander i Björn Fagel z komisariatu w Nacka Strand badają kilka tropów. 
Najbardziej obiecujący wiąże się z młodymi uchodźcami z Afganistanu, 
którzy często gościli w domu Grety. Swoje tajemnice ma także Ewa, Polka, 
która od niedawna opiekuje się panią Sjöwall. Rozwiązania sprawy nie 
ułatwia kryzys coraz mocniej trapiący szwedzką policję. 
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Behawiorysta 
Remigiusz Mróz  
Czyta Jacek Rozenek 
11 godzin 22 minuty 

Zamachowiec zajmuje przedszkole, grożąc, że zabije wychowawców i dzieci. 
Policja jest bezsilna, a mężczyzna nie przedstawia żadnych żądań. Nikt nie 
wie, dlaczego wziął zakładników, ani co zamierza osiągnąć. Sytuację 
komplikuje fakt, że transmisja na żywo z przedszkola pojawia się w internecie. 
Służby w akcie desperacji proszą o pomoc Gerarda Edlinga, byłego 
prokuratora, który został dyscyplinarnie wydalony ze służby. Edling jest 
specjalistą od kinezyki, działu nauki zajmującego się badaniem komunikacji 
niewerbalnej. Znany jest nie tylko z ekscentryzmu, ale także z tego, że potrafi 
rozwiązać każdą sprawę. A przynajmniej dotychczas tak było… 
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Brakująca połowa dziejów 
Anna Kowalczyk 
Czyta Ewa Abart. 
11 godzin 22 minuty 

Historia Polski napisana z kobiecej perspektywy przez znaną dziennikarkę i 
blogerkę. Autorka opisuje fascynujące losy i dokonania Polek oraz 
cudzoziemek zamieszkujących ziemie polskie od czasów 
przedchrześcijańskich aż po współczesność. Opowiada o życiu codziennym, 
domowym, rodzinnym, dziejach emancypacji kobiet, warunkach życia oraz 
funkcjach społecznych, przywracając historii jej ważną, niekiedy pomijaną, 
część. 

662 
 

 

Chorwacka przystań 
Anna Karpińska 
Czyta Gabriela Jaskuła. 
13 godzin 57 minut 

Trwa wojna bałkańska. Dziennikarka Anna wyjeżdża do Chorwacji jako 
korespondentka ogólnopolskiej gazety. Jest mężatką, ale nie potrafi opanować 
rodzącego się uczucia do Blaża – chorwackiego fotoreportera wojennego. 
Czeka ją trudna decyzja. Postanawia porzucić Jerzego, jednak po powrocie do 
Polski miłość do Blaża staje w szranki z oczekiwaniami rodziny, ze zwykłą 
codziennością i... niespodziewaną ciążą. Anna podejmuje trudną decyzję o 
pozostaniu w kraju. Dwadzieścia lat później jej córka Weronika stanie przed 
podobnym wyborem. Zrządzenie losu sprawi, że Anna jeszcze raz wybierze 
się do Chorwacji – do miejsca, z którym wiążą się najpiękniejsze 
wspomnienia z jej młodości... 
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Cienie 
Wojciech Chmielarz 
Czyta: Janusz Zadura. 
15 godzin 26 minut 

5 część serii z komisarzem Jakubem Mortką! W podwarszawskim Milanówku 
giną dwie kobiety – córka i żona słynnego gangstera, Wilka. Sam Wilk zaginął 
przed sześcioma laty w niewyjaśnionych okolicznościach, a po żmudnym i 
długotrwałym śledztwie jego ciało z przestrzeloną czaszką odnalazł 
podkomisarz Kochan. I to właśnie z jego broni zabito teraz obie kobiety... Na 
miejsce zbrodni przełożeni ściągają Mortkę – chcą, żeby sam się przekonał o 
winie kolegi i nie zaczął własnego śledztwa, zwłaszcza że wszystko świadczy 
przeciw niemu. Wszystko oprócz przeczucia Mortki. Ukrywający się Kochan 
dzwoni do komisarza i prosi o pomoc. Ktokolwiek go wrabia, musi mieć 
związek ze śmiercią Wilka i dwóch jego kolegów, Trójki z Neptuna. 
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Dolina 
Bernard Minier  
Czyta Piotr Grabowski. 
16 godzin 8 minut 

W jednej z pirenejskich dolin dochodzi do serii straszliwych morderstw. 
Podejrzewa się, że jakąś rolę w sprawie odgrywa pobliskie opactwo kryjące 
wiele sekretów. Miasteczko ogarnia chaos, mieszkańcy postanawiają wziąć 
sprawy w swoje ręce. Do akcji wkracza Martin Servaz, były komisarz policji 
w Tuluzie, którego przeszłość przywiodła do tego odciętego od świata 
miejsca. Nie wie, że przyjdzie mu się zmierzyć z niewyobrażalnym złem, 
gorszym niż najstraszliwszy koszmar… 
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Dom w malinowym chruśniaku 
Halina Kowalczuk  
Czyta Joanna Domańska. 
8 godzin 37 minut 

W jednej z pirenejskich dolin dochodzi do serii straszliwych morderstw. 
Podejrzewa się, że jakąś rolę w sprawie odgrywa pobliskie opactwo kryjące 
wiele sekretów. Miasteczko ogarnia chaos, mieszkańcy postanawiają wziąć 
sprawy w swoje ręce. Do akcji wkracza Martin Servaz, były komisarz policji 
w Tuluzie, którego przeszłość przywiodła do tego odciętego od świata 
miejsca. Nie wie, że przyjdzie mu się zmierzyć z niewyobrażalnym złem, 
gorszym niż najstraszliwszy koszmar… 
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Dyrdymarki 
Marek Niedźwiecki 
Czyta Marek Niedźwiecki 
2 godziny 45 minut 

Marek Niedźwiecki, jeden z najpopularniejszych dziennikarzy muzycznych i 
być może najwspanialszy głos w historii Polskiego Radia, zaprasza do siebie. 
Do obejrzenia kolekcji 15 tysięcy płyt, do wysłuchania prywatnej listy płyt 
wszech czasów, do podróży po ulubionych miejscach na świecie. Przyzna się 
do sportowych osiągnięć w jeździe (prawie) figurowej. Ugości nas swoimi 
popisowymi daniami (legendarne mielone!), a potem na stół wjedzie butelka 
australijskiego shiraza oraz piwo z mango i zaczną się opowieści bardziej 
muzyczne. Pan Marek od listy zdradzi, jak czekał w apartamencie paryskiego 
hotelu Ritz na Madonnę i jak uratował przyjęcie Lionela Richiego. Opowie o 
swoich wpadkach, momentach absolutnego szczęścia, paraliżującym strachu 
przed wychodzeniem na estradę i o tym jak zwędził papierosy żonie Davida 
Bowiego... 
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Dzieje Tristana i Izoldy 
Joseph Bédier 
Czyta Jacek Dragun 
6 godzin 6 minut 

 
Dzieje Tristana i Izoldy to jedna z najpopularniejszych historii miłosnych w 
literaturze. Powstała na motywach legendy celtyckiej związanej z 
opowieściami z cyklu arturiańskiego. Jej najstarsze pisemne wersje pochodzą 
z XII wieku; w najpełniejszej postaci została zrekonstruowana w 1900 roku 
przez Josepha Bédiera, a na polski przetłumaczona przez Tadeusza Boya-
Żeleńskiego.  
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Grób 
Maksymilian Czornyj 
Czyta: Leszek Filipowicz.  
10 godzin 12 minut 

 
W lesie pod Gdańskiem robotnicy odkrywają masowy grób. Wiele wskazuje, 
że to albo cmentarzysko ofiar seryjnego mordercy sprzed lat, albo miejsce 
spoczynku pacjentów poddawanych potwornym eksperymentom przez 
nazistów. Zmumifikowane ciała noszą tajemnicze ślady. Śledczy jak 
najprędzej muszą je rozszyfrować. Jednak nie tylko oni interesują się grobem. 
Tymczasem lokalny przedsiębiorca otrzymuje przerażającą przesyłkę...  
Komisarz Liza Langer i profiler Orest Rembert muszą poprowadzić jedno z 
najbardziej makabrycznych śledztw w swojej karierze.  
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Królestwo 
Szczepan Twardoch 
Czytają: Agnieszka Grochowska, Ewa Abart, Maciej Stuhr. 
11 godzin 7 minut 

 
Zaskakująca kontynuacja jednego z największych bestsellerów ostatnich lat 
 
Opowieść Ryfki i historia Dawida układają się w zaskakującą kontynuację 
Króla, jednego z największych bestsellerów ostatnich lat. Chwytająca za 
gardło opowieść o wojnie oraz bezkompromisowe spojrzenie na oprawców i 
ofiary. Żydzi, Polacy i Niemcy. I to najtrudniejsze wyzwanie… pozostać 
człowiekiem. 
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Królestwo 
Jo Nesbø 
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
21 godzin 46 minut 

 
Pewien mężczyzna prowadzi spokojne życie w norweskich górach. 
Któregoś dnia jego młodszy brat, bardziej przebojowy i czarujący, przyjeżdża 
z wizytą w towarzystwie swojej świeżo upieczonej żony. Szybko okazuje się, 
że wcale nie jest taki bez zarzutu, za jakiego go uważano. 
Ten mroczny thriller zniewala zaskakującą i wielowarstwową fabułą. Fani 
Harry’ego Hole nie będą rozczarowani! 
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Maminsynek 
Natasza Socha 
Czyta Joanna Domańska 
8 godzin 40 minut 

 
Matka Leandra wbiła we mnie spojrzenie, aż rozbolała mnie trzustka. Jej 
źrenice zrobiły się nienaturalnie wielkie, a długie palce postukiwały o 
filiżankę z kawą. Wwiercała się tak jeszcze z dziesięć minut, szczegółowo 
penetrując wszelkie zakątki mojego ciała, które mogłyby zdyskredytować 
mnie w jej oczach. Nierówne nerki? Koślawe serce? Zbyt zwinięte jelito 
cienkie? Zrozumiałam, że idealna kobieta, która mogłaby zaopiekować się jej 
synem, nie istnieje. Problemu nie stanowią trzy nowe pryszcze, które 
próbowałam ukryć pod pudrem, tylko ja sama. Ogólnie. Ja jako ja. 
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Listy zza grobu 
Remigiusz Mróz  
Czyta Marcin Dorociński 
11 godzin 23 minuty 

 
Dwadzieścia lat po śmierci ojca Kaja Burzyńska wciąż otrzymuje od niego 
wiadomości. Zadbał o to, przygotowując je zawczasu i zlecając coroczną 
wysyłkę tego samego, pozornie przypadkowego dnia. Po czasie Kaja traktuje 
to już jedynie jako zwyczajną tradycję – aż do momentu, gdy w listach 
zaczyna dostrzegać drugie dno… Tymczasem do miasteczka po dwudziestu 
dwóch latach wraca Seweryn Zaorski. Patomorfolog i samotny ojciec dwójki 
dzieci kupuje zrujnowany dom rodzinny Kai i rozpoczyna remont. W 
zniszczonym garażu odnajduje zamurowaną skrytkę z materiałami, które 
rzucają nowe światło na sprawę sprzed dwóch dekad… 
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Głosy z zaświatów 
Remigiusz Mróz  
Czyta Andrzej Chyra 
12 godzin 16 minut 

 
Seweryn Zaorski stara się na nowo ułożyć sobie życie, kiedy do zakładu 
patomorfologii w Żeromicach zaczynają trafiać ciała małych dzieci z okolicy. 
Nikt nie potrafi rozwiązać zagadki śmierci młodych ofiar, 
nic bowiem nie wskazuje na to, by zostały zamordowane. Seweryn jest jednak 
przekonany, że może stać się głosem tych, którzy mówią już jedynie z 
zaświatów. Kto i dlaczego zabija niewinne dzieci? I jaki związek ma to z 
tajemniczymi wiadomościami, które Zaorski zaczyna otrzymywać? 
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Pieśń o Rolandzie 
Czyta Oskar Winiarski 
4 godziny 24 minuty 

 
Najstarszy i najbardziej znany francuski epos rycerski, należący do tzw. 
chansons de geste (pieśni o bohaterskich czynach). Utwór datowany jest na 
XI wiek, a znany jest z anglo-normandzkiego rękopisu oksfordzkiego z 1170 
r. Autor jest nieznany, jedyną wzmianką o nim jest adnotacja na końcu 
rękopisu wspominająca osobę o imieniu Turold. Polski przekład pochodzi z 
roku 1932, jego autorem jest Tadeusz Boy-Żeleński. Epos przedstawia dzieje 
wyprawy wojennej Karola Wielkiego do Hiszpanii przeciw Saracenom w roku 
778, a szczególnie bitwę w wąwozie Roncevaux.  

675 
 

 

Podpalacz 
Wojciech Chmielarz 
Czyta Andrzej Mastalerz 
10 godzin 38 minut 

 
Pierwszy tom bestsellerowej serii z komisarzem Jakubem Mortką! 
Bardzo dobrze przeczytany, wciągający kryminał. Polskie realia, wartka 
akcja, nieoczekiwane wątki. To audiobook przy którym zapomnisz o nudzie.  
Jakub Mortka, pracujący w warszawskiej Komendzie Głównej Policji, dostaje 
wezwanie. To kolejne podpalenie w jednej z warszawskich dzielnic. Niestety, 
tym razem są dwie ofiary. Autor bardzo zgrabnie przedstawia kolejne etapy 
śledztwa, coraz lepiej poznajemy komisarza Mortkę, który w życiu 
codziennym ma sporo problemów osobistych: nieudane małżeństwo, alimenty 
do zapłacenia i hałaśliwych współlokatorów z którymi wynajmuje 
mieszkanie. Nie sposób jednak nie lubić komisarza.  
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Pokora 
Szczepan Twardoch 
Czyta Michał Żurawski 
14 godzin 57 minut 

 
Pożądanie. Władza. Uległość. Co stracisz, walcząc o godność? Epicka 
powieść o rewolucji, wojnie i miłości. 11 listopada 1918. Leutnant Alois 
Pokora wychodzi ze szpitala na ulice zrewoltowanego Berlina. Stary świat się 
skończył. La Belle Époque umarła w okopach I wojny światowej. Nowy świat 
rodzi się w bólach: na froncie zachodnim i podczas rewolucji, przetaczającej 
się przez pokonane Niemcy. Alois nie należał do starego świata, nie należy 
też do nowego. Syn górnika z Górnego Śląska, zrządzeniem losu wyrwany z 
proletariackiej rodziny, wszędzie spotyka się z pogardą i odrzuceniem. 
Samotny i prześladowany, wierzy tylko w erotyczną relację z perwersyjną, 
dominującą Agnes. Jednak w świecie, który się skończył, nic nie jest 
prawdziwe. 
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Powrót z Bambuko 
Kasia Nosowska 
Czyta Autorka. 
4 godziny 48 minut 

 
Chociaż świat staje na głowie, a życie zmienia się z dnia na dzień, Nosowska 
zawsze znajdzie słowo, które doda otuchy. Gdy błądzimy przytłoczeni 
wątpliwościami, rozpala światełko nadziei. A gdy wydaje nam się, że 
pozjadaliśmy wszystkie rozumy, zasieje ziarno niepewności. Kilkoma 
lekcjami, jakie dostała od życia, teraz dzieli się z nami i wytrwale tropi 
absurdy, którymi karmią nas „autorytety”. 
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Prosta sprawa 
Wojciech Chmielarz 
Czyta Przemysław Bluszcz. 
10 godzin 24 minuty 

 
Prosty zniknął. Zostało po nim zdemolowane mieszkanie, ale on sam zapadł 
się pod ziemię. Nie bez powodu – szukają go gangsterzy. Oraz dawny 
przyjaciel, który przyjechał do Jeleniej Góry, żeby spłacić dawno zaciągnięty 
dług.  Kłopot w tym, że wpada w sam środek niebezpiecznej gry. Nie zna jej 
zasad, ale wkrótce dowiaduje się, że stawka jest bardzo wysoka: Prostego chcą 
dorwać i jeleniogórscy gangsterzy, i czescy mafiosi.  
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Przejęcie 
Wojciech Chmielarz 
Czyta: Janusz Zadura. 
13 godzin 54 minuty 

 
Znakomity polski kryminał! 3. część serii z komisarzem Jakubem Mortką. 
Komisarz Jakub Mortka z przekonaniem wykonuje ciężką policyjną pracę. 
Poszukuje mordercy mężczyzny zawieszonego na przęśle jednego z 
warszawskich mostów. Tu nie ma fajerwerków, ale mozolne dochodzenie do 
prawdy, niemniej akcja kryminału płynie wartko, by na kilka chwil przed 
zakończeniem opowieści wykonać nieoczekiwaną woltę. Wyraziste postaci, 
bardzo realistyczna postać komisarza, dynamiczna fabuła sprawiają, ze nie 
możesz się oderwać od słuchania. Wyprawa do Kolumbii młodych zdolnych 
i ambitnych ludzi by kręcić reklamę Coca Coli jest tylko pretekstem... 
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Rana 
Wojciech Chmielarz 
Czyta: Grzegorz Damięcki 
11 godzin 1 minuta 

 
Najpierw pod kołami pociągu ginie Marysia, uczennica ekskluzywnej 
prywatnej szkoły na warszawskim Mokotowie. Jej nauczycielka, Elżbieta, 
rozpoczyna prywatne śledztwo, ale wkrótce sama ginie, a ciało znika. 
Jedynymi osobami, które cokolwiek widziały, są Gniewomir, 
nieprzystosowany społecznie chłopak zafascynowany seryjnymi zabójcami, i 
Klementyna, nauczycielka na życiowym zakręcie, której wydaje się, że praca 
w poważanej szkole to uśmiech od losu. Nic bardziej mylnego. 
Rana to bezlitosne studium zła uśpionego w zaciszu domowego ogniska.  
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Srebrne skrzydła 
Camilla Läckberg 
Czyta Joanna Jeżewska.  
8 godzin 23 minuty 

 
Kobieca zemsta jest piękna i brutalna. Po zakończeniu toksycznego związku 
Faye zbudowała sobie nowe życie za granicą, były mąż Jack odbywa karę 
więzienia, a firma Revenge odnosi sukcesy i właśnie ma wejść na rynek 
amerykański. Kobieta już myślała, że najgorsze ma za sobą, tymczasem jej 
egzystencja zostaje ponownie zagrożona. Ktoś usiłuje przejąć jej firmę i Faye 
musi wrócić do Sztokholmu. Z pomocą kilku innych kobiet walczy o 
uratowanie swego majątku, siebie i swoich najbliższych. 
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Tajemnice Korei Północnej 
Daniel Tudor 
Czyta: Leszek Filipowicz.  
6 godzin 54 minuty 

 
Większości ludzi Korea Północna kojarzy się z reżimem politycznym, 
prześladowaniami i kultem przywódcy kraju. Książka ta to kopalnia 
ciekawych informacji na temat współczesnego życia w tym kraju. Można się 
z niej dowiedzieć między innymi, że Korea Kimów produkuje własne tablety, 
marki Samijon, bez funkcji Wi-Fi. Około 70–80 proc. mężczyzn codziennie 
pije alkohol. Studenci uniwersytetu w Pjongjangu mieszkają z rodzicami, więc 
chętnie wyjeżdżają na czyn społeczny na wieś. Najpopularniejszym 
narkotykiem w Korei Północnej jest metamfetamina – pamiątka z czasów, 
kiedy reżim zapełniał swój skarbiec, wytwarzając ten narkotyk i handlując 
nim. Przyrodni brat Kim Dzong Ila był ambasadorem w Polsce. I tak dalej – 
ciekawostka za ciekawostką. 

683 
 

 

Teoria opanowywania trwogi 
Tomasz Organek 
Czyta autor  
7 godzin 49 minut 

 
To powieść pokoleniowa opisująca ważny etap przemiany duchowej 
dzisiejszych trzydziestokilku- i czterdziestolatków, którzy jako ostatni 
dojrzewali w dawnym ustroju, chodzili spotykać się przy trzepaku i pamiętają 
jeszcze dwa analogowe programy w telewizji. Teraz gwałtownie muszą 
poradzić sobie w epoce Facebooka, Instagrama i rozmów pod nosem nie 
wiadomo o czym. Jego bohaterowie żyją z dnia na dzień w poczuciu, że 
marnują swoje życie, nie mają pomysłu na to, co dalej ani motywacji by 
cokolwiek zmienić. 
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Topielice 
Sylvia Wilczyńska 
Czyta Donata Cieślik. 
15 godzin 12 minut 

 
W apartamencie na warszawskim Śródmieściu ginie sławny pisarz. W klubie 
na Bulwarach Wiślanych kelnerka odnajduje zwłoki barmana. Obie sprawy 
prowadzą młoda, rozpoczynająca karierę prokurator Halszka Hardy i 
doświadczony komisarz Vincent Lewicki. Wpadają oni na trop 
prasłowiańskiej sekty, która może mieć związek z zabójstwami oraz z 
tajemniczymi zatonięciami nastoletnich kobiet sprzed lat. Podążając za 
nieoczywistymi wskazówkami, próbują połączyć pozornie niezwiązane ze 
sobą wątki z pogranicza jawy i snu, które wiodą od Szwecji po Warszawę, 
Bieszczady i Augustów. 
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Uległość 
Michel Houellebecq 
Czyta Adam Bauman. 
8 godzin 24 minuty 

Wydana w dzień zamachu na redakcję "Charlie Hebdo" książka przedstawia 
wizję przyszłości inną niż wszystkie. Przed wyborami w 2022 roku życie 
Franҫoisa wyglądało zupełnie zwyczajnie – jako uznany w gronie specjalistów 
badacz twórczości Jorisa-Karla Huysmansa wykłada literaturę na Sorbonie. 
Życie upływa mu monotonnie na pisaniu kolejnych artykułów, prowadzeniu 
zajęć i przelotnych romansach. Kiedy wybory prezydenckie wygrywa 
kandydat Bractwa Muzułmańskiego, Mohammed Ben Abbes, Franҫois musi 
nieoczekiwanie przystosować się do nowej, obcej rzeczywistości. Jeden z 
najbardziej znanych i najbardziej kontrowersyjnych pisarzy na świecie.  
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Wiedźmy na gigancie 
Małgorzata J. Kursa  
Czyta Donata Cieślik. 
10 godzin  

Personel świetnie prosperującej agencji literackiej TERCET, nazywany 
pieszczotliwie przez własne środowisko „wiedźmami”, popada w konflikt z 
początkującym pisarzem Adamem Grandzikiem. Ten poprzysięga zemstę. I 
oto podczas Imienin Jana Kochanowskiego, corocznej imprezy organizowanej 
w Parku Krasińskich, dochodzi do kilku zgonów znanych pisarek. Ta 
makabryczna seria od początku wydaje się mocno podejrzana… 
Czy zgony mają coś wspólnego z zemstą upokorzonego autora? Dociekliwe 
wiedźmy z pomocą swego ulubionego sekretarza, zabierają się do rozwikłania 
tej zagadki.  
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Wiedźmy na wakacjach 
Małgorzata J. Kursa  
Czyta Donata Cieślik. 
6 godzin 17 minut  

Personel Agencji Literackiej TERCET ma dość upału i gastronomicznej 
działalności Manueli. Majka postanawia zabrać wiedźmy na tygodniowe 
wakacje. Warszawski zgiełk mają zamienić na wypoczynek pośród 
urokliwych plenerów Podlasia z dala od ludzi i kłopotów. Nieoczekiwani 
goście niweczą te plany, a dodatkowe atrakcje zapewniają dwie nieboszczki, 
jeden literacki niedobitek, czający się w ciemnościach intruz, obfitujące w 
niespodzianki noce oraz czworonożne bachory, czyli Muza i Czort. Zamiast 
wypoczywać, wiedźmy zostają zmuszone do obrony swojej wakacyjnej 
siedziby.  
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Wszystko przez krasnala 
Małgorzata J. Kursa  
Czyta Donata Cieślik. 
5 godzin 44 minuty  

Malwina i Eliza, dwie przyjaciółki z Kraśnika, postanawiają spędzić 
Wielkanoc z dala od domu. Zbieg okoliczności sprawia, że trafiają do małej 
wioski w okolicach Giżycka, a spotkanie z ogrodowym krasnalem zmusza je 
do zmiany kwatery.  Pensjonat „Olszynka” wydaje się idealnym miejscem na 
świąteczny wypoczynek – dysponuje rozległym terenem rekreacyjnym, 
urokliwą rzeczką w pobliżu, dostępem do jeziora i… zaskakującym wysypem 
nieboszczek. Nie można zatem się dziwić, że zachwycone rozrywką 
kraśniczanki z zapałem przystępują do śledztwa.  
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Zakłamane życie dorosłych 
Elena Ferrante 
Czyta Laura Breszka.  
8 godzin 58 minut  

Giovanna dorasta w szczęśliwej inteligenckiej rodzinie w Neapolu. 
Dziewczynka coraz bardziej zaczyna się interesować swoim pochodzeniem i 
dalszą rodziną, z którą rodzice nie utrzymują kontaktu. Do tej pory tylko 
słyszała o istnieniu siostry ojca, Vittorii. Początkowo niechętni pomysłowi 
odnowienia kontaktu rodzice ulegają Giovannie i dziewczynka spotyka się z 
ciotką. Prowadzi to do zaskakujących odkryć. Kiedy w miarę dorastania 
Giovanna coraz bardziej przypomina zrzędliwą krewną, jak twierdzi jej ojciec, 
inaczej spogląda na siebie i otaczający ją świat. Poszukiwania nowego 
oblicza, które zastąpi szczęśliwą dziecięcą buzię, toczą się między dwoma 
spokrewnionymi biegunami Neapolu. 
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Zakłamane życie dorosłych 
Wojciech Chmielarz 
Czyta: Mariusz Bonaszewski. 
16 godzin 3 minuty  

Mistrzowski thriller Wojciecha Chmielarza! Ostatnie wspólne wakacje... 
Tragedia, która niszczy. Czas, który nie przynosi pocieszenia. Koniec, od 
którego nie ma ucieczki. Grupa trzydziestolatków, przyjaciół ze studiów, co 
roku wyjeżdża wspólnie ze swoimi rodzinami na wakacje. Tym razem trafiają 
do zagubionej wśród jezior i lasów agroturystyki w niewielkiej wsi 
Żmijowisko. Bawią się jak zwykle – odreagowując stres szybkiego 
wielkomiejskiego życia. Jest alkohol, są narkotyki. A także skrywane od lat 
urazy, dawne uczucia i wzajemne pretensje. 
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Emerycka szajka idzie na całość! 
Catharina Ingelman-Sundberg 
Czyta Artur Barciś.  
14 godzin 30 minut  

Catharina Ingelman-Sundberg szturmem zdobyła świat swoimi książkami o 
Emeryckiej Szajce: "Seniorzy w natarciu" i "Pożyczanie jest srebrem, a 
rabowanie złotem". To już trzecia książka o uwielbianych przez czytelników 
emerytach, którzy uciekli z domu opieki. Nic nie jest w stanie ich 
powstrzymać. Zdeterminowani, chcąc poprawić jakość życia starszych i 
ubogich osób, ruszają do akcji. Przy pomocy śmieciarki i kilku świnek 
skarbonek dokonują spektakularnego napadu na bank. Niedługo potem 
otwierają restaurację z szybkimi randkami i potańcówkami dla seniorów. 
Jednak Märtha i jej przyjaciele mierzą o wiele wyżej…  
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1000 lat wkurzania Francuzów 
Stephen Clarke 
Czyta Tomasz Ignaczak  
17 godzin  

Clarke opisuje tysiąc lat skomplikowanych i trudnych stosunków potężnych 
sąsiadów, których dzieli dwadzieścia mil kanału La Manche i wiele 
nierozwiązanych spraw... 
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Krew elfów 
Andrzej Sapkowski  
Czyta zespół aktorów między innymi : Krzysztof Gosztyła – 
narrator 
12 godzin 38 minut 

"Krew elfów " tom pierwszy. Saga o Wiedźminie - powieść. 
Andrzej Sapkowski, arcymistrz światowej fantasy, zaprasza do swojego 
Neverlandu i przedstawia uwielbianą przez czytelników i wychwalaną przez 
krytykę wiedźmińską sagę w formie spektaklu dźwięku i wyobraźni. 
Geralt wraz z Ciri osiadają w wiedźmińskiej warowni. Tam Dziecko - 
Niespodzianka uczy się jak walczyć, jak radzić sobie z mieczem i 
przeciwnikiem, ale Ciri ma też inne umiejętności, które przerażają nawet 
Vesemira. Przy jej magicznych zdolnościach pomoc czarodziejki okazuje się 
niezbędna. 
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Becoming 
Michelle Obama 
Czyta Agata Kulesza. 
18 godzin 24 minuty 

Michelle Obama opisuje doświadczenia, które ją ukształtowały – od 
dzieciństwa w południowym Chicago, przez lata godzenia macierzyństwa z 
karierą, aż do czasu spędzonego w najsłynniejszym domu świata. Pisząc z 
niebywałą szczerością, odwagą i humorem, odkrywa kulisy swojego życia 
rodzinnego. Opisuje, jak Obamowie znaleźli się w centrum zainteresowania 
światowych mediów i jak wyglądało ich życie w Białym Domu przez osiem 
kluczowych lat, kiedy poznawała Amerykę, zaś Ameryka poznawała ją. To 
zaskakująco intymny rozrachunek życia kobiety wrażliwej i stanowczej, która 
konsekwentnie odmawiała spełniania oczekiwań innych i której historia 
zachęca, by pójść w jej ślady. 
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Milaczek 
Magdalena Witkiewicz 
Czyta: Magda Karel. 
6 godzin 4 minuty 

Lubicie Bridget Jones z jej niesforną naturą i tendencją do popełniania 
zabawnych gaf - Pokochacie Milaczka! Milenka po powrocie z pracy włożyła 
różowy dresik ze Snoopym, zjadła resztkę świątecznego makowca i zasiadła 
do komputera. www.randki.pl/login: Milaczek/hasło: starapanna (...) 
Tytułowy Milaczek to młoda kobieta, która nieustająco poszukuje miłości 
swojego życia. Tak jak to bywa w komediach romantycznych... Robi to w 
nieco oryginalny i trochę nieudolny sposób. Na szczęście pomagają jej w tym 
ekscentryczna ciotka, Zofia Kruk, oraz Bachor, czyli urocza i rezolutna 
ośmioletnia sąsiadka.  
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Panny roztropne 
Magdalena Witkiewicz 
Czyta: Magda Karel. 
6 godzin 27 minut 

Milaczek nieustająco szuka miłości... i są na nią widoki! Jej wybranek ma 
długie włosy, zna się na komputerach i lubi Milenkę. 
Zofia Kruk realizuje swoje fantazje, a hartu ducha, energii, a także figury 
pozazdrościłaby jej niejedna dwudziestka! Do mieszkania pod lasem 
wprowadza się pewna gimnastyczka czy to możliwe, że prowadzi tam dom 
publiczny? Co na to Parys Antonio? Drugie spotkanie z ukochanymi 
bohaterami dostarczy wam tyle samo uśmiechów co refleksji! 



697 
 

 

Szczęście pachnące wanilią 
Magdalena Witkiewicz 
Czyta: Magda Karel. 
6 godzin 42 minuty 

Słodko-gorzka opowieść o spełnionych marzeniach. Ada ma kłopoty. 
Złamane serce i pusty portfel. Na gdańskim osiedlu otwiera małą cukiernię, 
bo tylko to potrafi robić – piec ciasteczka. Cukiernia wabi i przyciąga, 
szczególnie inne zagubione dusze – Karolinę, singielkę nie z wyboru, Magdę, 
żonę faceta, który najbardziej kocha swój…samochód oraz Milenkę, która 
niebawem będzie mamą. 
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Kto zabił Kopciuszka? 
Alek Rogoziński  
Czyta: Paulina Holtz. 
6 godzin 47 minut 

Autorka powieści kryminalnych Róża Krull otrzymuje zaproszenie na wielki 
bal charytatywny, gdzie spotyka kilka postaci znanych z pierwszych stron 
gazet. Kiedy w czasie imprezy dochodzi do morderstwa, okazuje się, że każdy 
z gości miał powód, aby go dokonać. W tym i znany bloger Mario, przyjaciel 
Róży, która, aby oczyścić go z podejrzeń, zaczyna własne śledztwo…  
„Kto zabił Kopciuszka?” to kolejna komedia kryminalna opowiadająca o 
przygodach Róży Krull. Jeśli chcesz przeczytać o innych jej śledztwach, 
sięgnij też po powieści „Do trzech razy śmierć" i „Lustereczko, powiedz 
przecie". 
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Czarownice nie płoną 
Jenny Blackhurst 
Czyta Aneta Todorczuk Perchuć.  
12 godzin 24 minuty 

PRZECIEŻ NIE MOŻNA SIĘ BAĆ JEDENASTOLETNIEJ 
DZIEWCZYNKI… Nawet jeśli cię przed nią ostrzegają i radzą, żebyś się jej 
nie narażała. Bo jeśli ją rozzłościsz, może ci się przytrafić nieszczęście. 
Imogen Reid, psycholożka rozpoczynająca nowe życie w rodzinnym mieście, 
z którego kiedyś uciekła, nie chce wierzyć w ludzkie gadanie. Ellie Atkinson, 
uratowana z pożaru, w którym zginęli wszyscy jej bliscy, potrzebuje pomocy, 
a nie piętnowania. I Imogen zrobi wszystko, żeby jej tę pomoc zapewnić. To 
nie z Ellie jest coś nie tak, lecz z jej otoczeniem – z miastem, ze szkołą, z 
rodziną zastępczą dziewczynki…  
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Ostatnia z rodu 
Paweł Jasienica 
Czyta Marcin Popczyński. 
10 godzin 9 minut 

Postać Anny Jagiellonki (1523–1596) na tle dziejów XVI-wiecznej 
Rzeczypospolitej za panowania dwóch ostatnich Jagiellonów. Anna, córka 
Zygmunta I Starego i Bony, wychowana na renesansowym dworze, 
zdominowana przez silną osobowość matki, ponad dwie trzecie swego 
długiego żywota spędziła na uboczu historii, będąc świadkiem intryg, walk o 
reformę państwa i Kościoła, sporów o władzę. Dopiero po bezpotomnej 
śmierci brata, Zygmunta Augusta (1572), spadkobierczyni potężnego rodu, 
obdarzona tytułem Infantki, wyszła z cienia.  



701 
 

 

Podróż ludzi Księgi 
Olga Tokarczuk 
Czyta: Danuta Stenka 
7 godzin 19 minut 

Debiutancka powieść Olgi Tokarczuk, dostępna znowu, po 30 latach od 
powstania 
Historia śmiałków, którzy w XVII wieku ruszyli w podróż w poszukiwaniu 
prawdziwej mądrości, szczęścia i ładu. Gdzieś na granicy francusko-
hiszpańskiej, w Pirenejach, podobno jest Księga. Zawarta w niej wiedza może 
przynieść wyższe wtajemniczenie, odmienić losy świata, a nawet przywrócić 
młodość. Legenda Księgi ożywiała wyobraźnię wielu pokoleń marzycieli, 
błędnych rycerzy, desperatów. Wśród nich znaleźli się niecodzienni 
podróżnicy, którzy pewnego dnia w 1685 roku wyruszyli z Paryża… 
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Rzeczpospolita Obojga Narodów. 
Paweł Jasienica 
Czyta Marcin Popczyński. 
15 godzin 36 minut 

Umiera Zygmunt II August. Jego bezpotomna śmierć kończy okres panowania 
dynastii Jagiellonów. „Rzeczpospolita Obojga Narodów. Srebrny wiek” 
opowiada o burzliwym czasie wolnych elekcji, o nieudanych rządach Henryka 
Walezego, próbie przywrócenia i umocnienia władzy królewskiej Stefana 
Batorego oraz początkach panowania dynastii Wazów. Wnikliwa, sumienna i 
błyskotliwa analiza naszej historii jest nie tylko rzetelnym esejem 
historycznym, ale także barwną opowieścią, która przybliża losy naszego 
państwa. 
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Danuta Szaflarska 
Gabriel Michalik 
Czyta: Danuta Stenka 
8 godzin 45 minut 

102 lata fascynującego życia, burzliwej kariery i dramatycznych zwrotów 
historii. Pierwsza biografia Danuty Szaflarskiej. Podobno jak na aktorkę 
miała zbyt małe oczy. Radziła sobie, trzymając je zawsze szeroko otwarte, 
nie tylko przed kamerą. Wszak jej świat zmieniał się w szalonym tempie. 
Danuta Szaflarska dzieciństwo spędziła w galicyjskiej wsi; dorastała w 
Nowym Sączu i Krakowie, pierwsze kroki wśród kulturalnej elity stawiała w 
przedwojennej Warszawie. Debiutowała w okupowanym Wilnie, po czym 
wróciła do ogarniętej wojną Warszawy, by naprawdę przeżyć to, co później 
zagrała w „Zakazanych piosenkach” – filmie, który przyniósł jej ogromną 
sławę. 
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Tatuażysta z Auschwitz 
Heather Morris 
Czyta Filip Kosior. 
6 godzin 28 minut 

Lale Sokołow trafił do Auschwitz w 1942 roku jako dwudziestosześciolatek. 
Jego zadaniem było tatuowanie numerów na przedramionach przybywających 
do obozu więźniów. Naznaczanie ich. Pewnego dnia w kolejce stanęła młoda 
przerażona dziewczyna – Gita. Lale zakochał się od pierwszego wejrzenia. I 
obiecał sobie, że bez względu na wszystko uratuje ją. Wykorzystał swoją 
pozycję nie tylko, by jej pomóc. W obozie po raz pierwszy rozmawiali, 
flirtowali, wymienili pocałunki. Ich uczucie przetrwało nazistowskie piekło: 
po wyzwoleniu odnaleźli się, pobrali i spędzili razem resztę życia. Lale 
Sokołow zdecydował się opowiedzieć swoją historię dopiero po śmierci Gity. 
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Kołysanka z Auschwitz 
Mario Escobar Golderos 
Czyta: Paulina Holtz. 
6 godzin 19 minut 

Historia inspirowana życiem Helene Hannemann, matki, która poświęciła 
wszystko dla rodziny i dzieci, które miała nadzieję uratować 
Helene Hannemann, rodowita Niemka, mieszka z mężem romskiego 
pochodzenia, z którym ma piątkę dzieci. Pewnego poranka 1943 roku do ich 
życia wkracza niemiecka policja nasłana przez SS. Najbliżsi Helene mają 
opuścić mieszkanie i zostać zesłani do obozu Auschwitz-Birkenau. Kobieta 
nie wyobraża sobie życia bez rodziny i dobrowolnie decyduje się na zesłanie 
do obozowego piekła. 
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Czarne liście 
Maja Wolny-Peirs 
Czyta: Danuta Stenka 
12 godzin 24 minuty 

Dwie obce sobie kobiety żyjące w innych czasach: Julia Pirotte, sławna polska 
fotoreporterka pochodzenia żydowskiego oraz Weronika Czerny, historyczka 
badająca postawę Polaków wobec Żydów. Co je łączy? Czy  wydarzenia, 
które wstrząsnęły Kielcami 4 lipca 1946 roku mają związek z zaginięciem 
małej Laury? Jaką tajemnicę skrywa rodzina Weroniki oraz psychicznie chory 
ojciec dziewczynki?  Jeśli  myślisz, że możesz zapomnieć o trudnej 
przeszłości,  jesteś w błędzie – ona prędzej czy później powróci. "Czarne 
liście" to powieść łącząca burzliwą historię Polski ze współczesnym wątkiem 
kryminalnym.  
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Czas porzucenia 
Elena Ferrante 
Czyta Laura Breszka.  
5 godzin 25 minut 

Przed laty Olga zamieniła literackie aspiracje na życie żony i matki. Gdy po 
piętnastu latach związku dowiaduje się, że mąż porzuca ją dla znacznie 
młodszej dziewczyny, jej życie kompletnie się rozsypuje. Codzienne 
obowiązki stają się niemożliwym wysiłkiem, uroda i wygląd przestają się 
liczyć, a opieka nad dwojgiem dzieci zdecydowanie ją przerasta. W Oldze 
rośnie gniew, zazdrość i obsesja, która przemienia kobietę w kogoś, kim nigdy 
nie była. Pewnego dnia własne mieszkanie staje się dla niej prawdziwym 
więzieniem, kobiecie nie pozostaje nic innego, jak tylko zmierzyć się z 
tkwiącymi w niej upiorami. 
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Jezu, ty się tym zajmij 
Joanna Bątkiewicz-Brożek 
Czytają: Alicja Kabała, Dariusz Kowalski, Jacek 
Lecznar.  
6 godzin 52 minuty 

Mistyk. Posiadał przedziwny wgląd w duszę człowieka – napisał ponad 220 
tysięcy imaginette, obrazków z proroczym słowem skierowanym do 
konkretnej osoby. Święty ojciec Pio bardzo go cenił i często odsyłał do niego 
penitentów. Mimo ogromnego cierpienia i prześladowań kapłan do końca 
pozostał heroicznie wierny Kościołowi. Biografia o. Dolindo Ruotolo Jezu, 
Ty się tym zajmij! zachwyciła setki tysięcy Polaków, a potężny akt 
zawierzenia, który podyktował mu sam Jezus, stał się jedną z najważniejszych 
modlitw odmawianych przez wierzących na całym świecie. 
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Kronika ptaka nakręcacza 
Haruki Murakami 
Czyta Grzegorz Jurkiewicz 
28 godzin 15 minut 

Życie Toru Okady po stracie pracy jest monotonne i pozbawione ambicji. 
Żona zarabia wystarczająco dużo na utrzymanie ich obojga, a Toru prowadzi 
dom. Ten harmonijny układ zostaje jednak pewnego dnia zburzony, kiedy to 
znika im kot. Toru wyrusza na poszukiwanie zwierzątka i tak zaczyna się 
wielka historia jego spotkań z różnymi najdziwniejszymi osobami, 
prowadząca do całkowitej przemiany duchowej, nieomal buddyjskiej 
iluminacji. Gdy odejście żony pozbawia go środków do życia i nie może sobie 
pozwolić na bezczynność, jest już innym człowiekiem, gotowym zacząć nowe 
życie. 
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Odziedziczone zło 
Yrsa Sigurðardóttir 
Czyta Filip Kosior. 
14 godzin 2 minuty 

Pod osłoną nocy we własnym domu, w bestialski sposób, zostaje 
zamordowana młoda kobieta. Jedynym świadkiem zbrodni jest siedmioletnia 
córka ofiary. Krótko po tym wydarzeniu zwyrodnialec ponownie odbiera 
komuś życie. Do pewnego radioamatora z Reykjaviku docierają z eteru 
zakodowane wiadomości, łączące go z obiema ofiarami, mimo, że ich nigdy 
nie znał. W tej doskonałej powieści kryminalnej, Yrsa Sigurðadóttir trzyma 
swoich czytelników w napięciu od pierwszej do ostatniej strony. 
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Siostry 
Agnieszka Krawczyk 
Czyta Zuzanna Galia. 
10 godzin 24 minut 

Czary codzienności t.1. Młoda kobieta, Agata Niemirska, chce poznać prawdę 
o swojej przeszłości. Dostaje zawiadomienie o śmierci matki, której nigdy nie 
znała. Razem z przyrodnią siostrą, Danielą, jedzie więc do Zmysłowa, 
maleńkiego miasteczka w górach, by znaleźć odpowiedź na pytania, które 
dręczyły ją całe życie.W Zmysłowie czeka na Agatę dziewięcioletnia Tosia, 
jej druga przyrodnia siostra, o której istnieniu dziewczyna nie miała pojęcia. 
Kto jest ojcem Tosi? Dlaczego matka ukrywała jego tożsamość? Miasteczko 
zatrzyma Agatę i Danielę na dłużej, zmuszając, by nie tylko przyjrzały się 
przeszłości i jej zagadkom, ale i własnemu życiu. Otoczą ich ludzie – zarówno 
dobrzy, jak też i mniej życzliwi, pojawią się wierni przyjaciele, ale i 
wrogowie. 
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Najmilszy prezent 
Agnieszka Krawczyk 
Czyta: Magda Karel. 
13 godzin 31minut 

Najmilsze prezenty to te niespodziewane, przecież wiesz. Takie, na które 
wcale nie liczysz, a one się pojawiają, jakby je ktoś wyczarował. 
Przy ulicy Wierzbowej stoi dziewięć domów. Każdy z mieszkańców ma swoje 
troski, gnębią go nierozwiązane problemy z przeszłości, czegoś się boi i o 
czymś skrycie marzy. Jest wśród nich Flora Majewska, dobry duch tej okolicy. 
Tegoroczne Boże Narodzenie ma być ostatnim, jakie spędzi na Wierzbowej, 
bo uznała, iż stan zdrowia zmusza ją do wyprowadzki. Na pożegnanie 
postanawia coś podarować sąsiadom: osobisty list z konkretną wskazówką lub 
przestrogą.  
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Pan Mercedes 
Stephen King 
Czyta Jan Peszek. 
15 godzin 31minut 

Pragnienie zła, pragnienie dokonania dzieła spustoszenia. Jeszcze raz poczuć 
śmierć pod kołami samochodu... Mroźnym świtem, w przygnębiającym 
mieście na Środkowym Zachodzie setki zdesperowanych bezrobotnych stoi w 
kolejce w oczekiwaniu na targi pracy. Bez ostrzeżenia, samotny kierowca 
skradzionego mercedesa przebija się przez tłum rozjeżdżając niewinnych, 
następnie cofa się i uderza ponownie. Osiem osób zostaje zabitych, piętnaście 
rannych. Zabójca ucieka. Emerytowany policjant czyni ze złapania mordercy 
sprawę honoru. Autor trzyma słuchaczy w maksymalnym napięciu, ponieważ 
morderca zamierza teraz zniszczyć pół miasta i unicestwić kilka tysięcy 
istnień ludzkich...  
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Bestsellerowa saga kryminalna 7-9 
Camilla Läckberg 
Czyta Marcin Perchuć.  
38 godzin 38minut 

Zawiera: Latarnik ; Fabrykantka aniołków ; Pogromca lwów. 
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Genialna przyjaciółka 
Elena Ferrante 
Czyta Laura Breszka.  
11 godzin 34 minuty 

Sześćdziesięcioletnia Elena Greco dowiaduje się, że Lila, jej przyjaciółka z 
czasów dzieciństwa, zniknęła bez śladu. Elena przypuszcza, że przyjaciółka 
wprowadziła w życie swoje odwieczne pragnienie zniknięcia ze świata, w 
którym żyła, usunąwszy przedtem wszelkie ślady swego istnienia. Chcąc 
znaleźć wytłumaczenie dla tego gestu, Elena postanawia opowiedzieć 
niezwykłą historię ich przyjaźni. I tu rozpoczyna się podróż w przeszłość, 
która przeniesie czytelnika w lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku, na 
przedmieścia Neapolu. 
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Cieślakowie 
Małgorzata Gutowska-Adamczyk 
Czyta: Anna Maria Buczek.  
11 godzin 31 minut 

Drugi tom sagi o Gutowie. Piękne, silne, zdecydowane kobiety, przełomowe 
wydarzenia z dziejów Polski i ekscytujące historie miłosne w nie zawsze 
sprzyjających okolicznościach. Dalsze losy rodu Zajezierskich na przełomie 
XIX i XX wieku oraz barwnego okresu dwudziestolecia międzywojennego. 
Żona hrabiego Tomasza rodzi syna, w tym samym czasie, uwiedziona przez 
niego Marianna wyjeżdża do Ameryki, gdzie również na świat przychodzi 
potomek hrabiego. Córka Kingi Toroszyn odważnie wkracza w świat bohemy 
artystycznej warszawskich salonów, kabaretów i teatrów. Cieślakowie, 
rodzina drobnych złodziejaszków z Powiśla, raz na zawsze zmieniają historię 
rodziny Zajezierskich.. 
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Ciastko z wróżbą 
Małgorzata Gutowska-Adamczyk 
Czyta Anna Dereszowska. 
12 godzin 26 minut 

Pierwsza część drugiej serii „Cukierni Pod Amorem”, dalsze losy Hryciów, 
którym los nie oszczędza dramatycznych przeżyć. Sierpień 2016 roku. Trwają 
Dni Gutowa. W konkursie na Ciastko Roku bierze udział cukiernia Pod 
Amorem. Tym razem projektodawcą i autorem receptury jest Zbyszek, syn 
Waldemara Hrycia. Waldemar i Helena martwią się nie tylko o debiut 
zawodowy Zbyszka, lecz także o jego nowy związek z nieznaną dziewczyną. 
Złymi przeczuciami napawa ich również zapowiedziana wizyta prawniczki z 
Nowego Jorku - Moniki Grochowskiej-Adams… 
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Hryciowie 
Małgorzata Gutowska-Adamczyk 
Czyta: Anna Maria Buczek.  
12 godzin 40 minut 

Trzeci tom sagi o Gutowie. Fascynująca historia rozkwitu i upadku bogatego 
mazowieckiego rodu. Podczas wykopalisk na rynku w Gutowie archeolodzy 
dokonują niezwykłego odkrycia. Wzbudza ono zainteresowanie córki 
właściciela cukierni Pod Amorem. Iga próbuje rozwikłać dawną rodzinną 
tajemnicę. Poznajemy burzliwe wojenne losy Giny Weylen i jej pełną 
dramatyzmu podróż po okupowanej Europie, koniec rodziny Zajezierskich, 
historię Celiny i jej małżeństwa, a także okoliczności, w jakich Hryciowie stali 
się właścicielami cukierni Pod Amorem. 
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Zajezierscy 
Małgorzata Gutowska-Adamczyk 
Czyta: Anna Maria Buczek.  
12 godzin 13 minut 

"Zajezierscy" to pierwsza część sagi o Gutowie. Losy kilku pokoleń kobiet w 
malowniczej scenerii dziewiętnastowiecznych dworków oraz współczesnej 
prowincji. Wiernie oddany koloryt epoki, realia życia codziennego, 
przełomowe wydarzenia historyczne, przeszłość przeplatająca się z 
teraźniejszością tworzą niepowtarzalną opowieść o silnych kobietach, ich 
marzeniach i namiętnościach. Podczas wykopalisk na rynku w Gutowie 
archeolodzy dokonują niezwykłego odkrycia. Wzbudza ono zainteresowanie 
córki właściciela cukierni Pod Amorem. Czy Iga rozwikła dawną rodzinną 
tajemnicę? Czy przepowiednia sprzed wieków naprawdę się spełniła? 
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Druga strona nocy 
Joanna Jax 
Czyta Elżbieta Kijowska. 
17 godzin 36 minut 

Boleśnie doświadczeni, okaleczeni duchowo bohaterowie próbują odbudować 
własne życie. Desperacko szukają szczęścia i swojego miejsca na ziemi. 
Niektórzy nie wiedzą, że los jeszcze niejeden raz wystawi ich charaktery na 
ciężką próbę. Inni wciąż nie mogą poradzić sobie z uczuciem straty i 
osamotnienia. Spoglądają w przeszłość, jak gdyby ta miała dać im odpowiedź 
na nurtujące ich pytania o sens istnienia i granice ludzkiej wrażliwości. Czy 
uda im się odzyskać utracone zaufanie i ocalić miłość, a przede wszystkim 
zapomnieć o koszmarze, jaki stał się ich udziałem…? 
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Taniec ze smokami cz.1 
George R. R. Martin 
Czyta Krzysztof Banaszyk. 
24 godziny 28 minut 

Powieść "Taniec ze smokami 1" to pierwsza część piątego tomu cyklu "Pieśń 
Lodu i Ognia". Po wielkiej bitwie przyszłość Siedmiu Królestw wciąż wydaje 
się niepewna...  Na wschodzie Daenerys Targaryen, ostatnia z rodu 
Targaryenów, włada przy pomocy swych trzech smoków miastem 
zbudowanym na pyle i śmierci. Daenerys ma jednak tysiące wrogów i wielu z 
nich postanowiło ją odnaleźć... Tyrion Lannister, uciekłszy z Westeros, gdy 
wyznaczono nagrodę za jego głowę, również zmierza do Daenerys...  
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Taniec ze smokami cz.2 
George R. R. Martin 
Czyta Krzysztof Banaszyk. 
23 godziny 48 minut 

Powieść "Taniec ze smokami 2" to druga część piątego tomu cyklu "Pieśń 
Lodu i Ognia". W Meereen otoczona przez wrogów Daenerys Targaryen 
chwyta się rozpaczliwych środków, by zachować swoją pozycję. Wielu 
zabiega o jej względy, lecz ostrzegano ją, by nie ufała nikomu... 
W Królewskiej Przystani królowa regentka, Cersei Lannister, oczekuje na 
proces, porzucona przez tych, którym ufała, podczas gdy w położonym na 
wschodzie mieście Yunkai jej brat Tyrion został sprzedany w niewolę i jest 
zmuszony na własną rękę szukać wyjścia z opresji. 
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Cienie śmierci 
George R. R. Martin 
Czyta Krzysztof Banaszyk. 
18 godzin 22 minuty 

Powieść "Uczta dla wron" to czwarty tom cyklu Pieśń Lodu i Ognia. "Cienie 
śmierci" to część pierwsza tomu czwartego. Po śmierci króla potwora, 
Joffreya, Cersei przejęła władzę w Królewskiej Przystani. Śmierć Robba 
Starka złamała kręgosłup buntowi północy, a rodzeństwo Młodego Wilka 
rozproszyło się po całym królestwie jak nasiona rzucone na jałową ziemią. 
Jednakże, jak po każdym wielkim konflikcie, wkrótce zaczynają się zbierać 
niedobitki, banici, renegaci i padlinożercy, którzy ogryzają kości poległych i 
łupią tych, którzy wkrótce również rozstaną się z życiem. 
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Sieć spisków 
George R. R. Martin 
Czyta Krzysztof Banaszyk. 
16 godzin 31 minut 

Powieść "Uczta dla wron" to czwarty tom cyklu Pieśń Lodu i Ognia. "Sieć 
spisków" to część druga tomu czwartego. Wojna pięciu królów zbliża się do 
końca. Lannisterowie i ich sojusznicy uważają się za zwycięzców, jednakże 
nie wszystko w kraju idzie dobrze. Niezadowoleni z ich rządów wciąż 
spiskują i zawierają nowe sojusze. Martellowie z Dorne szukają zemsty za 
swych zabitych krewniaków, a dziedzic króla Balona z Żelaznych Wysp, 
Euron Wronie Oko, jest najstraszliwszym piratem, jaki kiedykolwiek pływał 
po morzach. Brienne Ślicznotka, szuka Sansy Stark, której poprzysięgła 
bronić przed gniewem królowej Cersei. 
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Jeszcze będzie przepięknie 
Agnieszka Olejnik 
Czyta Jolanta Jackowska.  
10 godzin 21 minut 
 
Zapraszamy do pięknego dworku w stylu angielskim. Wybierz się na przechadzkę 

parkową alejką i zachłyśnij się zapachem wiosny. 

Życie w Miłosnej wydaje się wracać na dawne tory. W rzeczywistości pod pozorami 

spokoju i harmonii aż wrze od skrywanych namiętności. Ada przysięga sobie, że już 

nigdy nie będzie płakała przez mężczyznę. Igor usiłuje znaleźć równowagę między 

powinnością a uczuciem. Przyjaźń Dawida i Zuzy zostaje wystawiona na ciężką 

próbę.  
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Mitologia 
Jan Parandowski 
Czyta Wiktor Zborowski.  
12 godzin 56 minut 

„Mitologia jest zbiorem baśni o bogach i bohaterach (…) Zawsze patrzono na 
mitologię jak na jeden z najpiękniejszych tworów wyobraźni greckiej i była 
ona zbiorem nieśmiertelnych tematów, motywów, symbolów, bez których i 
dziś sztuka nie umie się obejść i wciąż do nich wraca.” 
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Księgi Jakubowe 
Olga Tokarczuk 
Czytają Danuta Stenka, Wiktor Zborowski, Jan Peszek, Agata 
Kulesza, Maja Ostaszewska, Adam Ferency i Mariusz 
Bonaszewski. 
40 godzin 44 minuty 

Ponad 40 godzin słuchania, kilkadziesiąt wątków i postaci — Księgi 
Jakubowe imponują literackim rozmachem, wielością poziomów i możliwych 
interpretacji. Olga Tokarczuk pełnymi garściami czerpie z tradycji powieści 
historycznej, poszerzając jednocześnie jej granice gatunkowe. Z ogromną 
dbałością o szczegóły przedstawia realia epoki, architekturę, ubiory, zapachy. 
Odwiedzamy szlacheckie dwory, katolickie plebanie i żydowskie domostwa, 
rozmodlone i zanurzone w lekturze tajemniczych pism. Na oczach 
czytelników pisarka tka obraz dawnej Polski, w której egzystowały obok 
siebie chrześcijaństwo, judaizm, a także islam. 
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Czas pogardy 
Andrzej Sapkowski  
Obsada: Krzysztof Gosztyła - narrator ; Krzysztof Banaszyk - 
Wiedźmin Geralt z Rivii ; Henryk Talar - Belohun król Kerack [i 
74 pozostałych].  
13 godzin 36 minut 
 
Świat Ciri i wiedźmina ogarniają płomienie. Nastał zapowiadany przez 
Ithlinne czas miecza i topora. Czas pogardy. A w czasach pogardy na 
powierzchnię wypełzają Szczury. Szczury atakujące po szczurzemu, cicho, 
zdradziecko i okrutnie. Szczury uwielbiające dobrą zabawę i zabijanie. 
To maruderzy z rozbitych armii, zabłąkane dzieciaki, zgwałcone dziewczyny, 
wieśniacy, których obejścia spalono, a rodziny wymordowano. Wyrzutki, 
dziwna zbieranina stworzona przez wojnę i na wojennym nieszczęściu 
żerująca. Ludzie, którzy wszystko przeżyli, wszystko utracili, którym śmierć 
już niestraszna.  



729 
 

 

Antykruchość Jak żyć w świecie, którego nie 

rozumiemy 
Nassim Nicholas Taleb 
Czyta Jacek Dragun 
21 godzin 31 minut 
 
Antykruchość pokazuje, jak żyć w świecie Czarnych Łabędzi... 
Długookresowe strategie obecnie już nie działają  Jak więc przetrwać w tej 
niepewności, oswoić nieobliczalność zjawisk i chaos, a nawet na tym wygrać? 
Odpowiadając na te pytania w swojej erudycyjnej i dowcipnej książce Taleb 
dotyka najważniejszych dylematów gospodarki, biznesu, życia społecznego w 
XXI wieku i uspokaja: „Niektórym rzeczom służą wstrząsy; rozwijają się i 
rozkwitają pod wpływem zmienności, przypadkowości, nieładu i stresu; 
przygody, ryzyko i niepewność to ich żywioł”. Te rzeczy nazywa 
antykruchymi.  
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Arystokratka i fala przestępstw na zamku Kostka 
Evžen Boček 
Czyta Mirella Rogoza-Biel. 
4 godziny 20 minut 
 
Czwarta część najpopularniejszego literackiego sitcomu ostatnich lat! 
Spokój na zamku zostaje zakłócony. Personel musi zmierzyć się z falą 
przestępstw przetaczających się przez Kostkę. Czy w obliczu tak 
dramatycznych wydarzeń można zachować dobry humor? Oczywiście! 
Nowi bohaterowie, nowe wątki i kolejna dawka doskonałej rozrywki. Evžen 
Boček mistrzowsko bawi się konwencją, serwując gagi i humor sytuacyjny, 
za które pokochały go setki tysięcy czytelników! 
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Arystokratka na koniu 
Evžen Boček 
Czyta Mirella Rogoza-Biel. 
3 godziny 50 minut 
 
Trzecia część literackiego sitcomu! Rozpoczynają się wakacje, a załoga 
zamku Kostka ma nadzieję na najlepszy sezon w historii. Lecz złośliwy los 
jak zwykle niweczy wszystkie plany. Arystokratka Maria, kucharka pani 
Cicha, kasztelan Józef i ogrodnik pan Spock zapraszają na kolejną odsłonę 
swoich przygód. Błyskotliwe dialogi, humor sytuacyjny i wiele zaskakujących 
zwrotów akcji – warto odwiedzić mieszkańców Kostki po raz trzeci! 
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Balwierz 
Katarzyna Bonda 
Czyta Adam Bauman. 
13 godzin 8 minut 
 
Hubert Meyer t.6. Po bójce z Kołomyjskim psycholog śledczy zaszywa się w 
leśnej głuszy na Podlasiu, w chacie Domana w Narwi. Szuka spokoju, ale los 
nie da mu tej szansy. Okolicą wstrząsa właśnie seria krwawych zbrodni. W 
środku lasu, w kapliczce świętego Huberta – niczym złożone w ofierze – leży 
ciało kilkuletniego Tymka, syna miejscowej femme fatale. W tym samym 
czasie od strzału snajpera ginie ksiądz Donat Giza, zapalony myśliwy, 
prominentny członek koła łowieckiego. Potem dochodzi do kolejnych 
morderstw… 
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Bez reszty 
Wojtek Miłoszewski 
Czyta: Janusz Zadura. 
12 godzin 9 minut 
 
Kontynuacja bestsellerowego „Kastora”! Początek lat dziewięćdziesiątych. 
Ludzie Krakowa są podzieleni. Jedni biednieją w oszałamiającym tempie, a 
inni zastraszająco szybko się bogacą. W mieście pojawia się nowy gang, który 
toruje sobie ścieżki potworną brutalnością. Przestępczość zorganizowana oraz 
handel amfetaminą to nowość dla policji, która dopiero co porzuciła starą, 
milicyjną nazwę. Komisarz Kastor Grudziński musi sobie poradzić ze 
zmianami w komendzie wojewódzkiej, ale przede wszystkim przekonać 
swoich przełożonych, że potrzebne są nowe metody działania. Zadania nie 
ułatwia mu nowa sprawa, która wiąże się z zabójstwami dzieci na terenie 
Krakowa.  
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Blizny przeszłości 
Krystyna Mirek 
Czyta Anna Szymańczyk 
7 godzin 46 minut 
 
KTO JEST PRZYJACIELEM, A KTO MOŻE OKAZAĆ SIĘ POTWOREM? 
STARE ZBRODNIE RZUCAJĄ DŁUGIE CIENIE… Stare zbrodnie rzucają 
długie cienie… Wiele lat temu w małej miejscowości Borki zamordowano 
komendanta policji, Aleksandra Sokołowskiego. Szybko złapano sprawcę, 
który przyznał się do winy i został skazany. Piętnaście lat później do 
miasteczka wraca córka komendanta, Maja. Gdy zginął ojciec miała siedem 
lat i jako jedyna widziała na własne oczy, co się wtedy stało. Tylko ona zna 
prawdę. Wiele osób w miasteczku zaczyna się bać i robić życiowe 
rozrachunki. 
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Czas miłości 
Edyta Świętek 
Czyta Olga Bończyk 
10 godzin 22 minuty 
 
Poruszająca historia o tym, jak jedna decyzja może zmienić los… 
Po latach emocjonalnej pustki w życiu Anieli Kmiecik przychodzi czas na 
miłość. O serce dziewczyny walczą dwaj mężczyźni: Norbert oraz Marcin. 
Sekret wyjawiony przez Rozalię stanowi poważną przeszkodę na jej drodze 
do szczęścia, a traumatyczne przeżycia z dzieciństwa wciąż nie pozwalają o 
sobie zapomnieć. Jak walczyć z zakazanym uczuciem? Czy weźmie górę głos 
rozsądku? 
Czy w świecie pełnym niedomówień jest miejsce na drugą szansę?  
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Czułość 
Sophie Mort 
Czyta Marta Król 
12 godzin 47 minut 
 
Psycholożka kliniczna Sophie Mort pomoże ci uporządkować trudne emocje 
i rozprawić się z błędnymi przekonaniami na swój temat. Rzeczowo tłumaczy, 
skąd biorą się największe problemy współczesnych ludzi: strach przed oceną, 
odrzuceniem, wikłanie się w toksyczne relacje, sabotowanie własnych działań 
i dokonań. Wskazuje, co nas hamuje i nie pozwala nam rozłożyć skrzydeł, 
pomaga rozpoznać szkodliwe schematy zachowania i negatywne nawyki, 
które nie dają nam ruszyć do przodu, oraz radzi, co możemy zrobić, aby 
rozwijać nasz potencjał i w pełni cieszyć się życiem. 
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Czuły narrator 
Olga Tokarczuk 
Czyta autorka. 
9 godzin 21 minut 
 
Pierwsza książka Olgi Tokarczuk po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla 
czytana przez samą Autorkę! Laboratorium powstających tekstów, książek, 
bohaterów. Proces żmudnych, ale i fascynujących poszukiwań. Eksplozje 
wyobraźni. Podążanie za logiką rodzącej się fabuły i za wewnętrznym 
światem bohaterów – odkrywanie ich motywacji, światopoglądów. 
Odsłanianie fascynujących historii, ale też opowieść o lekturach i osobistych 
doświadczeniach.. Dwanaście wyselekcjonowanych, najważniejszych esejów 
i wykładów, dzięki którym możemy zajrzeć za kulisy twórczości Olgi 
Tokarczuk. Teksty kluczowe i premierowe. W tym szeroko komentowana 
mowa noblowska. 
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Dom pisarzy w czasach zarazy 
Tomasz Justrun 
Czyta Michał Drumowski 
16 godzin 50 minut 
 
Dom, o którym pisze Tomasz Jastrun, stoi przy ulicy Iwickiej 8A, w 
Warszawie. Po jego pierwszych lokatorach pozostały wspomnienia. To 
historia budynku na Czerniakowie, która cofa nas do lat przedwojennych, ale 
dotyczy głównie czasów, gdy dom zanurzony był w ruinach, a losy jego 
mieszkańców, znanych pisarzy, łączyły się z dramatycznym losem 
powojennej Polski. Powieść ma kilka wątków, wśród nich jest stalinizm i 
uwikłanie w niego ludzi kultury. Jastrun zastanawia się, jak to możliwe, że 
pisarze podpisali pakt z diabłem, że niemal wszyscy dali się uwieść ideologii. 
Książka jest wynikiem dwudziestu lat zbierania materiałów.  
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Drugi brzeg 
Joanna Jax 
Czyta Barbara Liberek 
14 godzin 37 minut 
 
EPICKA POWIEŚĆ NA STULECIE BITWY WARSZAWSKEJ 
Poruszająca historia rodziny, w czasach, gdy każdy dzień był niewiadomą. 
Rodzina Niemojskich próbuje odnaleźć się w trudnej rzeczywistości 1919 
roku. Osiemnastoletnia Wiktoria, po ciężkiej chorobie, wkrótce opuści swoją 
ukochaną Warszawę i wyjedzie na wieś. Starszy z braci – Fryderyk – po 
wojnie pozostaje żołnierzem i wiąże swoją przyszłość ze służbą. Młodszy – 
Gustaw – myśli tylko o dobrej zabawie i hulaszczym trybie życia. Głowa rodu 
wraca do zdrowia po walce podczas wojny.  
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Dziennik kasztelana 
Evžen Boček 
Czyta Tomasz Bielawiec. 
6 godzin 41 minut 
 
Zmęczony metropolią Wiktor wyjeżdża z Pragi, by zostać kasztelanem 
morawskiego zamku. Pragnie odnaleźć wewnętrzną równowagę i zażegnać 
kryzys małżeński. Jednak wizja spokojnego życia wśród zabytkowych mebli 
i dzieł sztuki szybko odchodzi w zapomnienie. Na zamku czeka dość 
zagadkowy personel oraz... demony przeszłości. Tajemnicze odgłosy i 
niewyjaśnione zdarzenia przejmują władzę nad Wiktorem i jego rodziną. Czy 
mają swoje wytłumaczenie? Czy racjonalny umysł Wiktora rozwikła 
tajemnicę zamku? Pamiętajcie: niczemu się tutaj nie dziwcie! 
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Ekstremista 
Remigiusz Mróz  
Czyta Robert Jarociński. 
10 godzin 24 minuty 
 
W Opolu znika maturzystka, a jedynym pozostawionym przez nią śladem jest 
karta tarota z symbolem sprawiedliwości. Rodzina nie zamierza iść na policję, 
gdyż twierdzi, że dziewczyna zmagała się z problemami i nieraz deklarowała, 
że któregoś dnia ucieknie z domu. Jedyną osobą, która dostrzega w tym coś 
więcej, jest lokalna dziennikarka, Małgorzata Rosa. Od kilku miesięcy 
śledziła powracający w internecie motyw kart do wróżenia, zdający 
się mieć związek ze zdarzeniami, w które wplątany był niedawno Gerard 
Edling. Nie widząc innej możliwości, próbuje szukać pomocy u człowieka, 
który z nieznanych jej przyczyn nie chce mieć z nią nic wspólnego. 
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Iluzjonista 
Remigiusz Mróz  
Czyta Robert Jarociński. 
12 godzin 48 minut 
 
W 1988 roku Gerard Edling prowadził śledztwo, które zakończyło się ujęciem 
i skazaniem sprawcy serii zagadkowych zabójstw. Z racji ich tajemniczego 
charakteru, w kronikach kryminalnych morderca nazywany był Iluzjonistą – 
długo zwodził śledczych, a zabójstw dokonywał tak, by dowody wskazywały 
na inne osoby. Jego ofiar nie łączyło nic poza tym, że na ich skórze znajdował 
się wypalony znak zapytania. Ponad trzydzieści lat później na jednym z 
opolskich kąpielisk odnalezione zostaje ciało z podpisem Iluzjonisty, a sposób 
działania sprawcy łudząco przypomina czarną serię, która niegdyś wstrząsnęła 
miastem. Prowadzenie dochodzenia utrudnia fakt, że akta dawnej sprawy 
zaginęły, a osoby z nią związane albo milczą, albo znikają w niewyjaśnionych 
okolicznościach...  

743 
 

 

Język ukraiński dla początkujących 
Bożena Zinkiewicz-Tomanek, Oksana Baraniwska 
 
Niniejsza płyta jest materiałem dźwiękowym zintegrowanym z książką, 
wydaną przez Wydawnictwo PETRUS Język ukraiński dla początkujących 
(Bożena Zinkiewicz - Tomanek, Oksana Baraniwska), na której zostały 
nagrane teksty, dialogi, ćwiczenia fonetyczne oraz wiersze z tej publikacji, 
bowiem podstawę 27 lekcji zamieszczonych w książce stanowią teksty oraz 
korespondujące z nimi dialogi, uzupełnione ćwiczeniami leksykalno - 
gramatycznymi, fonetycznymi i ortograficznymi. 
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Język ukraiński dla średniozaawansowanych 
Bożena Zinkiewicz-Tomanek, Oksana Baraniwska 
 
Niniejsza płyta jest materiałem dźwiękowym zintegrowanym z książką, 
wydaną przez Wydawnictwo PETRUS Język ukraiński dla 

średniozaawansowanych (Bożena Zinkiewicz - Tomanek, Oksana 
Baraniwska), na której zostały nagrane teksty, dialogi, ćwiczenia fonetyczne 
oraz wiersze z tej publikacji, bowiem podstawę 28 lekcji zamieszczonych w 
książce stanowią teksty oraz korespondujące z nimi dialogi, uzupełnione 
ćwiczeniami leksykalno - gramatycznymi, fonetycznymi i ortograficznymi. 
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Kłopoty to męska specjalność 
Charles Bukowski 
Czyta Janusz Chabior. 
8 godzin 11 minut 
 
Esencja prozy Bukowskiego w kilkunastu opowiadaniach, dzięki którym 
czytelnik zanurzy się w świat „starego świntucha”, któremu potoki wina 
pomagały nadzwyczaj trzeźwo pokazywać otaczającą rzeczywistość. To świat 
prostych faktów, fizjologii, seksu i alkoholu, świat przemocy, ale i 
paradoksalnej wrażliwości. Groteskowa zabawa konwencją, lapidarny styl i 
celność opisu świadczą o wysokiej randze literackiej Bukowskiego. 
Narrator opowiadań Bukowskiego bardzo mocno łączy się w wyobrażeniach 
czytelników z postacią ich autora, a wiarygodne oddanie jego żywego i 
krwistego języka jest nie lada wyzwaniem.  
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Na własne ryzyko 
Nassim Nicholas Taleb 
Czyta Jacek Dragun 
10 godzin 56 minut 
 
W swojej najbardziej jak dotąd prowokacyjnej książce jeden z czołowych 
myślicieli naszych czasów definiuje na nowo, co to znaczy zrozumieć świat, 
odnieść sukces w zawodzie, współtworzyć rzetelne i sprawiedliwe 
społeczeństwo, umieć wykrywać nonsensy i wpływać na innych. Powołując 
się na przykłady od Hammurabiego do Seneki, od giganta Anteusza po 
Donalda Trumpa, Nassim Nicholas Taleb pokazuje, jak gotowość do 
zaakceptowania ryzyka własnego stanowi niezbędny atrybut bohaterów, 
świętych i ludzi odnoszących sukcesy we wszystkich dziedzinach życia.  
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Na Zachodzie bez zmian 
Erich Maria Remarque 
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
7 godzin 34 minuty 
 
Powieść "Na Zachodzie bez zmian" należy do najgłośniejszych dzieł literatury 
XX wieku. Jej bohaterowie, podobnie jak sam autor, należą do „straconego 
pokolenia”: pokolenia, którego młodość przepadła w okopach pierwszej 
wojny światowej. Osiemnasto-, dziewiętnastolatkowie trafiają na front niemal 
prosto ze szkolnej ławy, namawiani przez nauczycieli do spełnienia 
obowiązku wobec ojczyzny. Czymże jednak jest ten obowiązek? – pytają 
siebie, świadomi, że strzelają do takich jak oni młodych, tęskniących za 
domem i pokojem i pytających o sens wojny wrogów. 
Okrucieństwo machiny wojennej, w której są zaledwie trybikami, odbiera im 
najpierw poczucie człowieczeństwa, a w końcu i życie – i w tym sensie są oni 
dosłownie „straconym pokoleniem”. 
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Nikt nie musi wiedzieć 
Katarzyna Bonda 
Czyta Adam Bauman. 
14 godzin 2 minuty 
 
Hubert Meyer t.4.. Nieznajoma kobieta zaczyna nękać Huberta Meyera 
dziwnymi esemesami, a wkrótce potem niezapowiedzianą wizytę składają mu 
zaprzyjaźnieni policjanci razem z prokurator Weroniką Rudy. Pół roku 
wcześniej jeden z funkcjonariuszy zastrzelił Japę, niebezpiecznego gangstera. 
Żeby ocalić policjanta przed grożącą mu karą, Meyer ma sporządzić 
ekspertyzę która, skieruje śledztwo na lewe tory. Śmierć Japy zostałaby wtedy 
uznana za gangsterskie porachunki. Potrzebna jest jednak „przykrywka”, 
zastępcza sprawa, nad którą śledczy będą oficjalnie pracować. 
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O włos 
Katarzyna Bonda 
Czyta Adam Bauman. 
12 godzin 41 minut 
 
Nie ma pięknych zbrodni. Są tylko piękne ofiary. Nowa seria kryminalna 
Katarzyny Bondy. W Lesie Kabackim zamordowano dwie młodziutkie 
dziewczyny. Policjanci od dawna nie widzieli tak zbezczeszczonych zwłok. 
Ale to nie koniec makabrycznych odkryć, bo w trakcie przeczesywania 
okolicy śledczy trafiają na coś jeszcze: spięty zieloną wstążką pukiel blond 
włosów, który z całą pewnością nie należał do zamordowanych kobiet. To 
fetysz, ale i cenny dowód. Kosiarz z Kabat sieje postrach zwłaszcza wśród 
pracownic agencji towarzyskich. Do akcji nieformalnie wkracza detektyw 
Jakub Sobieski. 
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Ostatnia arystokratka 
Evžen Boček 
Czyta Mirella Rogoza-Biel. 
7 godzin 10 minut 
 
Najzabawniejsza powieść XXI wieku. Ponad sto tysięcy sprzedanych 
egzemplarzy w Czechach, kilkadziesiąt tysięcy zadowolonych czytelników w 
Polsce. Idealny wybór dla fanów humoru i śmiechu do łez. 
Rodzina Kostków przylatuje z Ameryki, by przejąć rodowy zamek. Zamiast 
oczekiwanego bogactwa zastają kłopoty finansowe, a zamiast licznej służby – 
marudnego kasztelana, niestroniącą od kieliszka kucharkę i neurotycznego 
ogrodnika. Historia opowiadana przez osiemnastoletnią Marię nie pozwala 
odetchnąć nawet na chwilę. Salwy śmiechu gwarantowane! 
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Smak wolności 
Joanna Jax 
Czyta Barbara Liberek 
10 godzin 38 minut 
 
Porywająca historia rodziny, osadzona w okresie międzywojennym! 
Po zakończonej wojnie polsko-bolszewickiej rodzeństwo Niemojskich oraz 
Piotr Kondratowicz powracają do Warszawy. Gustaw kontynuuje studia 
medyczne, Fryderyk czeka z niecierpliwością na unieważnienie ślubu Izabeli, 
a Wiktoria przygotowuje się do ślubu z Piotrem.  
Tymczasem nad prawie całą rodziną zbierają się czarne chmury. Jakie 
zawiłości losu czekają na rodzinę Niemojskich w zmieniającej się Polsce i 
Europie? Z jakimi wyzwaniami przyjdzie im się zmierzyć? Czy miłość i siła 
rodzinnych więzów zwyciężą? 
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Szepty spoza nicości 
Remigiusz Mróz  
Czyta Andrzej Chyra 
13 godzin 45 minut 
 
Seweryn Zaorski po raz ostatni wraca do Żeromic, by sprzedać dom i na dobre 
zostawić za sobą tragiczną przeszłość. Formalności trwają dłużej, niż powinny 
– i wszystko wskazuje na to, że ktoś z premedytacją chce zatrzymać go w 
okolicy. Tego samego dnia policja otrzymuje anonimową wiadomość, że w 
lasach Roztocza nieopodal miasteczka znajdują się poćwiartowane zwłoki 
brutalnie okaleczonego mężczyzny. Zaorski nie ma zamiaru się mieszać, ale 
kiedy o pomoc prosi go Kaja Burzyńska, nie potrafi odmówić. 
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Teściowe w tarapatach 
Alek Rogoziński  
Czyta Aneta Todorczuk Perchuć.  
6 godzin 19 minut 
 
Kontynuacja hitu "Teściowe muszą zniknąć". Najlepszy prezent dla 
teściowych? Relaksująca wyprawa w Świętokrzyskie. I choć każda z pań ma 
inny plan podróży – Kazimiera pragnie zwiedzić wszystkie sanktuaria 
maryjne, a Maja skosztować trunków w lokalnych winnicach i zrelaksować 
się w tamtejszych SPA – to szybko okazuje się, że połączy je wspólny cel: 
ratowanie życia. Wplątane w morderstwo, za którym stoją członkowie 
tajemniczej organizacji znanej od wieków jako zakon Smoka, uciekające 
przed polującymi na nie bandytami, niemogące liczyć na pomoc policji, 
Kazimiera i Maja będą musiały wykazać się umiejętnościami godnymi 
agentek służb specjalnych. A przede wszystkim – nauczyć się współpracować. 
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Trzydziestka 
Tomasz Żak 
Czyta Michał Klawiter  
8 godzin 32 minuty 
 
Były dziennikarz telewizyjny, wokalista hardcore-punkowej kapeli, miejski 
radca – Tomasz Żak debiutuje powieścią kryminalną „Trzydziestka”.  
Akcja toczy się współcześnie. W małym, prowincjonalnym miasteczku, które 
lepsze czasy ma już za sobą, podczas swoich trzydziestych urodzin zostaje 
zamordowany Tomek, syn trzęsącego miasteczkiem i zwierzęco 
przywiązanego do stanowiska burmistrza. Rozpoczyna się śledztwo, w które 
zaangażowani są m.in. lokalny dziennikarz, policjantka po przejściach i 
rówieśnicy Tomka. Wszystko dzieje się tuż przed stołecznymi wyborami: 
chytrość na szczeblach władzy rośnie więc w zastraszającym tempie.  
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Większość bezwzględna 
Remigiusz Mróz  
Czyta: Mariusz Bonaszewski. 
13 godzin 30 minut 
 
Cz. 2. W kręgach władzy trwa kryzys. Po skandalu z udziałem premiera, 
parlament nie zdołał uchwalić wotum nieufności, a polityk, który miał przejąć 
władzę, znalazł się w szpitalu. Prognozy zarówno dla niego, jak i dla kraju, 
nie są dobre. Sytuację pogarsza fakt, że niedługo przed mającym odbyć się w 
Polsce międzynarodowym szczytem, do służb specjalnych dociera informacja 
o możliwym zamachu. Prezydent Daria Seyda traktuje ostrzeżenia wywiadu 
jako realną groźbę, ale ma pewne wątpliwości – doniesienia bowiem pochodzą 
nie od sojusznika, a przeciwnika na arenie międzynarodowej. W dodatku ktoś 
z otoczenia głowy państwa zaczyna sabotować prezydenturę Seydy… 
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Władza absolutna 
Remigiusz Mróz  
Czyta: Mariusz Bonaszewski. 
11 godzin 13 minut 
 
Cz. 3. Po zamachu pod sejmem Polska znalazła się na skraju anarchii. 
Konstytucja nie przewiduje, kto powinien przejąć władzę, a do walki o nią 
gotowe są stanąć wszystkie siły polityczne. W sytuacji poważnego kryzysu 
rozpoczyna się najbardziej bezkompromisowa kampania wyborcza w historii. 
Tymczasem zaczynają pojawiać się dowody na to, że zamach był jedynie 
elementem większego spisku. Ten, kto odkryje prawdę, zdobędzie władzę 
absolutną… 
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Wotum nieufności 
Remigiusz Mróz  
Czyta: Mariusz Bonaszewski. 
17 godzin 39 minut 
 
Cz. 1. Marszałek sejmu, Daria Seyda, budzi się w pokoju hotelowym, nie 
pamiętając, jak się w nim znalazła ani co się z nią działo przez ostatnich 
dziesięć godzin. Jest przekonana, że stała się ofiarą manipulacji, ale nie wie, 
kto ani dlaczego może za nią stać. Tymczasem Patryk Hauer, wschodząca 
gwiazda prawicy, podczas prac komisji śledczej odkrywa polityczny spisek 
sięgający najistotniejszych osób w kręgach władzy. Seyda i Hauer znajdują 
się po przeciwnych stronach sceny politycznej. Dzieli ich wszystko, ale 
połączy jedna sprawa… 
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Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę 
Ocean Vuong 
Czyta Marcin Styczeń 
7 godzin 7 minut 
 
Wstrząsający portret rodziny, pierwszej miłości i zbawczej mocy opowiadania 
historii.  Debiutancka powieść Oceana Vuonga to list syna do matki, która nie 
umie czytać. Bohater odkrywa w nim historię rodziny, w której najważniejsze 
wydarzenia rozgrywały się w czasie wojny w Wietnamie. Opowieść ta jest 
niczym wrota wiodące do tych sfer życia autora listu, których jego matka 
nigdy nie znała. To zarazem świadectwo zaciekłej, lecz niezaprzeczalnej 
miłości samotnej matki do syna i brutalnie szczera analiza kwestii rasy, klasy 
i mitu męskości. Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę zadaje zasadnicze 
pytania o współczesną Amerykę pogrążoną w nałogu, przemocy i traumie, ale 
jest także powieścią pełną współczucia i czułości oraz triumfem siły 
opowiadania własnej historii i rozdzieraniem ciszy, gdy chce się zostać 
usłyszanym. 
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Zemsta 
Jo Nesbø 
Czyta: Krzysztof Gosztyła.  
13 godzin 6 minut 
 
Londyński finansista zmagający się z uzależnieniami odwiedza swojego ojca 
na farmie węży w Afryce. Czy uda im się naprawić trudne relacje? 
Podczas gdy zamożne elity czekają na ewakuację, zwykli obywatele walczą 
na ulicach o przetrwanie. Tak prezentuje się Ameryka po wyniszczającej 
pandemii. Czy w tym świecie ktoś przestrzega jeszcze prawa? 
Naukowiec, który opracował środek na nieśmiertelność, zamierza skasować 
swoją pamięć. Czy zdoła usunąć niebezpieczne wspomnienia, zanim będzie 
za późno? 
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Kwiat lotosu 
Maria Rodziewiczówna 
Czyta: Zofia Gładyszewska  
6 godzin 48 minut 
 
Rafał Radwan to dobrze zbudowany, elegancki i przystojny młodzieniec, poza 
tym sceptyk, cynik, pozbawiony uczuć i wyrachowany filozofujący student, 
wynajmujący pokój w mieszkaniu wdowy, Wiktorii Brzezowej. Jego kolega 
ze studiów, Adam Lachnicki, zaprasza go na wakacje do domu swojego ojca, 
leśniczego w majątku Stefana Rahozy. Rafał beznamiętnie zgadza się, tak 
następnie żegna się z Leonką Brzezową, kochającą go uczennicą, dla której 
jest ideałem. Po przybyciu do Niemiec, decyduje się przystąpić do wyprawy 
dookoła świata przygotowywanej przez Berta Andenberta.  
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Lato leśnych ludzi 
Maria Rodziewiczówna 
Czyta: Zofia Gładyszewska  
5 godzin 40 minut 
 
Jedna z najbardziej znanych i lubianych , szczególnie przez młodzież, 
powieści Rodziewiczówny. Bohaterowie "Lata..": Rosomak, Żuraw i Pantera, 
to typowi "ludzie natury", gardzący lękiem i kłamstwem, otwarci i 
bezpośredni. Miłosnicy i badacze przyrody, wierzący w jej edukacyjny wpływ 
na ludzi. Dzięki tej powieści autorka zyskała miano "polskiego Kiplinga". 
Książka ta spełnia jeszcze jedną istotną rolę: opiewa piękno i bogactwo 
polskiej ziemi: lasów, pól, zwierząt, ptaków i wszystkiego, co żyje na lądzie i 
w wodzie. 
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Popioły 
Stefan Żeromski 
Czyta: Henryk Pijanowski  
31 godzin 20 minut 
 
Największa historyczna powieść Stefana Żeromskiego. Wielka panorama 
ukazująca w epizodach społeczeństwo polskie, różnorodne jego postawy i 
poglądy. Widzimy je z trzech perspektyw oczami trzech głównych bohaterów: 
księcia Gintułta - poprzez Legiony Dąbrowskiego i kampanię wioską; 
Krzysztofa Cedro - przez wyprawę hiszpańską; Rafała Olbromskiego - 
poprzez wojnę 1809 roku. 
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Rodzina Połanieckich 
Henryk Sienkiewicz 
Czyta: Anna Nehrebecka  
25 godzin 5 minut 
 
Epicki rozmach i wzruszająca, ziemiańska, dziewiętnastowieczna Polska 
Na tle wydarzeń historycznych Sienkiewicz opisuje rodzące się uczucie 
młodej kobiety i butnego biznesmena. Pierwsze spotkania, fascynacja, złość, 
nieporozumienia, prawdziwa miłość - i trudne jej koleje. Bohaterem powieści 
jest Stanisław Połaniecki, który żeni się z zubożałą szlachcianką Marynią. z 
bezwzględnego człowieka interesu i niewiernego męża, który wartości 
moralne podporządkowuje swoim celom i zachciankom, zmienia się w 
hołdującego tradycyjnym wartościom ziemianina. 
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Ziemia obiecana 
Władysław Reymont 
Czyta: Marek Bojanowski  
20 godzin 3 minuty 
 
Trzej młodzi mężczyźni, którzy w tak prężnie i bezwzględnie rozwijającym 
się mieście, jakim jest XIX-wieczna kapitalistyczna Łódź, decydują się sami 
"zarobić pieniądze". Są szkolnymi kolegami: jeden jest Polakiem, drugi 
Niemcem, trzeci Żydem. Ideą jednego jest zbudowanie fabryki włókienniczej, 
której produkty, tkaniny, będą wysokiej, podobnej do niemieckiej, jakości. 
Część pieniędzy zdobywają ze sprzedaży bawełny, której intratnego zakupu 
dokonują dzięki żonie żydowskiego fabrykanta, a kochance bohatera. Mają 
jednak trudności z uzyskaniem kredytów, z zakupem maszyn, narasta między 
nimi konflikt. Mimo to fabryka zostaje zbudowana, i kiedy rusza, wszystko 
się wali.  
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Dubler 
David Nicholls 
Czyta: Jacek Kawalec  
9 godzin 30 minut 
 
Zabawna, choć gorzka i prawdziwa opowieść o przewrotności życia 
Audiobook z nagraniem wzruszającej i emocjonującej powieści. Josh Harper 
oraz Stephen Mc Qeen - sławny, utalentowany, otoczony powodzeniem 
pięknymi kobietami i zakochany w uroczej żonie aktor i jego dubler - skromny 
i nieznany nikomu, mający kiepskiego agenta, rozwiedziony i córka nie chce 
go znać. Dwie strony medalu, dwa różne życia. Stephen zastępuje Josha 
Harpera, który otrzymał właśnie tytuł Najseksowniejszego Mężczyzny 
Świata, w różnych scenach filmowych. Gdy Stephen zakochuje się w Norze, 
mądrej, zabawnej żonie Josha, sprawy komplikują się na dobre. 

766 
 

 

Ja, anielica 
Katarzyna Berenika Miszczuk 
Czyta Anna Szawiel 
12 godzin 41 minut 
 
Również w tej powieści spotkamy Weronikę, bohaterkę poprzedniej 
opowieści autorki zatytułowanej „Ja, diablica”. Tym razem posłuchamy o 
nowym życiu Weroniki Biankowskiej, która ma postanowienie: od tej pory 
będzie wzorem cnót. Kończy z poprzednim życiem i nie pomoże już diabłom 
w ani jednej sprawie.  Ale czy to takie proste? Szczególnie, że właśnie na jej 
progu pojawił się niezwykle przystojny diabeł i prosi ją o pomoc w odzyskaniu 
skrzydeł. Beleth ma złote oczy i potrafi być bardzo sugestywny. 
Znowu usłyszymy o Azazelu, Kleopatrze i Śmierci.  
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Ja, diablica 
Katarzyna Berenika Miszczuk 
Czyta Magdalena Wójcik 
15 godzin 4 minuty 
 
Zabawna powieść Katarzyny Bereniki Miszczuk o… życiu po śmierci. 
Słuchając audiobooka, który otwiera cykl o Weronice Biankowskiej, poznamy 
historię młodej dziewczyny, która bierze udział w wypadku i ginie 
przedwcześnie, po czym trafia w zaświaty i poznaje kilka znanych postaci, jak 
Kleopatra oraz kilku diabłów, którzy od tej pory będą jej współpracownikami, 
a niektórzy również szefami. Od tej pory Weronika ma bowiem nową posadę: 
będzie targowała się o dusze śmiertelników. W związku z tym zajęciem, ale 
przede wszystkim dlatego, że bardzo tęskni do życia, które tak szybko się 
skończyło, często z Los Diablos wybiera się na Ziemię.  
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Rówieśniczki 
Katarzyna Tubylewicz 
Czyta Anna Szawiel 
9 godzin 16 minut 
 
Kobieca przyjaźń potrafi przetrwać wiele, a już na pewno upływ czasu 
Przyjaciółki z podstawówki. Joanna jest znudzoną żoną polskiego dyplomaty, 
która na przekór światu sztywnych konwenansów. Sabinie właśnie świat 
rozsypał się na kawałki, więc bierze pierwszy lepszy temat w redakcji i 
wyjeżdża do Sztokholmu by napisać artykuł. Zofia to uciekająca przed sobą 
samą emigrantka, której niemal udało się zostać Szwedką. Spotykają się nie 
do końca zamierzenie. Jak poradzą sobie z własnymi problemami, i 
pułapkami, które przygotowało dla nich życie.... 
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Żywina 
rafał Ziemkiewicz 
Czyta Jacek Kiss.  
8 godzin 26 minut 
 
Żywina to właśnie ta powieść, której przez wiele lat domagała się polska 
krytyka. W splecionych losach polityka, brutalnego i bezwzględnego 
populisty, który z samego dna wzbił się na szczyty i u progu największego 
sukcesu zginął w podejrzanym wypadku, oraz starającego się zrozumieć jego 
życie i śmierć dziennikarza zawiera się bolesne rozliczenie Polaków z tego, 
co zrobili z odzyskaną niepodległością, i rozliczenie tej niepodległości z tego, 
co zrobiła z Polaków. 
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Aksamitny dotyk nocy 
Dariusz Domagalski 
Czyta Roch Siemianowski. 
10 godzin 20 minut 
 
Drugi tom cyklu krzyżackiego. Tym razem głównym wątkiem jest zamach planowany 

na Władysława Jagiełłę i pokojowe próby rozwiązania konfliktu. Domagalski odsłania 

przed nami kulisy wielkiej polityki początku XV stulecia. O wygranej wojnie 

decydowały wtedy, nie tylko wygrane bitwy, ale również działania dyplomatów i 

tajnych służb. Podobnie jak to dzieje się dzisiaj. Ludzka natura jest niezmienna. 
Poznajcie fakty, których nie znajdziecie w podręcznikach historii! 
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Delikatne uderzenie pioruna 
Dariusz Domagalski 
Czyta Roch Siemianowski. 
10 godzin 53 minuty 
 
Audiobook, który do pewnego momentu przypomina atmosferą i wydarzeniami 

„Krzyżaków” Sienkiewicza. Ale opowieść autorstwa Dariusza Domagalskiego to nie 

tylko dobrze znana historia z początku XV wieku, ale również świetna powieść z 

gatunku fantasy. Bohaterami są oczywiście władcy, rycerze i piękne damy dworu. 

Rycerz, który zostaje wysłany z tajna misja, okazuje się mieć niezwykłe zdolności? 

Czy i jak z nich skorzysta, aby wypełnić polecenia i dotrzeć do księcia Witolda? 

Znakomicie poprowadzona akcja, nawiązujący do epoki język i barwne postaci – to 

główne zalety „Delikatnego uderzenia pioruna” - powieściowego debiutu Dariusza 

Domagalskiego. 
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Dzikusy. Tom 1. Francuskie wesele  
Sabri Louatah 
Czyta Marcin Popczyński. 
6 godzin 53 minuty 
 

Ironiczna i nieprzewidywalna mieszanka thrillera politycznego i rodzinnej 
sagi, która wciąga jak najlepszy serial.Po raz pierwszy w historii 
prezydentem Francji może zostać imigrant z Algierii. Tymczasem w 
podparyskim Saint-Etienne gwarną, algierską rodzinę Nerrouche trawi 
gorączka ślubnych przygotowań. Tylko młodego Krima, świadka pana 
młodego, dręczy rosnący niepokój. Nim miną 24 godziny, losy szalonego 
rodu i politycznej nadziei kraju skrzyżują się z wielkim hukiem. 
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Dzikusy. Tom 2. Upiór nawiedził Europę 
Sabri Louatah 
Czyta Marcin Popczyński. 
10 godzin 57 minut 

Po zamachu na Idera Szawisza, pierwszego kandydata na prezydenta 
pochodzenia arabskiego, Francja wstrzymuje oddech w oczekiwaniu na 
wynik wyborów. Spełnia się najdziwniejszy ze scenariuszy – prezydentem 
elektem po raz pierwszy w historii zostaje człowiek pogrążony w śpiączce. 
Zamachowca co prawda schwytano, ale mózg całej akcji, jego kuzyn Nazir 
Narrusz, zdołał się wymknąć. Aresztowanie go jest teraz priorytetem. Co 
z tego, kiedy za kulisami śledztwa toczy się zażarta walka o wpływy między 
instytucjami i agencjami bezpieczeństwa? 
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A potem przyszła wiosna 
Agnieszka Olejnik 
Czyta Lena Schimscheiner. 
10 godzin 49 minut 

Życie Poli Gajdy, popularnej aktorki i celebrytki, tylko z pozoru jest usłane 
rożami. W rzeczywistości kobieta zmaga się z zaburzeniami odżywiania i 
brakiem pewności siebie. Gdy prześladujący ją paparazzo ujawnia zdradę jej 
ukochanego, Pola przeżywa załamanie nerwowe. 
Czego trzeba, by znów wyjść z mroku na światło? Jak pokonać demony, 
które powracają w snach? Czy naprawdę czas leczy rany? I czy życie zgodne 
z rytmem natury wystarczy, by uzdrowić chorą duszę? 
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Agent w terenie 
John Le Carré 
Czyta Adam Bauman.  
10 godzin 28 minut 

Brytyjski thriller szpiegowski najwyższej jakości, który czyta się od deski do 
deski. Nat, weteran wywiadu brytyjskiego, jest przekonany, że już więcej nie 
będzie prowadził agentów, ale MI6 ma wobec niego inne plany. W obliczu 
narastającego zagrożenia działalnością moskiewskiego Centrum Nat zostaje 
szefem Przystani, zapomnianej placówki wywiadowczej, zatrudniającej mało 
efektowną grupkę szpiegów. Ulgę od tej niewdzięcznej pracy znajduje w 
cotygodniowych meczach badmintona z młodym introwertykiem Edem, 
który szczerze nienawidzi brexitu. Ale to właśnie Ed wciągnie Nata i kilka 
innych osób koszmarną polityczną awanturę. 
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Bez powrotu 
Marta Zaborowska 
Czyta Anna Dereszowska. 
14 godzin 13 minut 

Detektyw Julia Krawiec ma wreszcie okazję, by poznać się ze swoją 
przyrodnią siostrą Lidią. 
 
Spotykają się podczas rodzinnej uroczystości, kiedy to dziewczyna próbuje 
dać Julii do zrozumienia, że w jej życiu dzieje się coś niepokojącego. Nim 
jednak zdąży wyjaśnić sprawę, odbiera tajemniczy telefon i wybiega 
wzburzona ze spotkania. Od tej chwili ginie po niej wszelki ślad. To jednak 
dopiero wstęp do tragicznych wydarzeń. Już wkrótce Julia wraz z 
komisarzem Górnym, przy okazji poszukiwań Lidii, natrafiają na ślady 
brutalnej zbrodni, która łączy się z serią morderstw. Ofiary nie są 
przypadkowe, a zabójca typuje je według sobie tylko znanej strategii. 
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Bez winy 
Charlotte Link 
Czyta Joanna Jeżewska.  
15 godzin 32 minuty 

Sierżant Kate Linville podróżuje pociągiem do Yorku, gdy niespodziewanie 
zdjęta paniką współpasażerka prosi ją o pomoc: prześladuje ją obcy 
mężczyzna. Pada kilka strzałów, kobiety w ostatniej chwili salwują się 
ucieczką. 
 
Wkrótce potem w pobliżu Scarborough dochodzi do ataku na młodą kobietę. 
Spada z roweru, zahaczając o rozciągnięty w poprzek drogi drut. W jej 
kierunku pada strzał, chybia jednak celu, kobieta uchodzi z życiem. 
Ekspertyza wykazuje, że pocisk pochodzi z tego samego pistoletu, z którego 
strzelano w pociągu 
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Bezpieczne miejsce 
Ina Nacht 
Czyta Magdalena Szybińska.  
15 godzin 32 minuty 

Natalia mieszka na Osiedlu Radosnym w Świdnicy. Prowadzi poradnię 
psychologiczną. Jej życie jest uporządkowane i niemal sterylnie czyste do 
chwili, gdy poradnię odwiedza Dominik. 
Brodaty i tajemniczy klient wciąga Natalię w dziwną grę. Kto ją wygra?  
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Chemia śmierci 
Simon Beckett 
Czyta: Wojciech Żołądkowicz. 
10 godzin 56 minut 

Minęły trzy lata, odkąd David Hunter, wybitny antropolog sądowy, 
przeprowadził się do prowincjonalnego miasteczka, uciekając przed 
londyńskim zgiełkiem, swoją pracą i tragedią życiową, która go spotkała. 
 
Spokój w miasteczku i życiu Davida zostaje zaburzony, gdy pewnego dnia w 
okolicznym lesie zostają znalezione zwłoki kobiety. Hunter, w przeszłości 
specjalista od badania ludzkich szczątków, dziś niechętnie zgadza się na 
współpracę przy policyjnym śledztwie. Gdy jednak znika kolejna kobieta, 
doktor Hunter nie może już stać z boku. Sprawa dotyka go osobiście. 
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Cherub 
Przemysław Piotrowski 
Czyta: Wojciech Żołądkowicz. 
10 godzin 56 minut 

Przeszłość upomni się o niego po raz ostatni. 
Zielonogórskie lato przerywa kolejna zbrodnia. Prokurator Brunon Kotelski 
zostaje bestialsko okaleczony i zamordowany. W tym samym czasie 
komisarz Igor Brudny otrzymuje pamiątkę z przeszłości. 
Pod nieobecność emerytowanego inspektora Romualda Czarneckiego 
sprawę przejmuje prokurator Arleta Winnicka. Zainscenizowane miejsce 
zbrodni, wybór ofiary i brak śladów nie pozostawiają żadnych wątpliwości. 
Morderca jest brutalny, nieprzewidywalny i świetnie panuje nad sytuacją. 
Bardzo szybko daje śledczym do zrozumienia, że żadne z nich nie może czuć 
się bezpieczne. Szykuje się najtrudniejsza sprawa w ich karierze. 
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Człowiek w poszukiwaniu sensu 

Viktor Emil Frankl 
Czyta Marcin Popczyński. 
5 godzin 28 minut 

Człowiek w poszukiwaniu sensu Viktora E. Frankla to jedna z najbardziej 
wpływowych książek w literaturze psychiatrycznej od czasu Freuda. 
Zaczyna się od długiego, suchego i głęboko poruszającego osobistego eseju 
o pięcioletnim pobycie Frankla w Auschwitz i innych obozach 
koncentracyjnych i jego wysiłkach w tym czasie, by znaleźć powody do 
życia. Druga część książki opisuje metody psychoterapeutyczne, które 
Frankl opracował jako pierwszy na bazie swoich doświadczeń z obozów. 
Freud uważał, że życiem człowieka rządzi popęd seksualny i pokusy. Frankl 
z kolei wierzy, że najgłębszym popędem człowieka jest poszukiwanie sensu i 
celu. Logoterapia Frankla zatem bardziej przystaje do zachodnich religii niż 
freudeowskiej psychoterapii. 
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Dom z kamienia 
Justyna Grosicka 
Czyta Joanna Domańska 
19 godzin  

 

W Zielonym Kamieniu, małym miasteczku, życie płynie na pozór spokojnie. 

Hanka pracuje w lokalnej szkole i nieustannie próbuje związać koniec z końcem. 
Nikt jednak nie wie, że jej szarą rzeczywistość rozświetla ukryta pasja... Regina to 

nietuzinkowa miejscowa bibliotekarka. Marcelina strzeże swoich sekretów z 

przeszłości, a Monika walczy z przełożonym nadużywającym swojej władzy. Lucyna 

z kolei to ekstrawagancka skandalistka, która po siedemnastu latach wraca do 

Zielonego Kamienia i zamierza tu osiąść na stałe.  
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Dziennik śmierci 
Chris Carter 
Czyta Adam Bauman. 
12 godzin 55 minut 

Jeśli zajrzysz do środka, musisz umrzeć. 
Los Angeles, 5 grudnia – trzy tygodnie do Bożego Narodzenia. Angela 
Wood, mistrzyni sztuki złodziejstwa kieszonkowego, właśnie podlicza swój 
łup. Sześćset osiemdziesiąt siedem dolarów – całkiem niezły wynik jak na 
niecałe piętnaście minut pracy. 
Kiedy świętuje przy drinku zakończenie pomyślnej dniówki, przypadkiem 
zauważa, jak jeden z klientów baru traktuje opryskliwie starszego człowieka. 
Postanawia dać mu nauczkę i kradnie jego elegancką skórzaną aktówkę. 
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Dziewczyna z Berlina 
Kate Hewitt 
Czyta Magdalena Schejbal.  
14 godzin 12 minut 

1936, NAZISTOWSKI BERLIN 
Liesel Scholz mieszka w pięknym domu w Berlinie. Jej życie jest pełne 
przywilejów i bezpieczne, dzięki pracy jej ojca, chemika, dla nowego rządu. 
Przypadkowe spotkanie z Rosą, córką ich żydowskiej gosposi, potwierdza 
obawy Liesel, że coś jest nie tak. Że brutalne zasady nazistowskiego rządu są 
okrutne, a inni wokół niej nie są tak bezpieczni jak ona. Liesel nieopatrznie 
zgadza się jej pomóc. Nawet jeśli będzie to oznaczało narażenie na 
niebezpieczeństwo wszystkich, których kocha. 
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Głos przeszłości 
Zbigniew Zborowski  
Czyta Filip Kosior. 
9 godzin 

Dwie Warszawy – ta z czasów wojny i współczesna. Łączy je miłość, 
zagadka i… zbrodnia. W warszawskim getcie giną młode kobiety. Nikt nie 
był zainteresowany szukaniem Golema – brutalnego mordercy. 
Przemierzając szmuglerskie meliny i skorumpowane urzędy, tropem zbrodni 
podąża były funkcjonariusz polskiej Policji Państwowej, Żyd, ojciec młodej 
Cyli – Andrzej Bartycki. W tym samym czasie do getta wkracza z tajną 
misją podoficer oddziału AK – Jerzy Popławski – zadeklarowany 
antysemita. Mimo swoich przekonań, mężczyzna zakochuje się w Cyli, a ich 
miłość przetrwa wszelkie przeciwności. 
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Idealny dzień 
Ruth Heald 
Czyta Ilona Chojnowska.  
8 godzin 59 minut 

Zatrzymałam się i przeczytałam jeszcze raz, dłonie mi drżały, kiedy 
wpatrywałam się w tę okropną wiadomość. Na kartce wydrukowano tylko 
cztery słowa, tak małymi literkami, że prawie je przeoczyłam. 
On cię nie kocha. Marzyłam o tym dniu – o ślubie z Adamem, moją miłością 
od dzieciństwa. Nie miałam pojęcia, że mój idealny dzień zmieni się w 
koszmar. Tak bardzo cieszyłam się, przygotowując zaproszenia na ślub. Nie 
wiedziałam, że zapraszam kogoś, kto miał zniszczyć ten dzień. Nie mogłam 
się doczekać, kiedy powiem „tak”, otoczona przez ukochane osoby. Nie 
wyobrażałam sobie, że jedna z nich zechce mnie skrzywdzić. 
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Kat z Płaszowa 
Maksymilian Czornyj 
Czyta Robert Jarociński. 
7 godzin 10 minut 

Wydarzenia w tej książce są oparte na faktach. Prawda bywa bardziej 
przerażająca od najwymyślniejszej fikcji.  
Amon Göth uważał się za pana życia i śmierci podległych mu więźniów. 
Jego sadyzm okazał się przesadny nawet dla przełożonych z SS. Ze 
szczególnym upodobaniem mordował matki z dziećmi i starców. 
Uwielbiał strzelać do więźniów z okien samochodu lub z balkonu willi. 
Swoim ofiarom zadawał wyszukane tortury. Osobiście zabił kilkaset osób. 
O podobnych zbrodniach z pewnością nie śniono w najgorszych 
koszmarach. Czy odważycie się spojrzeć w oczy prawdziwemu złu? A może 
macie dość odwagi, by spojrzeć na świat jego oczami? 
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Krew z krwi 
Przemysław Piotrowski 
Czyta Filip Kosior. 
8 godzin 48 minut 

Gdy pewnego ranka policjanci z wydziału zabójstw pukają do jego drzwi, 
Daniel Adamski nie wydaje się zaskoczony. Zaniepokojony, zestresowany, 
zdenerwowany – tak. Ale tej wizyty akurat się spodziewał. W końcu to 
dopiero pierwszy raz, kiedy ktoś zabił człowieka dokładnie tak, jak Adamski 
opisał to w jednej ze swoich książek. 
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Lustro i światło 
Hilary Mantel 
Czyta Adam Bauman. 
42 godziny 10 minut 

Zwieńczenie bestsellerowej trylogii dwukrotnej laureatki BOOKERA 
Dalszy ciąg historii Tomasza Cromwella na tle upadku Anny Boleyn. 
Triumfalne zamknięcie trylogii, którą rozpoczęły nagrodzone Bookerem: W 
komnatach Wolf Hall i Na szafocie. Książka śledzi ostatnie lata Thomasa 
Cromwella, chłopca znikąd, który wspina się na wyżyny władzy. 
Otrzymujemy portret drapieżnika i ofiary, zaciekłej walki między 
teraźniejszością a przeszłością, między wolą królewską a wizją zwykłego 
człowieka: współczesny naród tworzący się przez konflikt, pasję i odwagę. 

790 
 

 

Łowca cieni 
Camilla Grebe 
Czyta: Małgorzata Lewińska.  
13 godziny 29 minut 

Pierwszorzędny thriller psychologiczny poruszający problem dyskryminacji 
i przemocy wobec kobiet. Powieść laureatki Szklanego Klucza 2020 za 
najlepszą skandynawską powieść kryminalną 
Pełen napięcia i zwrotów akcji kryminał poruszający kwestę dyskryminacji 
kobiet wykonujących zawody przypisane niegdyś mężczyznom. Grebe 
pokazuje losy trzech policjantek, które stając w obronie ofiar, same się nimi 
stają… 
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Marzenia na rozdrożu 
Joanna Tekieli 
Czyta Joanna Domańska 
8 godzin 

Na wojnie trzeba żyć szybko i cieszyć się, kiedy trafia się szansa na choć 
odrobinę szczęścia, bo nie wiadomo, kiedy znów się nadarzy taka okazja. 
Helena to młoda dziewczyna, studentka farmacji, obdarzona bujną 
wyobraźnią. Wychowana na wierszach i poematach polskich romantyków 
sądzi, że wojna to czas bohaterstwa i wielkich czynów. Wybuch drugiej 
wojny światowej weryfikuje te wyobrażenia, spodziewana pomoc nie 
nadciąga, a idealizm dziewczyny zderza się z okrutną rzeczywistością. I 
nawet miłość, którą spotyka na swojej drodze, nie jest taka, jak z jej marzeń, 
bo naznaczona wojną. 
Wojna wszystkim podcina skrzydła. Nawet najbardziej kolorowym ptakom. 

792 
 

 

Matnia 
Przemysław Piotrowski 
Czyta Joanna Jeżewska.  
11 godzin 57 minut 

Skrzypiące pod nogami deski. Wiatr wyjący na zewnątrz. Gałęzie 
poruszające się za oknami. Nieprzenikniony mrok, w którym coś się czai… 
Zuza nigdy nie miała zbyt wielkiego szczęścia, ale zawsze jakoś dawała 
sobie radę. Gdy zostaje oszukana przez byłego partnera, musi spojrzeć 
prawdzie w oczy. Ma trzydzieści cztery lata i dwumilionowy dług, a za 
niecałe pół roku urodzi bliźniaczki. I wtedy w jej życiu pojawia się Marek, 
mężczyzna idealny: przystojny, troskliwy i dojrzały. Po kilku miesiącach 
związku proponuje dziewczynie przeprowadzkę do rodzinnych Toporzyc. 
Wątpliwości Zuzy związane z wyjazdem rozwiewają dopiero podejrzani 
ludzie, którzy pojawiają się pod jej oknami. 
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Miasto niedźwiedzia 
Fredrik Backman 
Czyta Wojciech Stagenalski.  
13 godzin 45 minut 

Bestsellerowy autor Człowieka imieniem Ove, Pozdrawiam i przepraszam 
oraz Britt-Marie tu była powraca z olśniewającą i przenikliwą powieścią o 
małym miasteczku z wielkimi marzeniami. 
Björnstad to dziura. Maleńka społeczność zamknięta w głębi ponurego lasu, 
który powoli zabiera ludziom przestrzeń do życia. Jest tylko jedno miejsce, 
które przywraca mieszkańcom wiarę w lepsze jutro – stare lodowisko nad 
jeziorem zbudowane przed laty przez założycieli miasta. 
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Piekło 
Maksymilian Czornyj 
Czyta Robert Jarociński. 
6 godzin 59 minut 

Dziesiąty tom o walce komisarza Deryły ze złem! 
TYM RAZEM BĘDZIE TO PODRÓŻ DO SAMEGO PIEKŁA… 
Śmierć czeka mnie bez względu na rozwój wydarzeń. Jak zresztą każdego z 
nas. W Lublinie ktoś morduje w bestialski sposób pozornie przypadkowe 
osoby. Zapisy tortur są transmitowane do sieci. Co lub kto łączy te zbrodnie? 
Czy to możliwe by łączyła je sama Śmierć? Tymczasem Tamara Haler 
znika, a komisarz Deryło decyduje się na podróż do samego piekła, by ją 
odnaleźć. Szaleniec zniżył głos do demonicznego syku. Nie możemy 
zrozumieć bólu, o ile sami go nie czujemy… Prawie milion sprzedanych 
egzemplarzy! 
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Poczet królowych polskich 
Marcin  Szczygielski 
Czyta: Agnieszka Krzysztoń 
24 godziny 16 minut 

„Poczet królowych polskich” nawiązuje do tradycji powieści z kluczem. 
Można go słuchać po prostu –jak trzypokoleniową, barwną sagę o losach 
bohaterek połączonych niejasnymi na początku więzami rodzinnymi, 
zamieniającymi się w psychologiczne przeciąganie liny między XX a XXI 
wiekiem. Można jednak potraktować tę opowieść jak swoistą szaradę, gdzie 
na każdym kroku czeka na czytelnika... zagadka, w której rozwiązanie 
przynosi hojną nagrodę. 
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Przygody Odyseusza 
Jan Parandowski 
Czyta Wiktor Zborowski.  
4 godziny 27 minut 

Czy spełni się przekleństwo jednookiego Kiklopa rzucone na Odyseusza? 
Opowiedziane przygody przenoszą nas w odległe czasy. Grecka cywilizacja 
jest jeszcze bardzo młoda. Bohaterowie są niepewni swojego losu. 
Przeżywają niesamowite,  ale i niebezpieczne przygody. Mierzą się z 
mitycznymi stworami. Wędrują i toczą krwawe walki o nowe ziemie. 
Wybucha długa i okrutna wojna o najcudowniejszą kobietę na świecie 
Helenę. Gdy po 10 latach oblężenia, Troja nareszcie zostaje zdobyta, 
Bohaterski król Itaki Odyseusz może powrócić do domu.   
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Sanato 
Marcin  Szczygielski 
Czyta: Agnieszka Krzysztoń 
13 godzin 46 minut 

Jesień 1931 roku. Do luksusowego sanatorium w Zakopanem przyjeżdża 
młody niemiecki lekarz Matys Dresler ze swoją narzeczoną, a zarazem 
pacjentką Irą, która ma być dowodem na skuteczność jego rewolucyjnej 
metody leczenia gruźlicy zastrzykami z płynnego złota. Ośmioro 
pensjonariuszy wyraża zgodę na udział w eksperymentalnej kuracji – wśród 
nich jest także młoda mężatka Nina. Ryzykowna chryzoterapia przynosi 
dobre wyniki... Przynajmniej do czasu… Autentyczne zapiski Niny 
Ostromęckiej, które prowadziła podczas tragicznego w skutkach 
medycznego eksperymentu, stały się podstawą powieści Marcina 
Szczygielskiego odsłaniającej mroczną tajemnicę krwawych wydarzeń 
nazwanych przez polskie gazety w 1932 roku „złotą gorączką Sanato”. 
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Sfora 
Przemysław Piotrowski 
Czyta: Wojciech Żołądkowicz. 
14 godzin 43 minuty 

Zima. W lesie nieopodal Zielonej Góry odnaleziona zostaje ręka. Wstępne 
oględziny wskazują, że została ona… odgryziona przez człowieka. 
Atmosfera niepokoju w mieście narasta. W mediach pojawiają się pogłoski o 
grasującym w okolicach wilkołaku. Niedługo potem śledczy trafiają na 
zmasakrowane zwłoki zaginionej niedawno zakonnicy – ofiara została 
zamordowana, a jej ciało rozszarpały wilki. Inspektor Romuald Czarnecki 
powołuje specjalną grupę dochodzeniowo-śledczą, w skład której wchodzą 
również Igor Brudny i Julia Zawadzka ze stołecznej policji. Talent i trudna 
przeszłość komisarza Brudnego po raz kolejny mogą okazać się nieocenione. 

799 
 

 

Siła kobiet 
Barbara Wysoczańska 
Czyta Agata Kulesza. 
13 godzin 14 minut 

Rozalia Lubowidzka, młoda wdowa, próbuje odbudować w Warszawie 
swoje życie po małżeństwie, które było dla niej piekłem. Otrzymuje list od 
kochanki swojego męża, z błaganiem o pomoc dla jej chorej córki. 
Tymczasem do stolicy przyjeżdża Ada Lubowidzka, siostra dwóch 
szanowanych braci, która próbuje wyrwać się z marazmu życia na prowincji 
i zawalczyć o wyższe wykształcenie. Wszystkie trzy kobiety łączy postać 
Ignacego Lubowidzkiego, posła na sejm II Rzeczypospolitej, pewnej nocy 
tragicznie zastrzelonego w zamachu. 
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Skalny kwiat 
Ilaria Tuti 
Czyta Olga Bończyk 
9 godzin 12 minut 

Od huku pocisków drżą położone wśród gór wioski. To tam mieszkają one – 
niezłomne kobiety, do których o pomoc zwraca się dowództwo włoskich 
wojsk. Część z nich to jeszcze dzieci, część już staruszki, wszystkie jednak 
co rano w wojskowych magazynach pakują do koszy prowiant, leki i 
amunicję i ruszają ścieżkami ku górskim szczytom, które pokonać umieją 
tylko one. Wojna odebrała im wszystko łącznie z przyszłością, tłamsząc je w 
teraźniejszości przesyconej ubóstwem i trwogą. To Tragarki, które w piekle 
alpejskiego frontu dźwigają nie tylko życie. 
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Szepty zmarłych 
Simon Beckett 
Czyta Filip Kosior. 
10 godzin 2 minuty 

David Hunter, ceniony londyński antropolog sądowy, o śmierci wie 
wszystko. Po kolejnym śledztwie, którego omal nie przypłacił życiem, wraca 
do miejsca, gdzie uczył się zawodu: Ośrodka Badań Antropologicznych, 
nazywanego potocznie Trupią Farmą. Tam, z pomocą Toma Liebermana, 
mentora i przyjaciela, ma nadzieję odzyskać spokój i pewność siebie. Tam 
też rozpoczyna śledztwo w sprawie koszmarnego morderstwa. Sprawy 
nabierają tempa, gdy David ze ścigającego stanie się ściganym… 
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Trzecia płeć świata 
Waldemar Kuligowski 
Czyta Donata Cieślik. 
1 godzina 46 minut 

To nie jest książka o świecie minionym, po którym zostały dobre 
wspomnienia. Przeciwnie, dotyczy współczesności. Każdy z rozdziałów 
opowiada o innym kulturowym mikrokosmosie i o odrębnej sieci znaczeń 
przypisywanych płci. Autor przybliża codzienne życia fa’fafine, xanith, 
muxe, baklâ, mashoga oraz innych, którzy są obdarzeni cechami zazwyczaj 
rozdzielonymi między kobiety i mężczyzn. 
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Wiemy, że pamiętasz 
Tove Alsterdal 
Czyta Anna Grochowska. 
12 godzin 30 minut 

Mroczna przeszłość powraca po latach i nie pozwala o sobie zapomnieć… 
Najlepsza szwedzka powieść kryminalna 2020 roku! 
Olof Hagström miał zaledwie czternaście lat, kiedy przyznał się do 
zabójstwa nastoletniej Liny Stavred. Sprawa zgwałconej i zamordowanej 
dziewczyny na zawsze odcisnęła piętno na społeczności małego 
szwedzkiego miasteczka. 
Wszystko pamiętasz, Olofie. Wiemy, że pamiętasz. 
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Wyrwa 
Wojciech Chmielarz 
Czyta: Grzegorz Damięcki 
11 godzin  

Kiedy Maciej Tomski dowiaduje się, że jego żona Janina zginęła w wypadku 
samochodowym, myśli, że właśnie wali mu się cały świat. Nie ma jednak 
pojęcia, jak znalazła się pod Mrągowem, skoro wyjechała na delegację pod 
Kraków. A kiedy na jej pogrzebie pojawia się tajemniczy mężczyzna, Maciej 
zaczyna rozumieć, że Janina miała wiele sekretów.  
 
Pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia się w skomplikowaną 
zagadkę. Maciej wkrótce przekonuje się, że być może tak naprawdę nie znał 
kobiety, z którą spędził ostatnich dwanaście lat życia. 
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Wzgórze wisielców 
Yrsa Sigurðardóttir 
Czyta Filip Kosior. 
9 godzin 57 minut 

Gálgahraun, ponure lawowisko na obrzeżach Rejkiawiku. Niegdyś miejsce 
egzekucji, dziś – atrakcja turystyczna. Aż do tego poranka, kiedy znaleziono 
tam wiszącego mężczyznę. Gwóźdź wbity w jego klatkę piersiową dowodzi, 
że to nie było samobójstwo, choć z przyczepionej nim wiadomości został 
tylko skrawek papieru. 
Gdy policja udaje się do mieszkania mężczyzny, okazuje się, że sprawa 
zamordowanego to nie jedyna zagadka, jaką mają do rozwiązania: w środku 
został czteroletni chłopiec. Wygląda na to, że nie ma żadnego związku z 
ofiarą, ale jego rysunki wskazują na to, że był świadkiem czegoś strasznego. 
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Zaginieni 
Marcel Moss 
Czyta Mateusz Weber. 
8 godzin 13 minut 

JEDNI DOBROWOLNIE UKRYWAJĄ SIĘ PRZED ŚWIATEM. INNI NIE 
MAJĄ WYBORU… 
Rok 2007. Zakochani Gabriela i Rafał spędzają romantyczny weekend nad 
jeziorem. Pewnej nocy zostają napadnięci we własnym namiocie. Gdy 
dziewczyna odzyskuje przytomność, nigdzie nie może znaleźć Rafała. 
Podejrzenia padają na narkomana Jacka, który tamtej nocy biwakował 
nieopodal ze znajomymi. Wkrótce mężczyzna zostaje uznany przez sąd za 
winnego zabójstwa Rafała i ukrycia zwłok. 
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Zapach śmierci 
Simon Beckett 
Czyta: Wojciech Żołądkowicz. 
12 godzin 41 minut 

Szósta część bestsellerowej serii thrillerów z antropologiem sądowym 
Davidem Hunterem w roli głównej. 
Pewnego letniego wieczoru David Hunter – antropolog sądowy – odbiera 
telefon od dawnej znajomej z pracy. Kobieta potrzebuje opinii w pilnej 
sprawie. W opustoszałym, czekającym na rozbiórkę szpitalu Świętego Judy 
gdzie bywają bezdomni, dilerzy i narkomani znaleziono częściowo 
zmumifikowane ciało. Nawet Hunter nie potrafi określić, od jak dawna 
mogło tam leżeć. Wiadomo tylko jedno: to ciało młodej ciężarnej kobiety. 
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Zapisane w kościach 
Simon Beckett 
Czyta: Wojciech Żołądkowicz. 
10 godzin 39 minut 

Eksplodująca serią brutalnych zbrodni i szokujących zwrotów akcji – oto 
druga część serii fascynujących thrillerów kryminalnych Simona Becketta. 
Antropolog sądowy dr David Hunter w ramach przysługi przebywa na 
odległej wyspie Runa. Musi zbadać przerażające odkrycie. 
Hunter był świadkiem śmierci pod wieloma postaciami, ale nawet on jest 
zszokowany tym, co zobaczył: niemal całkowicie spalone ciało, z którego 
pozostały tylko nogi i ręka. Miejscowa policja jest pewna, że to 
przypadkowa śmierć, ale Hunter nie jest przekonany.  
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Zimna sprawa 
Katarzyna Bonda 
Czyta Adam Bauman. 
12 godzin 9 minut 

To najdziwniejsze i najbardziej przerażające śledztwo, w jakim Hubert 
Meyer brał udział. W podziemiach zabytkowej willi na poznańskim Sołaczu 
policja odkrywa zwłoki kobiety i trójki dzieci. Osobliwy sposób pochówku 
wskazuje na mord rytualny. Mieszkańcy tego domu od lat uznawani byli za 
zaginionych (tytułowy cold case). Śledczy wszczynają poszukiwania ojca 
zamordowanej rodziny – Gustawa Garbarczyka, który, jak wynika z 
nieoficjalnych informacji, był członkiem sekty.  
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Zła mamusia 
Tina Baker 
Czyta Agata Bieńkowska. 
10 godzin 14 minut 

MÓW DO MNIE MAMUSIU. 
DOBRZE CI RADZĘ. 
Ona jest bogata i piękna. Ma wszystko, czego kobieta mogłaby pragnąć. 
Poza własną córką. Więc kiedy widzi Kim – w zaawansowanej ciąży, 
przyklejoną do telefonu i kompletnie ignorującą najstarsze ze swoich dzieci 
w zatłoczonym sklepie – robi to, co zrobiłby każdy. Zabiera je. Jednak mała 
Tonya nie przypomina córki, na jaką liczyła. 
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Zniknięcie Annie Thorne 
C.J. Tudor 
Czyta: Marcin Hycnar 
11 godzin 22 minuty 

Kiedy Joe Thorne miał piętnaście lat, jego młodsza siostra, Annie, zniknęła. 
Myślał wtedy, że to najgorsza rzecz, jaka może spotkać jego rodzinę. Dwa 
dni później jednak Annie wróciła. Wiele lat później Joe Thorne wraca do 
spokojnej miejscowości, w której spędził dzieciństwo i rozpoczyna pracę 
jako nauczyciel w podupadającej szkole. Mężczyzna tonie w długach i 
ukrywa się przed niebezpiecznymi gangsterami. Powrót oznacza 
konfrontację z ludźmi i trudnymi wspomnieniami z przeszłości. Tajemnica 
tragicznych wydarzeń sprzed 25 lat nadal pozostała nierozwiązana. Teraz 
Joe musi rozdrapać stare rany i stawić czoła dawnym wrogom. 
Wkrótce okaże się jednak, że czasami lepiej nie wracać… 
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Zwyczajny szpieg 
Filip Hagenbeck 
Czyta: Wojciech Żołądkowicz. 
15 godzin 27 minut 

Nazywam się Hagenbeck… Filip Hagenbeck. Kim jestem? 
Szpiegiem. Zupełnie zwyczajnym. 
Przelanie moich wspomnień na papier byłoby dawniej zupełnie nie do 
pomyślenia. Wpajana nam od początku szkolenia zasada poufności skłaniała 
do pozostawania w cieniu. Pamiętam ten wykład w Kiejkutach. 
Swego czasu usłyszałem żale pewnej badaczki z IPN, że oficerowie 
wywiadu z „niesłusznych lat” nie palą się do pisania wspomnień. A przecież 
są ważnymi świadkami historii. Zaśmiałem się wtedy gromko. Ale kiedy bez 
skrupułów ujawniono Zbiór Zastrzeżony IPN, nie było mi już do śmiechu. 
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Fakty muszą zatańczyć 
Mariusz Szczygieł 
Czytają: Mariusz Szczygieł, Elżbieta Kawa. 
11 godzin 5 minut 

Dlaczego bez szczegółu nie ma ogółu? Czym różni się fakt od faktu 
podanego czytelnikom? Czy na pewno Z zimną krwią Trumana Capote’a jest 
pierwszą powieścią non-fiction? Do czego może służyć reporterowi bardzo 
długi szalik? Dlaczego Hanna Krall jest Mondrianem reportażu, a nie 
Chagallem? Czego uczyła reporterki i reporterów „Gazety Wyborczej” 
Małgorzata Szejnert? Jak Ryszard Kapuściński używał pisarskiej wolności? 
Czy reportaż gonzo to tylko Ameryka po narkotykach? Czy reporter może 
używać fantazji? A może reportaż to jedynie „wiara, że coś się zdarzyło”? 
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Kobieta w walizce 
Katarzyna Bonda 
Czyta Adam Bauman. 
11 godzin 39 minut 

Prowokacja? Bezmyślność? Czy chora zabawa psychopaty? 
Spokojna okolica bywa zdradliwa. Kiedy wiszące na słupach ogłoszenia o 
zaginięciu Klaudii Janus dawno już wyblakły, a miejscowa policja straciła 
wiarę w rozwiązanie sprawy, dochodzi do makabrycznego odkrycia. Przy 
drodze wyjazdowej z Ełku przypadkowy kierowca znajduje błękitną walizkę, 
a w niej szczątki młodej kobiety i złoty naszyjnik z listkiem. Taki sam nosiła 
Klaudia. Według ustaleń śledczych ciało długo było w wodzie, zakopywano 
je i częściowo spalono. A to skutecznie utrudnia identyfikację ofiary.  

815 
 

 

Śmierć pięknych saren 
Ota Pavel 
Czyta Jacek Dragun. 
7 godzin 28 minut 

 

Za co tak bardzo kochamy Otę Pavla? Z pewnością za ponadczasowe wartości: 

miłość, przyjaźń, rodzina i przyroda, a także podszyte delikatnym humorem 

nostalgia i bezradność wobec przemijającego świata i czasu. Lecz najważniejsza jest 

być może ta, tak charakterystyczna dla Pavla, magia życia, nieuchwytna, utkana ze 
słów i przypominająca, że każdy nasz dzień, nawet nie najpiękniejszy, ma olbrzymią 

wartość, którą jednak musimy odnaleźć przede wszystkim w naszych sercach. 

Opowiadania z niniejszego tomu napisał autor doświadczony ciężką, wieloletnią 

chorobą. Ota Pavel prawdopodobnie przeczuwał, iż tworzy najważniejsze dzieło 

swojego życia. Czy spodziewał się, że przetrwa ono wszystkie przemiany, do 

których doszło na świecie w ciągu ostatniego półwiecza? 
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Upadek 
Olga Kruk 
Czyta Mirella Rogoza-Biel. 
7 godzin 28 minut 

 
Laura od dzieciństwa sprawiała problemy. Po śmierci ukochanego ojca życie już 

nigdy nie było dla niej takie samo. Gdy tylko osiągnęła pełnoletność, wyprowadziła 

się z domu i ograniczyła kontakty z najbliższą rodziną. Na jakiś czas zniknęła, a gdy 

się odnalazła, nikt jej nie uwierzył, gdy mówiła, że ran nie zadała sobie sama. Po 

jakimś czasie bloger, który bada niewyjaśnione zbrodnie, zaczyna rozumieć, że 

Laura mówi prawdę, twierdząc, że ją porwano i torturowano. Ponadto niedawno w 

okolicy w podobnych okolicznościach zaginęła dziewczyna podobna do Laury. To 

oznacza, że oprawca jest nadal na wolności.  
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Żałobnica 
Robert Małecki 
Czyta Anna Dereszowska. 
9 godzin 23 minuty 

 

Zmarli zawsze zabierają tajemnice do grobu. Tym razem zrobili wyjątek. 

Gdyby to był idealny związek, Anna jeszcze długo nie wyszłaby z żałoby po 

wypadku męża i pasierbicy. Ale to nie było idealne życie. Ani idealne małżeństwo. 

Anna bowiem nie była idealną żoną i macochą. W pogoni za szczęściem mogła 

znieść wiele, jednak śmierć bliskich zniszczyła wszystko z siłą sztormu. 
Żałobnica, piękna kobieta po trzydziestce, dziedziczy po śmierci męża świetnie 

prosperujące przedsiębiorstwo i spory majątek. Niestety skrywane głęboko 

tajemnice po latach wypływają na wierzch i Anna orientuje się, że ktoś zaczyna 

manipulować jej życiem. Kobietę zalewa fala strachu, ale zanim wpadnie w 

nieprzeniknioną toń, będzie musiała stawić czoła mrocznej przeszłości. 


