
A Strange Pair Hadley, Kelvin Powieść angielska KM/829 mp3

Duet złodziei dokonuje serii nietypowych napadów w Warszawie. 
Na trop szajki wpadają detektywi Nowak i Pawluk, próbujący 
przewidzieć kolejne kradzieże i zrozumieć motywy postępowania 
rabusiów. Historia, którą odkrywają, wstrząśnie prasą i podzieli 
społeczeństwo...
A Strange Pair to wyjątkowy audiobook łączący powieść 
kryminalną z nauką języka angielskiego ze słuchu na poziomie 
A2 (dla początkujących). Dzięki lekturze wciągającej, 
kryminalnej historii poznasz współczesne angielskie słownictwo, 
utrwalisz poprawne konstrukcje leksykalno-gramatyczne i 
rozwiniesz umiejętność rozumienia ze słuchu.
Nagrania w wykonaniu native speakera pozwolą ci opanować 
poprawny akcent i wymowę. Przed każdym rozdziałem usłyszysz 
występujące w nim najtrudniejsze słówka wraz z tłumaczeniem, 
aby łatwiej zrozumieć historię. Na końcu każdego rozdziału 
odsłuchasz je ponownie wraz z przykładowym zdaniem z tekstu, 
by utrwalić ich znaczenie. Wykorzystaj podróż samochodem lub 
wolną chwilę w domu i ucz się angielskiego w przyjemny 
sposób!
Źródło : http://www.taniaksiazka.pl/ - 2016.04.01

Nowości
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Bez skazy Franzen, Jonathan

Powieść 
amerykańska 
- obyczajowa

KM/830 mp3

Jonathan Franzen pisze o najmroczniejszych i najgłębiej 
skrywanych uczuciach, skłaniając do refleksji nad problemami 
naszych czasów.
Purity "Pip" jest młodą kobietą, która nigdy nie poznała swojego 
ojca. Dziewczyna właśnie skończyła studia i chciałaby spłacić 
kredyt studencki. Liczy na to, że gdyby odnalazła ojca, mógłby 
jej w tym pomóc, jednak nieco oderwana od rzeczywistości 
matka nie chce zdradzić córce jakichkolwiek szczegółów na jego 
temat.
Wkrótce Pip otrzymuje propozycję odbycia stażu w Ameryce 
Południowej. Zaczyna pracę dla podejrzanego portalu 
ujawniającego oszustwa i wykroczenia popełniane przez 
światowe rządy i korporacje. Wdaje się w romans z jego 
właścicielem, wikłając tym samym w sieć intryg i tajemnic...
"Bez skazy to przykład literatury zaangażowanej. Daje nam to, 
czego oczekujemy od fikcji, zmusza do poruszania się po 
różnych warstwach, by zobaczyć, jak miłość prowadzi do 
samotności, jak zdradza nas to, w co wierzymy. To fascynujące 
spotkanie z demonami, które nie są tylko demonami Franzena, 
ale każdego z nas." 
Źródło : https://www.poczytaj.pl/ - 2016.04.01
Czyta : Małgorzata Lewińska, Joanna Jeżewska, Jacek Rozenek, Jarosław Łukomski

Co nas nie zabije Lagercrantz, David
Powieść szwedzka - 
kryminalna

KM/831 mp3

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.
Źródło : http://www.legolas.pl/ - 2016.04.01
Czyta : Adam Bauman
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Długa chwila ciszy Colize, Paul
Powieść belgijska - 
sensacyjna

KM/832 mp3

Dzieło mistrza gatunku! Wyraziste postaci, emocje, element 
zaskoczenia. Prawdziwa rewelacja!”Jury Nagrody Boulevard de 
l'imaginaire 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. 
Źródło : http://www.matras.pl/ - 2016.04.01
Czyta : Wojciech Stagenalski

Dwa lata, osiem 
miesi ęcy i 

dwadzie ścia osiem 
nocy

Rushdie, Salman
Powieść angielska - 
fantastyczna

KM/833 mp3

Erudycyjna baśń dla dorosłych o ponadczasowej miłości i 
odwiecznych konfliktach, ścieraniu się wielkich idei i triumfie 
rozumu nad fanatyzmem i nietolerancją.
W roku 1195 pod domem Ibn Ruszda zjawia się dziewczyna 
imieniem Dunia, którą filozof przyjmuje pod swój dach, nie 
podejrzewając, że jest dżinniją, istotą z dymu bez ognia, 
księżniczką Peristanu, czarodziejskiej krainy zaludnionej 
dżinnami, ifrytami i pomniejszymi demonami. I choć związek tej 
specyficznej pary nie trwa długo, dzięki spektakularnej płodności 
Duni jego owocem jest liczna gromada nie w pełni zwyczajnych 
dzieci. Tysiąc lat później ich potomkowie, nieświadomi 
początkowo swych nadnaturalnych mocy, odegrają kluczową 
rolę w wojnie, która rozegra się na Ziemi i będzie trwała dwa 
lata, osiem miesięcy i dwadzieścia osiem nocy. I która zmieni 
świat na zawsze.
Mistrz Rushdie po swojemu, z ironicznym humorem i niezwykłym 
kunsztem, łączy historię i legendy, postaci rzeczywiste i 
baśniowe, prawdę i zmyślenie, by ukazać naszą rzeczywistość z 
perspektywy odległej przyszłości, w której ludzkość żyje w 
szczęśliwym, areligijnym świecie.
Ta nieokiełznana, zwariowana, szkatułkowa powieść mimo baśniowej konwencji stanowi trafny i przenikliwy komentarz na temat współczesno
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.04.01

Strona 3 z 62



Dziedzictwo von 
Becków Jax, Joanna

Powieść polska – 
obyczajowa
- saga rodzinna

KM/834 mp3

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. Barwnie kreśląc postacie i umiejętnie 
dawkując tajemnice, autorka stworzyła
wzruszająca opowieść o wybaczaniu, miłości, trudnych 
wyborach i dylematach moralnych, nienawiści, żądzy zemsty, 
chciwości i skomplikowanych relacjach rodzinnych.
Źródło : http://www.dobre-ksiazki.com.pl/ - 2016.04.01
Czyta : Elzbieta Kijowska

Dziewcz ęta i kobiety Munro, Alice
Powieść 
kanadyjska - 
obyczajowa

KM/835 mp3

Del Jordan, outsiderka dorastająca w latach czterdziestych na 
przedmieściach, spaja poszczególne opowiadania Historii 
dziewczyn i kobiet w jeden spójny cykl. Autorka, Alice Munro, 
skupiła się tu na problemie dojrzewania, wchodzenia w 
dorosłość, przejścia pomiędzy byciem dziewczyną a kobietą. Del 
ma dosyć prowincjonalnego życia w Ontario i wiejskiej 
mentalności. Dziewczyna żyje na farmie swojego ojca, gdzie 
najbliższymi jej osobami są stary kawaler, ekscentryczny 
przyjaciel rodziny oraz jej ordynarny młodszy brat. Kiedy Del 
zaczyna spędzać więcej czasu w centrum miasta, coraz częściej 
towarzyszy jej matka, pewna słuszności swoich poglądów 
agnostyczka, sprzedająca farmerom encyklopedie.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.04.04
Czyta : Anna Cieślak
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Dziewczyna z 
poci ągu

Hawkins, Paula
Powieść angielska 
– thriller 
psychologiczny

KM/836 mp3

Rachel każdego ranka dojeżdża do pracy tym samym 
pociągiem. Wie, że pociąg zawsze zatrzymuje się przed tym 
samym semaforem, dokładnie naprzeciwko szeregu domów. 
Zaczyna się jej nawet wydawać, że zna ludzi, którzy mieszkają w 
jednym z nich. Uważa, że prowadzą doskonałe życie. Gdyby 
tylko mogła być tak szczęśliwa jak oni. I nagle widzi coś 
wstrząsającego. Widzi tylko przez chwilę, bo pociąg rusza, ale to 
wystarcza. Wszystko się zmienia. Rachel ma teraz okazję stać 
się częścią życia ludzi, których widywała jedynie z daleka. Teraz 
się przekonają, że jest kimś więcej niż tylko dziewczyną z 
pociągu. Znakomity thriller.
Źródło : http://www.legolas.pl/ - 2016.04.04
Czyta : Karolina Gruszka

Grząskie piaski Mankell, Henning
Pamiętnik 
Mankella

KM/837 mp3

Wypadek samochodowy – rozdział o tym tytule otwiera książkę 
Henninga Mankella. Bo od wypadku wszystko się zaczęło. 
Przytrafił się on autorowi w grudniu 2013 roku – w drodze na 
spotkanie autorskie. To, co z początku wydawało się tylko bólem 
w karku, zakończyło się diagnozą: rak. Nowotwór płuca z 
przerzutami. Mankell usłyszał tę wiadomość 8 stycznia 2014 
roku i przerwał pracę nad nową książką, by na kilka tygodni 
pogrążyć się w „grząskich piaskach”. Taką wizję końca miewał w 
dzieciństwie. Gdy upłynęło trochę czasu i autor pokonał 
paraliżujący go w tym pierwszym okresie strach, wydostał się z 
„piasku”, odzyskał oddech i usiadł, aby spisać najważniejsze 
wydarzenia swojego życia, opisać to, co przechodzi podczas 
leczenia, oraz – jak deklaruje – nie stawiać kropki.
Źródło : http://www.agito.pl/ - 2016.04.04
Czyta : Leszek Filipowicz
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Kardynał z Kremla Clancy, Tom
Powieść 
amerykańska – 
thriller polityczny

KM/838 mp3

W Moskwie rozpoczyna się amerykańsko-rosyjska konferencja 
dyplomatyczna na najwyższym szczeblu. Bierze w niej udział 
również Jack Ryan - młody, wybijający się analityk CIA. Jego 
misja wykracza jednak poza ramy dyplomatyczne, kiedy okazuje 
się, że KGB rozszyfrowało działającego na Kremlu bezcennego 
amerykańskiego agenta o pseudonimie Kardynał, oficjalnie - 
osobistego doradcę rosyjskiego ministra obrony. Grozi mu teraz 
śmiertelne niebezpieczeństwo, a Jack Ryan jest jedynym 
człowiekiem, który może go uratować. I doprowadzić świat na 
skraj pokoju... lub wojny.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.04.04
Czyta : Janusz Zadura

Kolor bursztynu Cygler, Hanna
Powieść polska - 
obyczajowa

KM/839 mp3

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.
I w takich to właśnie niespokojnych okolicznościach do serca 
Neli zapuka miłość... 
Źródło : http://bookmaster.com.pl/ - 2016.04.05
Czyta : Joanna Gajór
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Magia 
przeznaczenia

Rybałtowska, Barbara

Powieść polska- 
obyczajowa 
- saga rodzinna

KM/840 mp3

Opowieść, która zatacza krąg, a wszystkim kieruje najbardziej 
nieprzewidywalny reżyser,przeznaczenie.
Polska z czasu zaborów, Wielka Rewolucja Rosyjska, 
przedwojenna Francja, współczesna Polska i Paryż kilku 
ostatnich dziesięcioleci – w takiej scenerii toczy się historia 
pewnej rodziny, jej niezwykłych kobiet, które stają przed 
wyzwaniami rzucanymi przez los.
Jak każda książka Barbary Rybałtowskiej Magia Przeznaczenia 
to prawdziwa uczta dla odbiorcy. 
Źródło : http://www.agito.pl/ - 2016.04.05
Czyta : Barbara Rybałtowska

Marsjanin Weir, Andy

Powieść 
amerykańska – 
fantastyczno 
naukowa

KM/841 mp3

Jeszcze do niedawna Mark Watney przeszedłby do historii jako 
jeden z pierwszych ludzi, którzy wylądowali na Marsie. Teraz 
grozi mu, żeby będzie pierwszą osobą, która tam umrze.Nic nie 
zwiastowało tragedii – misja Ares 3 przebiegała według planu. 
Astronauci wylądowali na Marsie i rozstawili ekwipunek, który 
NASA wysłała na Czerwoną Planetę na długo przed 
rozpoczęciem właściwej misji. Zamieszkali w Hubie, konstrukcji 
przystosowanej do utrzymania życia dla kilku członków załogi 
przez kilkadziesiąt dni.Kilka dni po rozpoczęciu misji Ares 3 
zrywa się potężna burza piaskowa, która zagraża 
bezpieczeństwu całej operacji. Podjęta zostaje decyzja o 
ewakuacji. Niestety, w jej trakcie Mark Watney zostaje uderzony 
fragmentem stacji badawczej i ogłuszony. Reszta załogi odlatuje 
bez niego, potwierdzając, że straciła kontakt z Markiem. Teraz 
Watney musi znaleźć sposób jak przetrwać na Marsie bez 
pomocy i zapasów, zdany tylko na siebie.
Źródło : http://www.papieroweksiazki.pl/ - 2016.04.05
Czyta : Jacek Rozenek 
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Paskudna historia Minier, Bernard
Powieść francuska-
kryminalna 

KM/842 mp3

Na początku jest strach. Strach przed zatonięciem. Strach przed 
innymi ? tymi, którzy mnie nienawidzą, którzy chcą mi się dobrać 
do skóry. I jeszcze - strach przed prawdą. Uprzedzam: to nie jest 
jakaś banalna historia. O nie. To paskudna historia. Tak, 
wyjątkowo paskudna? Na jednej z wysp archipelagu San Juan, 
gdzie przez większą część roku pada deszcz, i gdzie trudno coś 
ukryć, bo wszyscy się znają, dochodzi do makabrycznego 
morderstwa. W pewien ponury, sztormowy wieczór na ustronnej 
plaży znalezione zostają zwłoki szesnastolatki, zamordowanej w 
bestialski sposób. Kto i dlaczego zgotował tej dziewczynie taki 
los? Rusza policyjne śledztwo? Bernard Minier, w szczytowej 
formie, wraca z kolejnym niezrównanym thrillerem, który trzyma 
w napięciu od pierwszej do ostatniej strony i skłania do myślenia 
nie tylko o tym, do czego zdolny jest człowiek jako jednostka, ale 
także o tym, co z duszą ludzką robi współczesny świat i jego 
zdobycze, którymi ludzkość tak bardzo się szczyci.
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.04.05
Czyta : Bartosz Wesołowski

Przez kraj, ludzi 
  zwierz ąt i bogów

Ossendowski, Antoni 
, Ferdynand

Literatura 
podróżnicza
 - Azja

KM/843 mp3

To nie tyle zapiski z podróży po Azji. To żywe świadectwo 
przeżyć Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego – znanego 
globtrotera, naukowca, awanturnika, szpiega, dyplomaty i 
dziennikarza.
Uciekając przed bolszewikami przez syberyjską tajgę i stepy w 
Mongolii aż do Chin, doświadcza rzeczy i zjawisk, o których nie 
śniło się filozofom. Niesamowite okazy fauny i flory, azjatycka 
odmienność kulturowa, wspaniałe budowle, magiczne rytuały 
tubylców… wszystko to opisane zostało z najprawdziwszą pasją 
i swadą.
Dzięki sugestywnemu głosowi Michała Breitenwalda i my 
możemy na chwilę znaleźć się w tym „rozgorzałym od 
namiętności politycznych azjatyckim kotle”.
Źródło : http://porownywarka.interia.pl/ - 2016.04.05
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Przypadek sprawił Rybałtowska, Barbara
Powieść polska - 
obyczajowa

KM/844 mp3

Rodzinna historia pełna tajemnic?
Dramatyczne zdarzenia skłaniają Ewę do wspomnień na temat 
niewyjaśnionej śmierci starszej siostry, Joanny. Postaci sprzed 
lat i wątki ich życia widziane w nowym świetle, okazują się mieć 
zaskakujące znaczenie w rozwiązaniu tajemnicy. Czy w scenerii 
pięknych jezior mazurskich, zagadka znajdzie rozwiązanie?
Źródło : http://bonito.pl / - 2016.04.05
Czyta : Barbara Rybałtowska

Rodzinny interes Roslund, Anders
Powieść szwedzka - 
sensacyjna

KM/845 mp3

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. 
Rodzinny interes to oparta na faktach powieść z mistrzowsko 
skonstruowaną intrygą i wciągającą akcją. To również 
przejmująca historia rodziny, opowieść o uczuciach jakie mogą 
łączyć jedynie braci oraz o trudnych relacjach synów z ojcem. A 
któż mógłby opowiedzieć tę historię lepiej niż czwarty z braci, 
który nie brał udziału w rozbojach pozostałych, Stefan 
Thunberg? Książka ukaże się w 33 krajach Prawa do ekranizacji 
książki kupiło studio DreamWorks Stevena Spielberga! 
?Przyprawiająca o dreszcze powieść o niecodziennej szajce 
przestępców i jednocześnie poruszająca historia o sile 
rodzinnych więzów. Hipnotyzująca od pierwszej do ostatniej 
strony książka autorstwa wyjątkowego duetu pisarskiego?. Erik 
Axl Sund ?Oszałamiająca i wyjątkowa. Jedna z najmocniejszych powie
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.04.06
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Romanse w Pary żu Rybałtowska, Barbara
Powieść polska - 
obyczajowa

KM/846 mp3

Świat paryskich kabaretów, romantyczna Francja i perypetie 
artystki z Polski, która śpiewając tytułowe romanse rosyjskie 
wywraca swoje życie do góry nogami. W tle trudna polska 
rzeczywistość lat 80. XX wieku, paryska bohema artystyczna i 
fascynacja Zachodu słowiańską ?egzotyką? w kabaretach, które 
po otwarciu żelaznej kurtyny zniknęły z mapy Paryża. Jak każdą 
książkę Barbary Rybałtowskiej, Romanse w Paryżu słucha się 
jednym tchem ? to wspaniała lektura ze świetnymi dialogami i 
żywą akcją.
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.04.06
Czyta : Barbara Rybałtowska

Seniorzy w natarciu
Ingelman - Sundgerg,  

Catharina Powieść szwedzka KM/847 mp3

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!
Märtha, Geniusz, Stina, Grabi i Anna-Greta zatrzymują się w 
luksusowym hotelu, żeby okraść kilkoro zamożnych gości. 
Sprawy nieco się komplikują i wkrótce Emerycka Szajka zostaje 
wciągnięta w rozgrywki przestępczego światka. I właśnie wtedy 
seniorzy zaczynają rozkręcać się na dobre!
Przezabawna opowieść o tym, że prawdziwe życia zaczyna się 
około osiemdziesiątki!
Wspaniała, pełna humoru gawędziarska opowieść o paczce 
niesfornych emerytów ? rozrywka z ostrym pazurem!
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.04.06
Czyta : Artur Barciś
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Sprawa Niny Frank Bonda, Katarzyna
Powieść polska - 
kryminalna

KM/848 mp3

Nina Frank, zostaje znaleziona martwa w swoim dworku w 
sielskiej przygranicznej miejscowości Mielnik nad Bugiem. 
Uwielbianej celebrytce, o czym wiedzą nieliczni, daleko do 
granej przez nią postaci szczęśliwej i dobrej zakonnicy Joanny. 
Jednak to właśnie ta rola przyniosła jej pieniądze i sławę. 
Prawdę o pełnym skandali życiu aktorki, o dwuznacznej drodze 
do kariery, licznych kochankach i nałogach odkryje psycholog 
policyjny, Hubert Meyer, który przybywa na miejsce zbrodni. Czy 
poznanie sekretów Niny Frank i stworzenie profilu sprawcy 
pozwoli policji ująć mordercę? Jakie znaczenie ma to, że los 
aktorki został określony przez jedną z run?
Źródło : https://madbooks.pl / - 2016.04.06
Czyta : Marek Bukowski

Stylista Marinina, Aleksandra
Powieść rosyjska
 - kryminalna KM/849 mp3

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...
Źródło : http://bonito.pl / - 2016.04.06
Czyta : Roch Siemianowski

Taka jestem i ju ż
Zawadzka, 
Magdalena

Autobiografia – 
Zawadzka M.

KM/850 mp3

Wspomnienia i felietony Magdaleny Zawadzkiej, jednej z 
najlepszych polskich aktorek, napisane lekko i z humorem. Pod 
tą lekkością kryje się jednak wiele głębokich przemyśleń. W 
wydanej wcześniej w 1999 roku książce Kij w mrowisko 
wspomnienia obejmowały tylko czas dzieciństwa,...
Źródło : http://galleryshops.pl/ - 2016.04.06
Czyta : Magdalena Zawadzka
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W naszym domu Picoult, Jodi

Powieść 
amerykańska
 - obyczajowa

KM/851 mp3

Kiedy twoje dziecko nie jest w stanie spojrzeć ci w oczy, czy 
oznacza to, że jest winne najgorszej zbrodni?
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. Nieważne, czy 
chodzi o zbyt jasne światło, dotyk obcej osoby, szelest 
zgniatanego papieru, czy nieodpowiednią konsystencję płatków 
śniadaniowych z mlekiem – Jacob potrafi wpaść w furię z byle 
powodu. 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.
Gdy policja znajduje zwłoki jego prywatnej instruktorki 
umiejętności społecznych, Jacob sam staje się obiektem 
zainteresowania detektywów. Wszystkie charakterystyczne cechy zespołu Aspergera: unikanie kontaktu wzrokowego, impulsywno
Źródło : http://bonito.pl / - 2016.04.06

Zero Elsberg, Marc

Powieść austriacka 
– thriller
sensacyjny

KM/852 mp3

Kto raz trafi do Sieci, nigdy z niej nie wyjdzie... 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 grozi Cynthii. Ale w świecie pełnym 
kamer, terminali płatniczych i smartfonów ucieczka okaże się 
niemożliwa…
Źródło : http://lovebooks.pl / - 2016.04.06
Czyta : Tomasz Sobczak
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Ziele na kraterze Wańkowicz, Melchior
Powieść polska
 - autobiograficzna KM/853 mp3

„Ziele na kraterze” jest w twórczości mistrza reportażu pozycją 
wyjątkową. Tę upstrzoną wspomnieniami i autobiograficznymi 
wtrętami powieść napisał Wańkowicz w 1951 roku – już po 
stracie swojej córki Krystyny, łączniczki w Powstaniu 
Warszawskim. Pomimo rozległych opisów codzienności w 
okupowanej Warszawie i prób wysłowienia niewyobrażalnego 
bólu rodziców po stracie dziecka, „Ziele na kraterze” stanowi 
przede wszystkim afirmację życia, bliskich więzi rodzinnych, 
pełną humoru skarbnicę anegdot i zapomnianego już folkloru 
ziemiańskiego. Czaruje odbiorców już od pierwszych zdań.
Źródło : http://www.papieroweksiazki.pl / - 2016.04.06
Czyta : Marcin Popczyński

Zjawa Punke, Michael

Powieść 
amerykańska 
- historyczno - 
przygodowa

KM/854 mp3

W roku 1823 trzydziestosześcioletni Hugh Glass zaciąga się do 
oddziału formowanego przez Kompanię Futrzarską Gór 
Skalistych, który wyrusza na niebezpieczną wyprawę przez 
dziewicze, niezbadane terytoria. Pewnego dnia zostaje 
straszliwie poturbowany przez niedźwiedzia grizzly i oddany pod 
opiekę dwóch ludzi z oddziału? Johna Fitzgeralda, 
bezwzględnego najemnika oraz młodego Jima Bridgera, 
przyszłego ?Króla ludzi gór?. Gdy do ich obozowiska zbliżają się 
Indianie, Fitzgerald i Bridger pozostawiają Glassa na pastwę 
losu. Co gorsza, zabierają rannemu broń i całe wyposażenie ? 
wszystko to, co dawałoby mu jakąś szansę na samodzielne 
przeżycie. Opuszczony, bezbronny i wściekły, Glass składa 
samemu sobie obietnicę, że przetrwa. I że dokona zemsty.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.04.06
Czyta : Jarosław Łukomski
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Co to za czasy Rybałtowska, Barbara
Powieść polska – 
obyczajowa  - saga

KM/855 mp3

Napisana ujmującym, ciepłym językiem saga rodzinna, 
opowiadająca historię matki i córki wobec burzliwych dziejów 
Polski XX wieku. Wbrew pułapkom losu tworzą kochającą 
rodzin, patrzą na świat z radością życia. Od pierwszych słów 
książki wciągają nas w swój świat.
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?
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.06.23
Czyta : Barbara Rybałtowska

Cynkowi chłopcy
Aleksijewicz, 

Swietłana Reportaże - Rosja KM/856 mp3

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. Po publikacji 
książki Aleksijewicz została pozwana za znieważenie honoru i 
godności żołnierzy walczących w Afganistanie.
Źródło : http://www.motyleksiazkowe.pl/ - 2016.06.23
Czyta : Czubówna Krystyna
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Czas darowany nam Rybałtowska, Barbara
Powieść polska – 
saga rodzinna

KM/857 mp3

"Czas darowany nam" – kontynuacja losów bohaterek Sagi 
Barbary Rybałtowskiej, opisanych w książkach „Bez 
pożegnania”, „Szkoła pod baobabem”, „Koło Graniaste”i „Mea 
culpa”.
„Życie, jakie by nie było, zawsze jest silniejsze od śmierci” – 
powiedziała niedawno Zofia do córki. I to zdanie okazało się 
myślą przewodnią ich dalszych losów.
Kasia doświadcza tego powoli lecząc się z traumy. Praca, nowe 
podróże i wypadki tworzą nowe przypadki, nowe spotkania i 
uśmiechy losu. W przaśnej peerelowskiej rzeczywistości, w 
trosce przyszłość rodziny, Zofia coraz bardziej musi liczyć tylko 
na siebie.
Niespokojny, pełen trudnych momentów dla Polski rok 1968, w 
sferze osobistej daje się bohaterkom we znaki.
Kiedy mija, okazuje się, że warto było go przeżyć, żeby docenić 
to, co życie może jeszcze podarować i co w nim najważniejsze. 
W lata siedemdziesiąte Kasia wchodzi z nadzieją, ale Jak to się 
skończy dowiemy się z tomu następnego, pod takim właśnie 
tytułem.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2016.07.06
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Ćwiczenia z utraty Tuszyńska, Agata
Pamiętnik – 
Tuszyńska A.

KM/858 mp3

To księga miłości i śmierci, próba oszukania losu, oswojenia 
wyroku choroby ostatecznej. Żarliwy zapis walki i odchodzenia. 
Prawdziwy. Bolesny.
On mieszkający w Kanadzie tłumacz, podróżnik, krytyk literacki 
poznaje nagle nie pozostawiającą nadziei diagnozę. 
Bezwzględny nowotwór mózgu. Ona warszawska pisarka, 
poetka, reportażystka uwiecznia w dzienniku przeżycia z czasu, 
jaki im pozostał. A nie będzie go wiele.
Tworzyli niezwykłą parę. Zakochani, zachłanni na siebie i 
przygodę, stwarzający wspólny los mimo odległości. Nigdy sobą 
nie znudzeni. Wybrani. Chcieli zestarzeć się razem. Nie udało 
się.
Próbowali znajdować radość w najdrobniejszych przejawach 
codzienności, choroba ich tego nauczyła. Smakowali każdy 
dzień jakby był ostatni. Ten także nadszedł.
Tej książki nie trzeba się bać. To wielkie wyznanie miłości.
Źródło : http://czytam.pl/ - 2016.06.23
Czyta : Elżbieta Kijowska

Dobry kłamca Seatle, Nicholas
Powieść angielska - 
sensacyjna

KM/859 mp3

Roy Courtnay jest człowiekiem, który z intryg i oszustw nie tylko 
uczynił sposób na życie – Roy stał się prawdziwym artystą w 
swoim fachu. Bezbłędny manipulant i hochsztapler, zamiast 
cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem na emeryturze, poluje na 
kolejne ofiary. Okazja sama pcha mu się w ręce – na portalu 
randkowym poznaje zamożną wdowę Betty. Wkrótce się do niej 
wprowadza. Jest przekonany, że i tym razem szybko uda mu się 
przejąć majątek kobiety. Tylko czy Betty na pewno jest tak 
łatwowierna? Czasami okazuje się, że nawet kłamca nie zna 
prawdy… „Dobry kłamca” to trzymająca w napięciu opowieść o 
tym, jak silna potrafi być żądza przetrwania bez względu na 
okoliczności, i o przeszłości, przed która nie da się uciec.
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.06.23
Czyta : Jakub Wieczorek
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Drugie życie Watson, Steven J. Powieść angielska KM/860 mp3

Pasjonująca lektura wprawnie skonstruowana intryga, 
przekonujące postaci i niepokojące przesłanie, które prowadzi 
do naprawdę intrygujących wniosków. Drugie życie to dobitny 
dowód, że Watson nie jest artystą jednego przeboju. 
Independent 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. Kobieta dowiaduje się, że jej siostra zawierała 
znajomości z mężczyznami za pośrednictwem Internetu i 
umawiała się z nimi na intymne spotkania. Wkrótce sama w 
sieci poznaje mężczyznę, który sprawia, że traci nad sobą 
kontrolę. Szukając odpowiedzi na kolejne pytania, stawia na 
szali swoje małżeństwo, rodzinę, a nawet życie.
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.06.23
Czyta : Joanna Jeżewska

Dzidzia Chutnik, Sylwia
Powieść polska - 
psychologiczna

KM/861 mp3

Dzidzia" to książka o pętli historii, o usiłowaniu radzenia sobie z 
życiem. To opowieść o potwornościach współczesności i 
przeszłości, która wcale nie była ładniejsza.
To bajka bardzo nieprzyjemna i tak wzruszająca, że nie można 
się od niej oderwać.
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2016.06.24
Czyta : Magda Karel
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Florystyka Bonda, Katarzyna
Powieść polska-
kryminalna

KM/862 mp3

Hubert Meyer popełnił błąd w profilu i porzucił pracę w policji. 
Stary przyjaciel prosi go o pomoc w przesłuchaniu młodej 
kobiety, w związku z zaginięciem jej 9-letniej córki. Policjanci 
próbują łączyć tę sprawę z bestialskim zabójstwem 11-letniego 
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 odnajduje się na tym samym cmentarzu, gdzie 
pochowano Amadeusza, staje się główną podejrzaną.
Źródło : http://muza.com.pl/ - 2016.06.24
Czyta : Marek Bukowski

Hausfrau
Essbaum, Jill 

Alexander
Powieść 
amerykańska - 
psychologiczna

KM/863 mp3

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.
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2016.06.24
Czyta : Joanna Gajór

Iluzja grzechu Marinina, Aleksandra
Powieść rosyjska - 
kryminalna

KM/864 mp3

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...
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.06.24
Czyta : Roch Siemianowski
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Jak to si ę skończy Barbara, Rybałtowska
Powieść polska – 
obyczajowa  - saga

KM/865 mp3

Powieść 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 4 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?
Źródło : http://www.matras.pl/ - 2016.06.27
Czyta : Barbara Rybałtowska

Kiedy wolno ść 
mówi szeptem Senator, Martyna

Powieść polska - 
obyczajowa

KM/866 mp3

Jane nie jest wyjątkiem. Jak większość ludzi marzy o życiu, w 
którym drogę wskazuje serce, a nie cudze aspiracje. Studiuje 
prawo, pracuje w kancelarii adwokackiej ? wszystko po to, by 
sprostać wymaganiom innych. Jednak wizja poślubienia 
człowieka, którego nie kocha, przelewa czarę goryczy. 
Kierowana głosem serca rzuca pracę, pakuje walizkę i wyjeżdża. 
Nawet nie przypuszcza, że jej decyzja stanie się początkiem 
reakcji łańcuchowej, która wyciągnie na światło dzienne długo 
skrywane tajemnice.
To nie jest książka dla Ciebie, jeśli nie wierzysz w marzenia. Nie 
znajdziesz tu klucza do sukcesu ani przepisu na bogactwo. To 
coś dla ludzi utkanych z marzeń, wiary i nadziei, którzy z jakichś 
powodów ustawili sobie poprzeczkę na wysokości cudzych 
oczekiwań. Nie daję Wam gotowych odpowiedzi. Daję Wam 
iskrę, która być może rozpali w Waszych sercach płomień buntu 
i sprawi, że usłyszycie szept wolności.
Źródło : http://www.dobre-ksiazki.com.pl / - 2016.06.27
Czyta : Monika Dąbrowska - Jarosz
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Noc nad 
Samborzewem

Bancarzewska, 
Wiesława

Powieść polska - 
obyczajowa

KM/867 mp3

Wrzesień 1939. Mąż Anny idzie na wojnę, a w Annopolu pojawia 
się nowy niemiecki „właściciel”. Anna z córeczką znajdują 
schronienie w skromnym mieszkaniu w Samborzewie, 
naprzeciwko stacji kolejowej. Kobieta musi pogodzić pracę z 
prowadzeniem domu i walką o przetrwanie w czasach, kiedy 
każdy kolejny dzień jest niepewny. Na szczęście mieszkańcy 
kamienicy trzymają się razem, a Anna zaprzyjaźnia się z 
Dominikiem, byłym naczelnikiem stacji. Trudne przejścia coraz 
bardziej ich do siebie zbliżają…
Noc nad Samborzewem stanowi kontynuację “Powrotu do 
Nałęczowa” i “Zapisków z Annopola” opisujących losy Anny 
Duszkowskiej. To poruszająca i sugestywna opowieść o wojnie, 
miłości, cierpieniu i tęsknocie.
Źródło : http://krainaksiazek.pl/ - 2016.06.27
Czyta : Joanna Gajór

Nowy car Myers Steven, Lee
Biografia – Putin 
Vladimir

KM/868 mp3

Napisana z wielkim rozmachem, kompletna biografia aktualnego 
prezydenta Rosji, która śledzi jego losy od spowitego tajemnicą, 
pozbawionego wygód dzieciństwa aż do dzisiejszych czasów, 
kiedy jest jednym z najbardziej konsekwentnych i 
nieodgadnionych przywódców we współczesnej historii świata. 
Jej autorem jest były szef moskiewskiej redakcji The New York 
Timesa. W porywającej opowieści o tym, w jaki sposób Putin 
zdobywał kolejne szczeble władzy, by w końcu zostać 
prezydentem Rosji, Steven Lee Myers wspomina jego 
najmłodsze lata przeżyte w skrajnej nędzy w Leningradzie, 
awanse w hierarchii KGB i wreszcie pełnię władzy. 
Towarzyszące jego karierze, znane czytelnikowi wydarzenia, 
takie jak zamach 11 września, wojna w Gruzji w 2008 roku, 
aneksja Krymu w 2014 roku czy też wciąż trwający konflikt na 
Ukrainie, zostały ukazane z zupełnie nowej perspektywy. 
Książka napisana jest przystępnym językiem i poparta bogatym 
materiałem źródłowym, adresowana dla wszystkich tych, których 
interesuje świat, i chcą się dowiedzieć, co nowo odzyskana 
asertywność Rosji może znaczyć dla jego przyszłości.
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.06.27
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Odpowiednie da ć 
rzeczy słowo Różewicz, Tadeusz

Opowiadanie 
polskie - społeczno 
- obyczajowe KM/869 mp3

Opowiadania Tadeusza Różewicza w autorskim wyborze i 
interpretacji Wojciecha Pszoniaka Osobiste, wzruszające 
świadectwo przyjaźni dwóch wielkich artystów.  Na wybór 
składają się zarówno utwory napisane przez Różewicza zaraz po 
1945 roku, których główną oś tematyczną stanowi  
doświadczenie II wojny ś wiatowej, jak i późniejsze  miniatury 
prozatorskie, często satyrycznie obrazujące rzeczywistości 
PRLu.  We wszystkich jednak utworach urzeka czytelnika 
trafność spostrzeżeń i refleksji, poetyckość opisów i wirtuozeria 
formalna, którą  dodatkowo wzbogaca mistrzowska interpretacją 
Wojciecha Pszoniaka. Opowiadania: 1. Grzech 2. Gałąź 3. 
Owoc żywota 4. Nowa szkoła filozoficzna 5. Spowiedź 6. Morze 
7. Przerwany egzamin 8. Próba rekonstrukcji 9. Napiwek 10. Ta 
stara cholera 11. Strachowski kamieniołom 12. Stare młode 
serce 13. Uśmiechy 14. Przygoda w domu pracy twórczej 15. 
Mały reportaż 16. Mucha 17. Prostaczek wśród literatów 18. 
Mrówki i pieniądze 19. Ni pies, ni wydra 20. Spostrzeżenia i 
propozycje 21. Nie wiadomo skąd 22. Człowiek z trąbką 23. 
Karpie 24. Kartka 25. Automat 26. Wymiana spojrzeń 27. Walka z alkoholizmem 28. Odpowiednie da
Źródło : http://www.matras.pl/ - 2016.06.27

Operacja Talos : 
zamach na Hitlera

Wołoszański, 
Bogusław

Powieść polska – 
wojenna

KM/870 mp3

Autor książki prowadzi przez kulisy zamachów na Adolfa Hitlera, 
walki o władzę w Trzeciej Rzeszy oraz niezgłębioną tajemnicę 
powojennych losów fortuny SS.
Informator polskiego wywiadu, esesman ze straży 
najtajniejszego bloku obozu w Dachau, ginie pod kołami 
ciężarówki. Szefowie wywiadu w Warszawie nie mają 
wątpliwości, że byli na tropie czegoś wielkiego, i przypisują 
zbadanie sprawy jednemu ze swoich najlepszych agentów, 
ekscentrycznemu milionerowi Michałowi Sosnowitzowi. Polski 
agent zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę wywiadów, którą z 
jednej strony prowadzi sam Heinrich Himmler, a z drugiej szef 
wywiadu brytyjskiego Stewart Menzies.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.06.28
Czyta : Ziemowit Pędziwiatr
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Ostatni świadkowie 
: utwory solowe 
głos dzieci ęcy

Aleksijewicz, 
Swietłana Reportaż białoruski KM/871 mp3

 W czasie wielkiej wojny ojczyźnianej zginęły miliony radzieckich 
dzieci. Rosyjskich, białoruskich, ukraińskich, żydowskich, 
tatarskich, łotewskich, cygańskich, kozackich, uzbeckich, 
ormiańskich, tadżyckich. Te, które przeżyły, wojny nie 
zapomniały nigdy. Dla nich to wspomnienie pierwszego 
papierosa otrzymanego od Niemca, zapach bzu i czeremchy, 
zabawa w strzelanie, pierwsze grzyby w lesie, kózka, która miała 
dawać mleko i zapewnić rodzinie przetrwanie. Ale też sprawy, 
przed którymi dzieci powinny być chronione - śmierć, cierpienie, 
brak ojca, okrucieństwo i głód.
Swietłana Aleksijewicz po raz kolejny udziela głosu tym, którzy 
go dotąd nie mieli. Tym, którzy przez lata byli tylko częścią 
niemego, anonimowego tłumu, tak zwanej ludności cywilnej, w 
wielkiej historii zawsze mniej ważnej od żołnierzy.
Genialna reporterka udowadnia, że bez ich pamięci ciągle nie 
wiemy, czym jest wojna.
Swietłana Aleksijewicz (ur. 1948) - białoruska pisarka i 
dziennikarka. Pisze o pomijanej i wypieranej historii Rosji: o 
katastrofie w Czarnobylu, radzieckiej interwencji w Afganistanie, 
udziale kobiet w drugiej wojnie światowej, wojennych losach dzieci, codziennym 
Źródło : http://www.literatura.gildia.pl / - 2016.06.28
Czyta : Krystyna Czubówna

Strona 22 z 62



Pielgrzym Hades, Terry
Powieść angielska - 
thriller

KM/872 mp3

"Pielgrzym” to kryptonim człowieka, który oficjalnie nie istnieje. 
Dawniej dowodził tajnym wydziałem wewnętrznym 
amerykańskiego wywiadu. Swe zawodowe doświadczenie 
zawarł w książce. Nie przewidział jednak, że posłuży ona jako 
podręcznik mordercy… Młoda kobieta zamordowana w 
podrzędnym hotelu na Manhattanie. Mężczyzna publicznie ścięty 
w Arabii Saudyjskiej. Oczy skradzione żywemu człowiekowi 
pracującemu w tajnym syryjskim laboratorium badawczym. 
Dymiące ludzkie szczątki na zboczu góry w Hindukuszu. Spisek, 
którego sednem jest przerażająca zbrodnia przeciwko ludzkości. 
Jedna nić, która łączy wszystkie te sprawy. Jeden człowiek, który 
podejmie wyzwanie. Pielgrzym. Dzień Szakala, Homeland, agent 
Bourne –Pielgrzym ma cechy najlepszych thrillerów wszech 
czasów, sprawia, że mimowolnie wstrzymujesz oddech podczas 
lektury. Opowieść naprawdę wywołuje dreszcz: napięcie rośnie 
w miarę rozwoju akcji (…). 
Źródło : http://www.legolas.pl/ - 2016.06.28
Czyta : Jacek Rozenek

Powrót do 
Nałęczowa

Bancarzewska, 
Wiesława

Powieść polska - 
obyczajowa

KM/873 mp3

Anna zawsze czuła się mocno związana z babcią, ciotkami i 
rodzicami. Niestety, wszyscy już odeszli. Pozostały jej jedynie 
stare zdjęcia, wspomnienia i pamiątki po krewnych. Pewnego 
dnia otrzymuje niezwykłą szansę na sentymentalną wyprawę do 
rodzinnego Nałęczowa. Wkrótce się przekona, jak 
niebezpieczne są takie podróże… dla serca. “Powrót do 
Nałęczowa” to barwna opowieść o miłości, sile rodzinnych więzi i 
świecie, który odszedł bezpowrotnie. Autorka sugestywnie kreśli 
obraz dawnego Nałęczowa – jego urokliwych willi, intrygujących 
mieszkańców, malowniczej okolicy. Przede wszystkim jednak 
przypomina o wadze międzyludzkich relacji, tęsknocie za 
ciepłem domowego ogniska, spokojem i prostotą. Kto z nas nie 
chciałby, chociaż na chwilę, przenieść się w czasie. Zobaczyć 
ponownie bliskich, których już nie ma? Dowiedzieć się, jacy byli, 
o czym marzyli… Wrócić do dni, kiedy uczucia nazywały się 
podobnie, ale... smakowały inaczej. 
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.06.28
Czyta : Joanna Gajór
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Powrót na 
Staromiejsk ą Mulczyńska, Anna

Powieść polska - 
obyczajowa

KM/874 mp3

Weronika Peterson po kilku latach spędzonych w Szwecji wraca 
ze złamanym sercem do Polski. W odziedziczonym po dziadku 
dawnym zakładzie zegarmistrzowskim przy ulicy Staromiejskiej 
otwiera sklepik dla miłośniczek rękodzieła - Robótkowo. 
Rozgoryczona nieudanym małżeństwem, nie zamierza pozwolić 
żadnemu mężczyźnie zbliżyć się do siebie aż do ukończenia 
ambitnego projektu - patchworkowej kołdry Dear Jane. Sądzi, że 
dopiero wtedy odzyska spokój i pewność siebie. Los jednak 
szykuje jej niespodziankę.
Przyjaźń, pasja, rozczarowanie, miłość, smutek i szczęście - te 
wszystkie elementy, jak w barwnym patchworku, tworzą 
niezwykle klimatyczną opowieść, od której nie sposób się 
oderwać. 
Źródło : https://www.poczytaj.pl/ - 2016.06.28

Przyjaciółki ze 
Staromiejskiej Mulczyńska, Anna

Powieść polska - 
obyczajowa

KM/875 mp3

Ania Bednarek przywykła do uwagi i podziwu. Scena jest całym 
jej życiem… do czasu. Splot niefortunnych zdarzeń sprawia, że 
jej kariera w kanadyjskim zespole baletowym zostaje 
zrujnowana. Dziewczyna, zagubiona, niepewna własnej 
przyszłości, wraca do rodzinnego miasteczka. Nikogo nie chce 
prosić o pomoc, a pod maską pewności siebie i arogancji 
ukrywa osobisty dramat. Zakrada się do starej willi dawnej 
nauczycielki tańca, gdzie uporczywie ćwiczy, próbując odzyskać 
formę. Czy po roku przerwy uda jej się wrócić do baletu? Ania 
będzie musiała na nowo określić, kto jest jej przyjacielem, a kto 
wrogiem. Jaką rolę odegrają w jej nowym świecie znajomi ze 
Staromiejskiej, dawny narzeczony Edek oraz jego obecna 
wybranka, właścicielka sklepu z rękodziełem, Weronika? I jakie 
plany ma wobec niej równie tajemniczy, co dziwaczny 
mężczyzna, którego dziewczyna nieustannie spotyka? 
Źródło : http://eskahurt.pl/ - 2016.06.30
Czyta : Joanna Gajór
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Sekret Wesaliusza Llobregat, Jordi
Powieść 
hiszpańska - thriller

KM/876 mp3

Barcelona, maj 1888. W przededniu rozpoczęcia Wystawy 
Światowej miastem wstrząsa seria przerażających wydarzeń, 
które stawiają pod znakiem zapytania powodzenie całego 
przedsięwzięcia. Pojawiają się zmasakrowane ciała młodych 
kobiet, a ich rany z mroków zapomnienia wydobywają prastarą 
klątwę ciążącą nad miastem...
Przebywający w Oksfordzie młody naukowiec, Daniel Amat, 
otrzymuje wiadomość o śmierci ojca i zmuszony jest po długiej 
nieobecności wrócić do Barcelony. Po powrocie zostaje 
wciągnięty w poszukiwania bezwzględnego mordercy, a 
jednocześnie musi stawić czoła swojej własnej mrocznej 
przeszłości.
Podążający za sensacją barceloński dziennikarz, Bernat Fleixa, i 
student medycyny, Pau Gilbert, jednoczą siły, aby odnaleźć 
starożytny manuskrypt Andreasa Wesaliusza, 
szesnastowiecznego flamandzkiego uczonego, twórcy 
nowożytnej anatomii. Okazuje się jednak, że manuskryptu 
poszukuje również morderca.
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2016.06.30
Czyta : Filip Kosior

Stan zagro żenia Clancy, Tom

Powieść 
amerykańska –
sensacyjna

KM/877 mp3

Jack Rayan na tropie kolumbijskiej mafii!
Kolumbia, lata osiemdziesiąte XX w. Kartel narkotykowy zabija 
amerykańskich urzędników. Okazuje się, że jeden z 
zamordowanych był przyjacielem prezydenta. Amerykański 
przywódca jest zdeterminowany, aby ukarać morderców. Do 
walki z terrorystami wysyła doborowy oddział komandosów, 
jednak ściśle tajna akcja kończy się klęską, a jej uczestnicy 
zostają pojmani. Jest tylko jeden człowiek zdolny zażegnać 
kryzys. Jack Ryan, obecnie zastępca dyrektora CIA, opracowuje 
ryzykowny plan odbicia uwięzionych i torturowanych 
zakładników. Wraz z garstką sprawdzonych ludzi leci do 
Kolumbii. Tam będzie musiał nie tylko stawić czoła 
Kolumbijczykom, ale też uniknąć zasadzek zastawionych przez 
skorumpowanych amerykańskich polityków.
Źródło : http://www.abcksiegarnia.pl/ - 2016.06.30
Czyta : Janusz Zadura
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Stryje ńska Kuźniak, Angelika
Biografia – 
Stryjeńska Zofia

KM/878 mp3

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? Jakie złudzenia straciła? Jak wyglądał jej związek z 
wybitnym architektem Karolem Stryjeńskim? Gdzie piła wódkę i 
jakie wznosiła toasty? Jak na jej decyzje wpływało 
macierzyństwo? 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.
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.06.30
Czyta : Dorota Segda

Śmier ć słowika Kaaberbøl, Lene
Powieśc duńska - 
kryminalna

KM/879 mp3

Zagadka sięgająca czasów Wielkiego Głodu w stalinowskiej 
Ukrainie. Wydarzenia, które wstrząsnęły życiem pewnej wioski.
Ucieczka Nataszy Doroszenko w drodze na przesłuchanie w 
Komendzie Głównej w Kopenhadze daje początek serii 
brutalnych wydarzeń. Jej dawny narzeczony zostaje znaleziony 
martwy, znika ukraiński funkcjonariusz policji, a ktoś próbuje 
porwać ośmioletnią córkę Nataszy…
Policja podejrzewa Nataszę o dokonanie zabójstwa, lecz Nina 
Borg, pielęgniarka z ośrodka, w którym ta mieszka, nie wierzy, 
aby okrutnej zbrodni mogła dokonać młoda matka z Ukrainy. 
Wkrótce ma się jednak przekonać, jak mało w rzeczywistości 
wie o kobiecie, której od kilku lat stara się pomóc…
Prawa do publikacji serii sprzedano do dwunastu krajów, w tym 
Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Francji.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.06.30
Czyta : Konrad Makowski
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Testament Odessy
Wołoszański,  

Bogusław
Powieść polska - 
wojenna

KM/880 mp3

Heinrich Himmler pozostawił po sobie testament, który stał się 
podstawą działania wielkiej organizacji esesmanów ODESSA. 
Dysponując gigantycznym majątkiem, grabionym w Europie 
przez wojenne lata, członkowie ODESSY przeniknęli do struktur 
państwowych, tajnych służb i instytucji finansowych 
najważniejszych państw świata. Stawali się coraz bliżsi 
zwycięstwa w nowej wojnie, którą miały wygrać nie dywizje 
pancerne i armie lotnicze, lecz finanse. Skarb Świątyni 
Jerozolimskiej ponownie miał odegrać decydującą rolę.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.07.01
Czyta : Ziemowit Pędziwiatr

Aktywista Grisham, John
Powieść 
amerykańska

KM/881 mp3

Mając prawo po swojej stronie, Theo Boone zawsze wychodził 
obronną ręką z prawniczych kłopotów, zapewniając 
jednocześnie triumf sprawiedliwości. Ale co robić, gdy prawo 
ewidentnie wspiera brudne interesy – kontrowersyjną, budzącą 
wielkie emocje budowę czteropasmowej obwodnicy miasta, 
która negatywnie odbije się na leżących w jej pobliżu budynkach, 
szkołach i obiektach użyteczności publicznej? W tej sytuacji 
sądy nie mają nic do powiedzenia: ostateczna decyzja 
budowlana leży wyłącznie w rękach wpływowych urzędników. Za 
obwodnicą są firmy budowlane i transportowe, wpłacające duże 
kwoty na fundusze wyborcze miejscowych polityków. Do jej 
zwolenników należy też ojciec Theodore'a, działający w imieniu 
bogatego dewelopera, planującego zakup 80 hektarów ziemi w 
pobliżu autostrady. Theo musi znaleźć sposób, aby ocalić przed 
wywłaszczeniem farmę należącą do ojca szkolnego kolegi. I to 
sposób zgodny z prawem. Zadanie wydaje się beznadziejne do 
momentu, gdy Boone natrafia na dokumenty stanowiące niezbity 
dowód, iż chodzi o przekręt na miliony dolarów...
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.07.01
Czyta : Marcin Kwaśny
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Poleca Aleksandra 
Tyl

Tyl, Aleksandra
Powieść polska - 
obyczajowa

KM/882 mp3

Miłość wyczytana z nut
"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.
28- letnia Eliza pracuje jako świetliczanka, prowadząc spokojne, 
ustabilizowane życie. Nagle na jej drodze pojawia się dwóch 
mężczyzn: romantyczny skrzypek Bruno i pragmatyczny lekarz 
Adam. Jaką decyzje podejmie Eliza i czy wybór będzie 
słuszny?.....
Aleja bzów
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. Zaangażowana w 
pomoc nowej koleżance, pochłonięta pracą, nie zauważa, że i do niej powoli zaczyna u
Szczęście pachnie bzem
Izabela Wieniawska, dziennikarka pisma o kulturze, ma wszystko, co sobie wymarzyła: dobr
?Szczęście pachnie bzem? to poruszająca opowieść o zaufaniu, miło
Czytelnicy spotkali się z bohaterami książki w powieści ?Aleja Bzów?.
Źródło : http://selkar.pl/ - 2016.07.01

Tylko martwi nie 
kłami ą Bonda, Katarzyna

Powieść polska - 
kryminalna

KM/883 mp3

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.
Źródło : http://muza.com.pl/ - 2016.07.01
Czyta : Marek Bukowski
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Świat równoległy Michniewicz, Tomek
Literatura 
podróżnicza 

KM/884 mp3

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 przes- tępców, 
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. Wszystkie o ludziach i miejscach, które 
wydaje nam się, że znamy.
Wydaje nam się.
Źródło : http://www.abcksiegarnia.pl/ - 2016.07.04
Czyta : Krzysztof Gosztyła
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W ogrodzie bestii Larson, Erik
Historia Niemiec - 
nazizm

KM/885 mp3

Rok 1933. Serce hitlerowskiego Berlina.
Wielki, epicki spektakl życia i śmierci widziany oczyma 
amerykańskiej rodziny dyplomatów. Amerykański ambasador 
William E. Dodd przyjeżdża do Niemiec z żoną, synem oraz 
pełną temperamentu córką Marthą. Początkowo Martha jest 
urzeczona licznymi przyjęciami i towarzyszącą im pompą, 
oczarowana przez przystojnych młodych mężczyzn, obywateli III 
Rzeszy, z ich zaraźliwym entuzjazmem dla uczynienia z Niemiec 
światowej potęgi. W miarę jak prześladowania Żydów 
przybierają na sile, a główni bohaterowie książki stają się ich 
naocznymi świadkami, ambasador Dodd zaczyna alarmować 
amerykański Departament Stanu. Ten jednak pozostaje 
obojętny W czasach gęstniejącego mroku, Doddowie przeżyją 
dni pełne ekscytacji, intryg i romansów aby ostatecznie z 
przerażeniem ujrzeć kulminację przemocy i morderstw, 
demaskujących prawdziwy charakter Hitlera i jego 
bezwzględnych dążeń. Opierając się na listach i pamiętnikach z 
tamtego okresu, Larson mistrz prawdziwych historii, które czyta 

Wspaniałe życie Ziębiński, Robert
Powieść polska - 
obyczajowa

KM/886 mp3

Gdy Paweł, pracoholik i alkoholik, traci pracę w wydaw- nictwie i 
rzuca go dziewczyna, decyduje się na terapię. Próbując 
poskładać swój świat, pisze też powieść. Jej bohaterem jest 
zabójca, który dostał zlecenie na siedem osób. Nie wie, kim są, 
ale przeczuwa, że wciągnięto go w niezłą aferę.
Czarny humor i dosadny język Wspaniałego życia spodo- bają 
się nie tylko miłośnikom Jerofiejewa i Pilcha.
http://krainaksiazek.pl / - 2016.07.04
Czyta :Tomasz Sobczak
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Zapiski z Annopola
Bancarzewska, 

Wiesława
Powieść polska - 
obyczajowa

KM/887 mp3

Anna stara się nie myśleć o współczesnym świecie, który 
opuściła na dobre. Jej życie jest teraz w Annopolu w latach 
trzydziestych, u boku ukochanego męża i córeczki Walentynki. 
Zajmuje się domem, odwiedza przyjaciół, zaczyna robić karierę 
jako autorka książek dla dzieci. Niespodziewanie dostaje 
niezwykłą szansę od losu, szansę na odzyskanie rodziny. Już 
niedługo spotka tatę, ciocię Marysię i babcię Duszkowską. 
Jedno jednak nie daje jej spokoju – zbliżająca się wojna…
Zapiski z Annopola to porywająca kontynuacja losów Anny 
Duszkowskiej opisanych przez Wiesławę Bancarzewską w 
Powrocie do Nałęczowa. Autorka snuje barwną historię o miłości 
i sile rodzinnych więzi. Sugestywnie kreśli obrazy miast i 
miasteczek przedwojennej Polski. Przede wszystkim jednak 
przypomina o wadze międzyludzkich relacji, tęsknocie za 
ciepłem domowego ogniska, spokojem i prostotą.
Kto z nas nie chciałby, chociaż na chwilę, przenieść się w 
czasie. Zobaczyć ponownie bliskich, których już nie ma? 
Dowiedzieć się, jacy byli, o czym marzyli… Wrócić do dni, kiedy 
uczucia nazywały się podobnie, ale... smakowały inaczej. Taką podró
Justyna Sieńczyłło o Powrocie do Nałęczowa. 
Źródło : http://krainaksiazek.pl/ - 2016.07.05
Czyta : Joanna Gajór
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Zarobi ć milion id ąc 
pod pr ąd Bączek, Jakub

Poradnik - 
zarządzanie

KM/888 mp3

Na powstanie tej książki czekało w Polsce wielu ludzi. W 
niezwykle, jak na literaturę tego typu, bezpośredni sposób, 
Jakub B. Bączek pisze o budowaniu firmy od zera, bez 
mentorów i dofinansowań, w polskich warunkach. Szczodrze 
dzieli się przykładami ze swoich biznesów i inwestycji. Z dużym 
poczuciem humoru odnosi się do tradycyjnych sposobów 
myślenia o biznesie czy rozwoju i bezlitośnie udowadnia, że te 
sposoby myślenia są już nieskuteczne. Historia 
trzydziestoparolatka, który nie musi już pracować, dzięki 
zbudowaniu stabilnych przychodów pasywnych z wielu źródeł. A 
dodatkowo, wiele z tych źródeł jest tak opisanych, że można z 
nich skorzystać od zaraz...
W książce między innymi:
 6 inspiracji do stworzenia produktu za milion złotych
 3 konkretne techniki aby stać się ekspertem w swojej branży
 Skuteczny marketing za zero złotych (5 praktycznych 
pomysłów)
 Usamodzielnienie firmy w 5-ciu krokach
 O wolności finansowej 50 na 50 (po raz pierwszy na świecie)

Za cudze grzechy Cygler, Hanna
Powieść polska - 
obyczajowa

KM/889 mp3

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?
Źródło : http://www.empik.com/ - 2016.07.06
Czyta : Piotr Grabowski
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Zimny wiatr Indriâason, Arnaldur
Powieść islandzka - 
kryminalna

KM/890 mp3

Reykjavik. W mroźny styczniowy dzień policja zostaje wezwana 
na jedno z miejskich osiedli – w ogrodzie znaleziono ciało 
młodego, ciemnoskórego chłopca, zamarzniętego w kałuży 
własnej krwi. Ślady ciosów zadanych nożem wykluczają 
jakiekolwiek przypuszczenia, że mógł być to tragiczny wypadek. 
Ledwie Erlendur i jego drużyna rozpoczynają śledztwo, okazuje 
się, że zaginął przyrodni brat ofiary – Azjata. Pojawia się pytanie: 
czy jest zamieszany w śmierć chłopaka czy po prostu obawia się 
o własne życie?
Dochodzenie ujawnia trudne do opanowania napięcia skrywane 
przez pozornie otwarte, liberalne i wielokulturowe społeczeństwo 
Islandii. Morderca chłopaka zmusza Erlendura do zmierzenia się 
z demonami własnej przeszłości. Fakty, wyłaniające się ze 
śnieżnej ciemności, okażą się o wiele bardziej paraliżujące niż 
arktyczny chłód. 
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2016.07.06
Czyta : Andrzej Ferenc

Złudzenie Link, Charlotte
Powieść niemiecka 
– thriller 

KM/891 mp3

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 nie tylko kolejne rewelacje, zaprzeczające 
obrazowi męża, jaki miała do tej pory, musi się także pogodzić 
ze świadomością, że Peter wcale nie był takim człowiekiem, za 
jakiego go uważano... A także zmierzyć się z tym, że odkrycie 
prawdy wiąże się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2016.07.06
Czyta : Joanna Jeżewska
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Żniwa zła Rowling, J.K.
Powieść angielska - 
kryminalna

KM/892 mp3

Gdy morderca wie niepokojąco dużo....
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. Szef dziewczyny, prywatny 
detektyw Cormoran Strike, jest równie zaskoczony, choć nieco 
mniej przerażony. Przychodzą mu na myśl tylko cztery osoby, 
które mogłyby być zdolne do takiej brutalności. Detektyw sądzi, 
że policja podąża fałszywym tropem. Rozpoczyna śledztwo na 
własną rękę.
Robert Galbrath to pseudonim J. K. Rowling
Źródło : http://www.gandalf.com.pl/ - 2016.07.06
Czyta : Maciej Stuhr

Szczęście pachnie 
bzem Tyl, Aleksandra

Powieść polska - 
obyczajowa

KM/893 mp3

Izabela 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? „Szczęście pachnie 
bzem” to poruszająca opowieść o zaufaniu, miłości i przyjaźni, 
która bywa narażona na próby, a także o szczęściu zaklętym w 
zapachach i miejscach…
Źródło : http://www.audiobook.pl/ - 2016.07.28
Czyta : Joanna Lissner

Miłość wyczytana z 
nut Tyl, Aleksandra

Powieść polska - 
obyczajowa

KM/894 mp3

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.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2016.07.28
Czyta : Joanna Lissner
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Ania z Zielonego 
Wzgórza

Montgomery Lucy, 
Maud

Powieść angielska - 
obyczajowa

KM/895 mp3

Audiobook „Ania z Zielonego Wzgórza” to adaptacja jednej z 
najpiękniejszych i najbardziej lubianych przez czytelników na 
całym świecie powieści Lucy Maud Montgomery. Choć 
kanadyjska autorka stworzyła postać ten niezwykłej rudej 
dziewczynki już ponad sto lat temu, Ania Shirley nadal nie ma 
sobie równych. Opowieść o sierotce, która trafia na Zielone 
Wzgórze była wielokrotnie adaptowana na potrzeby filmu, teatru 
i innych wydawniczych przedsięwzięć. Jednak tekst najlepiej 
przemawia do odbiorców w tradycyjnej formie. Anna 
Dereszowska zinterpretowała go po mistrzowsku, wspaniale 
wcielając się w poszczególne postaci, zwłaszcza we wrażliwą, 
czasami nieco egzaltowaną Anię.
Źródło : http://audioteka.com/ - 2016.10.26
Czyta : Jolanta Freszyńska

Chłopi
Reymont  Władysław, 

Stanisław

Powieść polska – 
społeczno-
obyczajowa

KM/896 mp3

 Akcja powieści rozgrywa się pod koniec XIX wieku. We wsi 
Lipce trwają jesienne prace polowe. Nikt nie spodziewa się 
mających wkrótce nadejść wypadków, które zaciążą na całej 
wiejskiej społeczności. Maciej Boryna, zaniepokojony losem 
swego gospodarstwa, podejmuje decyzję o małżeństwie. 
Jeszcze nie wie, że nadchodzi najbardziej nieszczęśliwy okres w 
jego życiu...
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2016.10.26
Czyta : Szymon Sędrowski

Każę aktorom 
powtórzy ć 

Kwaśniewski, 
Kazimierz

Powieść polska - 
kryminalna

KM/897 mp3

Doskonały kryminał spod pióra Kazimierza Kwaśniewskiego. 
Kolejna sprawa, nad którą pracuje znany już czytelnikom, 
komisarz Ziętek z komendy głównej Milicji Obywatelskiej.
Tym razem stara się on rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci 
profesora Rudzińskiego. Czy faktycznie było to samobójstwo, 
czy może jednak morderstwo? A jeśli to drugie, kto z trojga 
podejrzanych jest winny...
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.10.26
Czyta : Roch Siemianowski
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Lista Kerstena Wołkońskij, Jurij Historia Niemiec KM/898 mp3

Zagadkowa postać III Rzeszy. Niemiec urodzony w Estonii, a 
mieszkający od 1918 roku w Finlandii. Niezwykle uzdolniony 
masażysta - uczeń tybetańskiego mistrza, doktora Ko. Jedyny 
człowiek, który był zdolny przynieść Himmlerowi ulgę w jego 
dolegliwościach.
Miał ogromny wpływ na decyzje szefa SS i wykorzystał to, aby 
uratować wiele osób. Doprowadził nawet do spotkania Himmlera 
i przedstawiciela światowego Kongresu Żydów w 1945 roku - 
dzięki czemu rozkaz likwidacji wszystkich więźniów obozów 
koncentracyjnych nigdy nie został wydany.
Kulisy działalności Kerstena nie są w pełni znane do dziś. 
Źródło : http://gdzie-taniej.pl/ - 2016.10.26
Czyta : Ksawery Jasieński

Meneliki, limeryki, 
epitafia, sponsoruje  

ruska mafia

Daukszewicz,  
Krzysztof Satyra polska KM/899 mp3

Meneliki to zbiór historyjek o znawcach wszystkich alkoholi 
świata. Prezentowane przez autora będą niewątpliwie atrakcyjną 
pozycją dla wszystkich odbiorców, także dla tych, którzy z 
twórczością Krzysztofa Daukszewicza stykają się po raz 
pierwszy i jeszcze nie mogą jej cytować na wyrywki z pamięci. 
Teksty gromadzone przez lata, niepozbawione soczystych 
wyrażeń i aktualnych odniesień społecznych, warte są nie tylko 
pogodnego, szczerego uśmiechu, ale także chwili refleksji. Czyż 
zachowanie i spostrzeżenia ludzi, którzy nigdy nie trzeźwieją, nie 
obnażają czasem w bezlitosny sposób także naszych wad i 
przyzwyczajeń, do których nawet przed sobą nie chcemy się 
przyznać?
Audioksiążka zawiera także szereg innych małych form 
literackich zebranych w seriach Limeryki i Epitafia . Oprawę 
muzyczną stanowią utwory, których autorem i wykonawcą jest 
Krzysztof Daukszewicz.
Źródło : http://krakinform.com.pl/ - 2016.10.26
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Niespodziewany 
gość

Christie, Agatha
Powieść angielska 
– kryminalna

KM/900 mp3

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?
Źródło : http://aleksiazka.pl/ - 2016.10.26
Czyta : Marcin Hycner

Pierwszy śnieg Nesbø, Jo
Powieść norweska 
– kryminalna 

KM/901 mp3

Jest listopad, w Oslo właśnie spadł pierwszy śnieg. Birte Becker 
po powrocie z pracy do domu chwali syna i męża za ulepienie 
bałwana w ogrodzie. Nie jest on jednak ich dziełem. Stają przy 
oknie - i widzą, że bałwan jest skierowany twarzą w stronę 
domu. Patrzy wprost na nich.
W tym samym czasie komisarz Harry Hole otrzymuje 
anonimowy list podpisany "Bałwan". Zaczyna dostrzegać 
wspólne cechy dawnych, niewyjaśnionych spraw. Okazuje się, 
że wraz z pierwszymi oznakami zimy do gazet trafia informacja o 
nowym morderstwie. Ofiara jest zawsze zamężną kobietą, a 
jednocześnie w pobliżu miejsca zbrodni pojawia się bałwan. 
Wszystko wskazuje na to, że po Oslo i okolicach znów krąży 
seryjny zabójca.
Źródło : http://krainaksiazek.pl/ - 2016.10.27
Czyta : Mariusz Bonaszewski
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Samotna Gardner, Lisa

Powieść 
amerykańska – 
thriller 
psychologiczny

KM/902 mp3

Snajper policji stanowej Massachusetts Bobby Dodge obserwuje 
przez lunetę tragiczne wydarzenia w pobliskim domu. Uzbrojony 
mężczyzna zabarykadował się w nim z żoną i dzieckiem. Mierzy 
do nich z broni, powoli zaciskają palec na spuście. Bobby ma 
tylko ułamek sekundy na decyzję, której może żałować do końca 
życia. Dla kobiety, próbującej chronić dziecko przed ogarniętym 
szałem mężem, to nie pierwszy koszmar. Piękna, niedostępna i 
niebezpiecznie seksowna Catherine Gagnon ma za sobą 
bolesne wspomnienia. Dwadzieścia pięć lat wcześniej została 
porwana i uwięziona przez szaleńca, który uczynił z niej swoją 
seks niewolnicę. Czy znajdzie w sobie siłę i odwagę, by obronić 
własne dziecko? Mroczny, niepokojący thriller, który przyprawia 
o solidne dreszcze. 
Źródło : http://www.ksiazki-medyczne.eu/ - 2016.10.27
Czyta : Marta Grzywacz

Potęga pewno ści 
siebie

Tracy, Brian
Samorealizacja - 
poradnik

KM/903 mp3

Dlaczego niektórzy ludzie odnoszą większy sukces niż inni?
Ponieważ są pewni siebie!
- Jaki jeden wielki cel wyznaczyłbyś sobie, jeślibyś wiedział, że 
nie może ci się nie udać?
- Jakie wspaniałe rzeczy chciałbyś zrobić ze swoim życiem, 
gdybyś miał zagwarantowany sukces we wszystkich swoich 
staraniach?
Poziom pewności siebie determinuje rozmiar celów, jakie sobie 
wyznaczasz, to, z jaką energią i determinacją koncentrujesz się 
na ich osiąganiu, oraz jak bardzo będziesz wytrwały w 
pokonywaniu przeszkód. Z tej wartościowej, praktycznej książki, 
opartej na pracy z ponad 5 milionami menedżerów, 
przedsiębiorców, handlowców i ambitnych ludzi z ponad 
sześćdziesięciu krajów, dowiesz się, jak rozwinąć w sobie 
niewzruszoną pewność siebie w każdym obszarze życia.
Potęga pewności siebie wyjaśnia, jak można poprawić swoją.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.10.27
Czyta : Robert Michalak
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Trans-Atlantyk Gombrowicz, Witold
Powieść polska - 
groteskowa

KM/904 mp3

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. 
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2016.10.27
Czyta : Tomasz Czajka

Śmier ć i Kowalski
Kwaśniewski, 

Kazimierz
Powieść polska - 
kryminalna

KM/905 mp3

Kryminał milicyjny Macieja Słomczyńskiego. Młody taksówkarz 
ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Jest to już czwarty taki 
przypadek w tym samym rejonie. Na dodatek każda z ofiar po 
raz ostatni była widziana w okolicach dworca w Gdyni. 
Kryminalna zagadka łączy się tu z egzystencjalnymi 
rozważaniami na temat roli przypadku i przeznaczenia w życiu 
człowieka. Na podstawie książki powstał film Ostatni kurs w 
reżyserii Jana Batorego z Barbarą Rylską, Stanisławem 
Mikulskim i Emilem Karewiczem w rolach głównych.
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2016.10.27
Czyta : Sławomir Holland

Blondynka nad
Gangesem Pawlikowska, Beata

Literatura 
podróżnicza
- Indie

KM/906 mp3

Indie. Magiczne Varanasi nad Gangesem.
Kurs medytacji, gdzie zostałam uwięziona.
Trzymetrowe mury z drutem kolczastym. Bez paszportu, bez 
pieniędzy, bez telefonu, bez możliwości skontaktowania się ze 
światem. Nocami za murem wyły głodne szakale.
Samotna wyprawa przez północno-wschodnie Indie.
Historia całkiem kryminalna, która zdarzyła się naprawdę.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.12.05
Czyta : Beata Pawlikowska 
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Chcę żyć Piróg, Michał 
Biografia - Piróg 
Michał 

KM/907 mp3

Kiedy był dzieckiem lekarze przepowiadali, że nie będzie chodził. 
Jednak dzięki swej determinacji został uznanym tancerzem i 
choreografem. Za najważniejsze uznaje zasady:
być wiernym sobie
nie przestawać walczyć o swoje marzenia
Michał Piróg po raz pierwszy tak szczerze opowiada o trudnej 
drodze do spełnienia marzeń, okrywaniu korzeni, odważnym 
coming-oucie oraz o tym, dlaczego nie wierzy w słowo "nigdy".
W książce, Michał opisuje wszystkie przeszkody, które musiał 
pokonać, aby dotrzeć tam, gdzie zawsze pragnął. Przedstawia 
kluczowe momenty swojego życia, punkty zwrotne, w których 
odkrył swą prawdziwą tożsamość. 
Bezkompromisowość oraz absolutna uczciwość autora 
sprawiają, że książka na długo pozostaje w pamięci. Jest to 
historia jednostki o silnym charakterze i ogromnej wrażliwości, 
jej walki z systemem i drodze do odnajdywania w sobie 
równowagi.
Źródło : http://muza.com.pl/ - 2016.12.12
Czyta : Michał Piróg

Cień ponurego 
Wschodu

Ossendowski Antoni,
Ferdynand

Historia – 
przestępstwa w     
Rosji

KM/908 mp3

O niezmierzonej Rosji i wielkim rosyjskim narodzie powiedziano i 
napisano już bardzo wiele. Zbiór felietonów Ossendowskiego 
jest wyjątkowy. Obnaża „rosyjską duszę zbiorową” i ujawnia, jak 
dalece gusła, zabobony i mistyka wpływają na działania i decyzje 
tej jednej z największych grup etnicznych na świecie. Autor 
uchwycił Rosję w ciekawym momencie – przed rewolucją 
bolszewicką, kiedy to sekty i grupy religijne przybrały na sile. 
Barwnym stylem opowiedziano o burłakach, jamszczyźnie czy 
Griszce Rasputinie. 
Źródło : http://bonito.pl / - 2016.12.05
Czyta : Marcin Popczyński 
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Czasy secondhand
Aleksijewicz, 

Swietłana Reportaż białoruski KM/909 mp3

Nie sposób go z nikim pomylić, choć jest podobny i zarazem 
niepodobny do reszty ludzkości. Ma własny słownik i doskonale 
wie, co jest dobre, a co złe. Paszport radziecki przechowuje jako 
najcenniejszy skarb. 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. Swietłana Aleksijewicz po 
raz kolejny oddaje hołd zwykłemu człowiekowi, którego losy 
przeplatają się z Historią.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.12.05
Czyta : Krystyna Czubówna

Czego si ę nie robi 
dla mężczyzny Legardinier, Gelles

Powieść francuska - 
obyczajowa

KM/910 mp3

Zabawna, wzruszająca i pełna optymizmu powieść, która 
zdobyła już serca francuskich czytelniczek, a teraz szturmem 
podbija kolejne światowe rynki. Julie popełniła w życiu niejedno 
głupstwo. Godzinami można by opowiadać o tym, jak to 
wkładała sweter, zbiegając pędem po schodach, albo jak 
naprawiała wtyczkę elektryczną, trzymając kable w ustach, albo 
jeszcze, jak obudziła się w niej obsesja na punkcie nowego 
sąsiada, wskutek czego jej dłoń zaklinowała się w skrzynce na 
listy... To wszystko jednak jest niczym w porównaniu z 
absurdalnymi pomysłami, które zacznie realizować, chcąc za 
wszelką cenę zbliżyć się do tajemniczego mężczyzny. Bez 
wahania rzuci pracę i zmieni tryb życia, wprawiając w zdumienie 
najbliższych. Julie będzie miała jednak przed oczyma tylko jeden 
cel.... Tylko dla kogo tak naprawdę zdecydowała się popełnić 
największe głupstwo swojego życia? I ile ją to będzie 
kosztować? ,,Nie sposób się oprzeć urokowi i ekstrawagancji 
bohaterki, która wydaje się literacką wersją słynnej filmowej 
Amelii". Aujourd'hui en France .
Źródło : http://www.nieprzeczytane.pl/ - 2016.12.05
Czyta : Małgorzata Lewińska

Strona 41 z 62



Dlaczego dzieci 
kłami ą

Ekman, Paul
Psychologia 
dziecka

KM/911 mp3

Trudno w to uwierzyć, a jednak Paul Ekman, światowej sławy 
ekspert w dziedzinie wykrywania kłamstwa, przypadkiem 
dowiedział się… że został okłamany przez swojego 
trzynastoletniego wówczas syna, Toma. Wiadomość ta była 
szokująca zarówno dla Ekmana-ojca, jak i dla Ekmana-
naukowca. Postanowił więc 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 .
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.12.05
Czyta : Marcin Styczeń 

Dom pod Lutni ą Orłoś, Kazimierz
Powieść polska 
społeczno-
obyczajowa

KM/912 mp3

Jest to powieść o niespodziewanym niezwykłym dla obojga 
spotkaniu starego mężczyzny z młodą kobietą. O tym, jak ich 
życie zmienia się, jak za dotknięciem czułej ręki. Czy była to tak 
zwana wielka miłość Nie wiem. Nie wiem nawet, czy możliwe 
jest jeszcze wiarygodne opisanie wielkiej miłości dziś w XX 
wieku
Kazimierz Orłoś
To najlepsza powieść Kazimierza Orłosia!
A jej niezwykłość polega na tym, że mówi ona o doświadczeniu 
szczęścia w nieszczęśliwych czasach
Źródło : http://czytam.pl / - 2016.12.06
Czyta : Adam ferency
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Dworek pod Lipami Szepielak Anna, J. 
Powieść polska - 
obyczajowa

KM/913 mp3

Gabriela, autorka bestsellerów, ma dość łzawych czytadeł. Chce 
napisać wreszcie coś ambitnego. Niestety, wydawca nie 
podziela jej entuzjazmu. Na dodatek kobieta niezbyt dobrze 
czuje się w domu niedawno poślubionego męża. Wszystko ma 
tam stałe miejsce i tylko dla niej nie przewidziano go zbyt wiele.
Kiedy więc nadarza się okazja wyjazdu na wieś, Gabriela 
ochoczo z niej korzysta. Zajmując się zwierzętami i domem 
przyjaciółki, ma wiele czasu na myślenie. A także pisanie 
wymarzonej książki...
To książka o kobietach, ich marzeniach i pewnej rękawiczce. 
Autorka przypomina nam starą prawdę, że pragnienia, tęsknoty i 
problemy kobiet są takie same, niezależnie od epoki, w jakiej 
przyszło im żyć. Współczesna Gabriela i dziewiętnastowieczna 
Celina znalazły się na rozdrożu, ale tak samo poszukują 
szczęścia, miłości, urody życia.
Źródło : https://www.poczytaj.pl/ - 2016.12.06
Czyta : Joanna Gajór

Jak by ć ogierem do 
końca życia Bakuła, Hanna

Psychologia 
mężczyzn - 
poradnik

KM/914 mp3

Historyjki o facetach i ich typach. To zabawna klasyfikacja 
męskich ogierów z całego świata i Polski wraz z drobiazgowym 
wyjaśnieniem ich wad charakteru. To także swoisty… poradnik 
astrologiczny, czyli podział według znaków zodiaku.
"Wydaje mi się, że ta książka jest potrzebna laskom w różnym 
wieku jako segregator emocji. Wiem, że każdy ma swój rozum i 
musi się poparzyć, tylko czy na pewno? Ja jestem poparzona, 
ale minimalnie, w miejscach niewidocznych. I sama ponoszę za 
to winę. Ale to dawne ślady. Moje bezkresne doświadczenie 
życiowe leży odłogiem, dlatego udostępniam je w poradnikach, 
żeby popasły się na nim skołowane koleżanki. Jestem 
doświadczoną hodowczynią ogierów, acz jakiekolwiek 
podobieństwo do moich męskich przyjaciół jest przypadkowe. 
Uważam, że wyglądają młodo i pesel się ich nie ima, więc piszę 
z wyobraźni".
Hanna Bakuła 
Źródło : http://www.taniaksiazka.pl/ - 2016.12.06
Czyta : Beata Rybotycka
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Jak przesta ć się 
martwi ć i zacząć żyć Carnegie, Dale

Samorealizacja - 
poradnik

KM/915 mp3

Dzięki tej książce miliony ludzi pozbyło się kłopotów, które 
zatruwały im życie. Niektórzy z nich dzielą się swymi 
doświadczeniami z czytelnikiem. Ta publikacja jest panaceum 
na obawy i lęki, udowadnia, że życie człowieka nie musi być 
pełne niepokoju i napięć, pozbawiających szczęścia i 
odbierających siły.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.12.06
Czyta : Paweł Kleszcz

Kilka sekund od 
śmierci Coben, Harlan

Powieść 
amerykańska – 
thriller kryminalny

KM/916 mp3

Księga II trylogii Cobena, której bohaterem jest Mickey Bolitar, 
bratanek doskonale znanego czytelnikom Myrona Bolitara, 
poszukujący prawdy o okolicznościach śmierci swojego ojca 
Brada. Akcja książki toczy się bezpośrednio po wydarzeniach 
opisanych we wcześniejszej powieści Schronienie.
Mieszkający teraz z Myronem chłopak powoli odnajduje swoje 
miejsce w nowej szkole, ale wciąż wpada w nowe kłopoty. 
Zaledwie kilka dni po wydarzeniach opisanych w pierwszej 
książce zostaje zamieszany w podpalenie i morderstwo, ponadto 
wciąż szuka śladów Rzeźnika z Łodzi i tajemniczej organizacji, 
jaką jest Schronienie Abeona, a także usiłuje odkryć prawdę o 
śmierci swojego ojca.
Źródło : http://www.swiatksiazki.pl/ - 2016.12.06
Czyta : Marcin Kwaśny
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Klara
Wojdowicz, 
Agnieszka

Powieść polska - 
obyczajowa

KM/917 mp3

Niepokorne to trylogia opowiadająca o wyjątkowych kobietach, 
których zawiłe losy splatają się w scenerii młodopolskiego 
Krakowa. Eliza, Klara i Judyta spełniają swoje marzenia kosztem 
trudnych kompromisów, płacąc wysoką cenę za szczęście.
Kiedy latem 1896 roku Eliza Pohorecka i Judyta Schraiber 
spędzają wakacje w podwarszawskim pensjonacie, Klara 
Stojnowska, córka profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
angażuje się w pierwszy na ziemiach polskich bunt robotnic w 
fabryce cygar. Jako początkująca reporterka i sufrażystka 
walcząca o prawa wyborcze dla kobiet, buntuje się przeciw 
ciasnocie poglądów krakowskich filistrów oraz konserwatyzmowi 
ojca. Jednak radykalizm i upór dziewczyny sprawią, że będzie 
zmuszona wybierać między lojalnością wobec rodziny, miłością 
do mężczyzny a wiernością przekonaniom. Tymczasem Judyta, 
mimo przeciwności losu, realizuje swoje plany. Maluje i 
projektuje tkaniny, a choć w głębi duszy jest rozczarowana z 
trudem wywalczoną samodzielnością i kolejnym 
nieodwzajemnionym uczuciem, patrzy z nadzieją w przyszłość. 
Zwłaszcza że przed nią daleka i pełna artystycznych wrażeń podróż
Źródło : http://bonito.pl / - 2016.12.06
Czyta : Monika Dąbrowska – Jarosz
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Krąg Eggers, Dave
Powieść 
amerykańska – 
psychologiczna 

KM/918 mp3

Gdy Mae Holland zostaje zatrudniona w najpotężniejszej na 
świecie firmie internetowej, Circle, czuje, że otrzymała życiową 
szansę. Kobieta jest zafascynowana nowoczesnością i 
rozmachem, z jakim działa firma, otwartymi przestrzeniami 
biurowymi, przytulnymi sypialniami dla pracowników 
spędzających noce w pracy, licznymi atrakcjami, całonocnymi 
imprezami, zajęciami sportowymi, nawet akwarium z 
egzotycznymi rybami. Mae 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.
Lektura futurystycznej powieści Davea Eggersa Krąg wciąga do 
tego stopnia, że zupełnie zapomnisz o facebooku. A po 
przeczytaniu ostatnich stron zastanowisz się dwa razy, zanim 
znowu zalogujesz się w sieci.
Źródło : http://www.nieprzeczytane.pl / - 2016.12.06

Krew elfów Sapkowski, Andrzej
Powieść polska – 
fantasy 

KM/919 mp3

Uważajcie na siebie...
Nadchodzą złe czasy! Nadchodzi Czas Miecza i Topora. Czas 
Pogardy i Wilczej Zamieci.
Takiej fantasy nie tworzył jeszcze nikt, a historia, jak pisze 
Andrzej Sapkowski, nie kończy się nigdy!
Pełen tekst książki zrealizowany w formie słuchowiska w 
wykonaniu 78 aktorów.
W wiedźmiński świat ludzi, czarodziejów i magiczną sztuką 
wyhodowanych bestii wprowadza nas narrator - Krzysztof 
Gosztyła. 
Źródło : http://www.nieprzeczytane.pl / - 2016.12.07
Czyta : Krzysztof Gosztyła i inni
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Krocz ąc w 
ciemno ści

Swann, Leonie
Powieść niemiecka 

KM/920 mp3

Najnowsza książka autorki „Sprawiedliwości owiec" i „Triumfu 
owiec". Londyńska mgła unosi się, odsłaniając magiczny świat… 
Julius Birdwell, mistrz złotniczy, treser pcheł i artysta-włamywacz 
mimo woli, z całej duszy pragnie móc wreszcie wieść żywot 
spokojny i nieposzlakowany. Lecz kiedy pewnej nocy jego pchły 
padają ofiarą nagłego mrozu, a w jego ż ycie wkracza 
tajemnicza Elizabeth Thorn, wydarzenia nabierają tempa. 
Pewien magik traci przytomność, starsza dama ucieka 
kradzioną ciężarówką, detektyw z zaburzeniami koncentracji 
przygarnia niezwykłe zwierzę domowe, a Julius staje nagle przed 
koniecznością rozstrzygania kwestii egzystencjalnych. Jak 
uwalnia się rusałkę? Ile pcheł zmieści się na czubku szpilki? I 
dlaczego życie mimo wszystko nie jest bajką? Juliusowi nie 
pozostaje nic innego, jak tylko wychylić się daleko poza 
horyzonty swojego świata – i zaryzykować skok w nieznane. 
Rozpoczyna się fantastyczna przygoda…
Źródło : http://www.matras.pl/ - 2016.12.07
Czyta : Marcin Popczyński

Kuszenie losu Rybałtowska, Barbara
Powieść polska - 
obyczajowa

KM/921 mp3

"Kuszenie losu"... w pogoni za uznaniem, natchnieniem, 
miłością, spełnieniem... Współczesna powieść obyczajowa 
osadzona w środowisku wydawców i pisarzy. Główny bohater 
zmagający się z kapryśną weną, tak mówi o sobie: Piszę z 
potrzeby serca. Byłoby to z pewnością zajęciem 
oczyszczającym, gdyby nie fakt, że muszę stale przebywać ze 
sobą, człowiekiem słabego ducha, niezbyt odważnym 
przeniewiercą, który potrafi zdradzać wszystko, co było mu 
drogie... Zawieszony między światem fikcji, którą buduje a 
życiem realnym w Polsce, w czasach transformacji; ze 
wszystkim, co mami i kusi. Czy sprosta trudnym wyzwaniom? 
Jak każdą książkę Barbary Rybałtowskiej, "Kuszenie losu" czyta 
się jednym tchem to wspaniała lektura ze świetnymi dialogami i 
żywą akcją.
Źródło : http://www.idena.pl / - 2016.12.07
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Legion Cherezińska Elżbieta
Powieść polska - 
wojenna

KM/922 mp3

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. Ponad tysiąc karnych 
zdecydowanych na wszystko żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej 
dotarło do Czech. W Holiszowie brawurowo oswobodzili 
zaminowany i przygotowany do spalenia niemiecki obóz 
koncentracyjny dla kobiet. Setki uratowanych od śmierci Polek, 
Żydówek i Francuzek w dowód wdzięczności podarowały im 
serduszka uszyte z pasiaków. Najwyższe odznaczenie, jakie 
dostali w życiu. Razem z Amerykanami wzięli do niewoli sztab 
XIII armii niemieckiej.
Generał Patton przywitał ich słowami: Na Boga, powinniśmy 
podrzeć te cholerne, podłe porozumienia z Sowietami i ruszyć 
prosto na wschodnie granice.
W tak fascynujący, emocjonalny i pełen humoru sposób, może pisa
Źródło : http://bonito.pl / - 2016.12.07

Lenin
Ossendowski Antoni,  

Ferdynand
Powieść polska - 
biograficzna

KM/923 mp3

Jedna z pierwszych biografii Władimira Iljicza Uljanowa. Jedna z 
pierwszych polskich biografii w ogóle. Odkłamuje powtarzane 
przez lata mity na temat pierwszego przywódcy Rosji 
Radzieckiej. Ossendowski ukazuje Lenina w różnych odsłonach 
? z rozmachem, ogromną dbałością o szczegóły i umiejętnie 
zarysowanym tłem historyczno-obyczajowym. Powieść 
biograficzną ?Lenin? pierwszy raz wydano w 1930 roku. Została 
przetłumaczona na wiele języków i szybko stała się światowym 
bestsellerem. 
Źródło : http://lovebooks.pl / - 2016.12.07
Czyta : Sławomir Holland
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Na imię mi Zack Kallentoft, Mons
Powieść szwedzka 
– thriller kryminalny

KM/924 mp3

Na imię mi Zack to pierwszy tom serii .Herkules. autorstwa 
pisarskiego duetu: Mons Kallentoft i Markus Lutteman!
Wszyscy bohaterowie zrodzili się z tragedii.
Leży w ciemnościach. Kiedy chce wstać, uderza się w głowę. 
Próbuje usiąść, ale to niemożliwe.
Chropowate drewno.
Z każdej strony.
To trumna? Pogrzebali mnie żywcem?
Próbuje poruszać nogami; zauważa, że może nimi swobodnie 
przebierać.
Zawadza o coś udami. Wygląda na to, że nogi wystają ze 
skrzyni.
Co to takiego? Gdzie ja jestem?
Słychać warczenie.
W mieszkaniu w Sztokholmie zostają znalezione cztery brutalnie 
zamordowane Azjatki. Piątą, poważnie okaleczoną, ktoś porzuca 
pod szpitalem. Obrażenia kobiety wskazują, że została 
zaatakowana przez psy.
Dwudziestosiedmioletni Zack robi błyskotliwą karierę w policji. W 
ciągu dnia jest pełnym pasji nadkomisarzem w Jednostce do 
Zadań Specjalnych. W nocy ucieka od rzeczywistości, ćpając po 
klubach. Dobrze wie, że długo tak się nie da, ale bolesne 
wspomnienia z dzieciństwa sprawiają, że wciąż balansuje na 
skraju przepaści. Po piętach depczą mu śledczy z wydziału 
spraw wewnętrznych. A on wspólnie z koleżanką po fachu próbuje rozwi
Trzyma tempo, jest świetnie napisana, budzi żywe emocje. - Lotta Olsson, ?Dagen Nyheter? Zack to naprawd
Źródło : http://bonito.pl / - 2016.12.07
Czyta : Piotr Grabowski
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Na tropach Sm ętka Wańkowicz, Melchior
Publicystyka 
polska - reportaż

KM/925 mp3

Reportaż Melchiora Wańkowicza, opisująca jego podróż po 
Prusach Wschodnich i spływ kajakiem Kuwaka. Towarzyszką w 
tej wyprawie jest czternastoletnia córka autora. Jest to niezwykle 
barwny opis przygód i rozmów, które pisarz odbyć w drodze. 
Tekst ma równie charakter polityczno historyczny. Nikomu nie 
udało się napisał tak popularnego reportażu o Mazurach i 
Warmii, jak Wańkowiczowi. Rzadko zdarza się, by reporterska 
opowieść przez dziesięciolecia tak mocno wpływała na sposób 
percepcji i wyobrażenia o jakimś terytorium. Wańkowicz, 
bardziej niż pisarze i historycy zawładnął wyobrażeniami kilku 
generacji Polaków o Mazurach i Warmii.
Źródło : http://lovebooks.pl / - 2016.12.08
Czyta : Michał Breitenwald

Niemyta dusza
Witkiewicz Stanisław, 

Ignacy Szkice polskie KM/926 mp3

"Niemyte dusze" (1936) uważa się za błyskotliwą, parodystyczną 
i mocno kontrowersyjną diagnozę zbiorowości i jednostki. 
Zafascynowany Freudem, Witkacy zaleca psychoanalizę jako 
lekarstwo chroniące przed nadciągającym kataklizmem. Sam 
autor nadał dziełku podtytuł: "Studium psychologiczne nad 
kompleksem niższości, węzłowiska upośledzenia 
przeprowadzone metodą Freuda, ze szczególnym 
uwzględnieniem problemów polskich"
Źródło : http://bonito.pl/- 2016.12.08
Czyta : Michał Breitenwald
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Noc po ślubna Kinsella, Sophie
Powieść angielska - 
obyczajowa

KM/927 mp3

Bestsellerowa pisarka Sophie Kinsella powraca z pełną 
miłosnych przepychanek i charakterystycznego dla niej 
błyskotliwego humoru opowieścią o niezapomnianej nocy 
poślubnej i miesiącu miodowym, o którym najlepiej byłoby 
zapomnieć.
Lottie ma nieodparte przeczucie, że jej chłopak wkrótce poprosi 
ją o rękę. Okazuje się jednak, że to nie ręka jest przedmiotem 
prośby chłopaka, ale wyjazd za granicę. Całkowicie zdruzgotana 
Lottie szuka pocieszenia u byłego chłopaka i wspólnie 
podejmują ryzykowną decyzję. Bez zbędnych randek czy 
wspólnego mieszkania postanawiają natychmiast się pobrać. 
Siostra Lottie, Fliss, jest przekonana, że Lottie popełnia ogromny 
błąd i podejmuje wszelkie kroki, aby odwieść ją od małżeństwa. 
Ale Lottie desperacko pragnie powiedzieć sakramentalne „tak”. 
Na dobre i na złe…
„Pełna prześmiesznych fragmentów. Sophie Kinsela w 
najbardziej dowcipnym wydaniu.
Źródło : http://www.taniaksiazka.pl/ - 2016.12.08
Czyta : Małgorzata Lewińska

Opętani Gombrowicz, Witold
Powieść polska – 
kryminał 

KM/928 mp3

Dla miłośników Gombrowicza ta sensacyjna powieść drukowana 
przed wojną w prasie codziennej stanowi możliwość 
prześledzenia wątków mniej znanych w jego twórczości. Jest to 
pełne wydanie utworu, którego zakończenie - w związku z 
wybuchem wojny - uważano długo za zagubione lub w ogóle nie 
napisane. Kryminalna intryga, wątek romansowy, zagęszczona 
atmosfera tajemniczości i działania sił nadprzyrodzonych 
podnoszą walor tekstu jako "czytadła" o znamionach jedynej w 
swoim rodzaju polskiej powieści "gotyckiej".
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.12.08
Czyta : Radosław Krzyżowski
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Polska odwraca 
oczy

Kopińska, Justyna Reportaż polski KM/929 mp3

Zbiór reportaży Justyny Kopińskiej .Polska odwraca oczy. to 
opowieści o najważniejszych niewyjaśnionych sprawach 
ostatnich lat.Zawsze chciałam być policjantką śledczą, mówi 
Kopińska.  Odkrywać ukryte sprawy dotyczące przemocy 
dotykającej bezbronnych ludzi. Dziś robię to przez 
dziennikarstwo.
W książce m.in. reportaż o dręczonych pacjentach szpitala 
psychiatrycznego w Starogardzie Gdańskim (Oddział chorych ze 
strachu? i tuszowaniu najtrudniejszych spraw o zabójstwo (Ten 
trup się nie liczy) oraz nigdy niepublikowane teksty, które 
powstały specjalnie na potrzeby tego zbioru. Z reportaży 
Kopińskiej wyłania się obraz nieskutecznego wymiaru 
sprawiedliwości i ludzi pozostawionych z poczuciem krzywdy. Po 
publikacji jej tekstów przestępcy trafiali do więzienia, a w prawie 
wprowadzano zmiany dotyczące bezpieczeństwa w instytucjach 
zamkniętych.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.12.12
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Potęga NIE Altucher, James
Asertywność- 
poradnik

KM/930 mp3

Zrób miejsce dla akceptacji, wykorzystując ogromną siłę słowa 
NIE.
Ile razy mówiłeś "tak" w odpowiedzi na złe propozycje - 
przytłaczające prośby, toksyczne relacje, czasochłonne 
zobowiązania? Jak często pragnąłeś mieć siłę pozwalającą 
uwolnić się od nich?
Z tego inspirującego, praktycznego poradnika dowiesz się, jak 
odzyskać władzę nad swoim życiem. Przekonasz się, że 
wypowiedziane w porę NIE może nie tylko zaoszczędzić ci czasu 
i kłopotów, ale nawet ocalić ci życie.
Czerpiąc z własnych doświadczeń i historii przekazanych przez 
czytelników i słuchaczy, James Altucher i Claudia Azula Altucher 
przekonują, że masz prawo mówić NIE wszystkiemu, co może 
być dla ciebie niekorzystne:
- standardom, które ci nie odpowiadają,
- ludziom, którzy bezwzględnie wykorzystują twoją kreatywność i 
ekspresję,
- przekonaniom, które są sprzeczne z twoją prawdziwą 
osobowością.
Kiedy to zrobisz, poczujesz się wolny i będziesz mógł głośno 
powiedzieć TAK, otwierając się na nowe możliwości, bogactwo i 
miłość.
James Altucher - odnoszący sukcesy przedsiębiorca, mistrz 
szachowy, przewodnik duchowy oraz pisarz.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.12.08
Czyta : Robert Michalak
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Roman Wilhelmi Rychcik, Marcin
Wilhelmi Roman - 
biografia

KM/931 mp3

Biografia wyjątkowego artysty, jednego z największych 
współczesnych polskich aktorów, Romana Wilhelmiego. Gdyby 
żył, obchodziłby w czerwcu 80 urodziny. Niebawem minie 25 lat 
od jego śmierci. Niezapomniany Nikodem Dyzma, Stanisław 
Anioł – zapisał się w naszej zbiorowej pamięci dzięki tym i wielu 
innym telewizyjnym rolom, a także kapitalnym kreacjom 
teatralnym. Wilhelmi był nie tylko wielkim aktorem – był również 
skomplikowanym i miotanym wieloma wątpliwościami 
człowiekiem. Autorowi udało się pokazać Wilhelmiego bez 
upiększeń. O Wilhelmim opowiada wiele znakomitości polskiej 
sceny, także jego syn oraz bliscy. Ich oczami autor stara się 
odszyfrować mit Wilhelmiego. Książka zawiera też wiele 
niepublikowanych dotąd zdjęć z prywatnego archiwum rodziny.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.12.08
Czyta : Rychcik Marcin
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Sprostowanie Knight, Renée
Powieść angielska 
– thriller 
psychologiczny

KM/932 mp3

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. Nie śpi po nocach, nie funkcjonuje normalnie 
i popada w depresję. Czeka na kolejny ruch tajemniczego 
prześladowcy, którego celem jest sprawić, by cierpiała.
Wysublimowana fabuła i udana kreacja postaci utrzymują 
opowieść w ciągłym ruchu. Klimatyczna, pełna zwrotów akcji i 
wciągająca ? jednym słowem uzależniający thriller 
psychologiczny. Kirkus Reviews
Autorka świetnie steruje uczuciami czytelnika, konstruuje 
rozmaite narracje i mistrzowsko je ze sobą przeplata, tworząc 
wciągającą powieść porównywalną do "Zaginionej dziewczyny".
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.12.13
Czyta : Małgorzata Lewińska
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Stół Króla Salomona
Montero Manglano, 

Luis
Powieść 
hiszpańska

KM/933 mp3

Pełna inteligentnego humoru i zagadek powieść osnuta 
tajemnicą, w której śmierć i niebezpieczeństwo czają się na 
uliczkach współczesnych miast i w podziemiach 
średniowiecznych zamków. Tirso Alfaro, doktorant na wydziale 
historii sztuki, podczas praktyki w muzeum w Canterbury jest 
świadkiem kradzieży zabytkowej pateny. Po powrocie do 
Madrytu odpowiada na enigmatyczną ofertę pracy i bierze udział 
w osobliwym procesie rekrutacji, nawet nie podejrzewając, że na 
próbę wystawia go tajna organizacja - Narodowy Korpus 
Poszukiwaczy, którego celem jest odzyskanie cennych dzieł 
sztuki należących do dziedzictwa Hiszpanii. Wkrótce Tirso 
włączy się do szaleńczej pogoni za mitycznym Stołem 
Salomona, który wedle legend może przynieść tylko 
nieszczęście. Tym samym zostanie wciągnięty w oszałamiającą 
spiralę niebezpieczeństw, zdrady i śmierci.
Źródło : http://lovebooks.pl / 2016.12.13
Czyta : Maciej Kowalik

Stuletnia Gospoda Majgier, Katarzyna
Powieść polska – 
obyczajowa

KM/934 mp3

Stuletnia Gospoda tak naprawdę nie ma stu lat. Ma ich znacznie 
więcej, choć nikt dokładnie nie wie ile. Była świadkiem wielu 
burzliwych wydarzeń historycznych, politycznych przemian i 
skomplikowanych losów kilku pokoleń rodziny, która nią 
zarządza. Ale jedno pozostaje w niej niezmienne: niepowtarzalny 
smak i zniewalający zapach serwowanych tu od ponad wieku 
potraw, wobec których nikt nie pozostaje obojętny. Nie 
wyłączając pewnego wybrednego krytyka kulinarnego z Francji... 
Bo gotowanie jest prawdziwą sztuką i to się daje wyczuć. Michał 
i Jagoda należą do najmłodszego pokolenia właścicieli Stuletniej 
Gospody. On ma smykałkę do interesów, jej pasją jest 
malarstwo. Czy połączenie tych talentów wystarczy, by stara, 
tradycyjna restauracja odniosła komercyjny sukces w nowych, 
kapitalistycznych czasach? Czy związek tej pary, tak oczywisty 
od czasów ich dzieciństwa, że nikt nigdy nie wyobrażał sobie 
innego scenariusza, przetrwa próbę czasu? Sugestywna 
narracja oraz przepisy na smakowite potrawy rozpoczynające 
każdy rozdział powieści sprawią, że będziesz się delektować 
każdym jej słowem..
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.12.13

Strona 56 z 62



Szczenięce lata Wańkowicz, Melchior
Powieść polska 
autobiograficzna

KM/935 mp3

„Szczenięce lata” Melchior Wańkowicz Nostalgiczna podróż w 
czasie. Autor powraca pamięcią w rodzinne strony, by opisać 
nieistniejący świat kresowych dworów: litewskie Nowotrzeby i 
białoruskie Kałużyce. Z dużą pieczołowitością odtwarza wygląd 
budynków, sprzętów, a także zwyczaje i potrawy. Wspomina 
dziecięce zabawy i ludzi, których wtedy spotkał. Całość napisana 
jest piękną polszczyzną. Tekst jest bogatym źródłem wiedzy o 
dawnych tradycjach.
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.12.09
Czyta : Michał Breitenwald

Translacja Holson, Joanna
Powieść polska - 
sensacyjna

KM/936 mp3

Cathy Bloom, introwertyczna tłumaczka, córka nieżyjącej 
znakomitej pianistki, zmaga się ze swoim samotnym życiem i 
wspomnieniami z dzieciństwa. Przytulne mieszkanie w 
Reykjaviku, laptop, szklaneczka whisky i teksty, które tłumaczy z 
kilku języków, to cały jej świat. Po powrocie ze służbowego 
pobytu na Grenlandii, spotyka w mieście przemarzniętego 
nastolatka i decyduje się go podwieźć pod wskazany adres. 
Rankiem, po nocy spędzonej poza domem stwierdza, że ktoś się 
włamał do jej samochodu i mieszkania. Swoim zwyczajem 
próbuje zagłuszyć problemy alkoholem, ale niepokój o dziwnego 
pasażera jej nie opuszcza. Kiedy stwierdza, że chłopiec jest 
chory i pozbawiony opieki w obcym kraju, postanawia mu 
pomóc. Ta decyzja wciąga ją w wir wydarzeń, które na zawsze 
odmienią jej życie. Niestety okazuje się, że chłopiec jest ważny 
nie tylko dla niej, a jego choroba wiąże się z pewną mroczną 
tajemnicą.
Źródło : http://lovebooks.pl / - 2016.12.09
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Turniej cieni Cherezińska, Elżbieta
Powieść polska - 
historyczna

KM/937 mp3

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. Bohaterowie rzucają cienie, 
ktoś jednak pociąga za sznurki marionetek. Fascynująca 
opowieść o Polsce. O ludzkich losach, przeznaczeniu, zdradach 
i niezłomności. 
Źródło : http://lovebooks.pl / -2016.12.09
Czyta : Filip Kosior

U brzegu Gruen, Sara
Powieść 
kanadyjska - 
obyczajowa

KM/938 mp3

Kolejna powieść Sary Gruen, 
Trwa II wojna światowa. Madeleine Hyde, młoda 
przedstawicielka filadelfijskiej socjety, towarzyszy mężowi oraz 
ich najlepszemu przyjacielowi w wyprawie w poszukiwaniu 
legendarnego potwora z Loch Ness. W Szkocji Madeleine 
uświadamia sobie ogrom szerzącego się wokół zła, ale też 
poznaje prawdę o swoim mężu. Jednocześnie świeżo 
nawiązane znajomości pozwalają jej dostrzec moc otaczającego 
ją piękna i mnogość nieoczekiwanych możliwości.
Piękna, bogata, chwytająca za serce powieść o miłości i 
kobiecej przyjaźni, która świetnie ukazuje, jaki wpływ wojna 
wywiera na życie zwykłych kobiet.
Zapiera dech w piersiach, śmiała opowieść o przygodzie, 
przyjaźni i niespodziewanej miłości z drugą wojną światową w 
tle. Harper
Gruen jest mistrzynią w przedstawianiu realiów i szczegółów 
epoki, U brzegu jest kolejnym przykładem tej zadziwiającej 
sztuki.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.12.09
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Vernon Subutex Despentes, Wirginie
Powieść francuska - 
obyczajowa

KM/939 mp3

Vernon Subutex zostaje wyrzucony na bruk, z jedną walizką. W 
poszukiwaniu dachu nad głową błąka się po mieszkaniach 
bliższych i dalszych znajomych, byłych kochanek i zupełnie 
przypadkowych osób. Tymczasem zawartość walizki Vernona 
budzi niepokój kilku wpływowych osób
Powieść Despentes jest jak lustro odbijające współczesny Paryż 
i jego mieszkańców: od producentów telewizyjnych, bogatych 
mieszczan, politycznych i religijnych radykałów po emigrantów, 
przestępców, narkomanów i byłe gwiazdy porno. Autorka 
skanuje społeczeństwo balansujące na krawędzi śmierci.
""Vernon Subutex"" to przejmujący dreszczem obraz świata, 
który stworzyliśmy, w którym żyjemy i który coraz mniej nadaje 
się do życia. 
Źródło : http://www.ksiegarnia.tarnow.pl/ - 2016.12.09
Czyta : Roch Siemianowski

W cudzym domu Cygler, Hanna
Powieść polska - 
obyczajowa

KM/940 mp3

W cudzym domu
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 
nimi wielkie namiętności. Raz po raz wystawiani są na próbę. 
Czy w tej zawierusze ocalą to, co dla nich najcenniejsze?
Hanna Cygler świetnie żongluje słowem i emocjami, a przy tym 
bezbłędnie kreśli XIX-wieczne realia. Książka doskonała nie 
tylko dla kobiet!
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.12.12
Czyta : Magda Karel

Więcej krwi Nesbø, Jo
Powieść norweska - 
kryminalna

KM/941 mp3

Jon Hansen zdradził Rybaka narkotykowego króla Oslo. Ucieka 
przed jego zemstą i trafia do małej wioski na dalekiej północy 
Norwegii. Tam poznaje zagadkową kobietę i jej 
dziesięcioletniego syna. Korzystając z ich pomocy, Jon chroni 
się w myśliwskiej chatce. Jednak ludzie Rybaka trafiają na jego 
ślad i rozpoczyna się polowanie. Kto wyjdzie z niego cało?
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.12.12
Czyta : Krzysztof Gosztyła
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Wspomnienia 
brudnego anioła Mankell, Henning

Powieść szwedzka 
– historyczna 

KM/942 mp3

Henning Mankell w nowej odsłonie jako pisarz historyczny! 
Historia Szwedki, która zostaje właścicielką największego domu 
publicznego w stolicy Mozambiku na przełomie XIX i XX wieku. 
Mankell sięga do dokumentów sprzed stu lat, by opowiedzieć 
historię tajemniczej nordyckiej piękności. 
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.12.12
Czyta : Leszek Filipowicz

Zabawka Boga Biedzki, Tadeusz
Powieść polska - 
sensacyjna

KM/943 mp3

Powieść sensacyjno-historyczna oparta na faktach. Znakomicie 
zarysowane czasy I wieku n.e., pierwszych wspólnot chrześcijan 
oraz krucjat w Ziemi Świętej na przełomie XII i XIII wieku. 
Świetnie pokazana Jerozolima, dwór Saladyna w Damaszku, 
świat templariuszy, zakony we Francji, średniowieczna Etiopia 
oraz co niezwykle ciekawe dokładnie te same miejsca dziś. 
Trzyma w napięciu od pierwszej strony do rewelacyjnego finału. 
Źródło : http://www.idena.pl / - 2016.12.12
Czyta : Roch Siemianowski

Zagadka Orfeusza Harper, Tom
Powieść angielska 
– thriller kryminalny

KM/944 mp3

Misteria orfickie, tajemnice zaświatów dostępne tylko bogom i 
fascynujące odkrycie, które otwiera piekielne wrota...
Ekscytująca podróż do starożytności, po której przewodnikiem 
jest sam Platon,
najznakomitszy filozof w dziejach ludzkości.
Ekscytujący thriller z doskonale nakreślonymi postaciami, 
niespodziewanymi zwrotami akcji i ciekawymi refleksjami o 
istocie piekła. Naprawdę wciągający. 
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2016.12.13
Czyta : Wojciech Stengalski
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Zrobiłbym co ś złego Chmielewski, Michał
Powieść polska - 
obyczajowa

KM/945 mp3

Realistyczna powieść o dojrzewaniu w klimacie lat 90. Akcja 
książki toczy się w fikcyjnym miasteczku na północy Polski. 
Główni bohaterowie to czwórka nastolatków, którzy spędzają 
wakacje w typowy dla tamtych czasów sposób: włóczą się po 
okolicy, grają w piłkę na podwórku, przesiadują na osiedlowych 
ławkach, sporadycznie grają w gry komputerowe. Nie należą do 
najgrzeczniejszych „w klasie”, w związku z tym pewnego dnia 
wpadają na pomysł, by zrobić coś złego. 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. 
Doskonale nakreślone tło, wciągająca fabuła i wartka akcja 
sprawiają, że książki słucha się z przyjemnością.
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.12.13
Czyta : Piotr Borowski

Relaks w minut ę Kowalski, Sylwester Poradnik – stres KM/946 mp3

Chcesz nauczyć się szybko i skutecznie opanowywać emocje 
oraz uzyskiwać wewnętrzny spokój i równowagę? A może zależy 
Ci na wysokiej wydajności w pracy, dobrej koncentracji i 
bezstresowym wykonywaniu swoich obowiązków?
Jeśli odpowiedziałeś choć na jedno pytanie twierdząco, ten 
trening jest właśnie dla Ciebie!
Wystarczy zaledwie jedna minuta by zrelaksować ciało i umysł. 
Dzięki prostym ćwiczeniom zawartym na płycie możesz 
poprawić swoją koncentrację, samopoczucie i wydajność. Płyta 
przeznaczona jest do użytku także w szkole, na uczelni i w 
miejscu pracy.
Znajdź wolną chwilę, stań lub usiądź w bezpiecznym miejscu, 
włącz nagranie, załóż słuchawki, a pozytywne efekty zobaczysz 
już po minucie!
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.12.13
Czyta : Brak nazwiska lektora
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Lśnienie King, Stephen
Powieść 
amerykańska - 
horror

KM/947 mp3

Powieść uważana przez wielu czytelników za horror wszech 
czasów – tym razem w formie słuchowiska z udziałem 
największych gwiazd polskiego kina. Jack Torrance, były 
nauczyciel, a obecnie poszukujący weny pisarz, otrzymuje pracę 
dozorcy w opuszczonym na okres zimowy górskim hotelu 
Panorama. Kiedy burze śnieżne odcinają od świata rodzinę 
Torrance’ów, obdarzony telepatycznymi zdolnościami Danny, 
pięcioletni syn Jacka, odkrywa, że hotel jest nawiedzony, a 
duchy powoli doprowadzają jego ojca do obłędu. Sytuacja staje 
się coraz bardziej napięta, aż pewnego dnia mężczyzna 
przestaje nad sobą panować... Autor uchodzi dziś za 
niekoronowanego króla literatury z gatunku horroru.
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.12.13
Czyta : Adam Woronowicz i inni

Portret wisielca Wroński, Marcin
Powieść polska - 
kryminał

KM/948 mp3

W 2 poł. lat 30. lubelską jesziwą wstrząsa bunt młodzieży. 
Wysłany na miejsce komisarz Maciejewski znajduje w mykwie 
ciało studenta. Mimo dramatycznych okoliczności wszystko 
wskazuje na samobójstwo, zwłaszcza że młody człowiek miał 
osobiste powody do desperacji. Gdy jednak na terenie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wiesza się polski student, 
sprawa staje się coraz bardziej niejasna. Obaj zmarli figurowali 
w aktach policyjnych – młody Żyd jako ofiara antysemickiej 
napaści, młody Polak jako jeden z chuliganów, którzy go pobili. 
Że władze obu uczelni starają się wyciszyć sprawę, to ani trochę 
nie dziwi Maciejewskiego, lecz co mają do ukrycia profesorowie, 
u których obaj studenci byli nieoficjalnymi asystentami.
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.12.13
Czyta : Tomasz Sobczak
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