
Amatorki         Elfriede Jelinek 

Gatunek: 
Powieść

psychologiczn
o obyczajowa

KM/9 mp3

„Amatorki” to powieść Elfriede Jelinek napisana w 1975 
roku i zaliczana do nurtu feministycznego. Jelinek 
poddając krytycznej obserwacji austriackie społeczeństwo 
oraz związek między kobietą a mężczyzną, rozwinęła 
heglowską koncepcję opartą na schemacie pan-niewolnik. 
O ile miarą siły mężczyzny jest praca, sława, bogactwo, o 
tyle siłą kobiety jest jej uroda, młodość, ciało.                                                                          
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.07.16

Czyta : Agnieszka Judycka, Magdalena Wójcik                    

125 baśni do 
opowiadania 

dzieciom        

Kopaliński 
Władysław

Gatunek: 
Bajka, 

opowiadania 
baśniowe.

KM/10 mp3

Władysław Kopaliński to wychowawca i mentor wielu 
pokoleń Polaków. Jego najnowsza książka przeznaczona 
jest dla najmłodszych odbiorców – ale i ich rodziców. 125 
baśni do opowiadania dzieciom to wyjątkowa kompilacja 
najważniejszych, najbardziej wartościowych opowieści, 
które znać powinny nasze dzieci. Są to zarówno adaptacje 
baśni Andersena, baśni z 1001 nocy, jak i ogólnie znanych 
przypowieści                                                                                            
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Elżbieta Bielińska, Paweł Bukrewicz 

 Aksamitne pazurki                                                                Gardner Erle Stanley     
Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
KM/11 mp3

Sprawa "aksamitnych pazurków" zaczyna się od wizyty w 
biurze Masona niejakiej Evy Griffin, która oznajmia, że jest 
mężatką, która znalazła się w pobliżu popełnionej zbrodni 
w towarzystwie znanego polityka. 
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Andrzej Łapicki 

 Bajki
terapeutyczne       

Molicka Maria 
Gatunek: 
Literatura 
dziecięca 

KM/12 CD

Konwencja bajki tworzy najbliższą rozumieniu dziecka 
rzeczywistość. Pozwala nie tylko zapoznać się i oswoić z 
sytuacjami budzącymi niepokój (rozstanie z rodzicami, 
ciemność, kompromitacja, śmierć, hospitalizacja), 
ale i znaleźć cudowne rozwiązanie nękających dziecko 
problemów.       
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Agnieszka Greinert

Strona 1 z 342



 Barbara 
Radziwiłłówna z 

Jaworzna-
Szczakowej 

Witkowski, Michał
Gatunek: 
Groteska 

polska
KM/13 mp3

Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej Michała 
Witkowskiego to groteskowa opowieść o losach drobnego 
cinkciarza i pasera, w której zjadliwa ironia splata się z 
absurdalnym liryzmem, to barwny obraz świata 
szemranych interesów i pełnej specyficznego uroku 
jarmarcznej tandety.
Za zakratowanym oknem lombardu, przy skonfiskowanym 
dłużnikowi komputerze, siedzi Barbara Radziwiłłówna i 
opisuje swoje życie. Radziwiłłówna jest grubym facetem z 
żylakami - i człowiekiem interesu, który dzięki swemu 
skąpstwu i niewyczerpanej pomysłowości zgromadził 
pokaźną fortunę
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.07.16

Biegły                  Archer, Jeffrey

Gatunek: 
Opowiadania 
sensacyjne 
angielskie

KM/14 CD

"Biegły" jest jednym z opowiadań J.Archera ze zbioru 
opowiadań pt. "Krótko mówiąc".                                                           
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.16

Czyta : Leszek Piskorz

Biesy             
Dostoevskij, Fedor 

Mihajlovič 

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a rosyjska

KM/15 mp3

"Biesy" są powieścią alegoryczną, dotyczącą 
dramatycznych wydarzeń w Rosji i Europie. Oś fabularną 
stanowi przedstawienie metod działania antypaństwowego 
terroryzmu oraz struktury organizacyjnej rosyjskich 
wywrotowców. Chcąc osadzić swą powieść jak najbliżej 
we współczesnych realiach, Dostojewski przeniósł na jej 
karty wiele elementów ówczesnego życia społeczno-
politycznego.
Źródło : http://www.sklep.gildia.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Krzysztof Gosztyla

Boża podszewka 
Lubkiewicz-

Urbanowicz, Teresa 

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/16 mp3

Akcja powieści rozgrywa się na Wileńszczyźnie, w majątku 
rodziny Jurewiczów, gdzie na świat przychodzi Maryśka, 
dziewiąte dziecko Marii i Andrzeja.
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Stanisława Celińska
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Cała jaskrawo ść Stachura, Edward 

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a polska

KM/17
KM/233

mp3

Pierwsza powieść Stachury, osadzona w realiach 
peerelowskiej prowincji, ale mówiąca o przeżywaniu 
każdej najzwyklejszej chwili tak, aby zobaczyć i poczuć jej 
niepowtarzalność, doznać iluminacji porównywalnej z 
buddyjskim satori. 
Źródło : http://se-fun.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Daniel Olbrychski

 Cassidy               West, Morris

Gatunek: 
Powieść 

sensacyjna 
australijska

KM/18 CD

Charles Parnell Cassidy jest po śmierci równie groźny, jak 
groźny i potężny był za życia. Zadawał się z wieloma 
dziwnymi ludźmi w polityce i interesach. Teraz jego 
archiwum interesuje zarówno premiera, jak i prokuratora 
generalnego
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Adam Ferency

Ciemno ści kryj ą 
ziemi ę          

Andrzejewski, Jerzy

Gatunek: 
Opowiadania 
historyczne 

polskie

KM/19 mp3

We wrześniu 1485 r. do małego, hiszpańskiego 
miasteczka Villa-Real przybył Wielki Inkwizytor Tomas 
Torquemada. Ktoś za pomocą zamachów próbuje 
zlikwidować inkwizytorów, w Saragossie zginął już Pedro 
Arbuez, a i na samego Torquemadę przygotowywany jest 
skrytobójczy zamach. 
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.17
Czyta : Krzyszof Gosztyła

Cień Bafometa  Grabiński, Stefan

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
polska

KM/20 CD

Stefan Grabiński jest jednym z najwybitniejszych pisarzy 
fantastyki grozy. I mimo, że Amerykanie uważają go za 
polskiego Edgara Allana Poe, to w Polsce XXI wieku jest 
prawie nieznany. Cień Bafometa, mimo upływu ponad 80 
lat od napisania, może zafascynować...
Źródło : http://www.audiobook.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Teleszyński Leszek

Demian Hesse, Hermann

Gatunek:  
Powieść 

psychologiczn
a niemiecka

KM/21 mp3

Kultowa powieść niemieckiego noblisty Hermanna 
Hessego, wciąż fascynuje kolejne pokolenia. Opowieść o 
dorastaniu Emila Sinclaira – zarówno wprowadzeniu w 
świat, jak i poznaniu duchowym. Istotnym elementem jest 
poszukiwanie swojej tożsamości…
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Krzysztof Szczerbiński
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Dom cichej śmierci Kostecki, Tadeusz

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/22 mp3

To wciągający i trzymający w napięciu do samego końca 
kryminał z elementami powieści grozy. Tajemnicze 
morderstwa, skarby Majów oraz niezwykłe obrzędy... 
Szybka, wartka akcja i zakończenie które zaskoczy 
niejednego słuchacza
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Ryszard Faron

Doktor Faustus Mann, Thomas

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a niemiecka

KM/23
KM/151

mp3

Historia kariery fikcyjnego niemieckiego kompozytora 
Adriana Leverkühna. Pod koniec drugiej wojny światowej 
jego dzieje opowiada przyjaciel z czasów dzieciństwa 
Serenus Zeitbloom
Źródło : http://www.audiobook.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Gustaw Holoubek

Dom luster
Baccalario, 

Pierdomenico

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
włoska

KM/24
KM/152

mp3

Dziwne rzeczy dzieją się w Kilmore Cove. Jest tam pomnik 
króla, który nigdy nie panował i tory, które nigdzie nie 
prowadzą. Nie można się połączyć z Internetem, a komórki 
nie mają zasięgu. Wygląda na to, że miasto zostało 
oczyszczone z wszelkich map, aby ochronić jakąś 
tajemnicę. Śledztwo Jasona, Julii i Ricka rozpocznie się w 
Domu Luster. Tu, w tajemniczym domu Petera Sedalusa, 
nic nie jest tym, czym się wydaje... 
Źródło : ttp://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Jerzy Zelnik

Dr Jekyll i pan Hyde
Stevenson, Robert 

Louis

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
angielska

KM/25 CD

Doktor Henry Jekyll jest szanowanym i cieszącym się 
dużym uznaniem naukowcem. Pracuje nad nową formułą, 
dzięki której ma nadzieję zrewolucjonizować wiedzę o 
ludzkiej naturze. Niestety eksperymenty, które prowadzi 
sam na sobie, powoli wymykają się spod kontroli i 
powodują, że ciemna strona jego osobowości zaczyna 
brać górę.
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.07.17

Duma i uprzedzenie Austen, Jane

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
angielska

KM/26 mp3

Historia Elizabeth Bennet i pana Darcy'ego to historia 
przezwyciężania dumy i uprzedzeń obojga bohaterów, ich 
dojrzewania do porozumienia i szczerej miłości. Pisarka 
podważa w powieści wiarę w miłość od pierwszego 
wejrzenia i ostrzega tych, którzy w takową uwierzą.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Joanna Szczepkowska
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Dziecko Noego
Schmitt, Éric-

Emmanuel

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a francuska

KM/27 CD

Dziecko Noego usatysfakcjonuje wszystkich, którzy pragną 
czegoś więcej niż proste diagnozy i jednoznaczność. 
Spodoba się wrażliwym przeciwnikom szufladkowania 
postulującym odważne stawanie naprzeciw prawdy, 
wielowymiarowej i zawsze opalizującej czymś tajemnym.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Jan Peszek

Dżuma w Breslau Krajewski, Marek

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/28 mp3

Wrocław, lata 20. ubiegłego wieku. Dwie prostytutki 
przyjmują nietypową ofertę. Wkrótce potem policja 
znajduje ich zwłoki – podczas schadzki dziewczyny zostały 
uduszone, a oprawca wyłamał im przednie zęby. Sprawę 
próbuje rozwikłać nadwachmistrz Mock, znany ze swojej 
sympatii do kobiet lekkich obyczajów
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Marek Krajewski

Felietony na jeden 
głos 

Szczepkowska, 
Joanna

Gatunek: 
Publicystyka 

polska
KM/29 CD

Niniejsza pozycja stanowi wybór felietonów ukazujących 
się od 1999 roku w Wysokich Obcasach i Gońcu 
teatralnym
Źródło : http://ksiazkidosluchania.klubzixo.pl/ - 2012.07.17

Ferdydurke Gombrowicz, Witold
Gatunek: 
Groteska 

polska
KM/30 mp3

Ferdydurke to powieść Witolda Gombrowicza 
opublikowana w 1937 i przełożona na wiele języków. 
Bohaterem powieści jest 30-letni początkujący literat Józio, 
który śni, czy też wyobraża sobie, że został cofnięty do 
klasy gimnazjalnej. W trakcie pobytu w owej szkole zostaje 
on poddany procesowi tzw. upupiania, który polega na 
wtłaczaniu w formy poznawczego i społecznego 
konformizmu.
Źródło : http://www.electro.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Piotr Fronczewski

Folwark zwierz ęcy Orwell, George
Gatunek: 
Groteska 
angielska

KM/31 mp3

Zwierzęta na Folwarku Dworskim, farmie należącej do 
pana Jonesa, żyją w nędzy i strachu przed pójściem na 
rzeź. Początkowo nie wszystkie zdają sobie sprawę z tego, 
jak okrutnie wyzyskiwane są przez ludzi, ale uświadamia 
im to stary, doświadczony, nagradzany na wystawach 
rolniczych knur Major. 
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Wiesław Michnikowski
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Fortynbras uciekł 
Malpass, Eric 

Lawson

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
angielska

KM/32 mp3

"Fortynbras uciekł" to kontynuacja opowieści o rodzinie 
Pentecostów, znanej ze wspaniałej powieści "Od siódmej 
rano".
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.17
Czyta : Ryszard Nawrocki

Gwiezdny pył Gaiman, Neil.

Gatunek: 
Powieść 
fantasy 

angielska

KM/33 CD

Gwiezdny pył jest baśnią-nie-baśnią, która bierze swój 
początek w angielskiej miejscowości Mur. Rzecz dzieje się 
w czasach wiktoriańskich i jest opowieścią o młodym 
człowieku, który chciał spełnić Pragnienie swego Serca i 
wyruszył w magiczny świat cudów po drugiej stronie Muru
Źródło : http://www.audiobook.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Artur Barciś

Idiota 
Dostoevskij, Fedor 

Mihajlovič

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a rosyjska 

KM/34 mp3

Tytułowy idiota to różniący się od przeciętnych i 
"normalnych" osób książę Myszkin. Wyróżnia go niezwykła 
dobroć, niekiedy na granicy naiwności, współczucie, 
szlachetność i mądrość, które to cechy potrafią docenić 
tylko nieliczni. Dla większości jest on tylko idiotą, 
nieprzystosowanym. Dostojewski wzorował księcia 
Myszkina na Chrystusie, człowieku dobrym i 
uduchowionym, który musi się zmierzyć ze złem obecnym 
w innych ludziach i w świecie
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Jacek Rozenek

Iliada Homerus
Gatunek: 
Epopeja 
grecka

KM/35 mp3

"Iliada" jest fascynującą historią ludzkich losów, w których 
mieszają się wątki rzeczywiste i legendarne. I chociaż 
została spisana około 2800 lat temu, nadal cieszy się 
ogromną popularnością, często inspirując współczesnego 
czytelnika i słuchacza
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Jacek Rozenek

Strona 6 z 342



Imperium Sło ńca Ballard, J. G.

Gatunek: 
Powieść 
wojenna 
angielska

KM/36 mp3

Nastoletni Jim Ballard trafił do obozu internowania 
Lunghua w Szanghaju w grudniu 1982 i przesiedział w ni 
do końca wojny. Był to obóz dla Amerykanów i 
Europejczyków zorganiozowany przez okupujących Chiny 
Japończyków na terenie byłej szkoły Kiansu. Wydane w 
1984 roku "Imperium słońca" opiera się na 
wspomnieniach, ale wiele wątków i wydarzeń zostało przez 
Ballarda zmyślonych. Pokazując wojnę oczami dziecka, 
Ballard opowiada o oswajaniu rzeczywistosci poprzez 
ucieczkę w fantazję.
Źródło : http://www.audiobook.pl/ - 2012.07.17

Kandyd czyli 
Optymizm 

Voltaire

Gatunek: 
Powieść 

filozoficzna 
angielska

KM/37 mp3

Powiastka filozoficzna z 1759 roku, ośmieszająca 
ówczesne formy rządów i wyższe warstwy społeczeństwa. 
Bohater, tytułowy Kandyd, wędrując po świecie usiłuje 
znaleźć odpowiedź na wiele pytań, dotyczących istoty 
świata, natury człowieka, pochodzenia zła, wolnej woli
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Krzysztof Kowalewski i inni

Kariera Nikodema 
Dyzmy 

Dołęga-Mostowicz, 
Tadeusz

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/38 mp3

Niezwykle odważna satyra na skorumpowane i cyniczne 
władze II Rzeczpospolitej i warszawskie elity polityczne 
końca lat 20-tych. Nikodem Dyzma, bezrobotny 
prowincjusz, przybywa do Warszawy w poszukiwaniu 
pracy. Zrządzeniem losu znajduje na ulicy zaproszenie na 
raut dla dyplomatów i wyższych sfer. Omyłkowo uznany za 
ważnego gościa, zostaje wpuszczony do środka, gdzie 
daje pokaz obcesowego zachowania i obraża wysoko 
postawionego urzędnika.
Źródło : http://ksiegarniastamex.osdw.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Krzysztof Kolberger
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Każdemu, co mu 
się należy od mafii 

Sciascia, Leonardo

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/39 mp3

Profesor Laurana, humanista, "obcy" w sycylijskim 
miasteczku, w środowisku skorumpowanych notabli, 
politycznych graczy, cynicznego kleru - angażuje się 
osobiście w sprawę tajemniczego morderstwa 
popełnionego na bliskim mu człowieku. Ta przygoda 
profesora ma wszelkie cechy donkiszoterii: pojedynek 
szlachetnego samotnika walczącego z kręgami mafijno-
kryminalnymi. Toteż profesor otrzymał, "co mu się 
należało"- jak sugeruje ironiczny tytuł powieści. 
Źródło : http://www.olesiejuk.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Tomasz Schimschainer

Kłopoty ze 
spadkiem 

Marczyński, Antoni

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/40 mp3

Akcja powieści rozgrywa się w Komorowie pod Warszawą. 
Śledztwo w sprawie kilku morderstw, dokonywanych w willi 
profesora Bożęckiego, związanych z tajemniczym 
spadkiem…
Źródło : http://www.audiobooks.com.pl / - 2012.07.17
Czyta : Roch Siemianowski

Kobieta roku Tymko, Anna

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/41 mp3

Atrakcyjna, zadowolona z życia doskonale opłacanej 
sekretarki Justyna, żyje od wypłaty do wypłaty. Jej życie 
wydaje się być piękne i beztroskie. Dopiero gdy zupełnie 
nieoczekiwanie, z dnia na dzień traci pracę, jej życie 
zmienia się diametralnie. 
Źródło : http://www.domksiazki.poznan.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Adrianna Janota

Król Artur i rycerze 
Okrągłego Stołu

Green, Roger 
Lancelyn

Gatunek: 
Powieść 

historyczna 
angielska

KM/42 mp3

 Nieśmiertelna legenda o królu Arturze, pełna wielkich 
czynów, tajemnic i czarów. Magiczne historie, odważni 
rycerze, walki i miłosne uniesienia przenoszą nas do 
świata miecza w kamieniu, wojen z Sasami, poszukiwań 
świętego Graala i wielu innych niesamowitych przygód. Od 
narodzin Artura do ostatniej bitwy toczy się walka dobra ze 
złem, przepojona napięciem i tajemniczością
Źródł : http://merlin.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Krzysztof Kołbasiuk
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Krzy żacy Sienkiewicz, Henryk

Gatunek: 
Powieść 

historyczna 
polska

KM/43 mp3

Podążając tropem fabuły stajemy  oko w oko z najlepszym 
rycerstwem ówczesnej Europy. Dynamiczna akcja, 
nietuzinkowi bohaterowie, których los splótł się z losami 
narodu i niezrozumiałym zrządzeniem w równej mierze dał 
im posmakować radości i bólu.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Zbigniew Wróbel

Kubu ś Fatalista i 
jego pan 

Diderot, Denis

Gatunek: 
Powieść 

filozoficzna 
francuska

KM/44 mp3

Wędrówki tytułowych bohaterów i ich dysputy składają się 
na obraz nowego świata, w którym zanika granica między 
panem i sługą. Sprytny, zaradny Kubuś jest co prawda 
fatalistą, jednak wbrew tym deklaracjom nie godzi się na 
zło świata i wierzy, ze dobro i sprawiedliwość muszą 
wreszcie zatriumfować
Źródlo : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Artur Żmijewski, Adam Ferency

Lalka Prus, Bolesław

Gatunek: 
Powieść 

społeczna 
polska

KM/45 mp3

"Lalka" to wyjątkowa książka w polskiej literaturze. O 
miłości, a właściwie namiętności i klęsce romantyzmu. 
Jest to również wyjątkowe dzieło literackie. Pomysł na 
przeplatanie narracji trzecioosobowej (autorskiej) z 
narracją pierwszoosobową ("Pamiętnik starego subiekta") 
doprowadził do stworzenia powieści prawie doskonałej.
http://www.domksiazki.com/ - 2012.07.17
Czyta : Zbigniew Zapasiewicz

Longobard Salvador, Marco.

Gatunek: 
Powieść 

historyczna 
włoska

KM/46 mp3

VII wiek przed Chrystusem. Rotari jest synem księcia 
Brescii. Jest wspaniały, buntowniczy, pewny siebie. W 
jego żyłach płynie królewska krew. Ale w Italii podzielonej 
między Longobardów i Bizantyjczyków na drodze do 
korony czyha wiele zasadzek, a Rotari ma tylko jednego 
przyjaciela, na którego może liczyć.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Piotr Krukowski
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Lot nad kukułczym 
gniazdem 

Kesey, Ken

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a 

amerykańska

KM/47 mp3

Lot nad kukułczym gniazdem jest alegoryczną opowieścią 
o walce człowieka ze społeczeństwem, które próbuje 
wtłoczyć go do swoich wzorców zachowania i schematów 
postępowania, społeczeństwem, które próbuje zrobić z 
człowieka zadowolonego robota. Niejasne i chorobliwe 
wizje Indianina-narratora po dłuższym zastanowieniu 
przestają dziwić, a stają się genialną metaforą ludzkiego 
zniewolenia.
Źródło : http://info.audiobook.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Zbigniew Zapasiewicz

Lwy mojego 
podwórka 

Abramow-Newerly, 
Jarosław

Gatunek: 
Pamiętniki 

polskie
KM/48 mp3

Jarosław Abramow-Neverly tym razem w bardzo osobistej 
książce wspomina czasy dzieciństwa. Kreśli portrety 
rodziców, przybliżając osobę swojego ojca Igora 
Neverlego. Wzruszająco opowiada o matce. Wspomina 
kolegów z podwórka, z perspektywy dziecka opowiadając 
o dramatach i radościach dnia codziennego. Książka audio 
jest nie tylko historią jednej rodziny i jednego domu, to 
również barwny obraz najnowszych dziejów Warszawy 
oraz Żoliborza, którego już nie ma.
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Zbigniew Zapasiewicz

Maja Gaarder, Jostein

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a norweska.

KM/49 mp3

Powieść o miłości, przyjaźni, przemijaniu i odkrywaniu 
sensu istnienia. Równolegle, jak we wszystkich książkach 
autora Świata Zofii, zostajemy zaproszeni do udziału w 
fascynującej przygodzie, tym razem nawiązującej do 
zaprzątającej umysły współczesnych uczonych kwestii 
zagadki mechanizmów ewolucji, roli genów oraz miejsca 
człowieka wobec cudu tych uwarunkowań. Maja to także 
swoisty manifest autora podsumowujący jego 
dotychczasową twórczość i wskazujący, jak mądrze żyć 
we współczesnym świecie
Źródło : http://www.olesiejuk.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Robert Gonera

Strona 10 z 342



Małe zbrodnie 
małżeńskie 

Schmitt, Éric-
Emmanuel

Gatunek: 
Dramat 

francuski
KM/50 CD

Małżeństwo bohaterów przeżywa kryzys, jaskrawo 
widoczny w niecodziennej sytuacji amnezji mężczyzny. 
Czym jest jednak owo zapomnienie, brak pamięci? Jest 
między innymi okazją do spreparowania nowej historii ich 
związku przez żonę, która wprowadza go w ich stary-nowy 
świat. Kłamstwa prowadzą tu paradoksalnie do prawdy, 
którą warto odkryć także na prywatny użytek każdego z 
nas...
Źródło : http://www.wloclawek.info.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Milena Lisiecka, Bronisław Wrocławski

Mistrz i Małgorzata 
Bulgakov, Mihail 

Afanas'evič

Gatunek: 
Powieść 

filozoficzna 
rosyjska

KM/51 mp3

Powieść składa się z trzech przeplatających się wątków – 
opowieści o Szatanie odwiedzającym Moskwę w latach 30. 
XX wieku, historii pisarza nazywanego Mistrzem i jego 
miłości do Małgorzaty Nikołajewny oraz opowieści o 
spotkaniu Piłata i Jezusa, nazywanego w powieści Jeszuą.
Źródło : http://antykwariat.tezeusz.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Henryk Boukołowski

Następny do raju Hłasko, Marek

Gatunek 
:Opowiadania 
psychologiczn

e polskie

KM/52 mp3

Akcja tego zawierającego elementy kryminału utworu toczy 
się w górach w odciętej od świata bazie transportowej. 
Bohaterowie, każdy na swój sposób, egzystują na 
marginesie życia, a istniejące konflikty pogłębia pojawienie 
się człowieka przysłanego przez partię oraz jego żony, 
jedynej kobiety wsród sześciu mężczyzn.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Andrzej Seweryn

Moskwa Pietuszki 
Erofeev, Venedikt 

Vasil'evič

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a rosyjska

KM/53 mp3

Jeden intelektualista, dwa miasta, 125 km torów i 
nieprzeliczalna ilość alkoholu. Tak mógłby wyglądać 
matematyczny wzór na powieść Wieniedikta Jerofiejewa 
Moskwa - Pietuszki. Z pozoru wszystko się zgadza. 
Bohater, który po wydaleniu z moskiewskiego uniwersytetu 
traci kolejne posady, jedzie do Pietuszek odwiedzić 
ukochaną i synka. 
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Roman Wilhelmi
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Niedźwied ź 
Čehov, Anton 

Pavlovič

Gatunek 
:Komedia 
rosyjska

KM/54 mp3

Znakomite słuchowisko, burzliwy przebieg i zaskakujący 
finał.
Kobieta, mężczyzna, emocje...
Treści wiecznie aktualne.
Źródło : http://tanie-ebooki.bazaksiazek.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Magdalena Wójcik i inni

Obsługiwałem 
angielskiego króla 

Hrabal, Bohumil

Gatunek : 
Powieść 

obyczajowa 
czeska

KM/55 mp3

Opowieść o życiu małomiasteczkowego, a później 
praskiego kelnera; pnie się on z mozołem i uparcie coraz 
to wyżej po drabinie gastronomiczno-hotelarskiej hierarchii 
i zostaje wreszcie właścicielem lokalu.
Źródło : http://www.parkliteracki.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Kazimierz Kaczor

Od siódmej rano 
Malpass, Eric 

Lawson

Gatunek : 
Powieść 

obyczajowa 
angielska

KM/56 mp3

Fascynująca, wielopokoleniowa rodzina angielska, 
mieszkająca na podmiejskiej farmie.Wątki sensacyjne, 
romansowe, a wśród nich szalejący "uroczy" 
dziewięciolatek.Musiała więc powstać powieść pełna 
humoru, zgryźliwego dystansu, a zarazem niezmiernie 
ciepła
Źródło : http://www.ksiegarnia-internetowa.co/ - 
2012.07.17

Operacja 
"Bernhard"

Wołkoński, Jurij
Gatunek :II 

wojna 
światowa

KM/57 CD

Akcja tej szalonej i tajemniczej operacji,której 
pomysłodawcą był sam Szef Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa Rzeszy Reinhard Heydrich rozgrywa się w 
czasie II wojny światowej. Pełne kulisy operacji 
"Bernhard"nie są znane do dzisiaj. Jeszcze wiele lat po 
wojnie sowiecki interesował się przejęciem 
zaangażowanych w nią ludzi, a alpejskie jezioro nadal 
ukrywa wiele tajemnic..
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Andrzej Krusiewicz

Opowie ść wigilijna Dickens, Charles

Gatunek : 
Powieść 

obyczajowa 
angielska

KM/58 CD

Świąteczna historia należąca do klasyki literatury 
opowiadająca o przemianie, jaką przechodzi bohater w 
jedynym dniu w roku, gdy pieniądze tracą swoją moc.
Opowieść o magii świąt i o tym, co w życiu jest 
najważniejsze.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Zbigniew Zapasiewicz
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Osobowo ść plus Littauer, Florence

Gatunek :  
poradnik 

psychologiczn
y

KM/59 CD

Każde z następujących zdań opisuje jeden z 
podstawowych typów osobowości: Melancholika, 
Flegmatyka, Sangwinika i Choleryka. Które z nich opisuje 
ciebie najlepiej?
Źródło : http://ksiegarniamaryja.pl/ - 2012.07.17

Ostatni s ędzia Grisham, John

Gatunek: 
Thriller 

prawniczy 
amerykański

KM/60 mp3

"Dorwę każdego z was", zapowiada Danny Padgitt 
sądzony za gwałt i morderstwo. Jego groźby nie 
powstrzymują jednak sędziów przysięgłych przed 
wydaniem wyroku. Trudno przecież bać się kogoś 
skazanego na dożywocie. Ale w Missisipi dożywocie może 
równie dobrze oznaczać dziewięć lat. Bo właśnie dziewięć 
lat później Danny Padgitt wychodzi na wolność... 
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Edward Lubaszenko

Oświadczyny 
Čehov, Anton 

Pavlovič

Gatunek: 
Komedia 
rosyjska

KM/61 CD

Wyborna jednoaktówka Czechowa "Oświadczyny", 
pomyślana jako krotochwila i żart, jest portretem 
codziennych, zwykłych nawyków, zachowań i sytuacji, w 
których o relacjach międzyludzkich decydują rzeczy błahe i 
banalne, zderzone z twardymi przyzwyczajeniami, wadami 
czy niedostatkami bohaterów.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Ewa Konstancja Bułhak, Piotr Adamczyk i inni

Pachnidło Süskind, Patrick

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a niemiecka

KM/62 mp3

Jest to powieść o Janie Baptyście Grenouille, człowieku 
posiadajacym węch absolutny. Jest on pochlonięty ideą 
uzyskania idealnej wonności oddajacej zapach kobiecego, 
dziewiczego ciała. Ta myśl kaze mu szukać dziewczy 
zaspokajajacej jego zmysł powonienia. Idee fixe Jana 
Baptysty prowadzi do ciagu zbrodni o okrutnym, 
perwersyjnym charakterze.
Źródło : http://www.bazarek.pl/  2012.07.17
Czyta : Tomasz Traczyński

Pamiętnik 
niemłodej i 

niestatecznej panny 
z odzysku 

Korytkowska, 
Małgorzata

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/63 mp3

Główna bohaterka to świadoma swoich atutów, dojrzała 
kobieta. W latach osiemdziesiątych, czasach wiecznego 
deficytu fachowców, płaci ciałem za usługi hydraulików, 
budowlańców a nawet osiedlowych "złotych rączek". 
Mężczyźni jednak sprawiają nieoczekiwane problemy.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Olga Miłaszewska
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Pan Wołodyjowski Sienkiewicz, Henryk

Gatunek: 
Powieść 

historyczna 
polska

KM/64 mp3

Trzecia z powieści tworzących legendarną Trylogię 
Henryka Sienkiewicza, która przedstawia wydarzenia 
historyczne w latach 1668–1673.
Źródło : http://tanieaudiobooki.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Janusz Gajos

Pianistka Jelinek, Elfriede

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a austriacka

KM/65 mp3

Opowieść o Erice, trzydziestoparoletniej niespełnionej 
pianistce, udzielającej lekcji gry na fortepianie nabiera 
niezwykłego tempa. Kobieta postanawia wyzwolić się z 
destrukcyjnego związku z toksyczną matką, gdy w jej życiu 
pojawia się młody mężczyzna.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.17
Czyta : Michał Skolnowski

Pierwsza lepsza Fredro, Aleksander
Gatunek: 
Komedia 
polska

KM/66 mp3

Bohater komedii "Pierwsza lepsza, czyli nauka 
zbawienna", Alfred, człowiek w świecie bywały, pragnie się 
ożenić. Roztkliwia się nad przymiotami pięknej Julii, z 
która jest po słowie, ale wciąż nie jest pewien, czy 
rzeczywiście powinien ją poślubić - wszak Julia jest wdową 
i może nadal myśli o nieżyjącym pierwszym mężu. 
Postanawia zdać się na los i ożenić z pierwszą lepszą 
panną, którą spotka w miejskim ogrodzie.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.17
Czyta :  Danuta Stenka, Sylwia Gliwa, Ewa Konstancja 
Bułhak, Zbigniew Zamachowski, Wojciech Wysocki.

Pierwsza podró ż 
dookoła świata 

Perepeczko, Andrzej
Gatunek: 

Podróżnictwo 
morskie

KM/67 CD

Hiszpański port Sanlucar de Barrameda. W śmiały rejs 
dookoła świata wyrusza pięć statków pod dowództwem 
admirała Ferdynanda Magellana. Po jego śmierci,  całą 
sławę i wszelkie honory zbiera Sebastian del Cano, 
pokonując przestrzeń dzielącą Moluki od Hiszpanii.
Źródło : http://ksiegarniagombrowicza.osdw.pl/ - 
2012.07.17
Czyta : Krzysztof Dumala

Pies Baskerville'ów Doyle, Arthur Conan

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
angielska

KM/68 mp3

Genialny Sherlock Holmes, staje wobec niecodziennej 
zagadki kryminalnej, która okazuje się jedną z 
najtrudniejszych jego spraw. Niezwykły przeciwnik, 
tajemnicza zbrodnia, zaskakujące odkrycia, to tylko 
niektóre z przygód Sherlocka Holmesa i jego przyjaciela 
doktora Watsona.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Jakub Sender
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Portret Doriana 
Graya 

Wilde, Oscar

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a angielska

KM/69 mp3

Historia tytułowego portretu, na którym znajdują swoje 
odbicia grzechy popełnione przez bohatera, podczas gdy 
on sam zachowuje młodzieńczy i niewinny wygląd, stanowi 
pretekst do przedstawienia koncepcji sztuki wolnej od 
wszelkich zobowiązań społecznych, moralnych, etycznych, 
sztuki całkowicie bezużytecznej, której jedynym celem jest 
objawianie siebie samej
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Adam Bauman

Potop Sienkiewicz, Henryk

Gatunek: 
Powieść 

historyczna 
polska

KM/70 mp3

Druga z powieści tworzących Trylogię Henryka 
Sienkiewicza  opowiadająca o potopie szwedzkim z lat
1655-1660. 
Źródło : http://ebooki.hostil.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Marek Walczak

Pożegnanie jesieni 
Witkiewicz, 

Stanisław Ignacy

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a polska

KM/71 mp3

"W tej szyderczej tragikomedii miłosnej Witkacy poddaje 
mistrzowskiej analizie zmienne stany umysłu i sprzeczne 
odruchy wynikające z perwersyjnej psychopatologii, 
będącej podłożem działań wszystkich jego postaci. Ich 
reakcje fizjologiczne i emocjonalne są wzajemnie 
splecione z wyznawanymi teoriami narządy płciowe, serce 
czy głowa - różne ośrodki władzy - często zdobywają 
przewagę w niespodziewanych i nieodpowiednich 
chwilach, niwecząc ludzką godność i prawość i 
doprowadzając do najbardziej groteskowych skutków"
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Krzysztof  Wakuliński

Proces Kafka, Franz

Gatunek: 
Powieść 

groteskowa 
austriacka

KM/72 mp3

Historia człowieka uwikłanego w absurdalną sytuację, jego 
bezsilne zmagania z tym, co go osacza, a czego nie potrafi 
dosięgnąć i zrozumieć. "Proces" jest także książką o 
władzy, w metaforyczny sposób oddaje zawikłane i 
mroczne relacje między ludźmi, jakie tworzą się w jej 
zhierarchizowanym systemie. Dzieło Kafki niesie wiele 
znaków zapytania i wymyka się jednoznacznym 
interpretacjom.                                             Źródło : 
http://www.ksiazkiaudio.pl/ - 2012.07.18                                           
Czyta : Jarosław Gajewski
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Profesjonalista Kovačević, Dušan
Gatunek: 
Komedia 
serbska

KM/73 mp3

W „Profesjonaliście” w dość przewrotny sposób opowiada 
o więzi łączącej dwóch ludzi, których wszystko dzieli. 
Jeden z nich 45-letni pisarz – Teodor Kraj ( Luka ) wydał 
dwie książki, jest redaktorem naczelnym dużego 
wydawnictwa na terenie ogarniętej chaosem byłej 
Jugosławii. Drugi, Luka Laban, był funkcjonariuszem 
Służby Bezpieczeństwa.
Źródło : http://www.ksiazkiaudio.pl/ - 2012.07.18

Prorok Gibran, Kahlil
Gatunek: 

Przypowieść 
libańska

KM/74 CD

Arcydzieło prozy poetyckiej przetłumaczone na ponad 40 
języków. Najlepiej obok biblii sprzedająca się książka XX 
wieku za oceanem. Teraz w wersji audio !
Prorok nie jest zbiorem porad, jak zmienić życie.
Nie jest tanią wskazówką, jak być szczęśliwym.
Nie jest też księgą mądrych sentencji.
Słowa Proroka to misterna tkanina rzeczywistości, nad 
którą tylko mądry potrafi przystanąć i spojrzeć ze 
zrozumieniem.                            
Źródło : http://www.aleksandria.net.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Mirosław Neinert

Przedwio śnie Żeromski, Stefan

Gatunek: 
Powieść 

społeczna-
obyczajowa  

polska

KM/75 mp3

Historia młodzieńczych lat Cezarego Baryki powstała jako 
wyraz zaniepokojenia pisarza zaangażowanego w życie 
ojczyzny sytuacją społeczno-polityczną niepodległej Polski. 
Źródło : http://eksiazki.npx.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Piotr Adamczyk

Przygody dobrego 
wojaka Szwejka

Hašek, Jaroslav

Gatunek: 
Powieść 
wojenna 
czeska

KM/76 mp3

Głównym bohaterem jest sprzedawca butów i pucybut 
porucznika Lukasza – Józef Szejk. Hasek osadził akcję w 
realiach ówczesnej Pragi. Zaś powieść w dużej mierze 
oparta jest na jego doświadczeniach.
Źródło : http://www.nexto.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Piotr Adamczyk, Artur Barciś, Jacek Braciak, 
Adam Ferency, Piotr Fronczewski, Edyta Jungowska, 
Krzysztof Kowalewski, Irena Kwiatkowska i inni 
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Przygody Hucka 
Finna 

Twain, Mark

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
amerykańska

KM/77 mp3

Przygody Hucka to ponadczasowa historia przyjaźni. Huck 
Finn i Murzyn Jim uciekają przed łowcami niewolników, 
przeżywając po drodze liczne przygody. Pełna napięcia, 
niebezpieczeństw i iskrzącego humoru powieść 
zainteresuje nie tylko młodzież. Wspaniale odmalowane 
krajobrazy dorzeczy Illinois i Missisipi służą za fascynujące 
tło nierzadko przerażających, wstrząsających perypetii. 
Źródło : http://www.weltbild.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Jacek Walszczak

Przygody Olivera 
Twista 

Dickens, Charles

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
angielska

KM/78 mp3

Oliver Twist to chłopiec z nizin społecznych, który wskutek 
zawirowań życiowych, trafia do szajki młodych 
przestępców. Zaczyna się dla niego prawdziwa szkoła 
życia. Zdrada, przyjaźń, miłość, oszustwo, chciwość, ale i 
dobro i współczucie to aspekty człowieczeństwa, które 
poznaje Oliver podczas swojej życiowej wędrówki. Tłem 
dla powieści Dickensa była ustawa z 1834 roku w 
znaczący sposób ograniczająca szanse ubogich w świecie 
rodzącego się kapitalizmu.
Źródło : http://ebooki.orange.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Marek Bocianek

Przygody Tomka 
Sawyera 

Twain, Mark

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
amerykańska

KM/79 mp3

Słuchając tej książki audio, dowiesz się, jak ciężkie są dni i 
wątpliwy spokój miejsca, do którego Tomek Sawyer i jego 
przyjaciele kierują swe kroki. Spływ tratwą nurtami 
Missisipi, poszukiwania skarbu w jaskiniach, 
niebezpieczna konfrontacja z mordercą... 
Źródło : http://ebooki.hostil.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Irena Kwiatkowska

Przypadki 
Robinsona Crusoe 

Defoe, Daniel

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
angielska

KM/80 mp3

Niezwykłe przygody Robinsona przenoszą nas do innego 
świata, do miejsc pięknych i okrutnych jednocześnie. To 
wspaniała opowieść o umiejętności stawiania czoła 
przeciwnościom losu, o sile wiary i potędze 
przedsiębiorczości. 
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Marek Wolczak
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Psy wojny Forsyth, Frederick

Gatunek: 
Powieść 

sensacyjna 
angielska

KM/81 mp3

Legenda głosi, że "Psy wojny" to historia niemal 
prawdziwa. A w zasadzie historia, która miała się 
wydarzyć. Republika Zangaro, gdzie bezwzględny i 
cyniczny sir James Mason, prezes towarzystwa górniczego 
z londynu, odkrył górę platyny, to w istocie Gwinea 
Równikowa. Władca Zangaro, obłąkany okrutnik Jean 
Kimba, to wypisz wymaluj były prezydent Gwinei Francisco 
Mbasogo, stryj obecnego tyrana - Teodoro Mbasogo, który 
ćwierć wieku temu obalił go i zabił.
Źródło : http://193.23.48.135/ - 2012.07.18
Czyta : Jan Englert

Rękopis znaleziony 
w Saragossie

Potocki, Jan

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
polska

KM/82 mp3

Rękopis opowiada o przygodach Alfonsa van Wordena, 
kapitana gwardii walońskiej, ktorego oddział 
niespodziewanie znika wśród gór. Worden, poszukując 
swych towarzyszy natrafia na szubienice braci Zota i starą, 
opuszczoną gospodę, w której dane mu jest spotkać dwie 
córki starego rodu Gomelezów: Eminę i Zibeldę. Spotkanie 
z nimi staje się dla niego początkiem przerażających 
przygód.
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Roch Siemianowski

Salamandra Grabiński, Stefan

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
polska

KM/83
KM/244

mp3

SALAMANDRA to powieść o walce dobra ze złem, jak 
zawsze u Grabińskiego rozgrywająca się równolegle w 
świecie realnym jak i nierealnym. Świat magii i demonów
Źródło : http://www.abooki.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Leszek Teleszyński

Siddhartha Hesse, Hermann

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a niemiecka

KM/84 mp3

Poemat indyjski niemieckiego noblisty, Hermanna 
Hessego, jest kompendium fabularnym istoty buddyzmu. 
Siddahrtha to młody chłopiec, potomek rodu braminów, 
który poszukuje swojej drogi życiowej - nierzadko wbrew 
rodzinie, wbrem wcześniejszym decyzjom. Wewnętrzne 
dramaty, wybory, spotkania prowadzą do stopniowego 
osiągania mądrości życiowej. 
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Zbigniew Moskal
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Sklepy 
cynamonowe

Schulz, Bruno

Gatunek: 
Opowiadanie 
groteskowe 

polskie

KM/85 mp3

Sklepy cynamonowe to zbiór opowiadań, gdzie w 
groteskowych, fantastycznych wizjach powracają obrazy 
małego malicyjskiego miasteczka, połączone z obrazami 
wysnutymi z podświadomości i marzeń sennych.
Źródło : http://www.audiobook.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Mariusz Benoit

Szczęściarze Archer, Jeffrey

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
angielska

KM/86 mp3

"Szczęściarze" to świetnie napisane, eleganckie, skrzące 
się dowcipem i dobrze osadzone w realiach opowiadanie 
mistrza suspensu, Jefrreya Archera
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Dorota Pomykała, Leszek Piskorz

Świat według 
Garpa 

Irving, John

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a 

amerykańska

KM/87 mp3

Wydana w 1978 r. powieść przyniosła międzynarodowy 
rozgłos i uznanie autorowi. Uznawana jest za dzieło 
kultowe i do dziś pozostaje najsłynniejszym utworem 
pisarza. Na podstawie powieści w 1982 roku został 
nakręcony film w reżyserii George'a Roya Hilla z Robinem 
Williamsem w roli Garpa.
Źródło : http://ksiazkacyfrowa.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Mariusz Benoit

Świat Zofii Gaarder, Jostein

Gatunek: 
Powieść 

filozoficzna 
norweska

KM/88 mp3

 Bohaterka, okrzyknięta Alicją w Krainie Czarów końca XX 
wieku poruszała nie tylko serca ale i umysły czytelników. 
Innowacyjna formuła, łącząca narrację z wykładem 
filozoficznym, daje jednocześnie przyjemność lektury, jak i 
wymierną wiedzę. Choć nie o samą wiedzę tu chodzi, ale o 
nabycie pewnej bardzo istotnej umiejętności - sztuki 
zadawania pytań. 
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Zbigniew Moskal,Tomasz Zaród

Strona 19 z 342



Tristan 1946
Kuncewiczowa, 

Maria

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a polska

KM/89 mp3

Najsłynniejsza historia miłosna naszego kręgu 
kulturowego, wpisana w realia powojennej Anglii. Tristan 
lat czterdziestych, naznaczony koszmarem okupacji i 
powstania warszawskiego, przybywa z wypalonej wojną 
Polski jak z końca świata.  Czy symfonia Cesara Francka 
działa równie silnie jak napój nieopatrznie podany niegdyś 
przez wierną Brangienę? A Londyn, współczesny Las 
Moreński, czy będzie schronieniem czy zgubą dla Michała i 
Kathreen, zwanej Kasią? Czy miłość - jak w starej 
opowieści - zwycięży nawet śmierć?
Źródło : http://www.proszynski.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Elżbieta Kijowska, Mariusz Benoit

Trzech panów na 
rowerach (tym 
razem bez psa) 

Jerome, Jerome 
Klapka

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
angielska

KM/90 mp3

Dalsze przygody bohaterów książki "Trzech panów w łódce 
nie licząc psa". Tym razem, wybierają się oni na rowerach 
do Schwarzwaldu. Po drodze doświadczają wielu 
zabawnych przygód. 
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Roch Siemianowski

Trzech panów w 
łódce (nie licz ąc 

psa) 

Jerome, Jerome 
Klapka

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
angielska

KM/91 mp3

To zabawna powieść opisuje przygody trzech 
londyńczyków, którzy wybrali się w podróż łodzią po 
Tamizie i przebyli 123 mile - z Kingston do Pangbourne. 
Komiczne zdarzenia, opowiastki i anegdotki umilające 
trzem panom wyprawę, przyprawione specyficznym 
angielskim humorem, bawią od stu lat czytelników w 
rożnym wieku na całym świecie.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Roch Siemianowski

Ułamek sekundy Baldacci, David G.

Gatunek: 
Thriller 

psychologiczn
y amerykański

KM/92
KM/175

mp3

Wystarczył ułamek sekundy, by kandydat na prezydenta 
Clyde Ritter stracił życie. Wystarczył ułamek sekundy, by 
kariera agenta Secret Service Seana Kinga legła w 
gruzach. Jeden dźwięk, jeden ułamek sekundy i kandydat 
na prezydenta traci życie. Kilka lat później agentce 
Michelle Maxwell także nie udało się uchronić życia innego 
kandydata na prezydenta.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Marek Siudziński
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Umysł lidera
Majewska-Opiełka, 

Iwona

Gatunek: 
Zarządzanie - 

poradnik
KM/93 mp3

"Menedżerowie, szczególnie na starcie, muszą szybko 
znaleźć się w nowej roli. Muszą zrozumieć o czym myślą, 
dokąd zmierzają, a przede wszystkim jak myślą i 
postępują. Ta książka słuchana w aucie, przed snem lub 
na nudnych spotkaniach to dobry wstęp do zrozumienia 
umysłu lidera" - Prof. zw. dr hab. Janusz Strużyna.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Jakub Kosiniak

W Dolinie 
Muminków 

Jansson, Tove

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
fińska

KM/94 mp3

Świat Muminków to dolina, w której różne tajemnicze 
postacie - Paszczaki, Ryjek, Włóczykij, Mała Mi - wiodą 
życie dziwnie podobne do zwykłego, a jednak wypełnione 
baśnią. Najważniejszym miejscem jest dom Mamusi i 
Tatusia Muminka: tu każdy może liczyć na pomoc i 
przyjaźń.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.18

Wesele 
Wyspiański, 

Stanisław
Gatunek: 

Dramat polski
KM/95 mp3

Dramat autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, wystawiony 
po raz pierwszy w Teatrze Krakowskim 16 marca 1901 
roku. Utwór opisuje autentyczne wydarzenie - ślub i wesele 
poety Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną. 
Ślub ten miał miejsce 20 listopada 1900 roku w Bazylice 
Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, wesele zaś w 
podkrakowskiej wsi Bronowice.
Źródło : http://www.edukateria.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Paweł Ładniak  i  inni

Wiatr niesie deszcz 
Malpass, Eric 

Lawson

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a angielska

KM/96
KM/140

mp3

Przejmująca opowieść o ludziach, ich wielkości i małości. 
Odwaga i zakłamanie, perfidia i dobroć. Tragiczne 
zdarzenia i komiczne sytuacje budują historię pięknej 
kobiety, samotnej matki, widzianą oczami syna. 
Niebanalna opowieść tocząca się w czasie opętanej 
wojnami Anglii.
Źródło : http://www.abooki.pl/ - 2012.07.18
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Śmiech śmiechem Wiech
Gatunek: 

Satyra polska
KM/97
KM/141

CD

Niezrównany mistrz polskiego i warszawskiego humoru w 
zbiorze pt. "Śmiech śmiechem" przedstawia najbardziej 
zabawne, zarówno przedwojenne, jak i powojenne 
humoreski i reportaże. Mimo upływu lat, od chwili ich 
napisania niezmiennie bawią i przypominają nam, jak 
wyglądała dawna Warszawa i jakimi sprawami zajmowali 
się jej mieszkańcy. Ale nie sam język zadecydował o 
powodzeniu felietonów Wiecha. Istotnym ich elementem 
jest soczysty, łagodny i przyjazny humor, a także wyraziste 
i barwne postaci.
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Zbigniew Buczkowski

Wilk stepowy Hesse, Hermann

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a niemiecka

KM/98 mp3

Atmosfera miedzywojnia, złotych, jazzowych, szalonych lat 
dwudziestych, rozedrgania i niepokoju. Osamotniony, 
tajemniczy Harry Haller konftrontuje się z istotą swojej 
natury, ze swoimi - nie zawsze uświadomionymi - 
pragnieniami i tęsknotami. 
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Leszek Abrahamowicz

Wrota czasu
Baccalario, 

Pierdomenico

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczo-
przygodowa 

włoska

KM/99 mp3

Jeśli z czterech jedne otworzysz przypadkiem. Z czterech 
trzecie wskażą motto. Z czterech dwoje zaprowadzi na 
śmierć. A jeden z czterech - poprowadzi na dół. - Ulysses 
Moore. W domu stojącym na angielskim wybrzeżu są 
drzwi. Drzwi skrywają niewyobrażalne tajemnice, 
nieuniknione niebezpieczeństwa i niewiarygodne 
niespodzianki. Jason, Julia i ich przyjaciel Rick chcą 
odkryć, co się za nimi kryje...
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.18

Wspólnik Grisham, John

Gatunek: 
Thriller 

prawniczy 
amerykański 

KM/100 mp3

Wspólnik renomowanej kancelarii prawniczej ginie w 
wypadku. Wydobyte ze spalonego wraku samochodu 
zwłoki z trudem udaje się zidentyfikować. Kilka tygodni po 
pogrzebie z konta kancelarii znika 90 milionów dolarów. 
Prywatni detektywi przez cztery lata szukają złodzieja. 
Wreszcie stawiają go przed sądem. I wtedy zaczyna się 
prawdziwe piekło....
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Edward Lubaszenko
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Wyspa Masek
Baccalario, 

Pierdomenico

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczno-
przygodowa 

włoska 

KM/101 mp3

Jason, Julia i Rick są gotowi do kolejnej podróży: Peter 
Dedalus, jedyny człowiek, który może im pomóc w 
odnalezieniu Pierwszego Klucza, przekroczył Wrota Czasu 
i ukrywa się w osiemnastowiecznej Wenecji. perfidna 
Obliwia Newton jest już na jego tropie, więc dzieci muszą 
działać szybko - trzeba odnaleźć tajemniczego Czarnego 
Gondoliera i trafić na Wyspę masek, której nikt, oprócz 
niego nie zna.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Jerzy Zelnik

Wyznania chi ńskiej 
kurtyzany 

Miao, Sing.
Gatunek: 

Pamiętniki 
chińskie 

KM/102 mp3

Powieść przedstawia losy 14-letniej dziewczynki z 
prowincji, która z powodu trudnej sytuacji rodzinnej zostaje 
sprzedana na służbę do domu bogatego kaligrafa. 
Zazdrosna o męża pani Hu z niewielkim zyskiem 
umieszcza ją w tanim domu uciech. Szybko trafia do 
"Domu Wiosennej Świeżości" - domu uciech o wysokiej 
renomie i staje się kurtyzaną - prostytutką najwyższej 
klasy. Przez 29 rozdziałów obserwujemy jej perypetie 
najpierw w czasie japońskiej okupacji, a potem w trakcie 
gwałtownych zmian ustrojowych i wprowadzania w 
Chinach komunizmu. Książka jest dziewiątym tomem 
kolekcji Mistrzowie słowa wydanej w ramach Biblioteki 
Gazety Wyborczej. 
Źródło : http://www.sklepy24.pl/ - 2012.07.18

Za dużo 
przypadków 

Archer, Jeffrey

Gatunek: 
Opowiadanie 
sensacyjne 
angielskie

KM/103 mp3

"Za dużo przypadków" to wyśmienite opowiadanie z tomu 
"Krótko mówiąc". Archer jest mistrzem budowania intryg. 
Nieoczekiwane zwroty akcji, inteligentny, błyskotliwy 
humor - to znaki rozpoznawcze jego literatury
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.18
Czyta : Dorota Pomykała

Zły Tyrmand, Leopold

Gatunek: 
Powieść 

sensacyjna 
polska

KM/104
KM/248

mp3

Połowa lat 50., dźwigające się z ruin miasto. Przestępcy 
wyrywają kobietom torebki, chuligani piją wódkę w 
gruzach, kieszonkowi złodzieje grasują w zatłoczonych po 
brzegi autobusach... "Zły" zawsze bezszelestnie, 
niezauważalnie, ale niezawodnie znajduje się tam, gdzie 
potrzebna jest interwencja niewydolnej, safandułowatej 
milicji.
I zastępuje ją z nawiazką.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
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Zostało z uczty 
bogów 

Newerly, Igor

Gatunek: 
Powieść 

społeczno-
obyczajowa 

polska

KM/105 mp3

Wydana w 1986 roku książka „Zostało z uczty bogów” to 
przede wszystkim klasyczny Bildungsroman - rzecz o 
kształtowaniu światopoglądu i życiowej postawy młodego 
bohatera, tu samego autora: Igora Newerlego. Od 
beztroskiego dzieciństwa w Białowieży, przez I wojnę 
światową, zainteresowanie bolszewizmem i komsomolski 
fanatyzm aż do pozbycia się wszelkich złudzeń wobec 
rewolucji, sowieckie więzienie i ucieczkę do Polski. 
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Jan Peszek

Jedenaste 
przykazanie

Archer, Jeffrey

Gatunek: 
Powieść 

sensacyjna 
angielska

KM/106 mp3

Akcja powieści Jeffreya Archera rozgrywa się na początku 
dwudziestego pierwszego wieku. Nowy prezydent Rosji, 
komunista i tyran, dąży do militarnej konfrontacji z 
Ameryką rządzoną przez prezydenta wyznającego 
pokojową wizję świata. Connor Fitzgerald, supertajny 
agent CIA, otrzymuje rozkaz zabicia rosyjskiego 
prezydenta. Przekonany, że zaaprobował ten krok sam 
prezydent Stanów Zjednoczonych, wyrusza do Rosji. Nie 
wie, że zamach ma zostać udaremniony, on sam zaś ujęty 
i stracony. Ktoś za wszelką cenę chce zgładzić Connora...
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Andrzej Ferenc

Kontrabasista Süskind, Patrick

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a niemiecka

KM/107 mp3

"Kontrabasista” to opowieść człowieka sfrustrowanego 
otaczającym go światem, samotnością i niemożliwością 
osobistej ekspresji, miłośnika i niewolnika własnego 
instrumentu. Bohater z jednej strony jest dowcipnym, 
błyskotliwym i oczytanym intelektualistą, z drugiej strony 
chwiejnym psychicznie i niedowartościowanym muzykiem 
zasiadającym w ostatnim rzędzie Orkiestry Państwowej, 
rozczarowanym faktem, że za pomocą 4 strun kontrabasu 
nie potrafi wydobyć na światło dzienne pełni swojej 
osobowości oraz talentu. Czas wolny spędza w swoim 
pokoiku na gorzkich rozważaniach tyczących muzyki, 
kondycji świata czy własnej egzystencji. Mimo goryczy 
historia pełna jest flażoletów błyskotliwego humoru i 
zawiera niezwykle trafne refleksje.
Źródło : http://www.ibuk.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Michał Breitenwald
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Ksi ążę Kaspian Lewis, C. S.

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
angielska

KM/108 CD

Narnia to piękna i tajemnicza zarazem kraina 
zamieszkiwana przez niezwykłe stworzenia- fauny, karły, 
satyry, mówiące zwierzęta. Młody Kaspian ma być jej 
prawowitym władcą, lecz przebiegły wuj chce pozbawić go 
praw do tronu. Chopiec sam nie zdoła pokonać 
niegodziwego Miraza i potrzebuje pomocy. Za radą 
swojego wychowawcy postanawia przywołać na pomoc 
dawnych bohaterów Narnii- Piotra, Zuzannę, Edmunda i 
Łucję. Rodzeństwo znów trafia więc niespodziewanie do 
krainy Aslana, gdzie czeka na kolejne wyzwanie.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Jerzy Zelnik, Agnieszka Greinerk

Pamiętniki Adama i 
Ewy

Twain, Mark

Gatunek: 
Opowiadanie 

biblijne, 
humorystyczn

e 
amerykańskie

KM/109 CD

To pełna humoru, ponadczasowa opowieść o tym jak 
mogły wyglądać początki znajomości pierwszej kobiety z 
pierwszym mężczyzną na ziemi…
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Milena Lisiecka, Mariusz Siudziński

Podró ż "Wędrowca 
do świtu" 

Lewis, C. S.

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
angielska

KM/110 CD

Pewnego razu Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja weszli do 
starej szafy, a stamtąd do „kraju przebudzonych zwierząt” - 
Narnii lwa Aslana. W trzeciej części słynnego cyklu 
Edmund i Łucja w towarzystwie niesympatycznego kuzyna 
Eustachego trafiają na żaglowiec króla Kaspiana. 
Obfitująca w niezwykłe przygody morska wyprawa staje 
się, dzięki Aslanowi, podróżą ku własnej tożsamości i 
dojrzałości. 
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Jerzy Zelnik, Agnieszka Greinerk       

Sherlock Holmes i... 
tańczące sylwetki 

Doyle, Arthur Conan

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/111 CD

Opowiadanie na podstawie książki "Sherlock Holmes 
niepokonany" 
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Leszek Teleszyński     
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Twierdza szyfrów 
Wołoszański, 

Bogusław

Gatunek: 
Powieść 
wojenna 
polska

KM/112 mp3

Powieść Bogusława Wołoszańskiego nie odbiega daleko 
od literatury faktu, w której ten Autor jest mistrzem. Nie 
wyjaśnione sprawy drugiej wojny światowej posłużyły 
Autorowi jako materiał do skonstruowania niezwykłej 
opowieści o losach ludzi biorących udział w tajemniczej i 
wciąż nie do końca ujawnionej akcji. W Nowym Jorku, 
Paryżu, Londynie, w dolnośląskich zamkach Czocha i 
Książ (które wówczas nosiły nazwę Tzschocha i 
Furstenstein), i miasteczkach tego regionu toczy się 
dramatyczna walka o tajemnice, które wpłynęły na bieg 
światowej polityki po wojnie. 
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Bogusław Wołoszański i inni   

W pustyni i w 
puszczy 

Sienkiewicz, Henryk

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
polska

KM/113 mp3

Powieść dla młodzieży z 1912 autorstwa Henryka 
Sienkiewicza. Książka opowiada o przygodach Stasia 
Tarkowskiego i Nel Rawlison w Afryce.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Ewa Sobczak   

Sherlock Holmes i... 
pacjent doktora 

Trevelyana 
Doyle, Arthur Conan

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/114 CD
Opowiadanie „Pacjent Doktora Trevelyana” na podstawie 
książki "Sherlock Holmes niepokonany"
Źródło : http://www.proedukacja.com.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Leszek Teleszyński

Wybór nowel Prus, Bolesław
Gatunek: 

Opowiadania 
polskie

KM/115 mp3

Wybór nowel Bolesława Prusa:
Antek, Grzechy dzieciństwa, Kamizelka                                              
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19                                                 
Czyta : Marek Walczak

Bitwy w mroku Flisowski, Zbigniew
Gatunek: II 

wojna 
światowa

KM/116 CD

Walka na Pacyfiku między Amerykanami i Japończykami 
toczy się bardzo burzliwie. Flota japońska usiłuje zniszczyć 
lotnisko Henderson Field. Dochodzi do serii bitew 
toczonych w ciemnościach, w wąskich cieśninach 
pomiędzy wyspami archipelagu Guadalcanal.
Źródło : http://ebooki.orange.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Andrzej Krusiewicz
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Błękitny karbunkuł Doyle, Arthur Conan

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/117 CD

Kolejne wyśmienite opowiadanie kryminalne autorstwa 
mistrza gatunku, Arthura Conan Doyle'a. Tym razem 
Sherlock Holmes pomoże rozwiązać zagadkę 
skradzionego kamienia księżnej Morcar, który zostaje 
znaleziony przypadkowo przez służącego, Petersona...
Źródło : http://www.sklepy24.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Jacek Rozenek

Cień wiatru Ruiz Zafón, Carlos

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
hiszpańska

KM/118 mp3

W letni świt 1945 roku dziesięcioletni Daniel Sempere 
zostaje zaprowadzony przez ojca, księgarza i 
antykwariusza, do niezwykłego miejsca w sercu starej 
Barcelony, które wtajemniczonym znane jest jako 
Cmentarz Zapomnianych Książek. Zgodnie ze zwyczajem 
Daniel ma wybrać, kierując się właściwie jedynie intuicją, 
książkę swego życia. Spośród setek tysięcy tomów 
wybiera nieznaną sobie powieść "Cień wiatru" niejakiego 
Juliana Caraxa. Zauroczony powieścią i zafascynowany jej 
autorem Daniel usiłuje odnaleźć inne jego książki i odkryć 
tajemnicę pisarza, nie podejrzewając nawet, iż zaczyna się 
największa i najbardziej niebezpieczna przygoda jego 
życia, która da również początek niezwykłym opowieściom, 
wielkim namiętnościom, przeklętym i tragicznym miłościom 
rozgrywającym się w cudownej scenerii Barcelony 
gotyckiej i renesansowej, secesyjnej i powojennej.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Wojciech Żołądkiewicz

Cudzoziemka 
Kuncewiczowa, 

Maria

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
o-obyczajowa

KM/119 mp3

Niezwykły portret psychologiczny kobiety wyobcowanej i 
nieszczęśliwej.
Róża jest córką Polaka pracującego w Rosji. Po 
usłyszeniu koncertu skrzypcowego postanawia zostac 
skrzypaczką i razem z ciotką wyjeżdża do Warszawy, aby 
kształcić się w konserwatorium. Tu poznaje swoją 
pierwszą, wielką miłość. Uczucie to jednak nie przetrwa 
próby czasu. Róża przeżywa wielki zawód...Rozgoryczona, 
skazana na samotność i niezrozumienie...
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Elżbieta Kijowska
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Czwarta 
czterdzie ści pi ęć

Flisowski, Zbigniew
Gatunek: 

Wojna 1939-
1945 - Polska

KM/120 CD

Westerplatte - nazwa znana wszystkim Polakom, miejsce, 
w którym rozpoczęła się druga wojna światowa i gdzie 
przez tydzień 180 polskich żołnierzy broniło osamotnionej 
placówki przed wieloma tysiącami żołnierzy Wehrmachtu, 
SS i Kriegsmarine, wspieranych najcięższą artylerią 
pancernika Schleswig-Holstein i atakami bombowców 
nurkujących. Walka o honor i wykonanie rozkazu, którego 
naczelne dowództwo nie odwołało, stała się symbolem 
września 1939 roku. Autentyczna opowieść oparta na 
zebranych przez autora osobistych wspomnieniach 
żyjących jeszcze uczestników walki przenosi nas w 
atmosferę tamtych wydarzeń. 
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Jan Wilkans

Diament 
Mazariniego 

Doyle, Arthur Conan

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/121 CD

Kolejne spotkanie z najsłynniejszym detektywem w historii - 
Sherlockiem Holmesem. Dwa świetne opowiadania 
Arthura Conan Doyle`a - "Diament Mazariniego" oraz 
"Trzej panowie Garrideb" - to jak zawsze: arcytrudna 
zagadka, świetna intryga, nieprzewidywalny bieg zdarzeń, 
elegancki styl i błyskotliwy humor angielski.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Jacek Rozenek

Dom nad 
rozlewiskiem 

Kalicińska, 
Małgorzata

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/122 mp3

Kiedy Małgorzata, bohaterka powieści, będąca w wieku 
uznawanym teraz za mało "kreatywny" (40+), traci świetną 
pracę w agencji reklamowej, wali się jej cały dotąd 
znakomicie poukładany świat. Próby znalezienia nowej 
pracy kończą się fiaskiem. Aby nie popaść w całkowitą 
depresję, postanawia pojechać do matki, mieszkającej na 
mazurskiej wsi. Gosia straciła z nią kontakt lat wcześniej, 
kiedy była jeszcze dzieckiem. Dla dorosłej kobiety to 
dramatyczna decyzja, bo może się przecież okazać, że nie 
mają sobie nic do powiedzenia.                                                                                   
Źródło : http://www.ksiegarnia-morgana.pl/ - 2012.07.19                                                                               
Czyta : Marta Klubowicz
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Dziennik Bridget 
Jones

Fielding, Helen

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
angielska

KM/123 CD

Książka niezwykle zabawna, fenomenalna satyra na 
stosunki międzyludzkie we współczesnych miastach. Ta 
niesłychanie wciągająca lektura bezbłędnie pokazuje 
niedole niezamężnej kobiety
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Dorota Segda

Forrest Gump Groom, Winston

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
amerykańska

KM/124 mp3

Bohaterem powieści jest człowiek o dość niskim ilorazie 
inteligencji, który mimo tego dokonuje rzeczy wielkich i 
niezwykłych. Książka rozpoczyna się słowami: Jedno wam 
powiem: życie idioty to nie bułka z masłem, jednak okazuje 
się, że nawet nie będąc zbyt inteligentnym, można swoje 
życie przeżyć mądrze, uczciwie i dobrze. Forrest walczy w 
Wietnamie, poznaje prezydenta USA, jest zapaśnikiem, 
futbolistą, hoduje krewetki, a nawet leci w kosmos... Jest 
przy tym niezwykle szczery, skromny, otwarty, bezpośredni 
i przyjaźnie nastawiony do każdego człowieka.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Krzysztof Kołbasiuk

Gra szklanych 
paciorków 

Hesse, Hermann

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a niemiecka

KM/125 mp3

Ostatnia powieść Hermanna Hessego, uhonorowana 
literacką Nagrodą Nobla, to swoiste zwieńczenie pracy 
literackiej pisarza, jak i podsumowanie epoki, w której 
tworzył. To obraz utopii na prowincji, na której świeccy 
zakonnicy grają w tytułową grę szklanych paciorków – 
zestawienie ludzkich dokonań na polu kultury. Hesse 
wprowadza w tajniki kultury i filozofii Wschodu, wskazując 
na ponadczasowość i ponadterytorialność rozterek 
duchowych. Gra szklanych paciorków to również 
przewodnik po świecie muzyki klasycznej, łączącej się w 
wyjątkowy sposób z ludzkim życiem.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Jerzy Kałucki
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Grek Zorba Kazantzakis, Nikos

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
nowogrecka

KM/126 mp3

Nieśmiały pisarz przybywa z Anglii na piękną grecką 
wyspę - Kretę. Poznaje tam Alexisa Zorbę, pogodnego, 
towarzyskiego Greka. Gdy Zorba podejmuje pracę w 
opuszczonej kopalni Basila, rozpoczyna się dla Anglika 
ważna lekcja - z obserwatora świata, staje się powoli jego 
częścią. Optymizm i zaraźliwa radość życia Zorby są tak 
silne, że nawet przeciwności losu nie są w stanie zburzyć 
pogody jego ducha.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Jerzy Zelnik

Harry Potter i 
Insygnia Śmierci 

Rowling, J. K.

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
angielska

KM/127 mp3

Po śmierci Dumbledore`a Zakon Feniksa wzmaga swoją 
działalność, próbując przeciwstawić się coraz 
potężniejszym siłom śmierciożerców. Harry wraz z 
przyjaciółmi opuszcza Hogwart, by odnaleźć sposób na 
pokonanie Voldemorta.
Wyprawa ta pełna niepewności i zwątpienia najeżona jest 
niebezpieczeństwami, a co gorsza nikt nie wie, czy 
zakończy się sukcesem i czy wszyscy dotrwają do jej 
końca. 
Źródło : http://merlin.pl/ 2012.07.19

Wybór nowel Prus, Bolesław
Gatunek: 

Opowiadania 
polskie

KM/128 mp3

Nowele:  Katarynka ; Milknące głosy ; Z legend dawnego 
Egiptu ; Powracająca fala.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Marek Walczak

Korepetycje z 
sukcesu 

Majewska-Opiełka, 
Iwona

Gatunek: 
Psychologia 
społeczna-
poradnik

KM/129 CD

Autorka w bardzo przystępny sposób przekazuje cenną 
wiedzę, motywuje do podjęcia prostych, ale oszałamiająco 
skutecznych działań. Dzięki temu książka staje się 
drogowskazem dla młodych, rozpoczynających swoją 
drogę życiową osób, które teraz łatwiej szybciej mogą się 
poruszać na drodze do wymarzonego sukcesu, w każdej 
dziedzinie życia. Wskazówki zawarte w poradniku są 
zawsze aktualne i pomocne nie tylko dla młodzieży ale też 
i dla dorosłych.
Źródło : http://www.ibuk.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Grzegorz Pawlak
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Ksi ęga urwisów Niziurski, Edmund

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
polska

KM/130 mp3

Ta barwna i, jak zwykle u Niziurskiego, pełna słownego i 
sytuacyjnego humoru książka opowiada o ciekawych 
świata i żądnych przygód chłopcach. Niesforni młodzi 
bohaterowie, uczniowie szóstej klasy szkoły w Wilczkowie, 
jak wszyscy ich rówieśnicy mają swoje problemy, próbują 
poznać samych siebie i chcą zostać zrozumiani przez 
dorosłych. Wartką akcję powieści uatrakcyjnia niezwykły 
wątek sensacyjny - chłopcy toczą bowiem żarliwe, choć 
amatorskie śledztwo... 
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.19
Gatunek : Powieść przygodowa polska.

Nie mów nikomu Coben, Harlan
Gatunek: 
Thriller 

amerykański
KM/131 mp3

Wlasnie minelo osiem lat od chwili, kiedy z rak seryjnego 
mordercy zginela Elizabeth, zona mlodego lekarza Davida 
Becka. Mimo uplywu lat Back nie potrafi o niej zapomniec. 
Pewnego dnia otrzymuje zagadkowy e-mail, który zmienia 
jego dotychczasowe zycie. Nie zwaza na ostrzezenie - nie 
mów nikomu - instynktownie podaza za wskazówkami, 
które pozwalaja mu odkryc tajemnicza prawde - Elizabeth 
zyje. Co zrobi David Back? Komu zaufa? - próby 
rozwiazania zagadki nie przynosza rezultatów. Gina 
kolejne osoby. Czy Back odkryje prawde o smierci zony...? 
Jak zagadkowe okaze sie zycie tych dwojga? ...
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Tomasz Gęsikowski

O sztuce miło ści Fromm, Erich
Gatunek: 
Miłość-

psychologia
KM/132 mp3

W swojej pracy Fromm nie tylko przekonuje, że miłość jest 
sztuką, którą można posiąść, ale też przybliża i objaśnia 
arkany tej sztuki tak, że książka ta staje się swoistego 
rodzaju poradnikiem objaśniającym jak żyć i jak kochać. 
Fromm wyróżnia kilka typów miłości, takich jak: miłość 
braterska, macierzyńska, erotyczna bądź miłość do Boga, 
które według niego są odcieniami tego samego uczucia. 
Owo uczucie miłości w dojrzałej postawie wyrażać 
powinno się poprzez troskę, poszanowanie, poznanie i 
odpowiedzialność. Książka ta ukazuje człowieka jako 
źródło tajemnic, a miłość jako jedyny sposób do zgłębiania 
owej pięknej, lecz napawającej lękiem tajemnicy ludzkiego 
istnienia.
Źródło : http://www.poczytaj.pl/ - 2012.07.19
Czyta: Tomasz Marzecki
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Opowie ści z 
piwiarni

Hašek, Jaroslav

Gatunek: 
Opowiadania 
humorystyczn

e czeskie

KM/133 mp3

W „Opowieściach z piwiarni” degustujemy różne „kufle 
piwa” stawiane szwejkologom i haszkologom w postaci 
nasyconych ostrą satyrą polityczną opowieści i 
humoresek.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19

Pierwszy Klucz
Baccalario, 

Pierdomenico

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
włoska

KM/134 mp3

Julia, Jason, Obliwia i jej wierny ochroniarz, Manfred, 
przeniesieni zostali w czasy średniowiecza. Wszyscy chcą 
tego samego: odnaleźć Pierwszy Klucz, jedyny który 
otwiera każde Wrota Czasu. Nadeszła godzina prawdy. 
Wreszcie dzieci uzyskają odpowiedź na swoje pytania... 
Źródło : http://www.poczytaj.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Jerzy Zelnik

Poszerzenie pola 
walki 

Houellebecq, Michel

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a francuska

KM/135 mp3

"Poszerzenie pola walki" jest przewrotną 
powieściąHouellebecq'a, po części rodzajem 
zabarwionego filozoficznie traktatu socjologicznego. 
Powieść czyta się jednak jednym tchem, gdyż zawarte w 
niej obserwacje współczesnego "cywilizowanego" świata 
oraz obraz życia bohatera, zwyczajnego 
trzydziestoletniego człowieka, są niezwykle trafne i 
poruszające.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.19

Poznaj swój głos... Łastik, Aneta

Gatunek: 
Szkolenie 

głosu, sztuka 
przemawiania

KM/136 CD

Głównym celem książki "Poznaj swój głos” jest zwrócenie 
uwagi na problemy związane z głosem, z jego 
kształtowaniem i, co za tym idzie, z kształtowaniem naszej 
osobowości. Bo głos i jego "właściciel” to jedno i to samo... 
Gdy mamy problemy z głosem - mamy problemy ze sobą. 
Dobre podręczniki metodyczne o nauce śpiewu o tym 
wpominają, ale się tym nie zajmują. Autorka właśnie na 
ten problem kładzie szczególny akcent, choćby dlatego, ze 
ci, którzy nie lubią swojego głosu, najczęściej nie lubią 
samych siebie.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Aneta Łasik
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Rok 1984 Orwell, George

Gatunek: 
Powieść 
angielska 

futurystyczna 
antyutopia  

KM/137 mp3

W 1949 roku George Orwell, pisarz i publicysta angielski, 
autor takich pojęć jak: "Wielki Brat patrzy", czy "Policja 
myśli", opublikował swoją antyutopijną powieść p.t. "Rok 
1984". Książka uznana zoatała za jedna z pierwszych 
powieści science fiction prezentujących alternatywną 
przyszłość. "Rok 1984" to przerażająca wizja totalitarnego 
państwa sprawującego kontrolę nad ludzkim umysłem, 
przeszłością, historią, językiem. Ze względu na 
ponadczasowe oskarżenie totalitaryzmu oraz ostrzeżenie 
przed mechanizmami władzy, druk powieści w Polsce 
został całkowicie wstrzymany przez cenzurę do roku 80, a 
następnie do roku 89 ukazywała się ona jedynie nakładem 
wydawnictw niezależnych.
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Jacek Brzostyński

Urzekająca Eldredge, John.
Gatunek: 
Kobieta-

psychologia
KM/138 CD

Każda kobieta była kiedyś małą dziewczynką. A każda 
mała dziewczynka piastuje w swoim sercu najskrytsze 
marzenia. Marzy o porwaniu w wir romansu, o odegraniu 
niezastąpionej roli w wielkiej przygodzie, o roli Pięknej w 
czyjejś historii. Te pragnienia są czymś więcej niż 
dziecięcą zabawą. Stanowią sekret kobiecego serca. A 
jednak - ile znasz kobiet, które znalazły takie życie? W 
miarę upływu lat serce kobiety zostaje zepchnięte na bok, 
zranione, pogrzebane. Ona sama nie znajduje żadnego 
innego romansu niż te z powieści, żadnej przygody oprócz 
tych w telewizji, i szczerze wątpi, czy kiedykolwiek będzie 
Piękną w jakiej bądź historii.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Anita Sajnóg, Tomasz Kućma
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Weteran Forsyth, Frederick

Gatunek: 
Opowiadania 
sensacyjne 
angielskie

KM/139 CD

Właściciel małego wielobranżowego sklepu na rogu 
widział wszystko, a przynajmniej tak twierdził. Układając 
towary na wystawie, w pewnej chwili podniósł wzrok i 
zobaczył tego mężczyznę po drugiej stronie ulicy. 
Mężczyzna był zupełnie niepozorny i sklepikarz z 
pewnością nie poświeciłby mu ani odrobiny uwagi, gdyby 
nie to, że tamten utykał (...)
Od narożnika dzieliło go jeszcze zaledwie kilkanaście 
jardów, kiedy z wąskiej betonowej alejki między dwoma 
nieczynnymi sklepami wyłoniły się dwie postaci i zagrodziły 
mu drogę.
Źródło : http://www.abooki.pl/ - 2012.07.19

Zawód - te ściowie
Redigolo, 

Giampaolo.

Gatunek: 
Stosunki 

interpersonaln
e-poradnik

KM/142 CD

Oto poradnik dla tych, którzy chcą, aby z humorem 
mówiono o nich nie tylko w popularnych dowcipach. Może 
być pożyteczny dla teściów, a także dla synowych i 
zięciów. Ułatwi on rozwiązywanie problemów życia 
rodzinnego, konfliktów czasem drobnych, a czasem 
bardzo skomplikowanych. Łatwiej jest zrozumieć rodzinę i 
dobrze się w niej czuć, gdy podchodzi się do niej z 
dystansem, swobodą i fantazją.
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Przemysław Strzałkowski

Znikni ęcie młodego 
lorda 

Doyle, Arthur Conan

Gatunek: 
Opowiadania 
kryminalne 
angielskie

KM/143 CD
Na podstawie książki "Sherlock Holmes niepokonany"
Źródło : http://wydawnictwomozaika.eu/ - 2012.07.19
Czyta : Leszek Teleszyński

Błędna to żsamość Scottoline, Lisa

Gatunek: 
Thriller 

prawniczy 
amerykański

KM/144
KM/173

CD

Bennie Rosato jest prawniczką specjalizującą się w 
problemach przestępstw popełnianych przez policjantów. 
Pewnego dnia wezwana zostaje do więzienia gdzie 
osadzona jest kobieta oskarżona o zabicie swojego męża 
policjanta. Gdy Bennie Rosato wchodzi do sali 
widzeń...widzi swoje "odbicie w lustrze". Jej nowa klientka 
twierdzi że jest jej siostrą bliźniaczką...mówi prawdę? Czy 
kłamie? Bonnie Rosato jest jedynaczką! Czy oskarżona 
rzeczywiście zabiła swojego męża? 
Źródło : http://www.abooki.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Milena Lisiecka
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Cierpienia młodego 
Wertera 

Goethe, Johann 
Wolfgang von

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
o-obyczajowa 

niemiecka

KM/146 CD

Powieść epistolarna napisana przez Johanna Wolfganga 
von Goethego, opublikowana w roku 1774. Wraz ze 
Zbójcami Friedricha Schillera uważana za najważniejsze 
dzieło tzw. okresu Sturm und Drang ("burzy i naporu") oraz 
preromantyzmu.
Źródło : http://www.webook.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Paweł Kutny

Cyganka Christie, Agatha

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/147 CD

Dickie Carpenter odczuwał dziwną niechęć do Cyganów. 
Kiedy był dzieckiem ciągle śniła mu się 
Cyganka,obserwowała go, wyglądała jakby wiedziała coś, 
czego nie wiedział nikt inny. Od tej pory w jego życiu 
zaczynają dziać się dziwne rzeczy, a Cyganka albo 
przypominająca ją kobieta, pojawia się wielokrotnie, by 
przestrzec go przed jakimś działaniem. Czy i tym razem 
zdoła uniknąć przeznaczenia?
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Krzysztof Gosztyła i inni

Czarny kot Poe, Edgar Allan

Gatunek: 
Opowiadanie 

grozy 
amerykańskie

KM/148 CD

Psychodeliczne stany umysłu i objawienia najskrytszych 
zakamarków potępionej duszy to chleb powszedni w prozie 
EA Poe'ego. Nie - być albo nie być mordercą, ale - JAK 
skonstruować najbardziej wyrafinowaną zbrodnię i 
pozostać bezkarnym, oto jest pytanie dręczące 
bohaterów.... Płyta zawiera opowiadania: 1 Czarny kot, 2 
Beczka Amontillado, 3 Zdradzieckie serce.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Grzegorz Przybył

Czerwony sygnał Christie, Agatha

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/149 CD

W domu Claire i Jacka Trent spotyka się grono 
znajomych, wśród których jest Alington West, autorytet w 
dziedzinie chorób umysłowych. Goście rozmawiają o 
intuicji i szóstym zmyśle, bratanek doktora, a jednocześnie 
przyjaciel pana domu, Dermot West, mówi o "czerwonym 
sygnale", który ostrzega go o grożącym mu 
niebezpieczeństwie. Goście oczekują przybycia medium, w 
trakcie seansu kobieta widzi krew i dwukrotnie powtarza: 
"Nie wracaj do domu!". Jeszcze tego samego wieczoru 
jedna z osób ginie. Kto okaże się mordercą? Kogo 
dotyczyła wizja medium?
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
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Dojczland Stasiuk, Andrzej
Gatunek: 

Szkice literacki 
polskie

KM/150 mp3

Osnowa fabularna tej książeczki - śmiesznej, a zarazem 
melancholijnej - jest prosta: od kilkunastu lat Andrzej 
Stasiuk jako pisarz odbywa tury objazdowe po krajach 
niemieckojęzycznych. Czyta, odpowiada na pytania, wraca 
do hotelu, rano wsiada w pociąg, idzie na spotkanie, czyta, 
odpowiada na pytania, wraca do hotelu ...
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Piotr Głowacki

Dzieje Tristana i 
Izoldy 

Bédier, Joseph
Gatunek: 
Romans 

starofrancuski
KM/153 CD

Dzieje Tristana i Izoldy to opowieść ze wszech miar 
szczególna. "Jest najpiękniejszym, najgłębszym 
poematem miłości, jaki ludzkość kiedykolwiek wydała", ale 
także ze względu na sposób, w jaki powstawała 
prezentowana tu wersja utworu, będąca wynikiem pracy i 
świadectwem talentu wielu twórców żyjących na 
przestrzeni ponad tysiąca lat. Historia miłosna Tristana i 
Izoldy, zaliczana do opowieści Okrągłego stołu 
(poświęconych głównie królowi Arturowi i jego rycerzom), 
zrodziła się prawdopodobnie wśród plemion celtyckich.
Źródło : http://m.nextore.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Paweł Kutny

Dziwny przypadek Christie, Agatha

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
angielska

KM/154 CD

Słuchowisko na płycie CD zrealizowane na podstawie 
powieści Agathy Chrisitie z udziałem Andrzeja Ferenca, 
Krzysztofa Kołbasiuka, Joanny Sobieskiej i Krzysztofa 
Gosztyły
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.19
Czyta : Andrzej Ferenc i inni

"Gloria Scott" 
pierwsza sprawa 

Sherlocka Holmesa 
Doyle, Arthur Conan

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/155 CD

Na podstawie książki "Sherlock Holmes Niepokonany".
Pewnego zimowego wieczoru, gdy siedzieliśmy przy 
kominku, Sherlock Holmes zwrócił się do mnie:
- Mam tu ciekawe papiery, Watsonie, które z pewnością 
cię zainteresują.Zresztą z innego jeszcze względu 
powinieneś się nimi zająć.
Są to dokumenty dotyczące wypadku "Gloria Scott".
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Leszek Teleszyński
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Trzy opowiadania 
do słuchania 

Archer, Jeffrey

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/156 CD

Opowiadania Jeffreya Archera są to min. historie 
kryminalno-sądowe, obyczajowe, polityczne i humoreski. 
Świetne, dobrze obsadzone w realiach, skrzą się 
charakterystycznym, brytyjskim humorem. Opowiadania 
pochodzą ze zbioru pt. "Na kocią łapę":
1. Nie wszystko złoto co się świeci,
2. Morderstwo doskonałe,
3. Christina Rosenthal
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.19
Czyta : Andrzej Ferenc

Kafka nad morzem Murakami, Haruki

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a, 

fantastyczna 
japońska

KM/157 mp3

Piętnastoletni Kafka ucieka z domu przed klątwą ojca na 
daleką wyspę Shikoku. Niezależnie od niego podąża tam 
autostopem pan Nakata, staruszek analfabeta umiejący 
rozmawiać z kotami oraz młody kierowca z końskim 
ogonem lubiący hawajskie koszule. Ojciec Kafki zostaje 
zamordowany i wszystkich trzech poszukuje policja. Po 
spotkaniach z zakochaną w operach Pucciniego kotką 
Mimi, Johnniem Walkerem i innymi fantastycznymi 
postaciami bohaterowie trafiają w końcu do tajemniczej 
prywatnej biblioteki, w której czas się zatrzymał. Nocami 
odwiedza ją duch młodziutkiej dziewczyny w niebieskiej 
sukience...
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Maksymilian Rogacki

Klub Dumas 
Pérez-Reverte, 

Arturo

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowo-
sensacyjna 
hiszpańska

KM/158 mp3

Klub Dumas to niezwykłe zaproszenie dla tych wszystkich, 
dla których książki wciąż są źródłem przygód, emocji i gry 
z własną i cudzą wyobraźnią. To zaproszenie i zabawa dla 
wielbicieli powieści Aleksandra Dumasa, Stevensona, 
Sabatiniego, Conan Doyle'a i Chandlera, ale i dla 
wielbicieli borgesowskiej biblioteki i rzadkich, często 
sekretnych starodruków. Klub Dumas to intryga, zagadka 
kryminalna, powieść akcji i cudowny hołd składany 
Powieści, Książce i Czytelnikom.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Wojciech Żołądkowicz
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Kod Leonarda da 
Vinci 

Brown, Dan

Gatunek: 
Powieść 

sensacyjna 
amerykańska

KM/159
KM/160

CD

Ofiarą popełnionego w Luwrze morderstwa pada kustosz 
muzeum Jacques Sauniere. Wezwany przez policję 
francuską Langdon odkrywa na miejscu zbrodni szereg 
zakonspirowanych śladów, które mogą pomóc w ustaleniu 
zabójcy, ale też stanowią klucz do jeszcze większej 
zagadki - niezwykłej tajemnicy sięgającej korzeniami 
początków chrześcijaństwa. Langdom podejrzewa, że 
zamordowany był członkiem Zakonu Syjonu, powstałego w 
1099 roku tajnego stowarzyszenia strzegącego miejsca 
ukrycia bezcennej, zaginionej przed wiekami relikwii 
Kościoła - Świętego Graala. Do organizacji należeli m.in. 
Leonardo Da Vinci i Isaac Newton. Kustosz poświęcił 
życie, by strzeżony przez zakon sekret nie dostał się w 
niepowołane ręce. Teraz pozostały jedynie 24 godziny na 
rozwikłanie precyzyjnie skonstruowanej łamigłówki 
pozostawionej przez Saunier'a - inaczej tajemnicę na 
zawsze skryją mroki historii. 
Źródło : http://www.dobre-ksiazki.com.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Grzegorz Przybył

Kto zabrał mój ser? Johnson, Spencer

Gatunek: 
Powieść 

alegoryczna, 
obyczajowa 

amerykańska

KM/161 CD

Ta książka jest prostą i łatwą do odczytania mapą, której 
możemy użyć szukając drogi wiodącej nas do rozwiązania 
osobistych problemów związanych ze zmianami w naszym 
życiu. 
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Julian Mere

Lampa Christie, Agatha

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/162 CD

Pani Lancaster wynajęła stary, surowy i posępny dom, 
otoczony w dodatku aurą tajemnicy. Podobno przed 
trzydziestu laty umarł w nim z głodu mały, opuszczony 
chłopiec. Do dziś krążą pogłoski, że jego duch nawiedza 
dom, a ludzie słyszą płacz dziecka. Wkrótce po 
zamieszkaniu, ojciec pani Lancaster i jej synek Geoff 
słyszą czyjeś kroki, a także rozpaczliwe łkanie...Jaki wpływ 
na mieszkańców domu będzie miała ta dziwna historia?
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Andrzej Ferenc i inni
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Legendy 
warszawskie

Oppman, Artur

Gatunek: 
Legendy i 
podania 
polskie

KM/163 CD

Piękne legendy, odkrywające tajemnice Warszawy. Dzięki 
nim, ożywają ulice i zaułki, tak dobrze znanego miasta. 
Autor przywołuje legendarne postacie, związane se stolicą
Źródło : http://ebooki.orange.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Krzysztof Kołbasiuk

Łup Archer, Jeffrey

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/164 CD

"Łup" jest jednym z opowiadań Archera ze zbioru pt. "Na 
kocią łapę". Jeffey Archer - w wieku 29 lat będąc 
absolwentem Uniwersytetu w Oxfordzie Jeffrey Archer 
zostaje najmłodszym członkiem Izby Gmin. 1963 roku 
reprezentuje Wielką Brytanię w biegu na 100 metrów. Jako 
wiceprzewodniczący Partii Konserwatywnej (1985-1986) 
upatrywany jest jako następca Margaret Thatcher i 
przyszły premier Wielkiej Brytanii. W roku 1992 otrzymuje 
z rąk Elżbiety II tytuł szlachecki by prawie 10 lat później 
zostać oskarżonym o złożenie fałszywych zeznań i 
nadużycie prawa. Skazany na 4 lata, w więzieniu 
odsiaduje połowę kary. Tam też powstaje jego kolejne 
dzieło a sam autor wysuwa sie na czoło 
najpopularniejszych pisarzy brytyjskich.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.19

Mała ksi ężniczka 
Burnett, Frances 

Hodgson

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
angielska

KM/165 mp3

Powieść napisana w 1905 roku przez Frances Hodgson 
Burnett, wielokrotnie filmowana i adoptowana na potrzeby 
teatralne. Siedmioletnia Sara Crewe, wychowana w 
Indiach przez czułego i pobłażliwego ojca, zostaje wysłana 
do Londynu, gdzie ma uczyć się na pensji dla dziewcząt.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Roman Felczyński
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Marilyn Monroe Kaniewski, Jarosław

Gatunek: 
Życie Marilyn 

Monroe-
biografia

KM/166 CD

Marilyn Monroe - najsłynniejsza kobieta XX wieku. Podbiła 
miliony serc na całym świecie. Bogini seksu i urody. 
Wiecznie spragniona prawdziwej miłości. W wieku 36 lat, 
w nocy 4 sierpnia 1962 roku, przekroczyła cienką linię 
pomiędzy życiem i śmiercią. Do dziś nie wiadomo, czy 
uczyniła to z własnej woli, czy też ktoś jej w tym pomógł. 
Czy ten ktoś nie należał do najwyższych sfer ówczesnej 
Ameryki? Nie ulega wątpliwości, że w zacieraniu śladów 
mogących coś powiedzieć o okolicznościach jej 
tajemniczej śmierci brały udział wysoko postawione osoby 
amerykańskiego świata polityki.
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Marcin Styczeń

Morderstwo na Rue 
Morgue 

Poe, Edgar Allan

Gatunek: 
Opowiadanie 

grozy 
amerykańskiej

KM/167 CD

To bestia! Nie sposób zareagować inaczej niż zdumieniem 
i oburzeniem, dowiedziawszy się, kto jest sprawcą 
nieludzkiej zbrodni. Kto z szeregu osób był zdolny do 
wymyślnego okrucieństwa i bezgranicznego 
zezwierzęcenia, a przy tym na tyle przebiegły, że 
pozostawia zaledwie cień śladów swojego działania.
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Andrzej Warcaba

Nowe przygody 
Mikołajka

Goscinny, René

Gatunek: 
Opowiadanie 
przygodowe 
francuskie

KM/168 CD

Jeden z największych bestsellerów ostatnich lat po raz 
pierwszy dostępny w wersji audio, w mistrzowskim 
wykonaniu duetu: Jerzy i Maciej Stuhr.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Jerzy i Maciej Sthur

Ogar śmierci Christie, Agatha

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/169 CD

„Ogar śmierci” to kolejne z 12 opowiadań pochodzących z 
książki A. Christie zebranych pod wspólnym tytułem 
„Świadek oskarżenia”. Zagadka domu o nazwie Trearne, 
znajdującego się we Folbridge w Kornwalii, powiązana z 
pewnym niewyjaśnionym wydarzeniem z czasów II wojny, 
mającym miejsce w klasztorze w Belgii, prowadzi 
głównego bohatera do osoby doktora Rosa. Nasz bohater 
zainteresowany jego badaniami, bierze w nich udział w 
charakterze świadka, co w efekcie pozwala mu odkryć 
pewną tajemnicę związaną z tytułowym Ogarem śmierci.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Marian Opania i inni
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Ojciec chrzestny Puzo, Mario

Gatunek: 
Powieść 

sensacyjna 
amerykańska

KM/170 mp3

Wielowątkowa opowieść o losach jednej z 
najpotężniejszych rodzin mafijnych w Nowym Jorku oraz 
głowy tego rodu, tytułowego Ojca Chrzestnego - Don Vita 
Corleone. 
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Artur Dziurman

Oskar i pani Ró ża
Schmitt, Éric-

Emmanuel

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a francuska

KM/171 CD

Czy w ciągu dwunastu dni można poznać smak życia i 
odkryć jego najgłębszy sens? Dziesięcioletni Oskar nie 
wierzył, że to możliwe, aż do spotkania z tajemniczą panią 
Różą, która ma za sobą karierę zapaśniczki i umie znaleźć 
wyjście z każdej sytuacji... Piękna, mądra i niepozbawiona 
humoru opowieść o tym, jak pokonać strach, odnaleźć 
wiarę i nie poddać się w obliczu nieszczęścia.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Anna Dymna

Ostatni seans Christie, Agatha

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
angielska

KM/172 CD

Madame Simone, znana w całym Paryżu i we Francji 
medium, ma zamiar skończyć swoją karierę i wyjść za mąż 
za młodego i przystojnego inżyniera. Przywołanie ducha 
małej Amelii ma być jej ostanim zadaniem, po którym się 
wycofa. Simone ma wiele wątpliwości, odczuwa dziwny 
strach przed matką zmarłej dziewczynki, madame Exe.... 
Czy jej wątpliwości są uzasadnione? Jak zakończy się 
"Ostani seans" w karierze medium?
Źródło : http://www.ceneo.pl/  - 2012.07.19
Czyta : Marian Opania i inni

Król Afer Grisham, John

Gatunek: 
Thriller 

prawniczy 
amerykański

KM/174 mp3

Clay Carter, skromny prawnik z Urzędu Obrońcy 
Publicznego, dostaje propozycję: załatwić i wyciszyć 
wielką aferę, w której stawką są nie tylko gigantyczne 
pieniądze, ale życie i śmierć wielu ludzi. Ceną jest 15 
milionów dolarów i dramatyczna walka - nie na sali 
sądowej, lecz w zacisznych gabinetach i na pierwszych 
stronach gazet...
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
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Sherlock Holmes i... 
grecki tłumacz 

Doyle, Arthur Conan

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/176 CD

Na podstawie książki ""Sherlock Holmes Niepokonany"
Przygody genialnego detektywa, który potrafił rozwikłać 
najbardziej skomplikowane zagadki kryminalne. Gdy już 
nikt nie był w stanie wykryć przestępcy, on, posługując się 
sztuką dedukcji, rozwiązywał tajemnice. W 
rozszyfrowywaniu problemów pomagała Sherlockowi 
znajomość psychologii, chemii, prawa, literatury 
sensacyjnej, policyjne kroniki wypadków oraz nieodłączna 
fajka, a czasami gra na skrzypcach. Mając nieprzeciętną 
sprawność fizyczną, wychodził cało z najgorszych opresji.                                                       
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Leszek Teleszyński

Sherlock Holmes i... 
Harpun Czarnego 

Piotra 
Doyle, Arthur Conan

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/177 CD

Na podstawie książki ""Sherlock Holmes Niepokonany"
Doprawdy brak mi słów, Mr. Holmes - wyjąkał wreszcie, 
oszołomiony i czerwony jak burak. - Widzę, iż od samego 
początku obrałem zły kierunek, mylny trop. Pan okazał się 
mistrzem w tych sprawach, ja zaś nie mam takiego 
doświadczenia.                                                                                        
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19                                                                                       
Czyta : Leszek Teleszyński

Sherlock Holmes w 
Eyford 

Doyle, Arthur Conan

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/178 CD

Na podstawie książki Sherlock Holmes Niepokonany - A 
jakie jest pańskie zdanie, Mr. Holmes? - Wszyscy 
jesteśmy w błędzie! - To niemożliwe! Wszyscy przecież 
nie możemy się mylić! - A jednak tak jest! Tu, moim 
zdaniem, znajduje się miejsce, którego szukamy - i 
umieścił palec w samym środku koła. - Tam powinnyśmy 
ich znaleźć...                                                     
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19 
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S.O.S Christie, Agatha

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/179 CD

Słuchowisko oparte na opowiadaniu Agathy Christie
Deszcz, wiatr, oddalony o wiele mil od najbliższej siedziby 
dom, w którym kiedyś popełniono morderstwo. Przybycie 
niespodziewanego gościa, autora podręczników o 
podświadomości, zakłóca, tylko z pozoru spokojne 
bytowanie rodziny. Wieczorem, w pokoju gościnnym, 
nieznana ręka pisze na zakurzonym stoliku wołanie o 
pomoc: S.O.S. Jakie tajemnice ukrywają mieszkańcy tego 
domu, czy ratunek nie przyjdzie za późno?...                                                                                
Źródł : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Marian Opania i inni

Świadek oskar żenia Christie, Agatha

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/180 CD

Leonard Vole zostaje oskarżony o zamordowanie pewnej 
starszej damy, panny Emily French. Wszystkie poszlaki 
wskazują na niego, on jednak uparcie twierdzi, że jest 
niewinny. Czy Romaine Heigler, kobieta która uchodzi za 
jego żonę, zapewni mu alibi? Kto naprawdę zamordował 
pannę French?             
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Marian Opania i inni

Tajemniczy ogród 
Burnett, Frances 

Hodgson

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
angielska

KM/181 CD

Powieść obyczajowa autorstwa Frances Hodgson Burnett, 
zaliczana do klasyki literatury dziecięcej, po raz pierwszy 
opublikowana w 1909 roku.Dziewczynka Mary Lennox, 
znajduje w wielkiej posiadłości swego wuja zamknięty 
przed laty i zaniedbany tajemniczy ogród.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Roman Felczyński

To mi si ę uda Geue, Bernhard

Gatunek: 
Poradnik-jak 

zmienić swoje 
życie

KM/182 mp3

Autor Bernhard Geue proponuje dwadzieścia siedem 
prostych technik, dzięki którym każdy z nas może zmienić 
stare nawyki, lepiej zrozumieć swoje lęki, uporządkować 
sposób życia. Ten audiobook nie daje złotej recepty na 
szczęście, ale przy odrobinie naszego wysiłku może 
pomóc w rozwiązywaniu wielu codziennych, uciążliwych 
problemów i odkryciu możliwości własnego rozwoju. 
Źródło : http://www.abooki.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Jacek Wojciechowski
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Wyspa skarbów 
Stevenson, Robert 

Louis

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
angielska

KM/183 CD

Wspaniała powieść przygodowa, autorstwa szkockiego 
pisarza Roberta Louisa Stevensona. Bohaterem książki 
jest Jim Hawkins, który bierze udział w niebezpiecznej 
wyprawie, mającej na celu odnalezienie skarbu 
legendarnego pirata, kapitana Flinta. 
Źródło : http://ebooki.orange.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Paweł Kutny

Zabójczy u śmiech Scottoline, Lisa

Gatunek: 
Thriller 

prawniczy 
amerykański

KM/184 CD

Klient młodej prawniczki - Mary DiNunzio z kancelarii 
prawnej RosatoAssociates nie żyje od ponad 65 lat. Nie 
wiadomo... czy popełnił samobójstwo, czy został 
zamordowany..., czy zostawił spadek?
Źródło : http://ksiazka48.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Milena Lisiecka

Zbrodnia i kara 
Dostoevskij, Fedor 

Mihajlovič

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a rosyjska

KM/185 mp3

Słynna powieść napisana przez Fiodora Dostojewskiego. 
Bohaterem książki jest 23-letni były student prawa, Rodion 
Romanowicz Raskolnikow, który popełnia morderstwo na 
starej lichwiarce. Zbrodnia doprowadza go do obłędu i 
samoudręczenia myślami o zbliżającej się karze. 
Wyczerpany psychiczne, zapada na ciężką chorobę 
związaną z gorączką i majakami. Czy zostanie 
zdemaskowany i jakie będą jego dalsze losy?
Źródło : http://www.ebook3000.com/ - 2012.07.19
Czyta : Paweł Kutny

Lubiewo Witkowski, Michał

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a-obyczajowa 

polska

KM/186 CD

Ta książka to dla wielu z pewnością mocno kontrowersyjny 
opis środowiska homoseksualistów, którym wypadło żyć w 
czasach komunizmu. Opis pełen brudu, upodlenia, 
seksualnych obsesji i zupełnie kryminalnych uczynków, w 
których ciotki bywały zarówno ofiarami, jak i przestępcami. 
Pomimo bliskiego związku z rzeczywistością, jest to, 
dodajmy, opis literacki. Niektórzy krytycy widzą w Lubiewie 
reportaż, ale to błąd: Witkowski nie opisuje rzeczywistości, 
lecz rzeczywistość wymyśloną, obecną w opowieściach, 
niemal mityczną. A na dodatek opisuje fenomenalnie, nie 
pozostawiając najmniejszej wątpliwości co do miary 
swojego talentu.- z rec. Jarosława Lipszyca.
Źródło : http://www.poczytaj.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Michał Witkowski

Strona 44 z 342



Syzyfowe prace Żeromski, Stefan

Gatunek: 
Powieść 

społeczno-
obyczajowa 

polska

KM/187 mp3

Powieść Stefana Żeromskiego, która po raz pierwszy 
ukazała się w Nowej Reformie w 1897 roku. Żeromski 
opublikował ją pod pseudonimem Maurycy Zych.
W "Syzyfowych pracach " autor na podstawie własnych 
doświadczeń z dzieciństwa i lat młodzieńczych przedstawił 
obraz szkoły w rosyjskim Królestwie Polskim i walkę 
polskiej młodzieży z rusyfikacją. Tytułowe syzyfowe prace 
mają się odnosić do bezcelowych wysiłków zaborców 
rosyjskich mających na celu zrusyfikowanie młodzieży 
polskiej.
Źródło : http://zapytaj.onet.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Ewa Sobczak

Opowiadania 
zimowe 

Tokarczuk, Olga

Gatunek: 
Opowiadania 
psychologiczn

e polskie

KM/188 mp3

Dwa spośród trzech opowiadań Olgi Tokarczuk można 
nazwać zimowymi choćby na wzgląd pory roku, podczas 
których dzieje się ich akcja. Wspólne w nich jest także to, 
iż są opowiadaniami fabularnymi.
Źródło : http://info.audiobook.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Olga Tokarczuk

Aleja samobójców Krajewski, Marek

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/189 mp3

Gdańsk, upalne dni czerwca 2006 roku. Spokój panujący 
w luksusowym domu seniora "Eden” zostaje zburzony na 
skutek wydarzeń pełnych grozy. W jednym z 
apartamentów znaleziono zwłoki pensjonariusza na wózku 
inwalidzkim. Co dziwniejsze mężczyzna jest oskalpowany. 
Równocześnie z "Edenu” znika inny pensjonariusz. 
Sprawa trafia na biurko nadkomisarza Jarosława Patera, 
hazardzisty i krzewiciela poprawności językowej.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.19
Czyta : Marek Krajewski, Mariusz Czubaj

Strona 45 z 342



Antykwariat ze 
starymi mapami 

Baccalario, 
Pierdomenico

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
włoska

KM/190 mp3

Starożytny Egipt i pobliska Kraina Puntu. Jason, Julia i 
Rick przekroczyli Wrota Czasu i weszli do Domu Życia, 
potężnej, pełnej labiryntów, biblioteki-archiwum, gdzie 
zgromadzone są papirusy, pergaminy i gliniane tabliczki z 
wielu zakątków świata. Tym razem poszukują tajemniczej 
mapy, ukrytej w legendarnej Nieistniejącej Komnacie. 
Niestety, tylko perfidny właściciel "Antykwariatu ze starymi 
mapami" posiada informację, która mogłaby ich 
naprowadzić na właściwy trop...
Źródło : http://www.unistrada.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Jerzy Zelnik

Dracula Stoker, Bram
Gatunek: 

Horror 
irlandzki

KM/191 CD

Główny bohater powieści to przerażający wampir 
mieszkający w górach Transylwanii, w ponurym i 
złowieszczym zamku. Nienasycony hrabia-wampir 
postanawia przenieść się do Londynu, aby tam polować na 
nowe ofiary. Dracula wynajmuje firmę prawniczą, która 
wyszukuje mu odpowiednią posiadłość. Do zamku w 
Transylwanii przyjeżdża młody prawnik Jonathan Harker, 
który ma sfinalizować kontrakt zakupu posiadłości. Hrabia 
wyjeżdża do Londynu, a Jonathan zostaje uwięziony i 
pozostawiony dla „rozrywki” trzem młodym wampirzycom. 
Kiedy udaje się młodemu prawnikowi zbiec, wraz z 
przyjaciółmi postanawia zgładzić wampira.
Źródło : http://www.infoactive.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Jan „Janga” Tomaszewski

Karol August 
Milverton

Doyle, Arthur Conan

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
angielska

KM/192 CD

Tym razem do detektywa zgłasza się Lady Eva Blackwell. 
A sprawa dotyczy pewnej dość kłopotliwej 
korespondencji... Niedługo później na Baker Street zjawia 
się Karol August Milverton... Niektórzy gotowi są zapłacić 
wielkie pieniądze, aby tylko listy nie ujrzały światła 
dziennego...
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
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Konflikt interesów Deaver, Jeffery

Gatunek: 
Powieść 

sensacyjna 
amerykańska

KM/193 mp3

Taylor Lockwood pracuje jako aplikantka w jednej z 
najznakomitszych nowojorskich kancelarii prawniczych z 
Wall Street. Znakomity adwokat, Mitchell Reece, prosi ją o 
pomoc w poszukiwaniu ukradzionego dokumentu. Taylor, 
zafascynowana przystojnym, błyskotliwym mężczyzną i 
zaintrygowana sprawą, przyjmuje jego propozycję. Im 
bardziej jednak zagłębia się w tajemnice firmy Hubbard, 
White and Willis, tym większe ogarnia ją przerażenie.
Źródło : http://www.proszynski.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Milena Lisiecka

Koniec Świata i 
hard-boiled 
wonderland 

Murakami, Haruki

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a japońska

KM/194 mp3

Haruki Murakami postanowił zmierzyć się z gatunkiem 
science-fiction. Narrator i zarazem główny bohater książki 
jest ostatnią żyjącą ofiarą eksperymentu, który polegał na 
wszczepieniu do ludzkiego mózgu elektrody 
rozszyfrowującej zakodowane tajne informacje. 
Eksperyment spowodował, że bohater posiada jak gdyby 
dwie świadomości. Powieść została skonstruowana tak, by 
pokazać dwa równoległe światy, w których żyje narrator
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Marcin Czarkowski

Możesz żyć tylko 
dwa razy

Klimkiewicz, 
Sławomir

Gatunek: 
Opowiadanie 
historyczne 

polskie

KM/195 CD

Zbeletryzowana opowieść o akcji dezinformacyjnej 
brytyjskiego wywiadu.
Stworzona fikcyjna postać majora Martina, którego zwłoki 
wraz z dokumentami miały wpaść w ręce Niemców 
spowodowała, że wojska niemieckie i włoskie na Sycylii 
nie były przygotowane na alianckie lądowanie. Dodatkowo 
wiele sił rozproszono w odległych od desantu rejonach, np. 
w Grecji. Książka zawiera szczegółowe kulisy gry 
wywiadów w rejonie Morza Śródziemnego w trakcie 
przygotowań do inwazji na Sycylię w pierwszej połowie 
1943 roku.
Źródło : http://ksiegarnia.bellona.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Marcin Witan
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Koń i jego chłopiec Lewis, C. S.

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
angielska

KM/196 CD

W tomie piątym cyklu śledzimy pasjonującą historię 
ucieczki z Kalormenu do Narnii, dzielnego chłopca Szasty, 
pięknej księżniczki Arawis oraz ich niezwykłych 
towarzyszy, mówiących koni: Briego i Hwim. Dla 
wszystkich będzie to niezwykła przygoda, podczas której 
dowiedzą się wiele o sobie...
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Agnieszka Greinert, Jerzy Zelnik

Ostatnia bitwa 
templariusza

Pérez-Reverte, 
Arturo

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowo-
sensacyjna 
hiszpańska

KM/197 mp3

Czy stary, barokowy kościółek w Sewilli może zabijać? 
Jeśli nie, to czy haker, który włamał się do osobistego 
komputera Jana Pawła II, po prostu kłamie? A jeśli tak, to 
jak Kościół poradzi sobie ze świątynią-terrorystką? Z 
Watykanu do Sewilli wyrusza agent specjalny w sutannie, 
ksiądz Lorenzo Quart. Zanim wyświetli zagadkę 
tajemniczych śmierci, pozna jedno z najcudowniejszych 
miast świata, pozna jego niezwykły folklor uliczny, pozna 
kilka fascynujących kobiet, wreszcie pozna smak 
dylematów, przed którymi stoi współczesne 
chrześcijaństwo na przełomie tysiącleci.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.20

Pan Tadeusz Mickiewicz, Adam
Gatunek: 
Epopeja 
polska

KM/198 mp3

Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia 
szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach 
wierszem – poemat Adama Mickiewicza wydany w 1834 w 
Paryżu. Ta epopeja narodowa z elementami gawędy 
szlacheckiej powstała w latach 1832-34 w Paryżu. Składa 
się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem, 
trzynastozgłoskowym aleksandrynem polskim.Rękopis 
poematu znajduje się w Ossolineum we Wrocławiu wraz 
ze specjalną ozdobną szkatułką do jego przechowywania, 
z mahoniu i kości słoniowej, zamówioną przez Stanisława 
Tarnowskiego i wykonaną w 1873 przez lwowskiego 
artystę Józefa Brzostowskiego. 
Czas akcji: pięć dni z roku 1811 (księgi I-X) i dwa dni z 
roku 1812 (księgi XI i XII) – przybycie Napoleona na bitwę 
.                           Źródło : http://www.robibooks.com.pl/ - 
2012.07.20
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Rozważna i 
romantyczna

Austen, Jane

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
angielska

KM/199 mp3

Bohaterkami powieści są siostry Dashwood - rozsądna i 
powściągliwa Eleonora oraz niepoprawnie romantyczna 
Marianna. Po śmierci ojca, siostry wraz z matką muszą 
wyprowadzić się z rodzinnej posiadłości. Zmiana adresu 
niesie ze sobą splot wielu zabawnych intryg, miłosnych 
uniesień i piętrzących się nieporozumień. Czy w tym 
uczuciowym galimatiasie siostry Dashwood zdołają 
odnaleźć szczęście?
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Gabriela Kownacka

Zabójstwo przy 
moście

Doyle, Arthur Conan

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/200 CD

Do Sherlocka Holmesa zwraca się z prośbą doktor John 
Neil Gibson. Przy moście znaleziono zwłoki jego żony, 
Marii. Wszystko wskazuje na to, że została zamordowana, 
a podejrzenia padają na guwernantkę, Gruce Dunbar... 
Jednak doktor Gibson utrzymuje, że panna Dunbar jest 
niewinna... Sherlock Holmes i doktor Watson wkraczają do 
gry...
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Jacek Rozenek

Szepczący wiatr Forsyth, Frederick

Gatunek: 
Powieść 

sensacyjna 
angielska

KM/201
KM/202

mp3

Legenda głosi, że z masakry nad rzeką Little Big Horn 25 
czerwca 1876 roku nie uszedł z życiem żaden biały 
człowiek. Była to najkrwawsza z walk toczonych w 
południowej Montanie między Indianami a białymi 
osadnikami prącymi na Zachód. Jednak tak naprawdę 
legenda ta jest niezupełnie prawdziwa... 
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Leszek Teleszyński

Cztery ró że dla 
Lucienne

Topor, Roland

Gatunek: 
Opowiadanie 
psychologiczn
e francuskie

KM/203 mp3

Roland Topor znany jest jako znakomity rysownik, mniej 
jednak jako pisarz. "Chimeryczny lokator" zyskał sławę 
dzięki ekranizacji Romana Polańskiego .Jego pisarstwo 
charakteryzuje się czarnym, wręcz makabrycznym 
humorem. W tej konwencji są też utrzymane opowiadania 
ze zbioru "Cztery róże dla Lucienne". 
Źródło : http://www.weltbild.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Wojciech Dąbrowski
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Dziennik 
ciężarowca

Kwaśniewski, 
Tomasz

Gatunek: 
Pamiętniki 

polskie
KM/204 mp3

„Mam 32 lata i właśnie dowiedziałem się, że jestem w 
ciąży”. Tak zaczyna się Dziennik ciężarowca. Krzysztof 
Prałat udziela głosu Piotrowi Jędroszowi, który w szczery, 
zabawny i bardzo sympatyczny sposób opowiada historię 
mężczyzny dojrzewającego do nowej roli.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Krzysztof Prałat

Królowa południa
Pérez-Reverte, 

Arturo

Gatunek: 
Powieść 

sensacyjna 
hiszpańska

KM/205 mp3

Powieść świetnego hiszpańskiego pisarza to swoisty 
wariant popularnych piosenek z północy Meksyku, 
corridos, opowiadających o okrutnych, tragicznych i 
malowniczych losach ludowych bohaterów handlarzy 
narkotyków. Arturo Pérez-Reverte opowiada tym razem o 
życiu i czynach Teresy Mendozy, Meksykanki z Culiacán w 
stanie Sinaloa, która za sprawą woli przeżycia, talentu do 
liczenia i kilku lektur zmienia się ze zwykłej dziewczyny 
przemytnika w Królową Południa, największego 
organizatora transportu narkotyków na Morzu 
Śródziemnym. Jednak normy świata mężczyzn, w którym 
się znalazła, nie dają jej specjalnych szans...
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.20
Czyta : Anna Maria Buczek

Marsz Polonia Pilch, Jerzy

Gatunek: 
Powieść 

społeczno-
obyczajowa 

polska

KM/206 mp3

Zdumiewająca książka o nas, naszych świętościach i 
paranojach, o skutkach abstynencji generała, o dzisiejszej 
emigracji i oczywiście o kobietach. O tym, że `wszystko w 
Polsce jest możliwe - nawet zmiany na lepsze.`
Źródło : http://www.swiatksiazki.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Jerzy Pilch

Opiekun Jędrosz, Piotr

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/207 mp3

Główny bohater powieści, Werner Werner, to nietypowa 
osobowość, która z własnego wyboru znalazła się w raczej 
nietypowej sytuacji - zostaje opiekunem niesfornego 
dzieciaka, Edwarda. Jest to początek niezwykłej przyjaźni, 
która zmienia życie i osobowość chłopca oraz jego matki, 
zmienia także samego Wernera Wernera... Przesycona 
znakomitym humorem powieść próbuje odpowiedzieć na 
pytania o rolę rodziny, a w związku z tym także mężczyzny 
i kobiety, we współczesnym społeczeństwie.
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Jacek Kałucki
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Siostrzeniec 
czarodzieja

Lewis, C. S.

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
angielska

KM/208 CD

W szóstym tomie cyklu poznajemy przygody dwójki 
przyjaciół, Digory'ego i Poli, którzy przeniesieni zostają 
niespodziewanie z Londynu do Innego Świata. Spotykają 
tam złą czarownicę Jadis, ale przede wszystkim stają się 
świadkami narodzin Narnii wraz z jej wszystkimi 
zwierzętami i i niezwykłościami... 
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Agnieszka Greinert, Jerzy Zelnik

Ostatnia bitwa Lewis, C. S.

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
angielska

KM/209 CD

W końcowym, siódmym tomie cyklu jesteśmy świadkami 
śmiertelnego boju o Narnię, do jakiego staje ostatni król, 
Tirian, wraz z garstką przyjaciół. Czy uda im się zwyciężyć 
i ocalić cudowną krainę przed zniszczeniem?
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Agnieszka Greinert, Jerzy Zelnik

Ptasiek Wharton, William

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a 

amerykańska

KM/210 mp3

Ptasiek jest powieścią psychologiczną napisaną przez 
Williama Whartona, jest to pierwsza książka tego autora. 
Akcja powieści koncentruje się wokół szaleństwa 
człowieka, wspomnień z dzieciństwa, przyjaźni dwóch 
mężczyzn i życiowej pasji młodego chłopca.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.20
Czyta : Adrian Predjon

Ruchy Shuty, Sławomir

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/211 mp3

Mała kolejowa mieścina na rubieżach czasoprzestrzeni, 
zaludniona przez drugorzędnych aktorów, żałosnych 
skandalistów i spocone boginie nocy. Bieg rzeczy dawno 
utracił tu swój linearny charakter - jedna przyczyna 
wywołuje wiele skutków i jeden skutek ma niezliczoną ilość 
przyczyn.
Sytuacje, motywy, układy taneczne - wszystko zaczyna się 
niebezpiecznie dublować, tak jakby w ogarniętym 
rozkładem świecie istniała tylko jedna aktywność - 
mimetyzm kopulacyjny. Na marginesie pozornie 
przypadkowych wydarzeń rozgrywa się dziwny ceremoniał. 
To Ruchy upominają się o swoją dolę. Nad zanurzonym w 
kipieli beztroskiego tarła miasteczkiem zbierają się czarne 
chmury, zimne nóżki przestają być zimne tylko z nazwy, a 
na dodatek ktoś odkręca kurek z szajbą...
Źródło : http://www.instytutksiazki.pl/ - 2012.07.20
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Tajemnicza wyspa Verne, Jules

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
francuska

KM/212 mp3

Przymusowy, kilkuletni pobyt grupy bohaterów: inżyniera, 
dziennikarza, marynarza, służącego i młodego chłopca na 
bezludnej wyspie przyczynia się do powstania harmonijnie 
funkcjonującej mikrospołeczności. Dzięki ogromnej wiedzy 
i mądrości rozbitków, jak również ogromnej determinacji i 
pracowitości nowych mieszkańców wyspy, udaje im się 
stworzyć rodzaj cywilizowanego raju. Wyspa również kryje 
w sobie tajemniczą moc, której opieki doznają 
bohaterowie.
Źródło : http://www.weltbild.pl/ - 2012.07.20

Tragiczny romans Doyle, Arthur Conan

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/213 CD

Dziwne rzeczy dzieją się w domu Pod Trzema 
Przyczółkami... Do właścicielki tej posiadłości w Harrow 
zgłasza się niespodziewanie pewien człowiek z propozycją 
kupna – cena najwyraźniej nie gra żadnej roli, w dodatku 
kupiec zainteresowany jest całym umeblowaniem i 
wyposażeniem. A na Barker Street zjawia się Steve Dixie 
– znany łobuz – i radzi detektywowi, by ten trzymał się z 
dala od Harrow. Sprawa wydaje się interesująca, 
zważywszy na to, że Sherlock Holmes otrzymał właśnie 
telegram od pani Mabarley, właścicielki domu Pod Trzema 
Przyczółkami.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20

Złap mnie, je śli 
potrafisz

Abagnale, Frank W.

Gatunek: 
Powieść 

sensacyjna 
amerykańska

KM/214
KM/247

mp3

Fenomenalna opowieść o jednym z najbardziej 
zuchwałych oszustów wszechczasów, a obecnie super 
ekspercie FBI od przestępstw finansowych.
Źródło : http://www.weltbild.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Adrian Perdjon

Życie Pi Martel, Yann

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
kanadyjska

KM/215
KM/249

mp3

"Życie Pi” to niesamowita historia szesnastoletniego 
chłopca, który po katastrofie statku spędził na Pacyfiku w 
szalupie ratunkowej 227 dni, w towarzystwie trzyletniego 
tygrysa bengalskiego.
To niezwykła, przejmująca opowieść o woli życia, 
cierpieniu, rozpaczy, strachu, wierze, szczęściu…a także 
swoisty podręcznik tresury.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Karol Suszczyński
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Aleksander 
Macedoński 

Kaniewski, Jarosław

Gatunek: 
Aleksander 

Macedoński-
biografia

KM/216 CD

Aleksander Macedoński - pierwszy władca świata, który 
nie przegrał żadnej bitwy. Doskonały aktor o nieco 
zachwianej równowadze psychicznej. Szaleniec atakujący 
zawsze najsilniejsze punkty obrony wroga, ale 
zdobywający w ten sposób psychologiczną przewagę. 
Władca staczający co najmniej jedną wielką bitwę w roku. 
Podobnie jak ojciec uczeń wielkiego filozofa Arystotelesa i 
również jak ojciec - wiecznie pijany. Wyrachowany 
polityczny gracz, który niczego nie pozostawiał 
przypadkowi, choć często stawiał wszystko na jedną kartę.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Ksawery Jasieński

Benito Mussolini 
...jakiego nie znamy 

Kaniewski, Jarosław

Gatunek: 
Benito 

Mussolini-
biografia

KM/217 CD

Benito Mussolini - krwawy dyktator, czy przywódca 
Włochów i... Włoszek? Ukochany przez kobiety - miał co 
najmniej 169 kochanek. Wódz faszystowskiego państwa, 
który uratował więcej Żydów niż osławiony Schindler. 
Benito Mussolini nie poddaje się prostym osądom. Jednak 
historię zawsze piszą zwycięzcy, a Mussolini wybrał Hitlera 
i zginął po jego stronie. Pamięć o nim jest jednak wciąż 
żywa. Na Duce jest we Włoszech zapotrzebowanie. 
Rocznie jego grób odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób.
Źródło : http://www.fabryka.pl/- 2012.07.20
Czyta : Rafał Biskup

Kamienni stra żnicy 
Baccalario, 

Pierdomenico

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
włoska

KM/218 mp3

Kim jest naprawdę Ulysses Moore? Jason, Julia i Rick są 
już na tropie prawdy. Ale również Obliwia i Manfred, którzy 
przeżyli upadek z urwiska, szykują się do spełnienia swego 
marzenia: chcą dostać się do Walii Argo i przekroczyć 
WROTA CZASU.
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Jerzy Zelnik
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Matka Joanna od 
Aniołów 

Iwaszkiewicz, 
Jarosław

Gatunek: 
Powieść 

historyczna 
polska

KM/219
KM/229
KM/237

CD

Akcja opowiadania Matka Joanna od Aniołów dzieje się na 
Smoleńszczyźnie, wschodnich kresach Rzeczpospolitej w 
XVII wieku w okresie kontrreformacji. Do klasztoru 
urszulanek w Ludyniu przybywa spowiednik i egzorcysta, 
ksiądz Suryn, aby wypędzić złe demony, które, jak się 
wydaje, opętały zakonnice i ich przełożoną, Matkę Joannę. 
Między księdzem Surynem a Matką Joanną rodzi się 
nieoczekiwanie miłość..., niszczycielska, zgubna, 
przeniknięta znamionami zła.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Wiktor Zborowski

Lew, czarownica i 
stara szafa 

Lewis, C. S.

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
angielska

KM/220 CD

Narnia to piękna i tajemnicza kraina zamieszkiwana przez 
niezwykłe stworzenia-fauny, karły, satyry, mówiące 
zwierzęta. Piotr, Zuzanna, Edmund i Łucja trafiają do niej 
zupełnie przypadkiem, przez starą szafę, która kryje w 
sobie przejście do innego świata. Rodzeństwo przeżyje 
tam przygodę, o jakiej nigdy nawet nie marzyło-stanie do 
walki z Białą Czarownicą, aby ratować Narnię przez 
wieczną zimą. Na szczęście jednak ich sprzymierzeńcem 
okaże się mądry Lew Aslan, którego magia zawsze potrafi 
pokonać zło.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Agnieszka Greinert, Jerzy Zelnik

Srebrne krzesło Lewis, C. S.

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
angielska

KM/221
KM/241

CD

Czwarty już tom słynnego narnijskiego cyklu o 
poszukiwaniach księcia Kaspiana przez Eustachego 
Klarencjusza Scrubba i nowo poznanej koleżanki Julii na 
pięciu płytach CD.
Źródło : http://www.dobreksiazki.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Agnieszka Greinert, Jerzy Zelnik

Strona 54 z 342



Popioły Żeromski, Stefan

Gatunek: 
Powieść 

historyczna 
polska

KM/222 mp3

"Popioły" to największa historyczna powieść Stefana 
Żeromskiego, planowana jako początek wielkiego cyklu 
historycznego o walkach niepodległościowych w XIX 
wieku. Wojny napoleońskie, legionowe walki, bohaterowie 
i awanturnicy, ofiarność i okrucieństwo - rozległa, 
niezwykle realistycznie przedstawiona panorama epoki. A 
na jej tle raz po raz splatają się losy trzech głównych 
bohaterów: Krzysztofa Cedry, Rafała Olbromskiego i 
księcia Gintułta.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20

Popiół i diament Andrzejewski, Jerzy

Gatunek: 
Powieść 

historyczna 
polska

KM/223
KM/242

mp3

Powieść Jerzego Andrzejewskiego ukazała się w 1948 
roku. Jej akcja rozgrywa się w dniach ostatecznej 
kapitulacji Niemiec. Andrzejewski na przykładzie Maćka 
Chełmickiego przedstawia dramatyczny los generacji 
Kolumbów, kreśli tragiczny obraz dziejów pokolenia tak 
boleśnie zranionego przez historię. Pokolenia, które po 
latach uczciwej, bohaterskiej i bezkompromisowej walki o 
Polskę, zostaje wplątane w polityczną grę w czasach 
trudnych przeobrażeń ustrojowych.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Piotr Krukowski

Radio Christie, Agatha

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
angielska

KM/224 CD

Seria słuchowisk na płytach CD opartych na 
opowiadaniach Agathy Christie. „Przyjdę po ciebie już 
niedługo, Mary” – te słowa, wypowiedziane głosem 
zmarłego ćwierć wieku temu męża, pewna starsza dama 
słyszy w radiu. Czy jest to zjawisko z dziedziny 
parapsychologii czy też sprytna intryga, mająca na celu 
przestraszyć chorą na serce kobietę?                             
Źródło : http://www.ksiazkiaudio.pl/ - 2012.07.20

Robinson Crusoe Defoe, Daniel

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
angielska

KM/225 mp3

Robinson Crusoe, to znana i lubiana powieść podróżniczo-
przygodowa Daniela Defoe. Książka opowiada o losach 
osiemnastoletniego Robinsona Crusoe, który w wyniku 
katastrofy okrętu na Morzu Karaibskim trafia na bezludną 
wyspę.
Źródło : http://www.ksiazka.net.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Michał Białecki

Strona 55 z 342



Skandal w 
Czechach

Doyle, Arthur Conan

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/226
KM/245

CD

"Skandal w Czechach" był pierwszym z 56 opowiadań o 
Sherlocku Holmesie opublikowanych w "The Strand 
Magazine". Tym razem detektywa odwiedza tajemniczy 
gość, który przedstawia się jako Książę von Kramm. 
Jednak, mimo że gość swoją twarz skrywa pod maską, 
Sherlock Holmes rozpoznaje w nim zupełnie inną postać...
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Jacek Rozenek

Ten czwarty Christie, Agatha

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
angielska

KM/227 CD

Słuchowisko w wyśmienitej obsadzie aktorskiej, 
przygotowane na podstawie opowiadania o tym samym 
tytule.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Marian Opania i inni

Zew skrzydeł Christie, Agatha

Gatunek: 
Opowiadanie 
kryminalne 
angielskie

KM/228 CD

Słuchowisko w wyśmienitej obsadzie aktorskiej, 
przygotowane na podstawie opowiadania o tym samym 
tytule.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Marian Opania i inni

Anielka Prus, Bolesław

Gatunek: 
Powieść 

społeczna 
polska

KM/230 mp3

Anielka to klasyka lektur szkolnych. Jej autor, Bolesław 
Prus, opisuje w niej losy trzynastoletniej dziewczynki, 
której zaginął pies – Karusek
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Włodzimierz Chomiak

Anna Karenina
Tolstoj, Lev 
Nikolaevič

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
o-obyczajowa 

rosyjska

KM/231 mp3

Powieść psychologiczno-obyczajowa, to drugie po "Wojnie 
i pokoju” dzieło Lwa Tołstoja, które nieodwołalnie wpisało 
się w kanon literatury. Autor porusza w nim problem 
rodziny oraz prawa jednostki do szczęścia osobistego na 
tle stosunków społecznych w Rosji.
Źródło : http://www.ibuk.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Anna Polony

Biały kieł London, Jack

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
amerykańska

KM/232 mp3

Powieść przygodowa z 1906 roku; kontynuacja książki 
"Zew krwi". Akcja dzieje się w XIX wieku, w północnej 
części Ameryki ogarniętej gorączką złota. Bohaterem jest 
wilk, tytułowy Biały Kieł, który musi walczyć o przetrwanie. 
Źródło : http://www.books.heyo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Roman Fełczyński
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Desant na Dieppe Perepeczko, Andrzej

Gatunek: 
Powieść 
wojenna  
polska

KM/234 CD

Latem 1942 roku oddziały specjalne wzięły udział w 
wielkiej akcji o kryptonimie „Jubille” – eksperymencie na 
wielką skalę. Akcja ta, według koncepcji Churchilla, miała 
być generalną próbą desantu na okupowane i umocnione 
przez Niemców wybrzeże atlantyckie.
Źródło : http://ebooki.orange.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Ksawery Jasieński

Korsarz jej 
królewskiej mo ści 

Perepeczko, Andrzej

Gatunek: 
Powieść 

historyczna 
polska

KM/236 CD

Francis Drake – śmiały marzyciel i odważny żeglarz, który 
bezlitośnie łupił nowo odkryte ziemie Ameryki, ale i śladem 
Magellana opłynął kulę ziemską dookoła. Żelazny pirat na 
usługach królowej angielskiej Elżbiety, wyniesiony przez 
nią do godności szlacheckiej.
Źródło : http://ksiegarnia.bellona.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Ksawery Jasieński

Nad Niemnem Orzeszkowa, Eliza

Gatunek: 
Powieść 

społeczno-
obyczajowa 

polska

KM/238 mp3

Nad Niemnem, to znana, powieść z okresu pozytywizmu. 
Autorka podejmuje trudny temat zachowania narodowej 
tożsamości, mimo klęski i pogrzebania nadziei na szybką 
realizację niepodległościowych marzeń.
Źródło : http://ebooki.orange.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Ewa Matuszek

Ogniem i mieczem Sienkiewicz, Henryk

Gatunek: 
Powieść 

historyczna 
polska.

KM/239 mp3

Pierwsza z trzech powieści historycznych napisanych ku 
pokrzepieniu serc przez Henryka Sienkiewicza w latach 
1884-1888. Akcja powieści rozgrywa się w latach 1648-
1651 w okresie powstania Chmielnickiego na Ukrainie.
Źródło : http://ebooki.orange.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Marek Konopczak

Operacja "Łupina 
orzecha" 

Perepeczko, Andrzej

Gatunek: 
Powieść 
wojenna 
polska

KM/240 CD

Grudzień 1942 roku. Do portu w Bordeaux wdzierają się 
angielscy komandosi na składanych brezentowych 
kajakach. Zadanie - zatopić jak najwięcej hitlerowskich 
statków, zakłócić pracę portu i dostawy strategicznych 
surowców.
Źródło : http://ksiegarnia.bellona.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Ksawery Jasieński
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Rycerz nieistniej ący Calvino, Italo

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
włoska

KM/243 CD

Książka zamyka cykl finezyjnych, pełnych poezji i humoru 
powieści fantastycznych. Splatając wątki tradycji 
karolińskiej i arturiańskiej, prowadzi nas tropem swego 
przedziwnego bohatera pośród gwałtownych namiętności - 
miłości, zazdrości i tęsknoty.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Karolina Gruszka

Wywieranie wpływu 
na ludzi 

Cialdini, Robert B.

Gatunek: 
Stosunki 

międzyludzkie-
psychologia

KM/246 CD

Książka skierowana jest do osób, które zawodowo zajmują 
się wpływaniem na innych: dziennikarzy i psychologów, 
kierowników i negocjatorów, specjalistów od reklamy i 
marketingu, prawników i ekonomistów, nauczycieli i 
wychowawców. Służyć może wiedzą i pomocą zarówno 
tym, którzy chcą wpływać na innych, jak i tym, którzy 
pragną się obronić przed niepożądanym wpływem. Jest to 
więc książka dla każdego z nas.
Źródło : http://www.dobreksiazki.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Andrzej Śledź

Dziewczyny z 
Portofino

Plebanek, Grażyna

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowo-
psychologiczn

a polska

KM/251 mp3

Przyjaźnie i zdrady, doświadczenia erotyczne i wyprawy na 
zakazane tereny, bunt i dążenie do niezależności, życiowe 
wybory i dramaty - powieść Grażyny Plebanek 
"Dziewczyny z Portofino" to rozpoczynająca się w latach 
60 i obejmująca trzydzieści lat historia Agnieszki, Hanki, 
Beaty i Mani, dziewcząt z jednego podwórka, a potem 
kobiet, których życiowe przełomy zbiegły się z przełomami 
politycznymi. To także - w tle - obraz losów ich matek i 
babek, których decyzji nie będą chciały powtarzać, 
poszukując w życiu własnej drogi.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.20
Czyta : Grażyna Plebanek

Alicja po drugiej 
stronie lustra

Carroll, Lewis

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
angielska

KM/252 mp3

Kontynuacja przygód Alicji autorstwa Lewisa Carrolla, po 
raz pierwszy wydana w 1871 r.
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Michał Kula
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Alicja w Krainie 
Czarów

Carroll, Lewis

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
angielska

KM/253 mp3

Dziwny i niezwykły świat, jaki został wykreowany przez 
Lewisa Carrolla, fascynuje nie tylko dzieci, ale i dorosłych. 
Przygody Alicji pobudzają wyobraźnię, kształtują 
wrażliwość i zaskakują. Od pierwszego wydania w 1865 r. 
książka cieszy się niesłabnącą popularnością. 
Źródło : http://www.e-kiosk.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Michał Kula

Bez po żegnania Coben, Harlan
Gatunek: 
Thriller 

amerykański
KM/254 mp3

Precyzyjnie skonstruowana intryga, mistrzowsko 
stopniowane napięcie, fałszywe tropy prowadzące 
donikąd, pozornie niemożliwe do wyjaśnienia zagadki 
pojawiające się niemal na każdej stronie, zaskakujące 
zakończenie, którego nie domyśli się nawet najbardziej 
przenikliwy czytelnik, to podstawowe cechy jego 
pisarskiego stylu. 
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.20

Miasto Wiatru
Baccalario, 

Pierdomenico

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
włoska

KM/255 mp3

Dziewiętnasty czerwca, Paryż. Na szóstym pierwsze w 
budynku przy Rue de l`Abreuvoir Mistral obserwuje 
pszczoły fruwające za oknem jej pokoju. Z drugiej strony 
ulicy obserwuje ją mężczyzna o siwych włosach i 
lodowatym spojrzeniu. To Jacob Mahler, ostatnia osoba na 
świecie, którą Mistral chciałabym znów zobaczyć. Na 
szczęście nie jest sama: do Paryża przyjechali właśnie 
Sheng, Elektra i Harvey. Czwórka przyjaciół szuka 
tajemniczego Statku Izydy, ukrytego w sercu miasta. 
Jednak informatorzy perfidnej mademoiselle Cybel depczą 
im po piętach... Do przesilenia letniego brakuje dwóch dni. 
Sheng, Elektra, Harvey i Mistral nie mogą już udawać, że o 
tym nie wiedzą: to oni zostali wybrani, żeby odnowić Pakt 
między Człowiekiem a Naturą. A czas ucieka...
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Jacek Rozenek
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Churchill zwany 
lwem

Decaux, Alain

Gatunek: 
Churchill 
Winston-
biografia

KM/256 CD

Ostatni lew brytyjskiego imperium, człowiek niezwykle 
utalentowany. Choć kojarzony głównie z polityką, był 
jednocześnie dobrym pisarzem i malarzem. Przezywany 
przez niemiecką propagandę tłustym syfilitykiem szybko 
zasłużył na pokazaną w filmie „Okręt” opinię ze strony 
marynarzy, że „cholernie dobrze prowadzi tę wojnę”. 
Odważny, honorowy pragmatyk nienawidzący wszelkiego 
rodzaju totalitaryzmów, z równą niechęcią odnoszący się 
do komunizmu i faszyzmu. Jako sternik słabnącego już 
brytyjskiego imperium nie ugiął się przed Hitlerem i 
obiecując Brytyjczykom tylko „krew, pot i łzy”, doprowadził 
do ostatecznego zwycięstwa, choć niestety również 
kosztem narodów Europy Wschodniej. Mimo że biografia 
została napisana przez niezbyt przyjaznego Anglikom 
Francuza, ukazuje nam obiektywnie i ciekawie tę 
nietuzinkową postać na przestrzeni całego życia. 
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Grzegorz Pawlak

Cichy zabójca Szolc, Izabela.

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/257 mp3

Trzymający w napięciu, brawurowo napisany kryminał, 
którego akcja rozgrywa się we współczesnej Warszawie. 
Bohaterką jest młoda policjantka, doskonały śledczy, 
charakterologicznie przypominająca słynną agentkę FBI, 
Clarice Starling z Milczenia owiec. Wyjątkową stroną 
książki jest nietypowa dla kryminalnego gatunku 
literackiego płeć bohaterki oraz wplecione w wątek 
sensacyjny jej życie prywatne. Dzięki temu młoda, twarda 
kobieta nie jest papierową superwomen. Jest policjantką, 
ale również kobietą i matką, co dodaje opowiadanej historii 
dodatkowego smaku, wiarygodności i życiowej prawdy.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Anna Komorowska
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Jedyna szansa Coben, Harlan
Gatunek: 
Thriller 

amerykański
KM/258 mp3

"Kiedy trafiła mnie pierwsza kula, pomyślałem o swojej 
córce..." Chirurg plastyczny Marc Seidman - człowiek, 
który nie miał wrogów - zostaje postrzelony we własnym 
domu i zapada w śpiączkę. Po kilkunastu dniach budzi się 
w szpitalu i dowiaduje się, że jego żona nie żyje, a 
sześciomiesięczna córka Tara zniknęła bez śladu. Policja 
podejrzewa go o udział w zbrodni. Otrzymawszy pocztą 
żądanie zapłaty okupu w wysokości dwóch milionów 
dolarów, Marc reaguje jak praworządny obywatel - 
informuje FBI. Pieniądze zostają przekazane, lecz 
porywacze nie oddają dziecka. Mija osiemnaście miesięcy, 
śledztwo utyka w martwym punkcie. Nieoczekiwanie 
porywacze ponownie nawiązują kontakt. Marc jest gotów 
na wszystko, by odnaleźć Tarę...
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Jacek Rozenek

Klub Mefista Gerritsen, Tess
Gatunek: 
Thriller 

amerykański
KM/259 mp3

Napisane krwią po łacinie słowo Zgrzeszyłam w miejscu 
okrutnego zabójstwa młodej kobiety, której odcięto głowę, 
to w Wigilię Bożego Narodzenia ponure motto dla detektyw 
Jane Rizzoli. Co łączyło ofiarę z psychiatrą Joyce 
O’Donnell, członkinią elitarnej Fundacji Mefista powstałej 
w początkach XX wieku? W ekskluzywnej rezydencji na 
Beacon Hill członkowie fundacji zajmują się analizą zła, 
poszukując jego przyczyn i sprawców. Czy zło ma fizyczną 
postać? Czy Szatan wraz ze swoimi demonami naprawdę 
żyje pośród nas?
Zwłoki jednej z prowadzących dochodzenie policjantek 
oraz przerażająca śmierć doktor O’Donnell nie 
pozostawiają wątpliwości, że pojawił się nowy seryjny 
morderca. Jego znakiem rozpoznawczym są satanistyczne 
symbole nakreślone w miejscach kolejnych zbrodni. Czy 
zabójca należy do klubu? 
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Marian Opania
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Na plaży Chesil McEwan, Ian

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a angielska

KM/260 mp3

 Niezwykle subtelna opowieść o nocy poślubnej u progu 
rewolucji seksualnej. O tym, ile w życiu znaczą 
niewypowiedziane słowa i nieuczynione gesty Czerwiec 
1962 roku. Para nowożeńców przybywa do hoteliku na 
południowym wybrzeżu Anglii, aby spędzić tam noc 
poślubną. Florence, córka biznesmena i filozofki, jest 
utalentowaną skrzypaczką marzącą o założeniu własnego 
kwartetu smyczkowego. Edward to zdolny absolwent 
historii, interesujący się wpływem wielkich ludzi na kształt 
dziejów. Oboje z niepokojem myślą o chwili, gdy 
skonsumują swoje małżeństwo - ona boi się fizycznego 
zbliżenia, on obawia się, że nie sprosta czekającemu go 
zadaniu. Niemożność pokonania barier, nieumiejętność 
rozmowy o wspólnych problemach, doprowadzą do 
dramatu...
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Marian Opania

Niewinny Coben, Harlan
Gatunek: 
Thriller 

amerykański
KM/261 mp3

Dziewięć lat po wyjściu z więzienia Matt Hunter nadal 
wraca myślami do owego strasznego wieczoru, kiedy w 
przypadkowej, niesprowokowanej przez siebie bójce zabił 
człowieka. Wydarzenie to kładzie się cieniem na jego życiu 
i relacjach rodzinnych... ale w końcu wszystko ponownie 
zmierza ku szczęśliwej, ustabilizowanej przyszłości. 
Świeżo poślubiona, piękna, kochająca go żona Olivia 
spodziewa się dziecka, kariera prawnicza Matta nabiera 
rozpędu. Wydaje się, że nic nie zakłóci ich idylli - do 
czasu, kiedy decydują się kupić telefony komórkowe 
wyposażone w funkcję przekazu wideo. Kilka godzin po 
służbowym wyjeździe Olivii do innego miasta, na komórce 
Matta pojawia się wiadomość wysłana z telefonu żony: na 
krótkim filmiku widać Olivię i nieznanego mężczyznę w 
pokoju hotelowym... To dopiero początek serii 
zagadkowych wydarzeń następujących w lawinowych 
tempie: ktoś śledzi samochód Matta, policja typuje go na 
głównego podejrzanego w sprawie zabójstwa zakonnicy ze 
śladami operacji powiększenia biustu, padają kolejne 
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Opowie ść miłosna Segal, Erich

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
amerykańska

KM/262 mp3

Oliver Barrett IV jest studentem prawa na Harvardzie. 
Jenny Cavilleri uczy się w konserwatorium muzycznym 
żeńskiego college`u Radcliffe. On ma bogatych rodziców, 
którzy chcą, by syn poślubił dziewczynę o tym samym 
statusie społecznym. Ona pochodzi z biednej rodziny 
robotniczej. On lubi sport, ona kocha muzykę. Ona jest 
katoliczką, on jest niewierzący. Dzieli ich wszystko, a łączy 
miłość, dla której nie ma barier. Ale ich szczęście potrwa 
za krótko...
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20

Opowie ść mojego 
życia

Bartoszewski, 
Władysław

Gatunek: 
Pamiętniki 

polskie
KM/263 CD

Obszerny, wielogodzinny wybór z dwóch bestsellerowych 
części rozmów prof. Władysława Bartoszewskiego z 
Michałem Komarem: Wywiadu-rzeki i Mimo wszystko. 
Profesor Bartoszewski osobiście nagrał wstęp, a w jego 
rolę wcielił się wybitny aktor Wojciech Pszoniak, 
odpowiadając na pytania, zadawane przez ich autora, 
Michała Komara. Powstało frapujące słuchowisko, 
obejmujące życie i ponadczasowe refleksje Profesora od 
czasów przedwojennych po dzień dzisiejszy.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.20
Czyta : Wojciech Pszoniak

Rodzina Borgiów Puzo, Mario

Gatunek: 
Powieść 

historyczna 
amerykańska

KM/264 mp3

"Rodzina Borgiów” to ostatnia, pośmiertnie wydana 
powieść wybitnego amerykańskiego pisarza. Barwny fresk 
historyczny osadzony w realiach Włoch przełomu XV i XVI 
wieku, ukazuje rodzinę Borgiów, władającą wówczas 
Rzymem, jako pierwsza włoską mafię, duchowych 
przodków klanu Corleone, unieśmiertelnionego w Ojcu 
Chrzestnym. Centralną postacią powieści jest kardynał 
Rodrigo Borgia, w 1492 roku wybrany na papieża 
Aleksandra VI. Człowiek opętany żądzą bogactwa i 
władzy, bez skrupułów eliminujący rywali i wrogów, choć 
niepozbawiony pewnej szlachetności - ale jest ale jest to 
szlachetność Vita Corleone. Obok Rodriga widzimy jego 
dzieci: Juana i Jofre, Cezara i Lukrecje. Każde z nich jest 
dla papieża źródłem wielkich kłopotów, ale i obiektem 
szczerej miłości.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.07.20
Czyta : Wiktor Zborowski
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Świat według 
Mellera - ku 

wolno ści
Meller, Stefan

Gatunek: 
Publicystyka 

polska
KM/265 mp3

Zapis wielogodzinnych rozmów przeprowadzonych w 2007 
r. przez Michała Komara, zaprzyjaźnionego z Autorem od 
lat młodzieńczych. Tom pierwszy obejmuje lata 1956–1992 
– opis domu rodzinnego, lat nauki, pracy, małżeństwa, 
narodzin i dorastania dzieci.
Źródło : http://www.bezkartek.pl/ - 2012.08.08
Czyta : Jan Englert, Michał Komar

Tylko jedno 
spojrzenie

Coben, Harlan
Gatunek: 
Thriller 

amerykański
KM/266 mp3

Ustabilizowane życie Grace Lawson rozpada się w jednej 
chwili, gdy na jednym ze świeżo wywołanych zdjęć 
rodzinnych rozpoznaje swojego męża. Fotografia wygląda 
na zrobioną przed laty. Przedstawia także inne osoby, a 
twarz jednej z nich jest przekreślona. Jack zaprzecza, by 
miał coś wspólnego ze zdjęciem. Krótko potem wychodzi z 
domu i znika, zabierając tajemniczą odbitkę. Grace 
rozpoczyna poszukiwania męża, który, jak się okazuje, 
został porwany. Ktoś grozi jej dzieciom. Grace nie wie, 
komu może zaufać - wydaje się, że wszyscy jej znajomi i 
przyjaciele mają coś do ukrycia. Próbuje dotrzeć do 
prawdy. Trop prowadzi do tragicznych wydarzeń sprzed lat, 
gdy cudem uszła z życiem ze strzelaniny, jaka wybuchła 
na koncercie rockowym.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.08
Czyta : Jacek Rozenek

Układ Kazan, Elia

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a 

amerykańska

KM/267 CD

"Układ" to książka dla wszystkich "poszukujących"… Eddie 
Anderson, dynamiczny wiceprezes agencji reklamowej, 
błyskotliwy pisarz, mąż i niezmordowany kochanek, 
przyjaciel ludzi, którzy coś znaczą, pewnego dnia 
stwierdza, że ma dość… Czy dla miłości warto poświecić 
wszystko? Czy miłość do siebie samego jest ważniejsza 
niż miłość do kogokolwiek? Czy pieniądze oznaczają 
szczęście? Wspaniała praca, piękny dom, żona na każde 
zawołanie.. wielu oddałoby wszystko za takie życie... a 
bohater oddałby wszystko, żeby je zmienić..
Źródło : http://www.abooki.pl/ - 2012.08.08
Czyta : Jacek Popiołek
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W 80 dni dookoła 
świata

Verne, Jules

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
włoska

KM/268 mp3

Niecodzienny zakład jaki przyjmuje główny bohater – 
angielski dżentelmen Phileas Fogg, dostarcza czytelnikom 
dużo emocji. W 80 dni musi zdołać objechać kule 
ziemską. W towarzystwie dwójki przyjaciół – obieżyświata i 
wiernego lokaja Passepartout, jak również księżniczki 
Aoudy, odbywają szaleńczą, pełną przygód podróż 
dookoła świata. Podróżników tropi niezłomny inspektor Fix, 
uważający Fogga za złodzieja, który okradł jeden z 
londyńskich banków. Czy wygrają ten wyścig z czasem i… 
zakład?
Źródło : http://twoje-audiobooki.pl/ - 2012.08.08

Wichrowe Wzgórza Brontë, Emily

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
angielska

KM/269 mp3

Wichrowe Wzgórza – powieść o wielkiej niespełnionej 
miłości to jedyna książka Emily Jane Brontë. Wydana w 
1847 r., wówczas niezwykle kontrowersyjna – 
przekraczająca literacko i obyczajowo ramy wiktoriańskich 
konwenansów - dziś należy do kanonu literatury 
anglojęzycznej. Książka doczekała się kilku adaptacji 
filmowych, z których najbardziej znana jest wersja z 1992 
roku z Juliette Binoche jako Cathy i Ralphem Fiennesem 
jako Heathcliffem.
Źródło : lubimyczytac.pl/ - 2012.08.08
Czyta : Karolina Gruszka

Winnetou T.1 May, Karl

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
niemiecka

KM/270 mp3

Akcja książki rozgrywa się na Dzikim Zachodzie w drugiej 
połowie XIX wieku. W czasie, gdy walki pomiędzy 
osadnikami amerykańskimi a Indianami znalazły się już w 
końcowej fazie. Ukazuje zmierzch dzikiego, ale urokliwego 
świata rządzącego się swoistymi prawami, które stłumił 
biały człowiek. Historia stanowi tutaj tylko tło dla przyjaźni - 
niezwykłej, bo pomiędzy białym i Indianinem. Przyjaźni 
zdolnej pokonać różnice kulturowe i religijne, przyjaźni 
dojrzałej i niemalże doskonałej. Jest to opowieść mówiąca 
o tolerancji, poszanowaniu bliźniego, lojalności. 
Źródło : cyfrowe-ksiazki.wp.pl/ - 2012.08.09
Czyta : Piotr Balazs
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Zemsta Fredro, Aleksander
Gatunek: 
Komedia 
polska

KM/271 CD

„Zemsta” to komedia w 4 aktach pisana wierszem. 
Tematem utworu jest spór dwóch głównych bohaterów: 
Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka. Zamieszkują 
oni bowiem podzielony na dwie części zrujnowany zamek. 
Cała sprawa rozchodzi się o dzielący zamek mur. Istotną 
role w tym sporze odgrywa Papkin – postać blagiera 
podszytego tchórzem, działającego na dwa fronty. Tym 
razem również, jak na Aleksandra Fredro przystało, 
spodziewać się można wartkiej akcji, zabawnych dialogów 
i mistrzowskiego nakreślenia charakteru postaci.
Źródło : http://www.pinger.pl/ - 2012.08.09
Czyta : MICHAł KULA, ADAM HUTYRA, ANTONI ROT, 
ADAM FLOREK i inni

Winnetou T.2 May, Karl

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
niemiecka

KM/272 mp3

Akcja książki rozgrywa się na Dzikim Zachodzie w drugiej 
połowie XIX wieku. W czasie, gdy walki pomiędzy 
osadnikami amerykańskimi a Indianami znalazły się już w 
końcowej fazie. Ukazuje zmierzch dzikiego, ale urokliwego 
świata rządzącego się swoistymi prawami, które stłumił 
biały człowiek. Historia stanowi tutaj tylko tło dla przyjaźni - 
niezwykłej, bo pomiędzy białym i Indianinem. Przyjaźni 
zdolnej pokonać różnice kulturowe i religijne, przyjaźni 
dojrzałej i niemalże doskonałej. Jest to opowieść mówiąca 
o tolerancji, poszanowaniu bliźniego, lojalności. 
Źródło : http://cyfrowe-ksiazki.wp.pl/ - 2012.08.09
Czyta : Piotr Balazs

Winnetou T.3 May, Karl

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
niemiecka

KM/273 mp3

Akcja książki rozgrywa się na Dzikim Zachodzie w drugiej 
połowie XIX wieku. W czasie, gdy walki pomiędzy 
osadnikami amerykańskimi a Indianami znalazły się już w 
końcowej fazie. Ukazuje zmierzch dzikiego, ale urokliwego 
świata rządzącego się swoistymi prawami, które stłumił 
biały człowiek. Historia stanowi tutaj tylko tło dla przyjaźni - 
niezwykłej, bo pomiędzy białym i Indianinem. Przyjaźni 
zdolnej pokonać różnice kulturowe i religijne, przyjaźni 
dojrzałej i niemalże doskonałej. Jest to opowieść mówiąca 
o tolerancji, poszanowaniu bliźniego, lojalności. 
Źródło : http://cyfrowe-ksiazki.wp.pl/ - 2012.08.09
Czyta : Piotr Balazs
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Diabeł ubiera si ę u 
Prady

Weisberger, Lauren

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
amerykańska

KM/274 mp3

Debiut literacki, który podbił świat! Żywa, inteligentna i 
dowcipna narracja natychmiast wciąga czytelnika w świat, 
gdzie chodzi się wyłącznie na wysokich obcasach! Andrea 
Sachs, dziewczyna z małego miasteczka, poszukuje w 
Nowym Jorku pracy w branży dziennikarskiej. 
Nieoczekiwanie zdobywa posadę asystentki u Mirandy 
Priestly, wpływowej redaktor naczelnej miesięcznika 
Runway. Szybko przekonuje się, że Miranda to klasyczny 
szef "z piekła rodem"...
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.08.09
Czyta : Katarzyna Maternowska

Dom na pustkowiu
Schenkel, Andrea 

Maria

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
niemiecka

KM/275 mp3

Na skraju lasu, daleko od wsi mieszka zamożna rodzina 
Dannerów. Mieszkańcy domu na pustkowiu nie są lubiani, 
gdyż uchodzą za odludków i dziwaków. Sami też stronią 
od ludzi, dlatego początkowo nikogo nie dziwi, gdy 
przestają się pokazywać we wsi, nie przychodzą na mszę i 
nie posyłają dzieci do szkoły. Dopiero po jakimś czasie 
ludzi zaczyna intrygować nagłe zniknięcie całej rodziny. W 
mrocznej, pełnej napięcia atmosferze, czytelnik powoli 
odkrywa dramat rozgrywany przez lata na oczach 
wszystkich i zbrodnie popełniane za milczącym 
przyzwoleniem małej społeczności wiejskiej. 
Źródło : http://www.pinger.pl/ - 2012.08.09
Czyta : Urszula Pawlik

Helena w stroju 
niedbałem czyli 

królewskie 
opowie ści pana 

Piecyka

Wiech
Gatunek: 

Satyra polska
KM/276 CD

Soczysty język Wiecha, sympatyczne, wyraziste i barwne 
postaci przewijają się w jego felietonach i opowiadaniach.
Jedną z nich jest pan Teofil Piecyk, który w przezabawny 
sposób przedstawia nam w swoich królewskich 
opowieściach historię Polski.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.09
Czyta : Zbigniew Buczkowski
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Jestem nudziar ą Szwaja, Monika

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/277 CD

Powieść błyskotliwa, skrząca się humorem i traktująca o 
sprawach żywo nas obchodzących, a do tego przewrotna. 
"Jestem nudziarą" - wyznaje na samym początku Agata. "I 
mam przerąbane" - dodaje. No, faktycznie - skoro 
wyemancypowana kobieta współczesna "w wieku lat 
trzydziestu nie miała jeszcze ani jednego męża, była 
zaledwie na trzech balach i nie zmieniła pracy ani razu" - 
powodów do dumy za bardzo nie ma. Ale co się 
odwlecze... Agata musi zmienić pracę. Błyskawiczny 
przegląd aktywów kończy się jedyną możliwą decyzją: 
"Będę panią nauczycielką!". Polskiego. W liceum.
Źródło : http://www.proszynski.pl/ - 2012.08.09
Czyta : Marta Bizoń

Kronika ptaka 
nakręcacza

Murakami, Haruki

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczno-
psychologiczn

a japońska

KM/278 mp3

Akcja "Kroniki ptaka nakręcacza", podobnie jak w 
większości książek Haruki Murakami jest bardzo 
skomplikowana, ale nie ona jest najważniejsza. Jeden z 
recenzentów streścił ją tak: Toru Okada traci najpierw 
pracę, potem kota, potem żonę a w końcu - rozum. O ile w 
pierwszych trzech punktach można recenzentowi przyznać 
rację, o tyle z tym rozumem sprawa jest nieco bardziej 
złożona.  
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.24
Czyta : Anna Zielińska-Elliot
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Lato przed 
zmierzchem

Lessing, Doris May

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
o-obyczajowa 

angielska

KM/279
KM/396

mp3

Kate Brown to piękna, ognistowłosa kobieta po 
czterdziestce. Żona znanego neurologa, matka czworga 
dorosłych już dzieci. Ona i pięcioro potworków, na których 
każde skinienie gotowa jest przybiec, mieszkają w dużym 
domu na londyńskich przedmieściach. Pewnego 
majowego popołudnia Kate dostaje propozycję pracy w 
charakterze tłumacza na ważnej konferencji. I po raz 
pierwszy czuje, że ma wpływ na swoją przyszłość. 
Zdolności, które do tej pory realizowała, prowadząc dom, 
świetnie sprawdzają się w nowym miejscu. Kobieta 
wyjeżdża do Turcji jako organizatorka kolejnej konferencji, 
potem do Hiszpanii w towarzystwie młodego Amerykanina. 
Wreszcie wraca do Anglii. Inna. Zmieniona. Starsza. 
Powoli zdrapuje maskę, która niepostrzeżenie stała się jej 
twarzą. Ta niezwykła powieść przypomina, że wszyscy 
jesteśmy aktorami. Podważa nasze trwanie w 
bezpiecznych i dobrze znanych rolach.
Źródło : http://www.sklepy24.pl/ - 2012.08.24
Czyta : Anna Gajewska

Listy starego diabła 
do młodego

Lewis, C. S.
Gatunek: 
Teologia 
moralna

KM/280 mp3

 Jedna z dwóch wydanych przez wydawnictwo Media 
Rodzina klasycznych książek filozoficzno-teologicznych 
autora sławetnego cyklu "Opowieści z Narnii", C.S. 
Lewisa. Korespondencja między młodym diabłem i jego 
wujem zawiera wiele "przydatnych" podpowiedzi i 
wskazówek, które mają "pomóc" początkującemu 
"urzędnikowi" w jego karierze.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.24
Czyta : Zbigniew Zapasiewicz
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Merde! Rok w 
Paryżu

Clarke, Stephen

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
angielska

KM/281 mp3

Bohaterem Merde! Rok w Paryżu jest Paul West, typowy 
Brytyjczyk, skrzyżowanie Hugh Granta i Davida 
Beckhama, specjalista od marketingu. Przyjeżdża do 
Paryża, by na zlecenie francuskiej firmy stworzyć sieć 
herbaciarni. Na miejscu witają go nierozgarnięci 
współpracownicy oraz dwulicowy szef. Paul na własnej 
skórze odczuwa wady i zalety bycia cudzoziemcem we 
Francji. Uwodzi piękne kobiety, szuka domu na prowincji, 
uczy się, jak skutecznie zamawiać espresso w kawiarni, 
przyrządzać sos vinaigrette, poruszać po mieście, w 
którym najczęściej uprawianą dyscypliną sportową są 
strajki. Książka Stephena Clarke'a to nie tylko wciągająca i 
niezwykle zabawna powieść przygodowa, lecz także 
doskonały przewodnik po współczesnej Francji  jej 
stereotypach, kuchni, normach społecznych i narodowych 
dziwactwach. 
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.08.24

Morderca bez 
twarzy

Mankell, Henning

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
szwedzka

KM/282 mp3

Morderca bez twarzy to pierwsza z serii powieści 
kryminalnych Henninga Mankella, w których główną rolę 
gra Kurt Wallander, komisarz szwedzkiej policji. Bohatera 
zastajemy w niedobrym momencie: właśnie opuściła go 
żona, utracił kontakt z dziewiętnastoletnią córką, a w 
dodatku powierzono mu sprawę małżeństwa Lövgrenów, 
starych ludzi, okrutnie zamordowanych w małym domku na 
wsi. Zadźgany nożem mężczyzna umarł na miejscu, a 
kobieta przed śmiercią zdążyła wykrztusić zaledwie jedno 
słowo: zagraniczny. Lecz prasie wystarczy nawet jedno 
słowo - w wyniku rozpętanej przez media kampanii 
temperatura społeczna wzrasta, mnożą się anonimowe 
telefony i groźby podpalenia ośrodków dla uchodźców, 
wreszcie dochodzi do zastrzelenia przypadkowego 
Somalijczyka. Tymczasem śledztwo ujawnia, iż zabity 
Johannes Lövgren prowadził drugie życie i korzystał z 
fortuny zbitej na handlu z Niemcami podczas wojny...
Źródło : http://livebooks.istore.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Marcin Popczyński
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Morderstwo w 
Orient Expressie

Christie, Agatha

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
angielska

KM/283 CD

Legendarny Orient Express zdąża na Bałkany. Wspaniały, 
niezwykle wygodny, luksusowy. Gdy śnieżne zaspy 
przerywają podróż, okazuje się, że że ta uciążliwość jest 
ledwie niewielką przykrością w konfrontacji ze zdarzeniem, 
wobec którego nawet Hercules Poirot wydaje się bezradny: 
w zamkniętym od wewnątrz przedziale odkryto zwłoki 
zasztyletowanego mężczyzny!
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Jerzy Zelnik

Odziedziczone 
marzenia

Obama, Barack
Gatunek: 

Pamiętniki 
amerykańskie

KM/284 mp3

Autobiografia Baracka Obamy - pierwszego 
ciemnoskórego kandydata na fotel prezydenta Stanów 
Zjednoczonych z ramienia Partii Demokratycznej 
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Michał Kaleta

Pokuta McEwan, Ian

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
angielska

KM/285 mp3

Powieść o wielowarstwowej fabule poruszająca tematy 
miłości, wojny, grzechu i odkupienia. Kawał wyśmienitej 
prozy przez wielu krytyków uznany za arcydzieło, 
odkrywający meandry ludzkiej świadomości. W pewien 
upalny ranek 1935 roku trzynastoletnia Briony Tallis jest 
przypadkowym świadkiem sceny miłosnej pomiędzy 
młodym Robbiem a swoją starszą siostrą Cecillą. 
Wyobraźnia dziewczynki podsuwa jej różne interpretacje 
tego wydarzenia, co prowadzi do tragedii. Następuje 
rozpad rodziny, a niewinny człowiek trafia więzienia. 
Wybucha II wojna światowa, Briony zostaje pielęgniarką, 
stawia pierwsze kroki jako pisarka. Zdaje sobie sprawę z 
wyrządzonego przez siebie zła...
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Olga Sawicka, Zbigniew Zapasiewicz
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Polka
Gretkowska, 

Manuela

Gatunek: 
Pamiętniki 

polskie
KM/286 mp3

Prowokacyjny dziennik szczęśliwej miłości do 
nienarodzonego dziecka, najbardziej intymna z książek 
pisarki. Za sprawą jej talentu, łączącego siłę wyrazu z 
wyrafinowaniem, osobiste wyznania nabierają wartości 
uniwersalnych. Polka zawiera to, co w prozie Manueli 
Gretkowskiej najlepsze: celne obserwacje paradoksów 
współczesności, zmysłowe relacje z podróży oraz pełne 
ironii i poezji opisy codzienności.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Elżbieta Pejko

Psy z Rygi Mankell, Henning

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
szwedzka

KM/287 mp3

Psy z Rygi to kolejna powieść szwedzkiego mistrza 
kryminału. Tym razem komisarz Kurt Wallander, 
borykający się z poważnymi kłopotami zdrowotnymi, musi 
rozwiązać sprawę morderstwa dwóch cudzoziemców. Jest 
luty 1991 roku. Policja w Ystad otrzymuje anonimową 
informację o ciałach dryfujących w nieoznakowanym 
pontonie u wybrzeży Szwecji. Wkrótce na odludnej plaży 
policjanci znajdują ponton ratunkowy z zastrzelonymi 
mężczyznami, ubranymi w eleganckie garnitury. 
Ekspertyzy wykazują, że ofiary pochodziły z Europy 
Wschodniej i przed śmiercią były torturowane. Prowadzący 
sprawę Wallander podejrzewa mafijne porachunki, aby to 
jednak potwierdzić nawiązuje współpracę z łotewską 
policją.
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.08.27
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Pudełko ze 
szpilkami

Plebanek, Grażyna

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/288 mp3

Kariera czy dziecko? Podróże służbowe i negocjacje czy 
układanie z dzieckiem wieży z klocków? Mozolne 
wspinanie się po szczeblach kariery zawodowej czy 
gotowanie obiadów i spędzanie połowy dnia w 
piaskownicy? A może role matki, żony i bizneswoman 
jednak dadzą się bezboleśnie pogodzić? Taki obraz 
kobiety lansują przecież media, ale Marta, trzydziestoletnia 
bohaterka powieści Grażyny Plebanek Pudełko ze 
szpilkami, na własnej skórze przekonuje się, że możliwość 
pogodzenia błyskotliwej kariery zawodowej z 
wychowywaniem dzieci to utopia niemająca nic wspólnego 
z prawdziwym życiem. Czy w takim razie wybór, jakiego 
będzie zmuszona dokonać, okaże się właściwy?
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Izabela Dąbrowska

Romanse Kubusia 
Fatalisty

Diderot, Denis

Gatunek: 
Powieść 

filozoficzna 
francuska

KM/289 CD

 Kto nie słyszał o słynnym Kubusiu!? Jego pocieszne 
historie, które opowiada swemu panu podczas 
niekonczącej się podróży, bawią i bawiły już miliony. Jego 
specyficzne, fatalistyczno-deterministyczne podejście jest 
już niemal przysłowiowe. W historie owe (opowiedziane 
nie bez pewnych perypetii) wplata on i zapoznaje nas ze 
swoją niecodzienną filozofią, niejednokrotnie nie 
szczędząc krytyki sobie wspołczesnemu światu.
Źródło : http://translate.google.pl/ - 2012.08.27
Słuchowisko, Wystepuja : Malgorzata Foremniak, Artur 
Zmijewski, Adam Ferency, Krzysztof Wakulinski, Krzysztof 
Kolbasiuk, Edyta Jungowska, Maria Seweryn, Daria 
Trafankowska, Grażyna Barszczewska i inni.
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To rzekł Zaratustra Nietzsche, Friedrich
Gatunek: 
Filozofia

KM/290 mp3

Powieść o proroku Zaratustrze to jedno z najgłośniejszych 
dzieł Friedricha Nietzschego, autora odkrywanego po raz 
kolejny w dobie postmodernizmu. Aby napisać swoją 
"nową Biblię" i ustami tytułowego mędrca mówić o 
przezwyciężaniu ludzkiej natury, o nadczłowieku, o 
wiecznym powrocie rzeczy, woli mocy i innych kluczowych 
dla swojej filozofii pojęciach, wielki filozof i pisarz uciekł się 
do biblijnej stylizacji, tworząc dzieło pełne ponadto 
wielorakich odniesień intelektualnych i wirtuozowskich gier 
słownych. 
Źródło : http://www.webook.pl/ - 2012.08.27
Czyta :Tomasz Zaród

W głębi lasu Coben, Harlan

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
amerykańska

KM/291 mp3

Najnowsza powieść niekwestionowanego mistrza thrillera 
z fabułą stworzoną według sprawdzonej recepty Alfreda 
Hitchcocka - najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie 
musi wzrosnąć. Dwadzieścia lat temu czworo nastolatków 
wymknęło się do lasu z letniego obozu. Dwoje odnaleziono 
później z poderżniętymi gardłami. Pozostała dwójka jakby 
zapadła się pod ziemię, nie pozostawiając po sobie nawet 
najdrobniejszego śladu. Była wśród nich siostra Paula 
Copelanda, obecnie prokuratora i owdowiałego ojca 
sześcioletniej Cary. Paul ma ambicje polityczne, ale jego 
plany mogą lec w gruzach, gdy w zastrzelonym na 
Manhattanie mężczyźnie rozpoznaje ofiarę tamtej tragedii. 
Nie ma wyjścia, musi postawić sobie pytanie - czy jego 
siostra żyje? Jaką tajemnicę skrywa milczący las? Co 
naprawdę wydarzyło się owej pamiętnej nocy?
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Krzysztof Globisz
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Drużyna Pier ścienia Tolkien, J. R. R.

Gatunek: 
Powieść 
fantasy 

angielska

KM/292 mp3

W zamierzchłych czasach kowale elfów wykuli Pierścienie 
Mocy. Lecz Sauron, Mroczny Władca, stworzył w 
tajemnicy Jedyny Pierścień, napełniając go swą potęgą, 
aby rządził pozostałymi. Ale Pierścień zniknął i przepadł 
gdzieś w Śródziemiu. Minęło wiele wieków, zanim się 
odnalazł i trafił w ręce hobbita, którego przeznaczeniem 
stała się wędrówka do Krainy Cienia, by zniszczyć Jedyny 
Pierścień...
Drużyna Pierścienia wyrusza z Shire. Żaden z uczestników 
wprawy - hobbici Frodo, Sam, Pippin i Merry, czarodziej 
Gandalf, krasnolud Gimli, elf Legolas, Boromir z Gondoru i 
tajemniczy Obieżyświat - nie wie, co czeka u kresu 
podróży. Ale są pewni jednego: jeśli nie wypełnią misji, 
świat ogarną Ciemności... 
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Marian Czarkowski

Dwie wie że Tolkien, J. R. R.

Gatunek: 
Powieść 
fantasy 

angielska

KM/293 mp3

Śmierć Boromira, pojmanie Merry'ego i Pippina, pościg 
Aragorna, Legolasa i Gimlego za orkami, powrót Gandalfa 
z otchłani Morii, udział w wielkiej bitwie Jeźdźców Rohanu 
z potęgą Isengardu i ostateczne starcie z władcą
Orthanku - oto dalsze losy rozbitej już Drużyny Pierścienia. 
Żaden z jej członków nie wie jednak, co dzieje się z 
Samem i Frodem. A tropiony przez Nazgule Powiernik 
Pierścienia z uporem idzie dalej. Podążając za Gollumem, 
przemierza Martwe Bagna, by stanąć wreszcie u stóp
Minas Morgul - przerażającej fortecy strzegącej drogi do 
Krainy Cienia...
Źródło : http://www.wydawnictwoamber.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Marian Czarkowski
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Powrót króla Tolkien, J. R. R.

Gatunek: 
Powieść 
fantasy 

angielska

KM/294 mp3

Władca Pierścieni to jedna z najbardziej niezwykłych 
książek w całej współczesnej literaturze. Ogromna, z 
epickim rozmachem napisana powieść wprowadza nas w 
wykreowany przez wyobraźnię autora świat - fantastyczny, 
lecz ukazany wszechstronnie i szczegółowo, równie pełny i 
bogaty jak świat realny.
Przykuwająca uwagę i wzruszająca, zabawna, choć 
momentami także przerażająca, opowieść ta rzuca na 
czytelnika czar...
Źródło : http://www.e-kiosk.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Marian Czarkowski

Z głowy Głowacki, Janusz
Gatunek: 

Pamiętniki 
polskie

KM/295 mp3

Głośna, pełna anegdot z ostatniego czterdziestolecia, 
autobiografia słynnego pisarza, brawurowo czytana przez 
Piotra Fronczewskiego. Wybitna kreacja wielkiego aktora, 
który sam także jest bohaterem tej książki, a gdy czyta o 
sobie, dodaje - za zgodą autora - Piotr Fronczewski, czyli 
ja. Całość, podzielona na krótkie ścieżki według 
rozdziałów, została zapisana w formacie mp3, co pozwala 
umieścić nagranie w iPodzie i słuchać w dowolnym 
miejscu.
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.08.27

Zapiski na pudełku 
od zapałek 86-91

Eco, Umberto
Gatunek: 

Publicystyka 
włoska

KM/296 mp3

Zapiski to wybór trzydziestu ośmiu felietonów napisanych 
przez Umberto Eco dla włoskiego tygodnika L' Espresso. 
Oryginalny tytuł pochodzi od popularnego opakowania 
pudełka od zapałek firmy Minerva. Można na nim, jak 
twierdzi sam autor, zrobić notatki na dowolny temat: od 
rozmyślań nad ostatnio nieprzeczytaną książką, nad tym 
co jest i czego nie ma, kończąc na przeczuciach, dzięki 
którym unikamy nieszczęśliwych zdarzeń. Tematy 
felietonów, pozornie lekkie i wpisane w rytm dnia 
codziennego, w ujęciu Umberto Eco zmieniają się w 
analizę problemów trapiących współczesnego człowieka. 
Autor prezentuje przy tym cały swój kunszt literacki, 
stosuje finezyjny dowcip i ironię bezbłędnie ujawniając 
mechanizmy rządzące naszym światem.
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Leszek Filipowicz
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Żegnaj na zawsze Onichimowska, Anna

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/297 mp3

Żegnaj na zawsze to kontynuacja bestsellerowej powieści 
Samotne wyspy i storczyk. Książka przybliża realia kariery 
w modellingu, o której marzy wiele nastolatek. Tym razem 
w centrum uwagi jest Ewa, dziewczyna Maćka, która ma 
do podjęcia niełatwą decyzję: studia czy wyjazd do Paryża 
i próbowanie swoich sił w karierze modelki. Wyjazd 
stanowi „życiowa szansę”, ale z drugiej strony oddali ją od 
rodziny i od Maćka.
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Anna Komorowska

17 września Szubański, Rajmund.

Gatunek: 
Wojna 

1939/1945-
kampania 

wrześniowa

KM/298 CD

Opowieść o zdradzieckiej agresji Związku Sowieckiego na 
Polskę, dokonanej w porozumieniu z Hitlerem pod hasłami 
obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej. Niezwykle 
dogłębne i jednocześnie wciągające omówienie napaści, w 
której okrucieństwo Sowietów nie ustępowało rozmiarom 
zbrodni niemieckich i której zaborcze skutki przez wielu 
rosyjskich polityków wychwalane są do dzisiaj. Pozycja 
przedstawia sytuację na froncie wschodnim po 17 
września, opowiada między innymi o obronie Grodna i 
innych miast na Kresach Wschodnich oraz o głównych 
działaniach wojennych, które z uwagi na przymusową 
zmowę milczenia do dziś owiane są mgłą tajemnicy.
Źródło : http://www.ksiegarnia-ue.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Andrzej Kruszewicz

Kamienie na 
szaniec

Kamiński, 
Aleksander

Gatunek: 
Powieść 
wojenna 
polska

KM/299 mp3

Akcja książki „Kamienie na szaniec” rozpoczyna się 
wiosną, symbolicznym momentem jakim jest pora rodzenia 
się nowego życia. Główni bohaterowie Alek, Zośka, Rudy i 
ich przyjaciele są wówczas młodymi ludźmi, pełnymi 
aspiracji, rodzącymi się wraz z przyrodą do dorosłości, do 
nowego życia. Wiosna przemienia się w lato, lato zaś w 
jesień. To właśnie wrzesień 1939 roku staje się jesienią 
życia głównych bohaterów, porą ich powolnego umierania.
Źródło : http://ebooki.orange.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Jerzy Zelnik
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Kroniki Jakuba 
Wędrowycza

Pilipiuk, Andrzej

Gatunek: 
Opowiadanie 
fantastyczne 

polskie

KM/300 mp3

Polscy autorzy raczej unikają tematyki polskiej a nawet 
scenografii kraju ojczystego. Jeśli już popełnią utwór 
fantastyczny którego akcja rozgrywa się w Polsce, to po 
pierwszej próbie z ulgą odskakują od niewygodnego 
tematu. Po Weselu w Atomicach Mrożka niełatwo jest 
ulokować się na serio a i na wesoło w Tu i Teraz. Andrzej 
Pilipiuk jest chlubnym wyjątkiem który nie przestraszył się 
starcia ze skrzeczącą rzeczywistością. Stworzył postać 
filozofa chwilami oscylującego w stronę menela, dziwaka i 
geniusza rycerza i dowcipnisia Polaka-Który-Potrafi, i 
Polaka któremu się chce. Do tego szlachetnego altruisty, 
który za trudy dla świata chce tylko dobrego słowa.
Źródło : http://pergamin.blox.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Grzegorz Pawlak

Lala Dehnel, Jacek

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/301 mp3

Jest rok 1919. W Kielcach przychodzi na świat 
dziewczynka. Roztargniona rodzina przez pięć lat nie może 
się zebrać, aby nadać jej imię. Mówią o niej "Lalka", 
"Laleczka", "Lalunia". W końcu rodzice wywiązują się ze 
swojego obowiązku, jednak dziewczynka na zawsze już 
pozostaje Lalą. W powieści Jacka Dehnela imię bohaterki 
nabiera jednak dodatkowych znaczeń. Z jednej strony jest 
wyrazem czułości, jaką przez całe życie otaczana była 
przez bliskich, z drugiej zaś metaforą jej starczego 
bezwładu i zdziecinnienia, powolnego zapadania w letarg, 
którego jesteśmy świadkami w ostatniej części utworu. 
Rozpięta pomiędzy tradycją rodzinnej sagi, biografii, 
powieści o dojrzewaniu i wywiadu-rzeki, Lala jest historią 
kobiety, która wbrew temu, co nieustannie powtarzała, 
zawsze miała więcej rozumu niż szczęścia. Dzięki temu 
udało jej się dokonać rzadkiej sztuki - przeżyła bezpiecznie 
i względnie pogodnie najokrutniejsze chyba stulecie w 
historii Europy. Perspektywa wkraczającego w dorosłość 
wnuka, z której śledzimy dawne i obecne losy bohaterki, 
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N czy M Christie, Agatha

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
angielska

KM/302 mp3

Wiosna 1940 roku. Wojna w pełnym toku, RAF zmaga się 
z Luftwaffe, młodzi mężczyźni poszli na front, a Tommy 
Beresford, bohater poprzedniej wojny, siedzi w domu i 
czuje się niepotrzebny. Na szczęście otrzymuje tajne 
zadanie: wytropienia siatki szpiegowskiej działającej w 
spokojnym angielskim kurorcie. Nie jest to łatwe zadanie. 
Będący na jej tropie najlepszy agent został zamordowany. 
Zostawił jednak wskazówkę: wroga należy szukać wśród 
gości hoteliku Sans Souci.
Źródło : http://ksiegarniazwb.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Jerzy Zelnik

Pinokio Collodi, Carlo
Gatunek: Baśń 

włoska
KM/303 CD

Klasyka literatury dla dzieci
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Grażyna Barszczewska

Rosyjski kochanek Nurowska, Maria

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/304 mp3

Kiedy mnie pytają, o czym jest ta powieść, odpowiadam, 
że o trójkącie. On, ona i jej ciało. Julia gra z własnym 
ciałem, które zaniedbywane przez lata, nagle wbrew woli 
właścicielki z całą siłą daje o sobie znać. Bunt mojej 
bohaterki na nic się nie zda. Julia musi skapitulować, bo 
nie można żyć wbrew własnej biologii. Miłość do 
mężczyzny i macierzyństwo są filarami kobiecego losu. 
Jeżeli ich zabraknie, życie zaczyna się chwiać. Jest więc 
miłość do mężczyzny, dużo młodszego. Ona – Polka, 
profesor, gość na Sorbonie. On – rosyjski historyk na 
stypendium w Paryżu.
Maria Nurowska 
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Elżbieta Kijowska
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Ruski miesi ąc
Strel'nikov, Dmitrij 

Aleksandrovič

Gatunek: 
Powieść 

satyryczno-
obyczajowa 

rosyjska

KM/305 mp3

Polska widziana oczami mieszkającego w Warszawie 
Rosjanina. Ruski miesiąc, pierwsza powieść Dmitrija 
Strelnikoffa, jest książką dowcipną, pełną werwy i pod 
wieloma względami odkrywczą. Piotr Smirnoff to dla 
Polaków postać wielce podejrzana. Pochodzący z Moskwy 
emigrant, który czerpie dochody z dziwnych źródeł. 
Rozwodnik, a sądząc po nazwisku, zapewne także 
miłośnik mocnych alkoholi. Prawosławny chrześcijanin, 
który na dodatek wykazuje niezdrowe zainteresowanie 
kultem Swaroga, Peruna i Świętowita. Trudno się dziwić, 
że Kościół katolicki nie chce mu dać pozwolenia na ślub z 
piękną Polką, Stanisławą? Sprawa może się oprzeć nawet 
o Watykan. Z perspektywy Piotra cała sytuacja 
przedstawia się, rzecz jasna, zgoła odmiennie. A wolna i 
demokratyczna Polska przełomu XX i XXI wieku to kraj 
budzący nieustanne zdumienie. Przemierzając Warszawę, 
której najważniejsze zabytki wciąż nie zostały odkupione 
od potomków rodziny carskiej, Smirnoff rozmyśla nad tym, 
co Polaków i Rosjan łączy, a co dzieli. Celnie trafia przy 

Sieć
Wołoszański, 

Bogusław

Gatunek: 
Powieść 
wojenno-

sensacyjna 
polska

KM/306 mp3

Sieć – kolejny bestseller Bogusława Wołoszańskiego – 
jest kontynuacją losów bohaterów powieści "Twierdza 
szyfrów" tego autora. 
Wojna się zakończyła. Sojusznicy, którzy odnieśli wielkie 
zwycięstwo nad hitleryzmem, stają przeciwko sobie. Stalin 
decyduje się zadać Ameryce cios, który ma zmienić układ 
sił. Wiadomość o tajnych planach mobilizuje amerykański 
wywiad. Bohaterowie Twierdzy szyfrów: Jorg, Anna Maria, 
Czerny, którzy z takim poświęceniem zdobywali jedną z 
największych tajemnic drugiej wojny światowej, ukrytą w 
zamku Czocha, muszą podjąć walkę. Wracają na Dolny 
Śląsk, aby tam spotkać starych wrogów: Sauera, Beera, 
Globckego, którzy zdjęli mundury SS, ale służą tej samej 
idei.
Rozpoczyna się walka, w której stawka jest równie 
wysoka.
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.08.27

Strona 80 z 342



Szaman morski
Borchardt, Karol 

Olgierd

Gatunek: 
Powieść 

marynistyczna 
polska

KM/307 mp3

Szaman Morski to zbiór pełnych humoru opowiadań o 
przygodach kapitana Eustazego Borkowskiego. Są one 
pretekstem do ukazania historii siedmiu przedwojennych 
polskich transatlantyków.  
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Adam Szyszkowski

Zielony trabant Gacek, Katarzyna.

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa  
polska

KM/308 mp3

Zaprzyjaźnione na śmierć i życie kumpelki, nieoczekiwany 
spadek po zapomnianej ciotce oraz wizja nowego życia w 
odziedziczonym hotelu z dala od miasta? Tak sielankowo 
mógłby wyglądać scenariusz bajkowego melodramatu - ale 
bohaterkom "Zielonego trabanta" wszystko idzie na opak. 
Okazuje się, że doskonale prosperujący za dawnych 
czasów hotel, teraz odstrasza mocno peerelowskim 
wyglądem i znajduje się na skraju upadłości. Podjęte 
próby przywrócenia mu dawnej świetności wydobywają na 
światło dzienne skomplikowane rodzinne tajemnice oraz 
zależności. Przyjaciółki muszą stawić czoła kiepskiemu 
personelowi, głodnym gościom, nachalnemu byłemu 
mężowi, lokalnym cwaniaczkom oraz żądnym krwi 
gangsterom.          
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Elżbieta Kijowska

20 000 mil 
podmorskiej 
żeglugi

Verne, Jules

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
francuska

KM/309 mp3

„Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi” jest jedną z 
najbardziej znanych powieści Juliusza Verne, uważanego 
za prekursora literatury science-fiction. Charyzmatyczny i 
tajemniczy Kapitan Nemo zabiera nas w tajemniczą i pełną 
przygód wyprawę pod powierzchnią mórz i oceanów na 
pokładzie Nautilusa.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Roman Fleczyński

Pierścień i ró ża 
Thackeray, William 

Makepeace
Gatunek: Baśń 

angielska
KM/310 mp3

Po śmierci starego króla Paflagonii na tronie zasiada jego 
brat Walorozo. Ma nadzieję, że prawowity dziedzic, książę 
Lulejka, nie upomni się o koronę. i zapewne stałoby się 
tak, gdyby nad Lulejką nie czuwała chrzestna matka, 
Czarna Wróżka. Jej dary - cudowny pierścień i 
zaczarowana róża - wpływają na bieg wydarzeń i 
odmieniają życie bohaterów... 
Źródło : http://www.dobraksiegarnia.com/ - 2012.08.27
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Angielski. 
Konwersacje dla 
pocz ątkuj ących

Atkinson, Victoria.

Gatunek: 
Język 

angielski-
podręcznik

KM/311 mp3

Angielski Konwersacje przeznaczone są jest dla osób 
początkujących, które chcą się nauczyć albo udoskonalić 
umiejętność prowadzenia swobodnych rozmów. Kurs jest 
polecany wszystkim tym, którzy chcą płynnie rozmawiać 
po angielsku.
Kurs zawiera kilkadziesiąt dialogów, naukę przydatnych 
słów i zwrotów oraz zestaw ciekawych ćwiczeń. Tematy 
rozmów obejmują praktyczne, życiowe sytuacje, m.in. 
spotkanie w klubie, szukanie pracy, zakupy przez Internet, 
wizyta u lekarza, wymarzone wakacje, problemy z 
komunikacją miejską, a także zagadnienia związane z 
pracą czy studiami. 
Źródło : http://www.e-kiosk.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Victoria Atkinson i inni

Awantura o Basi ę Makuszyński, Kornel

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
polska

KM/312 mp3

Największa tragedia dziecka, jaką jest śmierć matki, staje 
się w życiu Basi początkiem drogi, na której szczęśliwie 
spotyka ludzi wielkiego serca.
Jeden z najważniejszych tytułów polskiej literatury 
dziecięcej.
Ta pogodna i pełna wzruszających zdarzeń i niezwykłego 
humoru historia napisana w 1936 roku doczekała się 
dwóch wspaniałych ekranizacji. 
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Krystyna Janda
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Bajki i przypowie ści Krasicki, Ignacy
Gatunek: Bajki 

polskie
KM/313 CD

Dzieło najbardziej reprezentatywne dla polskiego 
Oświecenia. Powstały w latach 1776-78, a wydane zostały 
w roku 1779 r. Zakotwiczone w europejskiej tradycji 
gatunku są niedoścignione w swym artystycznym pięknie. 
Bajki Krasickiego to arcydzieła obserwatorstwa moralnego 
i upoetycznionej psychologii i charakterologii; prezentują 
również pewną koncepcję życia i pogląd na świat. Ogólny 
sens bajek ma charakter tradycyjnie chrześcijański, 
uwydatnia nieskuteczność wiedzy i filozofii wobec 
trudności praktycznych i przeciwności losu. Utwory te nie 
dają wzorów cnót ani ideałów ofiarności czy wyrzeczeń, 
ukazują świat taki jaki być nie powinien, ale często jest. 
Jest to świat bez złudzeń, nie znający miłosierdzia, w 
którym trudno liczyć na kogokolwiek i cokolwiek poza 
własną energią, rozwagą i pomysłowością. Gdyby nie 
humor i dowcip ton większości utworów przedstawiałby 
smętny dramat natury ludzkiej.
Źródło : http://www.sklepy24.pl/ - 2012.08.27

Boczne drogi
Chmielewska, 

Joanna

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/314 CD

Z drzwi portierni wyszedł jakiś facet, przyjrzał się nam, po 
czym podszedł do samochodu.

- Przepraszam, czy to może panie są te panie, na które ja 
tu czekam? - spytał grzecznie. - Widzę, że samochód z 
Warszawy, a tu u nas Warszawa zamawiała na dziś pokój 
gościnny...

(fragment powieści)
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.27

Czyta : Słuchowisko

Pierwotne źródło
Baccalario, 

Pierdomenico

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
włoska

KM/315 mp3

Szanghaj, 19 września. Do zakończenia misji brakuje 
dwóch dni. Wtedy Pakt między Człowiekiem a Naturą ma 
być odnowiony. A wiele spraw zostało do wyjaśnienia. 
Elektra, Mistral i Sheng siedzą przy szklanym stoliku, w 
najwyższym hotelu świata, który wydaje się unosić wśród 
chmur. Przyjechali pod fałszywymi nazwiskami, żeby nie 
wzbudzać podejrzeń. Jednak coś nie gra?
Źródło : http://www.olesiejuk.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Jacek Rozenek
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Fototapeta Witkowski, Michał

Gatunek: 
Opowiadania 
obyczajowe 

polskie

KM/316 mp3

Fototapeta to zbiór opowiadań Michała Witkowskiego, 
autora bestsellerowego Lubiewa. W pierwszej części 
Fototapety Witkowski podejmuje temat "kolaboracji z 
życiem", cofa się do czasów komunizmu i zastanawia, 
czym dla dzisiejszego młodego człowieka, który nie "otarł 
się o historię", są pojęcia takie jak "kolaboracja", 
"ojczyzna", "miłość" czy "śmierć". W drugiej części autora 
interesują nierealne marzenia, kiczowate sny, złudne 
wyobrażenia, którymi karmi nas kultura masowa. Właśnie 
dla wszystkich tandetnych strzępków tej kultury, które 
wałęsają się po naszej podświadomości, Witkowski 
stosuje określenie "fototapeta". Jego bohaterom wydaje 
się, że rzeczywistość, która została im dana, jest gorsza, 
niż powinna być, że z jakichś względów "miało być 
inaczej". Obrażają się, wychodzą z domu i nigdy nie 
wracają... 
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.08.27

Kaktus w sercu Jasnyk, Barbara

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/317 mp3

Tego w Polsce jeszcze nie było! Basia Jasnyk z 
popularnego serialu Teraz albo Nigdy debiutuje jako 
pisarka? i to nie tylko na ekranie. Jej książka trafia do 
prawdziwych księgarń! Czysta jest tylko wódka - mawia 
Baron, redaktor naczelny nastawionego na sensację 
tygodnika ?Podgląd?. Pracuje w nim Wiktor - mistrz w 
pstrykaniu kompromitujących zdjęć, ulubieniec Barona i 
Pani Prezes, która ostrzy ząbki na przystojnego fotografa? 
Od kilku lat związany jest z Anią. Dziewczyna pisze dla 
Podglądu, jednak niemal każdy jej tekst spotyka się z 
niewybredną krytyką naczelnego. Wreszcie udaje jej się 
spotkać z nieosiągalną dla dziennikarzy gwiazdą. 
Przygotowuje świetny materiał. Teraz Baron nie powinien 
jej nic zarzucić. A jednak? W ciężkich chwilach wspiera ją 
Magda - ekscentryczna projektantka mody, której nowa 
kolekcja robi furorę na warszawskich wybiegach.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Anna Komorowska
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Kocham Paula 
McCartneya

Szczepkowska, 
Joanna

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/318 mp3

Powieść obyczajowa, czytana - brawurowo! - przez samą 
autorkę, będącą przecież jedną z naszych 
najwybitniejszych aktorek. Tyleż nostalgiczna, co 
przewrotna i zaskakująca historia czterech koleżanek, 
wychowanych w latach sześćdziesiątych na warszawskiej 
Starej Ochocie: poruszająca rzecz o dzieciństwie, 
dorosłości i sile fantazji. 
Źródło : http://www.kangoo.pl/ - 2012.08.27

Ksi ęga bez tytułu Anonymous

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
angielska

KM/319 mp3

Witajcie w Santa Mondega! Tu, w obskurnym barze 
"Tapioca”, spotykają się: dwaj niewinni mnisi, nerwowa 
kobieta wybudzona ze śpiączki, łowca nagród, para 
zakochanych cwaniaków, płatny zabójca przebrany za 
Presleya, policjanci i superzabijaka Bourbon Kid. Wszyscy 
chcą zdobyć "Oko Księżyca” - kamień o magicznej mocy, 
ukradziony z egzotycznego klasztoru. Świat ulegnie 
katastrofie, jeśli posiądzie go Władca Ciemności. Ale - kto 
nim jest?!
Perfekcyjna intryga i pełna zwrotów fabuła, poprowadzona 
z kapitalnym przymrużeniem oka, jak na pastisz powieści 
akcji przystało. O tym, kto naprawdę ją stworzył, nie wie 
nikt. Czyżby autor bał się, że i jego zabije "Księga bez 
tytułu”?
Źródło : http://www.parkliteracki.pl/ - 2012.08.27

Niemen. Czas jak 
rzeka

Gaszyński, Marek

Gatunek: 
Czesław 
Niemen-
biografia

KM/320 CD

Najpierw pisał piosenki, które wzruszały, potem utwory 
trudniejsze, skomplikowane, rozbuzowane, czasem dość 
elektryczne, które jednak nikogo nie pozostawiały 
obojętnym. Siła jego muzyki, jego głosu, potęga aranżacji, 
którą tworzył w połączeniu ze wspaniałą polską poezją - 
porusza do dziś.
Źródło : http://www.kangoo.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Marek Gaszyński
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Pan Samochodzik i 
Templariusze

Nienacki, Zbigniew

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
polska

KM/321 mp3

Według poszlak w krzyżackim zamku w Malborku 
powinien znajdować się ukryty skarb. Okazuje się, że 
wspaniała siedziba mistrzów zakonu nie jest tą kryjówką.
Rozwiązanie zagadkowego hasła "Tam skarb twój, gdzie 
serce twoje" kryje w sobie tę wielką tajemnicę.
Czy Panu Samochodzikowi i jego przyjaciołom uda się 
ubiec poważnych konkurentów? Czy rozwiążą zagadkę?
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Wojciech Malajkat

Poczekajka Michalak, Katarzyna

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/322 mp3

Młoda pani weterynarz, niejaka Patrycja, wynajmuje 
kawalerkę na Żoliborzu, pracuje w klinice dla zwierząt, a w 
wolnych chwilach ucieka w świat marzeń i wróżb. W 
czasie weekendów robi wypady samochodem, próbując 
odnaleźć wymarzony domek i (przy okazji) wyczarować 
wielką miłość - księcia na białym koniu. Przypadek 
prowadzi ja do Poczekajki - maleńkiej wioski koło 
Zamościa, będącej li tylko kropką na mapie. Opuszczone 
siedlisko nazywane przez miejscowych Chatką Wiedźmy 
do złudzenia przypomina to z sennych wizji. Patrycja 
porzuca miejskie życie, wprowadza się do domku i 
znajduje nową posadę - w zamojskim zoo. Czeka ją wiele 
perypetii: a to ze lwem, a to z pytonem, a to z rakiem 
praktycznie wszystkiego. Nie zabraknie też obiecanego 
księcia. Dziewczyna jeszcze nie wie, że prawdziwą miłość 
odnajdzie w kimś, kto księcia bynajmniej nie przypomina... 
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Maria Maj

Podró ż do wn ętrza 
Ziemi

Verne, Jules

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
francuska

KM/323 mp3

Główny bohater - nieco ekscentryczny profesor mineralogii 
z Hamburga, przyrodnik, wizjoner Otto Lidenbrock, jego 
bratanek i ich przewodnik, pchani głodem wiedzy odbywają 
fantastyczną i bardzo niebezpieczną ekspedycję głęboko 
do wnętrza Ziemi. Śmiałkowie przedostają się do 
podziemnego świata przez islandzki wulkan Sneffels. 
Przebywając drogę od Islandii do wyspy Stromboli 
odnajdują majestatyczną przeszłość geologiczną Ziemi, 
natrafiają też na niezwykłe stworzenia z mroków 
prehistorii. 
Źródło : http://ebooki.orange.pl/ - 2012.08.27
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Profesor Wilczur
Dołęga-Mostowicz, 

Tadeusz

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/324 mp3

Profesor Wilczur. Sensacyjno - obyczajowa powieść z 
elementami melodramatycznymi. Kontynuacja losów 
profesora Rafała Wilczura opisanych w powieści Znachor. 
Świetnie zbudowane postacie, barwna fabuła i to, co 
lubimy wszyscy: dobro tryumfuje, a człowiekowi 
przywrócona jest jego godność. Międzywojenna Polska 
dzięki aktorskiej interpretacji Antoniego Rota jawi się tu 
wyraziście i prawdziwie, a charakter każdego z bohaterów 
ciekawie i intrygująco. 
Źródło : http://ebooki.orange.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Antoni Rot

Romans wszech 
czasów

Chmielewska, 
Joanna

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/325 CD

"Wszystko zaczęło się od tego, że rozleciał mi się 
samochód. Wracałam z Gdańska do Warszawy i za 
Pasłękiem wjechałam sobie do lasu, żeby nazbierać 
kwiatków. Ściśle biorąc, nie były to kwiatki, tylko jakieś 
badyle, zaczynające z siebie coś wypuszczać. Była 
pierwsza połowa marca, pogoda od kilku dni zrobiła się 
cudownie piękna, słońce świeciło i flora zdążyła 
zareagować..."- fragment książki
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.08.27
Czyta : Słuchowisko

Senność Kuczok, Wojciech

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a polska

KM/326 mp3

Adam jest młodym lekarzem naznaczonym piętnem 
tradycyjnego, prowincjonalnego wychowania. Rodzice 
lokują w nim wszystkie ambicje, jednak on, skrywający 
swój homoseksualizm i dręczony poczuciem winy, wie, że 
nigdy ich nie zadowoli. Robert to rozgoryczony autor jednej 
wybitnej książki. Pozostając pod dozorem żony i jej 
koszmarnej rodziny, od lat nie napisał ani słowa. Jego 
pracownia coraz bardziej staje się dla niego więzieniem. 
Róża była niegdyś wspaniałą i sławną aktorką teatralną, 
ale odkąd została żoną despotycznego karierowicza - 
Pana męża, cierpi na narkolepsję i całe dnie spędza w 
domowej samotni. Zbieg okoliczności sprawia, że drogi 
bohaterów Senności, udręczonych własna niemocą, 
przecinają się. Czy te spotkania zmienią coś w ich życiu? 
Czy uda im się przebudzić z długiego snu? 
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Marcin Popczyński
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Sposób na 
Alcybiadesa

Niziurski, Edmund

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
polska

KM/327 mp3

Pełna humoru opowieść o paczce przyjaciół, którzy cenią 
sobie dobre stopnie, ale nie na tyle, by się uczyć. Szukają 
więc sposobu, który pozwoliłby im przeżyć rok szkolny bez 
przemęczania się, i święcie wierzą, że taki sposób na 
nauczycieli, a szczególnie nauczyciela zwanego 
"Alcybiadesem", można znaleźć. Efekty tych poszukiwań 
są absolutnie zaskakujące! 
Źródło : http://www.najtanszeksiazki.com/ - 2012.08.27
Czyta : Paweł Bukrewicz

Spóźnieni 
kochankowie

Wharton, William

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
amerykańska

KM/328 mp3

Powieść jest historią dwojga ludzi, którzy spotkawszy się 
pewnego dnia przez zwykłe przypadek, stają się dla siebie 
częścią życia. Związek, który się między nimi rodzi, 
okazuje się zaskakujący: niewinny a jednocześnie głęboko 
erotyczny. "Spóźnieni kochankowie” to opowieść o miłości, 
która pokonuje wszelkie bariery, o samotności, czułości i 
potrzebie bliskości. Przypomina nam, że nam, że 
naprawdę ważne jest nie to, co myślą inni, ale to, co my 
sami czujemy i robimy.
Źródło : http://www.pinger.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Mirosław Kowalczyk

Stary człowiek i 
morze

Hemingway, Ernest

Gatunek: 
Opowiadanie 
psychologiczn

e 
amerykańskie

KM/329 mp3

To piękna opowieść o heroizmie i sile ludzkiej woli. 
Historia samotnego starca, żeglarza potrafiącego zmierzyć 
się z lękiem, słabością i wyznaczyć sobie cel godny 
podziwu - odmienić pechowy los, zawalczyć o szczęście. 
Santiago wyrusza daleko w morze, by spełnić swoje 
marzenie - złowić ogromną rybę. Jego spotkanie z 
olbrzymim merlinem jest walką ze sobą samym, ze 
zwątpieniem. 
Źródło : http://ksiegarnia.kupujemy.pl/ - 2012.08.27

Szatan z siódmej 
klasy

Makuszyński, Kornel

Gatunek: 
Opowiadanie 
psychologiczn

e 
amerykańskie

KM/330 mp3

Który z chłopców nie pragnął poczuć się przez moment 
Sherlockiem Holmesem? Niezwykle inteligentny i 
szlachetny siedemnastoletni Adam Cisowski pokazuje, że 
każdy może nim zostać. Opowieść pełna trzymających w 
napięciu przygód, napisana z niezwykłym humorem, do 
dziś nie traci nic ze swej świeżości.
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Wojciech Malajkat
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Ścianka działowa Sowa, Izabela

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/331 mp3

Dionizy Fiotron wiedzie wygodne i uporządkowane życie 
do momentu, gdy zaczyna podejrzewać żonę o romans. 
Stłuczona filiżanka, postawiona bez uzgodnienia ścianka 
działowa i inne z pozoru nieistotne zdarzenia zaczynają się 
mu układać w niepokojącą całość. Nie mając konkretnych 
dowodów w ręku, za to niezmąconą pewność, że coś się 
zmieniło, decyduje się na prywatne śledztwo. Nie 
przypuszcza nawet dokąd zawiodą go metody 
niekonwencjonalnej pani detektyw, której powierzy 
rozwiązanie sprawy.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Maria Seweryn

Wojna polsko-ruska 
pod flag ą biało-

czerwon ą
Masłowska, Dorota

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/332 mp3

"Woja Polsko-Ruska pod flagą biało-czerwoną" to 
pierwsza polska powieść dresiarska. W głównej warstwie 
narracyjnej opowiada o przygodach dresiarza Silnego z 
pięcioma kolejnymi dziewczętami. Jednocześnie stanowi 
nadrealistyczną alegorię polskiej tożsamości narodowej w 
rzeczywistości małego miasta w województwie pomorskim. 
Wątki kryminalne przeplatają się się w niej z nadzwyczaj 
dojrzałą egzystencjalną refleksją. Trzeba tu dodać, że jest 
to utwór dość brutalny, uświadamiający jak wielkim 
zagrożeniem jest dla człowieka narktoyk., niszczący 
osobowość i generujący niebezpieczne urojenia. Uwagę 
zwraca zwłaszcza doskonale stylizowany język podkultury 
marginesu społecznego. 
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.08.27
Czyta : Grzegorz Przybył
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Znachor
Dołęga-Mostowicz, 

Tadeusz

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/333 mp3

Znakomita powieść o losach słynnego chirurga, prof. 
Rafała Wilczura. Opuszczony niespodziewanie przez żonę 
i córeczkę, szuka zapomnienia w alkoholu. Ciężko ranny w 
głowę podczas bójki w podrzędnej knajpie, traci pamięć. 
Przez lata  prowadzi życie włóczęgi.  Na posterunku 
policyjnym, podczas przypadkowego zatrzymania, kradnie 
akt urodzenia niejakiego  Antoniego Kosiby. Od tej chwili 
pod takim nazwiskiem tuła się po kraju.  Po kilkunastu 
latach  znajduje schronienie u wiejskiego młynarza 
Prokopa.  Dzięki dokonaniu udanej operacji jego syna, 
zyskuje w okolicy sławę doskonałego znachora. Miejscowy 
lekarz, doktor Pawlicki, zazdrosny o sukcesy Kosiby, grozi 
mu sądem. Doprowadza do jego aresztowania, kiedy ten, 
ratując życie ciężko rannej dziewczynie, przywłaszcza 
należące do doktora narzędzia chirurgiczne. Czy „znachor” 
za  uratowanie  życia  drugiemu człowiekowi zostanie 
skazany na więzienie?  Czy podłość zawistnych ludzi 
zostanie ukarana? 
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.08.27
Czyta : Antoni Rot

Afgańczyk Forsyth, Frederick

Gatunek: 
Powieść 

sensacyjna 
angielska

KM/334 mp3

Zagrożenie ze strony wschodnich organizacji 
terrorystycznych narasta, szykuje się akt 
niewyobrażalnego terroru. Kiedy nastąpi atak? Kto lub, co 
będzie celem? Jedynie wtyczka w szeregach Al-Kaidy 
mogłaby udzielić takiej odpowiedzi... Plan jest z pozoru 
szalony. Czy można podmienić osławionego przywódcę 
talibów, od pięciu lat więzionego w bazie Guantanamo na 
Kubie, na urodzonego w Iraku pułkownika Mike`a Martina, 
wojennego weterana, agenta zachodnich służb 
wywiadowczych? Operacja wymaga nie tylko 
perfekcyjnego przygotowania, ale też 
nieprawdopodobnego szczęścia. Szansa powodzenia jest 
jak jeden do miliona..
Źródło : http://www.wydawnictwoalbatros.com/ - 
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Autopsja Gerritsen, Tess

Gatunek: 
Thriller 

medyczny 
amerykański

KM/335 mp3

Lekarz sądowy, Maura Isles, sądziła, że w pracy nic jej już 
nie zaskoczy. Martwi nigdy nie sprawiają kłopotów. Gdy 
zapakowana w plastikowy worek bezimienna piękna 
kobieta niespodziewanie otwiera oczy, problemy spiętrzają 
się w lawinę. Przewieziona do szpitala ofiara z zimną 
precyzją zabija ochroniarza i bierze zakładników. Jest 
wśród nich ciężarna pacjentka, detektyw Jane Rizzoli. Kim 
jest tajemnicza desperatka i jakie ma zamiary? Maura i 
mąż Jane, agent FBI Gabriel Dean, łączą siły, by odkryć 
tożsamość zabójczyni - zanim dojdzie do szturmu policji. 
Okazuje się, że zastrzelony ochroniarz nie był 
pracownikiem szpitala i nikt z personelu go nie znał. 
Kolejne fakty, które wychodzą na jaw wskazują, iż 
porwanie zakładników to tylko wierzchołek góry lodowej 
znacznie poważniejszej sprawy powiązanej z gwałtami, 
morderstwami i handlem żywym towarem. 
Źródło : http://ksiegarniazwb.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Maria Maj

Całe zdanie 
nieboszczyka

Chmielewska, 
Joanna

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/336 CD

Kiedy Chmielewska przystępowała do pisania „Całego 
zdania nieboszczyka”, miała w dorobku już trzy książki: 
„Klin”, „Wszyscy jesteśmy podejrzani”, „Krokodyl z kraju 
Karoliny”. Sam pomysł na powieść zrodził się w Danii w 
1969 r., gdzie pierwszy raz w życiu, jedyny zresztą, 
zdarzyło się autorce stworzyć coś, co dałoby się nazwać 
konspektem książki.

„Nieboszczyk...” ukazał się w niebotycznym wówczas 
nakładzie stu dwudziestu tysięcy egzemplarzy. 
Przełamanie obowiązujących wówczas przedziwnych 
administracyjnych barier nakładowych, autorka uznała za 
własny, prywatny sukces. Zwłaszcza, że cały nakład 
„Nieboszczyka...” do tego stopnia wykupiono, że nawet 
ona nie otrzymała osobistego egzemplarza.
Źródło : http://ebooki.orange.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Słuchowisko
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Droga przy pla ży Patterson, James
Gatunek: 
Thriller 

amerykański
KM/337 mp3

Tom Dunleavy prowadzi jednoosobową firmę adwokacką 
w bajecznie bogatym kurorcie East Hampton, 
zamieszkałym przez milionerów i gwiazdy filmowe. 
Głównym zajęciem byłego koszykarza jest rzucanie 
papierowymi kulami do kosza na śmieci. Do czasu. Na 
terenie jednej z posiadłości policja odnajduje zwłoki trzech 
białych surferów, zabitych strzałami w głowę. Podejrzanym 
jest czarnoskóra gwiazda NBA, Dante Halleyville. Wierząc 
w niewinność przyjaciela, Tom podejmuje się obrony 
Dantego, wspólnie ze swoją byłą dziewczyną Kate 
Costello, która właśnie zrezygnowała z pracy w 
renomowanej kancelarii prawniczej na Manhattanie. 
Muszą stawić czoła zmowie milczenia, rasowym 
uprzedzeniom i skorumpowanej policji. Jeśli nawet 
oczyszczą Dantego z zarzutów, pozostanie jeszcze jedno 
pytanie - kto zabił? 
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.27

Dzikie białko
Chmielewska, 

Joanna

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/338 CD

Dzikie białko kontynuuje przygody bohaterów Lesia, 
wprowadzając do kolejnej kryminalnej intrygi wątki 
ekologiczne…
Źródło : http://www.weltbild.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Słuchowisko

Jak najwi ęcej 
grobów

Allingham, Margery

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
angielska

KM/339 mp3

Wszyscy miłośnicy Herkulesa Piorota z pewnością 
pokochają także Alberta Campiona. Ten niezwykłe 
inteligentny i błyskotliwy detektyw amator, bohater 
siedemnastu powieści Margery Allingham, z pomocą 
służącego, Lugga - zresztą byłego włamywacza - 
rozwiązuje równie skomplikowane zagadki jak te, z którymi 
przyszło się zmierzyć słynnemu Belgowi...
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.08.27
Czyta : Roch Siemianowski
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Klin
Chmielewska, 

Joanna

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/340 CD

Joanna zakochuje się nieszczęśliwie. Przeżywając miłość, 
nie zauważa niepokojących wydarzeń wokół siebie, 
zwłaszcza fali tajemniczych telefonów. Zamiast 
zbagatelizować sprawę i uznać pomyłkę telefoniczną, 
zaczyna odpowiadać tajemniczym rozmówcom. Okazuje 
się, że seria telefonów jest związana z działalnością 
przestępczą kilku osób, a bohaterka znalazła się nie z 
własnej woli w środku intrygi.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Słuchowisko

Krokodyl z kraju 
Karoliny

Chmielewska, 
Joanna

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/341 CD

"Słuchowisko na motywach powieści Joanny 
Chmielewskiej "Krokodyl z kraju Karoliny"
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Słuchowisko

Lesio
Chmielewska, 

Joanna

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/342 CD

„Lesio” to piąta z kolei powieść Chmielewskiej. Kiedy się 
ukazała, pani Joanna już od trzech lat była zawodową 
pisarką, wcześniej porzuciwszy pracę architekta. Książka 
należy do klasyki stworzonego przez autorkę podgatunku 
zwanego „kryminałem z przymrużeniem oka”. Chyba każdy 
czytający Polak kojarzy ten tytuł i główną postać z prozą 
Joanny Chmielewskiej. Akcja toczy się w miejscu, gdzie 
pisarka przez lata pracowała, a główne postacie mają 
swoje pierwowzory. Kim był Lesio? Otóż był to kolega z 
pokoju pani Joanny – architekt, który zarabiał grafionem na 
życie. Oboje byli przykładem tego, jak dwa różne 
charaktery potrafią przy bliższym zetknięciu eksplodować. 
Pani Joanna to jednak osoba zbyt kulturalna, by ciągle 
wybuchać złością, zatem znalazła sobie właściwe pole do 
wyładowania swoich emocji. Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2012.08.27
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Mściciel Forsyth, Frederick

Gatunek: 
Powieść 

sensacyjna 
angielska

KM/343 mp3

Młody amerykański pracownik agencji humanitarnej, Billy 
Colenso, zostaje brutalnie zamordowany na terenie dawnej 
Jugosławii. Jego dziadek, kanadyjski miliarder Steve 
Edmond, pragnie zemsty. Poszukując zabójców Billy’ego, 
nawiązuje kontakt z byłym żołnierzem tajnej jednostki armii 
USA, prawnikiem Calem Dexterem, znanym w pewnych 
kręgach jako "Mściciel", który podejmuje się zadania 
schwytania zabójcy i dostarczenia go wymiarowi 
sprawiedliwości. Z Belgradu trop prowadzi na Bliski 
Wschód i dalej do dżungli Ameryki Centralnej. Wkrótce 
Dexter sam staje się zwierzyną. 
Źródło : http://www.e-kiosk.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Jan Peszek

Nie opuszczaj mnie Ishiguro, Kazuo

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
o-obyczajowa 

angielska

KM/344 mp3

Kathy, Ruth i Tommy uczą się w elitarnej szkole z 
internatem - idyllicznym miejscu w sercu angielskiej 
prowincji. Nauczyciele kładą tu szczególny nacisk na 
twórczość artystyczną i wszelkiego rodzaju kreatywność. 
Tym, co odróżnia tę szkołę od innych jest fakt, że żaden z 
uczniów nie wyjeżdża na ferie do rodziny. Życie w 
Hailsham toczy się pozornie normalnym trybem: nawiązują 
się młodzieńcze przyjaźnie, pierwsze miłości i kontakty 
seksualne, dochodzi do konfliktów między uczniami a 
nauczycielami. Stopniowo, w wyniku przypadkowych 
napomknień i aluzji, odsłania się ponura, zarazem 
przerażająca tajemnica... Czy miłość, która połączy Kathy i 
Tommy'ego wystarczy, by odmienić los, który od początku 
był im pisany? 
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.08.27

Opowiadania Prus, Bolesław

Gatunek: 
Opowiadania 
społeczno-
obyczajowe 

polskie

KM/345 mp3

Zbiór opowiadań Bolesława Prusa, których bohaterami są 
zubożali przedstawiciele wszystkich warstw społeczeństwa 
polskiego. Na płycie znajdują się: "Antek", "Katarynka", 
"Kamizelka", "Cienie", "Grzechy dzieciństwa", "Z legend 
dawnego Egiptu", "Pieśń świata".
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Włodzimierz Chomiak
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Tajemnica siedmiu 
zegarów

Christie, Agatha

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
angielska

KM/346 mp3

W starej angielskiej rezydencji dochodzi do tajemniczego 
zgonu. Morderstwo czy przypadkowa śmierć? W pokoju, w 
którym znaleziono ciało, na kominku ktoś ustawił siedem 
zegarów. Jaką informację chciał przekazać? Śliczna 
detektyw amator próbuje rozwikłać zagadkę. Trop wiedzie 
do tajemniczego klubu nocnego w Londynie. Na 
bohaterów tej niezwykle atrakcyjnej powieści Agathy 
Christie czeka wiele niespodzianek, nim poznają prawdę.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.27
Czyta: Jerzy Zelnik

Wielki diament  cz.1
Chmielewska, 

Joanna

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/347 CD

„Wielki diament” zalicza się do obszernych powieści 
późniejszej twórczość Joanny Chmielewskiej, ukazał się w 
roku 1996. Książka została poświęcona perypetiom wielu 
ludzi ścigających diamentowe marzenia ukryte przez wiele 
epok w ogromnym, szlachetnym kamieniu rzucającym 
błękitne błyski, znajdują się (zakamuflowane tu lub tam w 
tekście) rozmaite fascynacje samej pisarki.
Źródło : http://ebooki.orange.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Słuchowisko

Wielki diament  cz.2
Chmielewska, 

Joanna

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/348 CD

„Wielki diament” zalicza się do obszernych powieści 
późniejszej twórczość Joanny Chmielewskiej, ukazał się w 
roku 1996. Książka została poświęcona perypetiom wielu 
ludzi ścigających diamentowe marzenia ukryte przez wiele 
epok w ogromnym, szlachetnym kamieniu rzucającym 
błękitne błyski, znajdują się (zakamuflowane tu lub tam w 
tekście) rozmaite fascynacje samej pisarki.
Źródło : http://ebooki.orange.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Słuchowisko

Wielki diament  cz.3
Chmielewska, 

Joanna

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/349 CD

„Wielki diament” zalicza się do obszernych powieści 
późniejszej twórczość Joanny Chmielewskiej, ukazał się w 
roku 1996. Książka została poświęcona perypetiom wielu 
ludzi ścigających diamentowe marzenia ukryte przez wiele 
epok w ogromnym, szlachetnym kamieniu rzucającym 
błękitne błyski, znajdują się (zakamuflowane tu lub tam w 
tekście) rozmaite fascynacje samej pisarki.
Źródło : http://ebooki.orange.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Słuchowisko
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Wszystko czerwone
Chmielewska, 

Joanna

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/350 CD

Nikt nie spodziewał się, że spotkanie grupy przyjaciół 
może skończyć się serią bardziej i mniej udanych 
morderstw. Gdy w kręgu światła rzucanego przez upiorną 
lampę, którą gospodyni dostała w prezencie, nie widać 
niczego oprócz stóp, oczekiwać można najgorszego... 
Źródło : http://www.petlaczasu.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Słuchowisko

Waza z epoki Ming Kostecki, Tadeusz

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/351 mp3

Waza z epoki Ming to klasyczny, porządny kryminał. Tak 
więc akcja toczy się wśród ludzi majętnych, bawiących się 
w elitarnych klubach i grywających w brydża w 
znamienitym towarzystwie. Wielkie pieniądze, piękne 
kobiety i niebywale wciągająca intryga - cóż więcej 
potrzeba...
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.27

Moje drzewko 
pomara ńczowe

Vasconcelos, José 
Mauro de

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a brazylijska

KM/352 mp3

Widziana oczami dziecka urzeczonego magią kina 
Brazylia lat 30-tych XX wieku, z jej rosnącym bezrobociem, 
postępującą pauperyzacją, kontrastami społecznymi.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Adam Woronowicz

Sprzedawca broni Laurie, Hugh

Gatunek: 
Powieść 

sensacyjna 
angielska

KM/353 mp3

Thomas Lang - były żołnierz, a obecnie niezbyt zamożny 
ochroniarz dowynajęcia - dostaje nietypową propozycję: 
zlecenie morderstwa. Ponieważzabijanie nie leży w jego 
naturze, postanawia ostrzec swoją ofiarę. Nie 
przypuszczanawet, ze w ten sposób wplącze się w aferę 
rządową godną Jamesa Bonda.Sprzedawca broni to 
znakomite połączenie trzymającego w napięciu thrillera 
iśmieszącej do łez komedii. 
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.08.27
Czyta : Jarosław Rabenda

Alternatywa według 
Wilta

Sharpe, Tom

Gatunek: 
Powieść 

humorystyczn
a angielska

KM/354 mp3

Henry Wilt, wykładowca w college`u, mąż pantoflarz, 
nieszczęsny ojciec czworaczków, wieczny pechowiec z 
niezwykłym talentem do wplątywania się w najbardziej 
nieprawdopodobne kłopoty. Wspaniały angielski humor!
Źródło : http://www.bookmaster.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Ryszard Nawrocki
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Bikini
Wiśniewski, Janusz 

Leon

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/355 mp3

Powieść autora Samotności w sieci, rozgrywająca się w 
Europie i Ameryce końca II wojny. Anna, młoda Niemka z 
antyfaszystowskiej rodziny, błąka się po zbombardowanym 
Dreźnie, dokumentując swoja Leiką wojenną tragedię. Na 
taki sam temat ma zrobić fotoreportaż wysłany do Niemiec 
Stanley, dziennikarz z Nowego Jorku. Przypadkowe 
spotkanie tych dwojga na zawsze odmieni ich losy... 
Wiśniewski opowiada tę małą historię na tle wielkiej, 
tworząc bogaty fresk społeczno-obyczajowy, pełen 
szczegółów z epoki i refleksji na temat odpowiedzialności, 
kultury i natury człowieka.
Źródło : http://www.bookmaster.pl/ - 2012.08.27
Czyta : Rafał Królikowski

Cesarz
Kapuściński, 

Ryszard

Gatunek: 
Etiopia-

publicystyka
KM/356 mp3

 Jeden z największych bestsellerów światowych. 
Przedmiotem reportażu-powieści są ludzie dworu cesarza 
Etiopii Hajle Sellasje zmarłego w 1975 roku. Ukazując ich 
służalczość, lizusostwo, strach, pazerność, uległość oraz 
walkę o względy władcy, Kapuściński w mistrzowski 
sposób przedstawia ponure kulisy jego panowania. 
Książka ma uniwersalny charakter, obnaża mechanizmy 
władzy nie tylko politycznej. Cesarzem Ryszard 
Kapuściński rozpoczął karierę międzynarodową i nadał 
reportażowi wymiar literacki.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Zbigniew Zapasiewicz

Cienie nad rzek ą 
Hudson

Singer, Isaac 
Bashevis

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
żydowska

KM/357 mp3

Autor opisuje świat amerykańskich Żydów, którzy uniknęli 
Holocaustu. Wśród rodzinnych kłótni i religijnych sporów 
kojarzą się i rozp adają małżeństwa z miłości i z rozsądku, 
kochankowie się rozstają, a małżonkowie umierają i 
powracają z zaświatów.
Źródło : http://www.matras.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Maciej Mydlak
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Divisadero Ondaatje, Michael

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
kanadyjska

KM/358 mp3

Anna i Claire mają tylko ojca. Wychowują się na farmie w 
Kalifornii razem z pomagającym w gospodarstwie 
Coopem. Sielska młodość kończy się, gdy wychodzi na 
jaw, że Anna jest jego kochanką. Chłopak musi uciekać, 
dziewczyna znika, jej siostra z poczuciem zdrady 
wyprowadza się. W związkach, których poszukują w 
dorosłym życiu, zawsze już będą odtwarzać łączącą ich 
niegdyś więź. Czy jeszcze się spotkają...? Piękna, 
niespieszna proza, pełna tłumionych emocji, 
niedokończonych gestów i refleksji o ludzkiej naturze. Jak 
wielki wpływ mają na nasze losy dzieciństwo i młodość? 
Co zależy od naszego charakteru, a co od doświadczenia?
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Magdalena Cielecka

Emma Austen, Jane

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
angielska

KM/359 mp3

"Małżeństwo dla pieniędzy to nikczemność, a małżeństwo 
bez nich to głupota” - tak zwięźle podsumował lord David 
Cecil poglądy autorki na tę instytucję. Ale Emma to nie 
tylko kolejna książka o perypetiach matrymonialnych w XIX-
wiecznej Anglii. To przede wszystkim błyskotliwa komedia 
omyłek, której przedmiotem jest gra pozorów, 
samooszustwa i iluzje, jakich dostarcza nam w nadmiarze 
nasz egoizm i zadufanie. W samym zaś środku intrygi stoi 
niezwykła bohaterka, pełna życia i wigoru, urocza, 
nieznośna i apodyktyczna Emma...
Źródło : http://www.proszynski.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Magdalena Woźniak

Gawędy 
warszawskie

Kwiatkowski, Marek
Gatunek: 

Warszawa-
historia

KM/360 mp3

Warszawa lat trzydziestych XX wieku była miastem z 
pogranicza przeszłości i nowoczesności. Jeszcze świeciły 
w niej latarnie gazowe, a po kocich łbach jeździły dorożki, 
wozy towarowe ciągnięte przez perszerony, w większych 
ulicach hałasowały tramwaje. W tę przeszłość wjeżdżały 
automobile, sygnalizując swoją obecność dźwiękiem 
trąbek. Chodniki wypełniał tłum przechodniów, obok ludzi 
ubranych bogato widziało się kobiety w chustach na 
głowie, mężczyzn w czapkach maciejówkach, brodatych 
żydów w chałatach.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Marek Kwiatkowski
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Głowa Minotaura Krajewski, Marek

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/361 mp3

Breslau, 1 stycznia 1937 roku, kwadrans na piątą rano. 
Eberhard Mock niespodziewanie dostaje rozkaz 
poprowadzenia śledztwa w sprawie morderstwa. Ofiarą 
jest młoda kobieta – okaleczona, zgwałcona i zabita, jej 
ciało znaleziono w podrzędnym hotelu, znanym jako 
miejsce schadzek. Była cudzoziemką, a w jej skromnym 
bagażu znajdowała się maszyna do pisania z francuskimi 
znakami. Czy hitlerowskie władze słusznie podejrzewają 
polityczny charakter zbrodni, przypuszczalnie wymierzonej 
w III Rzeszę? Jaki związek ze sprawą ma piękna 
czarnooka kobieta, kilkakrotnie widziana na granicy polsko-
niemieckiej? 
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Marcin Popczyński

Gnój Kuczok, Wojciech

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
o-obyczajowa 

polska

KM/362 mp3

Gnój to wstrząsająca, a chwilami tragikomiczna historia 
rodzinnego piekła, opowiadana przez dziecko, które jest 
jednocześnie obiektem przemocy i jej obserwatorem. 
Narrator opisuje rodzinny rytuał: metodyczne, 
przypominające tresurę bicie, które jest wyłącznie 
przyspieszonym kursem buntu i nienawiści. Gnój to 
studium rodzinnych patologii, przede wszystkim kalekiego 
ojcostwa - niedojrzałego emocjonalnie, niezdolnego do 
komunikacji i do wyjścia poza układ słabszy - silniejszy, a 
także widziana oczami dziecka panorama współczesnego, 
jak i historycznego Śląska, próba zatrzymania jego 
niepowtarzalnego kolorytu, ale i ukazania tego, co zwykle 
wstydliwie skrywane.
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Wojciech Chorąży
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Hania Bania Bakuła, Hanna

Gatunek: 
Powieść 

autobiograficz
na polska

KM/363 mp3

Hania Bania żyje w wymyślonym świecie, zawsze gotowa 
do ucieczki od nudy domowego makaronu i kożucha na 
mleku. A od czwartego roku życia udaje, że chodzi do 
szkoły, bo to jej marzenie. Jest uroczą, wiecznie 
zajadającą po kryjomu mitomanką - największym i 
najweselszym dzieckiem w okolicy. Letniskowa 
podwarszawska miejscowość sześcioletniej Hani Bani jest 
pełna smakołyków i przygód, a wielka, nieodwzajemniona 
miłość do tajemniczego hrabiego stanowi pierwszą rafę na 
oceanie pogodnej pewności siebie.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Maria Szabłowska

Imperium
Kapuściński, 

Ryszard

Gatunek: 
ZSRR (1945-
1991)-historia

KM/364 mp3

Bestseller 1993 roku, tłumaczony na całym 
świecie.Imperium to bodaj najwybitniejsze dokonanie 
indywidualnego, pełnego inwencji stylu reportażu 
Kapuścińskiego, niemożliwego do naśladowania, a 
będącego niedościgłym wzorem dla największych 
dziennikarzy dzisiejszych czasów. Uchwycony na gorąco, 
w pełnych znaczeń przybliżeniach i detalu proces rozpadu 
Związku Radzieckiego – ostatniego imperium kończącego 
się stulecia.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Jerzy Trela

Kabaret 
metafizyczny

Gretkowska, 
Manuela

Gatunek: 
Powieść 

erotyczna 
polska

KM/365 mp3

Paryż końca XX wieku. Klimat dekadencji lub, mówiąc 
językiem bardziej współczesnym, postmodernizmu. 
Atrakcją kabaretu staje się kobieta, której atutem na 
scenie są dziewictwo i fizyczna anomalia. Beba Mazeppo 
przyciąga zarówno poetę, jak i rewolucyjnego (czytaj: 
postmodernistycznego) artystę malarza. 
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Olga Miłaszewska
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Kolor magii Pratchett, Terry
Gatunek: 
Powieść 
angielska

KM/366 mp3

Pierwsza książka z serii Świata Dysku, stanowiąca satyrę 
na cały gatunek fantasy. Opowiada losy pierwszego 
dyskowego turysty Dwukwiata, oraz jego śmiercionośnego, 
wykonanego z magicznego drewna myślącej gruszy 
bagażu. Przybywa on do Ankh-morpork z Imperium 
Agatejskiego, leżącego na niewielkim, ale ciężkim od 
pokładów złota kontynencie przeciwwagi. Przewodnikiem 
turysty zostaje nie do końca potrafiący czarować mag 
Rincewind. Prześladują ich w zasadzie wszyscy, spotykają 
legendarnych bohaterów, walczą ze smokami.. Dwukwiat 
w słodkiej nieświadomości dobrze się bawi, a spanikowany 
Rincewind usiłuje przeżyć...
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Krzysztof Tyniec

Krowa niebia ńska
Chmielewska, 

Joanna

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/367 CD

Kolejna powieść, której akcja dzieje się w kasynie i na 
obrzeżach świata mafijnego. Bohaterka dość mimowolnie 
staje się dużym kłopotem dla szefów organizacji 
przestępczych, nie są oni jednak w stanie usunąć tego 
zagrożenia, kierowanego ręką losu...
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Słuchowisko

Królowa 
Niewidzialnych 

Jeźdźców
Tomaszewska, Marta

Gatunek: 
Powieść 
fantasy 

angielska

KM/368 mp3

Mieszkańcy wioski Ullamp są przerażeni. Nieustannie 
nawiedzają ich Trzy Czarne Konie Tracza Obojętność. 
Wydaje się, że wszystkie nieszczęścia sprowadził na 
wioskę mały chłopiec bez imienia - Oko.
Oko został znaleziony w Pinglowych Krzakach. Od tej pory 
same nieszczęścia spadają na wioskę Ullamp, w której 
znalazł swój dom. Chłopiec przekonany, że ma to związek 
z jego przeszłością, postanawia odnaleźć swój Los i 
zagubioną historię. Jednak niebezpieczeństwa czyhają 
wszędzie. Czy uda mu się ocalić siebie i wioskę? Czy 
odnajdzie swoją Krainę?
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Marta Tomaszewska
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Lolita
Nabokov, Vladimir 

Vladimirovič

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
amerykańska

KM/369 mp3

"Lolita" najgłośniejsza powieść Nabokova, jednego z 
najwybitniejszych pisarzy XX wieku, jest opisem 
seksualnej obsesji czterdziestoletniejgo mężczyzny na 
punkcie dwunastoeltniej dziewczynki Dolores. Powieść 
przetłumaczono na kilkadziesiąt języków, wydawano ją w 
atmosferze kontrowersji i protestów, a autora pomawiano 
o pornografię i pedofilię. 
Źródło : http://www.poczytaj.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Wojciech Żołądkowicz

Margot Witkowski, Michał

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/370 mp3

Szalona historia kilkorga "oryginałów", którzy przechodzą 
w życiu różne przemiany. Margot-kobieta kierowca tira 
nocami przebiera się za dziwkę. Niepełnosprawna Asia 
kupuje CB-radio, by opiekować się kierowcami i zostaje 
"św. Asią od Tirowców". Waldek, chłopak ze wsi, wyjeżdża 
do stolicy, by stać się Waldim Mandarynką, celebrytą... 
Rozbuchana językowo, pieprzna i groteskowa ballada o 
naszej rzeczywistości.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Michał Witkowski

Mężczyzna, który 
się uśmiechał

Mankell, Henning

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
szwedzka

KM/371 mp3

Na bezdrożach Skanii ma miejsca tragiczny wypadek 
samochodowy, w którym ginie znany prawnik. Jego syn, 
Sten Torstensson, jest przekonany, że doszło do 
morderstwa, i opowiada o swoich przypuszczeniach 
komisarzowi Wallanderowi. Ten jednak nie chce mu 
pomóc, pogrążony w depresji po tym, jak na służbie zabił 
człowieka. Kiedy Torstensson zostaje zastrzelony, 
Wallander decyduje się poprowadzić śledztwo. Wkrótce 
wychodzi na jaw, że ze sprawą wiążą się inne zagadkowe 
zabójstwa, a każdy krok komisarza śledzi tajemniczy 
potentat finansowy. Podobnie jak w swoich 
wcześniejszych powieściach, szwedzki mistrz kryminału 
stopniowo buduje napięcie, perfekcyjnie kreśląc narodziny 
zła.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
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Miasto poza 
czasem

Moriel Enrique 
(właśc. González 

Ledesma Francisco)

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
hiszpańska

KM/372 mp3

Thriller historyczny, rozgrywający się w Barcelonie od 
średniowiecza po czasy współczesne. Tajemniczy narrator 
- nieśmiertelny człowiek-wampir o wiecznie młodej twarzy - 
prowadzi nas przez stulecia, snując opowieść o swym 
niezwykłym życiu w zmieniającym się, fascynującym 
mieście. Na jego trop przypadkowo wpadają adwokat 
Solana i jego asystentka Marta Vives, zajmujący się 
dziwną śmiercią pewnego multimilionera... Wartka akcja i 
misterna intryga na pełnym anegdot tle dziejów Barcelony, 
a zarazem uniwersalny, całkiem poważny traktat o walce 
Dobra ze Złem. 
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Krzysztof Wakuliński

Miłośnica Nurowska, Maria

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/373 mp3

Polska, rok 1982. Znany pisarz zwraca się do młodej 
dziennikarki, która popadła w niełaskę władz z prośbą o 
zebranie dokumentacji na temat hrabiny Krystyny Skarbek, 
arystokratki pochodzenia żydowskiego. Początkowo jest to 
dla dziennikarki tylko praca, rychło jednak "śledztwo", które 
prowadzi, wciąga ją, a wyłaniający się z niego obraz 
kobiety zaczyna fascynować. Bo też historia, którą 
poznaje, jest naprawdę niezwykła. Tajna agentka polskiej 
armii podziemnej, potem także brytyjskiego wywiadu, 
piękna Krystyna, podczas wojny posługująca się 
pseudonimem Christine Granville, wywiera wpływ na 
każdego, kto się z nią zetknie. Kolekcjonuje kochanków i 
bohaterskie czyny, nie przejawia za grosz ostrożności, 
rozkosz i śmierć dzieli w jej życiu ledwie dostrzegalna 
granica. Wokół historycznej postaci Krystyny Skarbek 
Maria Nurowska zbudowała barwną i wielowątkową 
opowieść o kobiecie zmagającej się z okrutnym losem, 
pełnej sprzeczności, do końca nieodgadnionej.
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Magdalena Cielecka
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Moby Dick Melville, Herman

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
o-obyczajowa 
amerykańska

KM/374 mp3

Moby Dick to najbardziej znana powieść Melvilla 
uznawana za jedno z arcydzieł literatury światowej. Jej 
bohaterem, Izmael, zaciąga się wraz ze swym 
przyjacielem, synem polinezyjskiego wodza, na 
wielorybniczy statek. Wkrótce okazuje się, że dla 
dowodzącego nim kapitana celem wyprawy jest zemsta na 
Moby Dicku, białym wielorybie, w walce z którym stracił 
nogę. Opowieść o szaleńczym pościgu za owym, owianym 
legendą, kaszalotem staje się okazją do odmalowania 
wielorybniczego rzemiosła. Melville stworzył w swojej 
powieści niezrównany wizerunek heroicznej epoki 
wielorybnictwa, kiedy było ono jeszcze równą walką 
człowieka z morskim olbrzymem.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.08.28

Pani Bovary Flaubert, Gustave

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowo-
psychologiczn
a francuska

KM/375 mp3

W latach 50-tych głośna była sprawa prowincjonalnego 
lekarza Delamare, którego żona popełniła samobójstwo 
zostawiając męża z małą córeczką. Ta wstrząsająca 
historia stała się kanwą powieści "Pani Bovary", w której 
przedstawił Flaubert losy Karola i Emmy. Ta obfitująca w 
wiele wątków historia stanowi wycinek z życia ludzi 
mieszkających w małym miasteczku we Francji za czasów 
Napoleona III.
To historia ludzi pospolitych, o których nie pamięta historia, 
ich wzlotów, upadków, sukcesów, słabości, osobistych 
dramatów. Główna Bohaterka - Emma - jest postacią 
niezwykle skomplikowaną i ciekawą, w atmosferze 
nudnego życia pospolitych mieszczan nie potrafi się 
odnaleźć. Jej losy stanowią krytykę drobnomieszczaństwa, 
ciasnych umysłów pozbawionych ambicji, zamkniętych i 
nietolerancyjnych. Powieść prezentuje problemy społeczne 
owych czasów - płytkie, schematyczne związki rodzinne, 
obłudę i hipokryzję dorobkiewiczów pozbawionych manier i 
klasy.
Źródło : http://www.kangoo.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Paweł Kutny
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Panna z mokr ą 
głow ą

Makuszyński, Kornel

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa 
polska

KM/376 mp3

Pełna wzruszeń opowieść o niezwykłej dziewczynce, której 
pomysłów i odwagi w codziennych psotach pozazdrościć 
mógłby sam Tomek Sawyer. Na jej małe dziecięce barki 
spadają jednak wielkie troski. Zmuszona ratować 
najbliższych wyrusza w drogę, na której szczęśliwie 
spotyka ludzi pełnych dobroci i otwartości. Opornym 
natomiast otwiera serca i zaraża radością życia, 
zdecydowana "przerabiać świat tak, aby się zaczął kręcić 
w przeciwną stronę”.
Źródło : http://www.e-kiosk.pl/ - 2012.08.28

Czyta : Anita Sajnóg

Polska Piastów Jasienica, Paweł
Gatunek: 

Polska-10-14 
w.

KM/377 mp3

Pierwsza część znanego cyklu esejów historycznych 
Pawła Jasienicy to - według słów samego autora - 
"swobodne literackie opowiadanie” o dziejach Polski w 
okresie formowania się jej państwowości. Oglądamy tu 
losy kraju i narodu, który - rządzony przez przedstawicieli 
jednego rodu królewskiego - zdobywa sobie poczesne 
miejsce na mapie Europy. Jasienica wysuwa na plan 
pierwszy dzieje dynastii, sugestywnie ukazując zmagania, 
osiągnięcia i koleje życia piastowskich władców Polski.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Karol Stępkowski

Rewolwer Maigreta Simenon, Georges

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
belgijska

KM/378 mp3

Największym sukcesem Georgesa Simenona było 
stworzenie postaci Commissaira Julesa Maigreta. Od roku 
1930 komisarz Maigret tropi zbrodnie popełniane w 
barach, na dworcach, w kabaretach no i oczywiście na 
ulicach Paryża. Ten sympatyczny policjant z nieodłączną 
fajką stał się wśród czytelników powieści kryminalnych 
równie popularny jak Sherlock Holmes czy Hercules 
Poirot.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.08.28
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Studnie przodków
Chmielewska, 

Joanna

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/379 CD

" Roku pańskiego 1876 szesnastoletnia Katarzyna 
Bolnicka uciekła z domu. Ściślej mówiąc, nie z własnego 
domu, ale z wytwornej siedziby swoich hrabiowskich 
pociotków, gdzie nabierała ogłady i uczyła się eleganckich 
manier. Nakichawszy na ogładę i maniery, zmyliła straże i 
późną nocą wylazła przez okno w ogrodzeniu. Za dziurą 
czekał dziarski młodzian, dzierżący krótko przy pysku 
zniecierpliwione konie, łatwo zatem odgadnąą, po co 
Katarzyna uciekła." - fragment powieści.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Słuchowisko

Wojna futbolowa
Kapuściński, 

Ryszard

Gatunek: 
Reportaż 

polski
KM/380 mp3

Zbiór reportaży z lat 60.i 70. ukazujących dramatyczne 
wydarzenia w Afryce i Ameryce Południowej. Tytułowa 
"Wojna futbolowa" dotyczy konfliktu zbrojnego między 
Hondurasem a Salwadorem w 1969 roku."W Ameryce 
Łacińskiej sposób odbierania futbolu jest szaleństwem. 
Ludzie popełniają samobójstwa po przegranym meczu, z 
tego samego powodu do więzienia idą całe drużyny. 
Chodziło mi o to, żeby pokazać ten inny wymiar, ten 
szerszy wymiar tego czym jest futbol i do czego może 
doprowadzić emocja futbolowa. W tym wypadku właśnie 
do wojny." 
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.08.28

Wrogowie. Historia 
pewnej miło ści

Singer, Isaac 
Bashevis

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/381 CD

Akcja tej powieści toczy się w środowisku emigrantów 
żydowskich w Nowym Jorku. Główny bohater - Herman 
Broder jest polskim Żydem, który przeżył holocaust. 
Przetrwać pomogła mu Polka o imieniu Jadwiga. Po 
wojnie Herman żeni się z nią i razem emigrują do Nowego 
Jorku. Ich życie tylko z pozoru jest szczęśliwe i 
harmonijne... Jest to opowieść o meandrach miłości, o 
mrocznych siłach drzemiących w ludziach oraz o tym, iż 
największym wrogiem człowieka jest on sam i osoby mu 
najbliższe. W książce tej pełno jest rozmaitych napięć - 
między córką a matką, mężem i żoną, między przeszłością 
a teraźniejszością, ortodoksyjną religijnością i świeckością, 
między sacrum i profanum. 
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Słuchowisko
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Wszyscy jeste śmy 
podejrzani

Chmielewska, 
Joanna

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/382 CD

Joanna pragnie napisać powieść kryminalną, wymyśla, że 
ofiarą pada jeden z kolegów z pracy. Pewnego dnia dzieli 
się tym pomysłem z resztą współpracowników i 
towarzystwo bawi się w grę intelektualną - symulowane 
zabójstwo w biurze projektów. Kilka godzin później 
zabójstwo zdarza się naprawdę. Okazuje się, że większość 
pracowników miała motyw, by pozbyć się nielubianego 
kolegi, i nikt nie wychodzi spoza ścisłego kręgu podejrzeń.
Źródło : http://natropieksiazek.wordpress.com/ - 
2012.08.28

Zapalniczka
Chmielewska, 

Joanna

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/383 CD

"Zapalniczka" to rozwinięcie opowiadania opublikowanego 
w "Trupach polskich" (zbioru krótkich historii stworzonych 
przez autorów reprezentujących najróżniejsze podejście do 
tradycji literackiej). 
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Słuchowisko

Zemsta Nilu Smith, Wilbur

Gatunek: 
Powieść 

historyczna 
afrykańska

KM/384 mp3

Egipt jest nękany przez rozliczne plagi, które przemieniają 
tętniące życiem królestwo w jałową pustynię. Potężny Nil 
nie wylewa, spękana ziemia przestała dawać plony, a 
mieszkańcy cierpią pragnienie i głód. Coś przerażającego 
czai się w głębi Afryki, na niezbadanych ziemiach, gdzie 
rzeka ma swój początek. Faraon Nefer zleca Taicie, 
zwanemu Czarownikiem, który od lat cieszy się sławą 
wielkiego maga i uzdrowiciela, wyjaśnienie przyczyn 
nieszczęścia. Według innego maga, Demetera, jego 
sprawcą jest żyjąca od 2000 lat wiedźma o imieniu Eos, 
która objawia się jako kobieta niezwykłej urody, a siłę 
czerpie z ognia wulkanu
Źródło : http://www.wydawnictwoalbatros.com/ - 
2012.08.28
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Zielona mila King, Stephen

Gatunek: 
Thriller 

psychologiczn
y amerykański

KM/385 mp3

Wśród przebywających w więzieniu Cold Mountain 
skazańców znajduje się nieobliczalny, niezwykle 
agresywny młodociany zabójca William Wharton jak 
również Eduard Delacroix, niepozorny Francuz z Luizjany, 
który zgwałcił i zabił młodą dziewczynę. Dla zatarcia 
śladów spalił kolejne sześć osób. Jest wreszcie skazany 
za brutalny mord na dwóch małych dziewczynkach John 
Coffey, zagadkowy olbrzym o wiecznie załzawionych 
oczach, obdarzony niezwykłą mocą. Co łączy tych ludzi? 
Tę zagadkę próbuje rozwiązać główny klawisz Paul 
Edgecombe, wierzący w niewinność Coffeya
Źródło : http://www.literatura.gildia.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Zbigniew Zapasiewicz

Złote nietoperze
Jeromin-Gałuszka, 

Grażyna.

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a polska

KM/386 mp3

Debiutancka powieść Grażyny Jeromin-Gałuszki to pełna 
uroku historia dwóch kobiet, które mimo zupełnie różnych 
charakterów, razem muszą podjąć niełatwe wyzwania. 
Łączy je miłość do jednego mężczyzny - samotnika 
Mateusza. Po jego śmierci kobiety poznają się w 
dramatycznych okolicznościach. Rozsądna, wyważona 
Matylda walczy o dom po Mateuszu z piękną, lekkomyślną 
Lorą.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Katarzyna ChrzanowskaŁ Olga Miłaszewska

Życie przed sob ą
Gary, Romain (Azar 

Emile)

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a francuska

KM/387 mp3

Na Belleville`u, w kolorowej dzielnicy Paryża, gdzie trudno 
spotkać autochtonicznych Francuzów, na szóstym pietrze 
bez windy mieszka Momo, dziecko ulicy. Wychowuje go 
pani Roza, stara Żydówka cudem uratowana z Auschwitz. 
Jest brzydka, łysa i schorowana, dawniej radziła sobie jako 
uliczna prostytutka, obecnie prowadzi nielegalną ochronkę 
dla dzieci. Na pocieszenie trzyma pod łóżkiem portret pana 
Hitlera. Pewnego dnia Momo zamierza pojechać do cudnej 
Nicei, którą zna tylko z opowieści, i napisać Nędzników jak 
pan Wiktor Hugo, wszak po to właśnie ma całe życie przed 
sobą. Tymczasem jednak musi zająć się schorowaną 
panią Rozą, a z nią jest coraz gorzej... 
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.08.28
Czyta : Roma Gąsiorowska

Strona 108 z 342



Boso, ale w 
ostrogach

Grzesiuk, Stanisław

Gatunek: 
Grzesiuk 

Stanisław-
biografia

KM/388 mp3

Książka Stanisława Grzesiuka opowiada o latach 
dzieciństwa i młodości autora. Przywołał on w niej świat 
przedwojennej Warszawy, ukazał historię obyczaju z 
przedmieścia, namalował barwne postaci swojej grandy, w 
której "kapować nie wolno, skarżyć nie wolno, odegrać się 
nie wolno".
Źródło : http://www.ksiegarnia.e-oswiecim.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Arkadiusz Bazak

Dziewcz ęta z 
Szanghaju

See, Lisa

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowo-
wojenna 

amerykańska 

KM/389 mp3

Egzotyczna saga rodzinna, rozgrywająca się przez 
dwadzieścia lat (1937-57) w Szanghaju i Los Angeles. 
Historia dwóch chińskich sióstr, modelek, które wychodzą 
za dwóch braci, chińskich emigrantów z USA, i wyjeżdżają 
do Ameryki, uciekając przed koszmarem wojny chińsko-
japońskiej. Podczas trwającej wiele miesięcy podróży do 
mężów do Ameryki, płoche dziewczęta stają się dorosłymi 
kobietami z bagażem przykrych doświadczeń. Do Los 
Angeles docierają ze swą największą tajemnicą związaną 
z córeczką jednej z nich. Siostry nie wiedzą, że także w ich 
nowej rodzinie każdy ma coś do ukrycia i nikt nie jest tym, 
za kogo się podaje..
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Paulina Holtz

Gildia Magów Canavan, Trudi

Gatunek: 
powieść 
fantasy 

australijska 

KM/390 mp3

Co roku magowie z Imardin gromadzą się, by oczyścić 
ulice z włóczęgów, uliczników i żebraków. Mistrzowie 
magicznych dyscyplin są przekonani, że nikt nie zdoła im 
się przeciwstawić, ich tarcza ochronna nie jest jednak tak 
nieprzenikniona jak im się wydaje. Kiedy bowiem tłum 
bezdomnych opuszcza miasto, młoda dziewczyna, 
wściekła na traktowanie jej rodziny i przyjaciół, ciska w 
tarczę kamieniem - wkładając w cios całą swoją złość. Ku 
zaskoczeniu wszystkich świadków kamień przenika przez 
barierę i ogłusza jednego z magów. Coś takiego jest nie do 
pomyślenia. Oto spełnił się najgorszy sen Gildii: w mieście 
przebywa nieszkolona magiczka. Trzeba ją znaleźć - i to 
szybko, zanim jej moc wyrwie się spod kontroli, niszcząc 
zarówno ją, jak i miasto.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Joanna Jabłczyńska
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Grzeczne 
dziewczynki stoj ą w 

miejscu... a 
przebojowe kobiety 

robi ą karier ę

White, Kate

Gatunek: 
poradnik 

psychologiczn
y

KM/391 mp3

Przez wiele lat Kate White prowadziła życie grzecznej 
dziewczynki – potulnie wsłuchiwała się w czyjeś polecenia 
i wykonywała je, starała się przypodobać ludziom, 
pracowała za trzech – do momentu aż pominięto ją w 
rekrutacji na stanowisko redaktor naczelnej pisma, którym 
zarządzała od paru miesięcy. W końcu zdała sobie 
sprawę, że jedyną drogą do sukcesu jest śmiałość i 
odwaga. Potem poszła jak burza!
Kate White opowiada o tym, jak zmieniła swój styl i 
wizerunek. Daje ci konkretne, proste rady, jak zacząć 
prowadzić życie na najwyższych obrotach i spełnić 
zawodowe marzenia. Dzięki programowi dziewięciu 
kroków pokazuje, jak przeć do przodu i dostawać to, czego 
się pragnie.
Źródło : http://www.mtbiznes.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Magdalena Korczyńska 

Kapuściński non-
fiction

Domosławski, Artur

Gatunek: 
Ryszard 

Kapuściński 
–biografia

KM/392 mp3

Pierwsza tak obszerna, obejmująca całe życie i dzieło, 
książka o Ryszardzie Kapuścińskim (1932-2007), pióra 
wybitnego dziennikarza i reportera „Gazety Wyborczej”. 
Doskonale udokumentowana, pełna celnych analiz 
opowieść o „człowieku, żyjącym w poplątanych czasach, w 
kilku epokach, w różnych światach” na szerokim tle 
wydarzeń społeczno-politycznych ostatniego półwiecza w 
Polsce i za granicą. Domosławski odważnie podejmuje 
wnikliwą próbę charakterystyki Kapuścińskiego - człowieka 
pełnego sprzeczności, wokół którego narosło wiele 
kontrowersji. 
Źródło : http://www.swiatksiazki.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Jerzy Radziwiłowicz

Komunikacja bez 
barier

Kozyra, Beata

Gatunek: 
komunikacja 
społeczna- 
poradnik

KM/393 mp3

Nieumiejętne komunikowanie się spowalnia, a czasami 
wręcz hamuje swobodny rozwój. Utrudnia nawiązywanie 
kontaktów i przeszkadza w osiąganiu porozumienia. I co 
najboleśniejsze, nie sprzyja nawiązywaniu bliskich, 
głębokich więzi. Jednak osoby, które potrafią efektywnie 
się porozumiewać, zazwyczaj dużo łatwiej znajdują pracę, 
pozyskują klientów, są doceniane w pracy, mają udane 
związki oraz relacje z przyjaciółmi. 
Źródło : http://www.mtbiznes.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Anita Sajnóg

Strona 110 z 342



Ksi ężyc w nowiu Meyer, Stephenie
Gatunek: 

Horror 
amerykański

KM/394 mp3

Księżyc w nowiu to druga część kultowego cyklu Zmierzch 
Stephenie Meyer. Polska premiera książki w wersji audio 
zbiega się z premierą filmu, ale ci, którym nie brak 
wyobraźni, z przyjemnością zasłuchają się w historię 
odwzajemnionego, ale i niebezpiecznego uczucia, nad 
którym gromadzą się ciemne chmury. Czy przyjaciel 
zastąpi Belli ukochanego?
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.08.28
Czyta : Anna Dereszowska

Kwiat pustyni Dirie, Waris
Gatunek: Dirie 
W. –pamiętnik

KM/395 mp3

Waris urodziła się w Somalii, w plemieniu nomadów. 
Wychowywała się pośród kóz, bydła i wielbłądów, w 
otoczeniu dzikiej przyrody. W wieku pięciu lat przeżyła 
obrzezanie – rytuał, który doprowadził do śmierci jej siostrę 
i dwie kuzynki, w wieku sześciu – została zgwałcona. Jako 
trzynastolatka miała być wydana za mąż za starca, ale – 
zdesperowana – uciekła z domu. Jej wielka wędrówka 
przez pustynię do Mogadiszu, a następnie Londynu, 
skończyła się w Nowym Yorku. W wieku 18 lat rozpoczęła 
karierę modelki, występując obok Naomi Campbell i 
Claudii Schiffer. Od wieli lat walczy przeciwko okaleczaniu 
kobiet, za co została wyróżniona tytułem ambasadora 
Narodów Zjednoczonych. Swą historię, o której długo z 
nikim nie mogła rozmawiać, opowiada w autobiografii 
Kwiat pustyni.
Źródło : http://www.ebooks4you.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Agnieszka Judycka

Mój pierwszy rok w 
Toskanii

Matyjaszczyk, 
Małgorzata

Gatunek : 
Powieść 

obyczajowa
KM/398 mp3

Książka na podstawie nagrodzonego przez internautów 
bloga. Bloga o życiu w Toskanii.
Źródło : http://www.abooki.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Anna Buczek

Na marginesie 
życia

Grzesiuk, Stanisław

Gatunek: 
Grzesiuk 

Stanisław-
biografia

KM/399 mp3

"Na marginesie życia" jest trzecią i ostatnią częścią 
autobiografii Stanisława Grzesiuka. To historia leczenia, 
pobytów w sanatoriach. Grzesiuk walcząc z chorobą nadal 
posiada w sobie ogromne złoża optymizmu i 
"charakterności".
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.08.28
Czyta : Arkadiusz Bazak
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Ostatnia brygada
Dołęga-Mostowicz, 

Tadeusz

Gatunek: 
Powieść 

społeczno-
obyczajowa 

polska

KM/400 mp3

Czy obłuda i karierowiczostwo mogą decydować o pozycji 
społecznej człowieka? Dołęga-Mostowicz ujawnia 
prawdziwy, krytyczny obraz społeczeństwa polskiego lat . 
Tytuł jest aluzją do I Brygady Piłsudskiego. Mostowicz 
łączy wątki sensacyjno – obyczajowe z elementami 
melodramatycznymi. Świetnie zbudowane postacie, 
barwna fabuła i... Kobieta Fatalna, szpiegująca na rzecz 
Rosjan. 
Źródło : http://www.abooki.pl/ - 2012.08.28

Pielgrzym Coelho, Paulo

Gatunek: 
Powieść 

autobiograficz
na brazylijska

KM/401 mp3

Historia oparta na osobistych przeżyciach pisarza, który 
pielgrzymując do słynnego hiszpańskiego sanktuarium 
Santiago de Compostela, odkrył drogę zwykłego 
człowieka. Bohater książki wyrusza szlakiem, którym po 
śmierci Jezusa szła Maryja wraz ze św. Jakubem 
apostołem. Towarzyszy mu tajemniczy przewodnik. Pod 
jego okiem pielgrzym osiąga kolejne poziomy 
wtajemniczenia - wraz z nim i my rozpoznajemy swego 
anioła i demona, uczymy się uwalniać od cierpień 
miłosnych, przekonujemy się, że w praktyce "strome 
podejścia są łatwiejsze, niż by się wydawało".
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Andrzej Ferenc

Pięć lat kacetu Grzesiuk, Stanisław

Gatunek: 
Grzesiuk 

Stanisław-
biografia

KM/402 mp3

Niezwykle szczere, momentami wręcz brutalne wyznanie 
więźnia obozów koncentracyjnych, w którym autor, "bard 
Warszawy”, dał świadectwo tamtego czasu. 
Źródło : http://www.platon.com.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Arkadiusz Bazak

Prokurator Alicja 
Horn

Dołęga-Mostowicz, 
Tadeusz

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
polska

KM/403 mp3

Sensacyjna powieść, której akcja toczy się w Warszawie w 
latach trzydziestych XX wieku ukazuje gangsterów 
przemienionych w poważnych biznesmenów, fortuny 
zdobywane nieuczciwie, wybujały erotyzm... Bohaterem 
powieści jest Jan Winkler, awanturnik i kobieciarz, 
człowiek o wielu twarzach, ścigany przez polski wymiar 
sprawiedliwości za gwałt na nieletniej. Po wielu latach 
nieobecności, jako obywatel USA wraca do Warszawy i 
ponownie rzuca się w wir mętnych interesów.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Włodzimierz Press
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Przed świtem Meyer, Stephenie
Gatunek: 

Horror 
amerykański

KM/404 mp3

Czwarty tom sagi Zmierzch. Czym zakończy się rok 
oczekiwania, marzeń, rozterek, lęków Belli? Czy rozdarta 
między uczuciami do wampira i wilkołaka nastolatka zdoła 
któregoś z nich wybrać? Czy zdecyduje się na mroczną, 
ale pociągająca egzystencję nieśmiertelnego wampira, czy 
też zwalczy miłość do Edwarda i zdecyduje się pozostać 
zwykłym człowiekiem? Czy ten romans skończy się 
ślubem? I jakie będą jego konsekwencje? 
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Anna Dereszowska

Seks na kredyt . 
Historyjki z 
Playboya.

Bakuła, Hanna
Gatunek: 

Satyra polska
KM/405 mp3

Napisane lekkim piórem, sarkastycznie i z humorem. 
Historyjki o stosunkach damsko-męskich: "Kamasutra", 
"Taniec godowy", "Nowy kochanek" i wiele innych. 
Felietony te ukazały się w miesięczniku "Playboy".
Źródło : http://www.sklep.wydawnictwapzn.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Joanna Jędryka

Stuhrowie Stuhr, Jerzy
Gatunek: 
Stuhr J.-
pamiętnik

KM/406 mp3

„Stuhrowie. Historie rodzinne” to książka, dzięki której 
czytelnik po raz pierwszy wejdzie w prywatny świat znanej 
krakowskiej rodziny. Wybitny aktor Jerzy Stuhr rozpoczyna 
swą opowieść w roku 1879, kiedy to jego pradziadkowie - 
Leopold i Anna Stuhrowie opuszczają rodzinny 
Schrattenberg i w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi 
trafiają do bujnie rozwijającego się Krakowa. Wkrótce 
okaże się, że Stuhrowie nie tylko na dłużej pozostaną w 
królewskim mieście, ale i zaczną współtworzyć jego 
historię.
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Jerzy Stuhr, Maciej Stuhr, Marianna Stuhr
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Wroniec Dukaj, Jacek

Gatunek: 
Powieść 

fantastyczna 
polska

KM/407 mp3

Dawno, dawno temu był sobie chłopiec o imieniu Adaś. W 
tamtych czasach nie było komputerów. Nie było Internetu. 
Czarno-białe telewizory pokazywały dwa programy. Gadali 
na nich o nudnych sprawach brzydcy panowie. W kinach 
nie wyświetlano amerykańskich filmów. I nie było muzyki 
do słuchania z iPodów i komórek.
I pewnej niedzieli – nie było Teleranka.
Wroniec wpadł nocą przez okno do mieszkania w którym 
mieszkał Adaś z rodziną i porwał jego tatę. Życie zamieniło 
się w straszliwą bajkę.
Źródło : http://www.weltbild.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Jan Peszek

Zaćmienie Meyer, Stephenie
Gatunek: 

Horror 
amerykański

KM/408 mp3

Trzeci tom wampirzej sagi miłosnej. Kiedy media 
zaczynają donosić o serii tajemniczych morderstw w 
Seattle, a do lasów wokół Forks powraca żądna zemsty 
wampirzyca, Bella uświadamia sobie, że znowu grozi jej 
śmiertelne niebezpieczeństwo. W dodatku, wiedząc, że jej 
decyzja może doprowadzić do odnowienia odwiecznego 
konfliktu pomiędzy wampirami a wilkołakami, zmuszona 
jest wybierać pomiędzy miłością Edwarda a przyjaźnią 
Jacoba. Zbliża się też zakończenie roku szkolnego, a więc 
termin przemiany - czy Bella ma wybrać życie czy śmierć? 
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Anna Dereszowska

Zmierzch Meyer, Stephenie
Gatunek: 

Horror 
amerykański

KM/409 mp3

Niezwykle porywająca opowieść, która trzyma czytelnika w 
napięciu do samego końca. Jej bohaterka, 
siedemnastoletnia Isabella Swan, przeprowadza się do 
ponurego miasteczka w deszczowym stanie Washington i 
poznaje tajemniczego, przystojnego Edwarda Cullena. 
Chłopak ma nadludzkie zdolności - nie można mu się 
oprzeć, ale i nie można go rozgryźć. Dziewczyna usiłuje 
poznać jego mroczne sekrety, nie zdaje sobie jednak 
sprawy, że naraża tym siebie i swoich najbliższych na 
niebezpieczeństwo. Okazuje się, bowiem, że zakochała 
się w wampirze…
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Anna Dereszowska
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Astor Piazzolla. 
Moja historia

Gorin, Natalio

Gatunek: 
Piazzolla Astor 

-  biografia
                  

KM/410 mp3

Wspomnienia Piazzolli, czytane przez Waldemara 
Malickiego – popularnego pianistę, zafascynowanego 
twórczością kompozytora. Piazzola pojawia się tu nie tylko 
jako narrator opowieści o swoim życiu ale przede 
wszystkim jako wykonawca własnych kompozycji. Inni 
wykonawcy porywających tang Piazzolli to m.in. Kevin 
Kelner i Waldemar Malicki
Źródło : http://alejka.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Waldemar Malicki

Głodówka dla 
zdrowia i urody

Dwojewska, Iwona
Gatunek: 
poradnik

KM/411 mp3

W pogoni za dobrą pracą, sukcesem, sławą czy 
pieniędzmi godzimy się na wiele wyrzeczeń. Zapominamy 
o własnym zdrowiu, odpowiednim żywieniu, nie dbamy o 
sprawność fizyczną. Łatwo za to ulegamy pokusom - 
zamiast solidnego obiadu batonik lub danie typu fast-food, 
zamiast porcji mleka, sera czy surówki - jakiś suplement z 
apteki. Ciągle brakuje nam czasu, albo... ochoty i siły woli, 
żeby coś pożytecznego dla siebie zrobić.
O konsekwencjach wieloletnich nadużyć wobec siebie 
najczęściej myślimy wtedy, gdy jest już trochę za późno.
A może warto czasem coś dla siebie zrobić. Głodówka 
może być dobra nie tylko dla zdrowia, także dla urody.
Źródło : http://ksiegarnia.bellona.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Agnieszka Rogińska

Alchemik Coelho, Paulo

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a brazylijska

KM/412 mp3

Alchemik otwiera te drzwi w naszej duszy, o których 
istnieniu wolelibyśmy zapomnieć. Każe marzyć, podążać 
własnym powołaniem, podejmować ryzyko, pójść w świat i 
wrócić wystarczająco śmiałym, by stawić czoła wszelkim 
przeszkodom. Baśniowa, alegoryczna opowieść o 
wędrówce andaluzyjskiego pasterza jest tłem do medytacji 
nad tym, jak ominąć życiowe pułapki, by dotrzeć do 
samego siebie. Alchemia Paulo Coelho to tajemna wiedza 
o prawdzie i jej dwóch obliczach. Autor burzy wszelkie 
bariery bojaźni, które powstrzymują strumień naszych 
pragnień. Potrzeba Alchemika i jego światowy rozgłos są 
oczywiste, albowiem lektura książki przemienia w złoto 
nawet najbardziej zaśniedziałe sprężyny ludzkich marzeń.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Ksawery Jasieński
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Autobus energii Gordon, Jon

Gatunek: 
Poradnik 

psychologiczn
y

KM/413 mp3

Autobus energii uczyni cię silniejszym człowiekiem. 
Naładuje cię pozytywną energią, która uniesie cię w górę i 
wygra z trudnościami, bo kiedy płoniesz entuzjazmem, 
wszystko idzie łatwiej i lepiej.
Ta magiczna książka zmieni fundamenty twojego 
myślenia. Jeśli wcześniej czułeś się ofiarą, to po tej 
lekturze poczujesz się zwycięzcą. A jeśli przedtem czułeś, 
że nie jesteś panem swojego życia, znajdziesz w sobie 
moc, by samemu kształtować świat, w jakim chcesz żyć i 
pracować. Poczujesz, że jeśli czegoś chcesz, to masz też 
moc potrzebną, aby to urzeczywistnić.
Wsiądź do Autobusu energii i zapnij pasy.
Źródło : http://www.mtbiznes.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Tomasz Kućma

Blondynka, jaguar i 
tajemnica Majów

Pawlikowska, Beata

Gatunek: 
Pawlikowska 
B. - pamiętnik

KM/414 mp3

Samotna wyprawa przez Gwatemalę. Miesiąc spędzony w 
podróży po najdalszych zakątkach Imperium Majów. 
Autorka w jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów 
świata podąża tropem tajemnicy Majów, odkrywając 
prawdę na temat legendarnych Kryształowych Czaszek, 
Atlantydy, kalendarza Majów oraz końca świata, który ma 
nastąpić w grudniu 2012 roku.
W podróży bywa tak samo jak w życiu – pisze Beata 
Pawlikowska. - Czasem wyruszasz w drogę, mając jasno 
określony cel, a kiedy tam dotrzesz, okazuje się, że wcale 
nie wiedziałeś dokąd tak naprawdę zmierzasz.
Trasa jej samotnej wędrówki prowadziła przez Rzekę 
Skorpionów, Dom Ognia, Lodu, Ciemności i Ostrzy, przez 
Jaskinię Nietoperzy i Krainę Strachu zwaną Xibalba, by 
doprowadzić ostatecznie do… celu.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Pawlikowska Beata

Błazen wielki m ąż : 
opowie ść o 

Tadeuszu Boyu-
Żeleńskim

Hen, Józef

Gatunek: Boy-
Żeleński T. - 

biografia
KM/415

Błazen- wielki mąż to napisany z niebywałą erudycją i 
dbałością o piękno języka, przewodnik po życiu i 
przeżyciach Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Smakowite 
kąski w postaci fragmentów felietonów Boya podlane 
sosem uszczypliwych, acz niezmiernie inteligentnych uwag 
Hena tworzą potrawę smakowitą i uzależniającą.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Ksawery Jasieński
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Chéri Colette

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
francuska

                 

KM/416 mp3

Léa zbliża się do pięćdziesiątki. Choć powoli żegna się z 
profesją kurtyzany, wciąż ma ciało budzące pożądanie - 
dorodne, o piersiach i pośladkach jędrnych niczym ciało 
nimf na włoskich fontannach. Uwielbia przepych, dojrzałe 
wina i młodych mężczyzn. Tak młodych jak Chéri, 
dwudziestopięciolatek, którego kochanką i przyjaciółką 
była przez ostatnie sześć lat. Taka nierozwaga! - karci się 
w duchu. Chéri jest synem jej koleżanki po fachu, 
okrąglutkiej pani Peloux. Rozpieszczony i wypieszczony. 
Piękny, cyniczny i próżny. Postanowiono, że powinien się 
ożenić. Poślubia zatem młodziutką Edmée. Cóż, kiedy nie 
może zapomnieć o Léi, jej wygodnym, lekko upudrowanym 
ramieniu i ogromnym łożu w obitej jedwabiami sypialni...
Historia pożądania, miłości, piękna i walki z bezlitosnym 
czasem. Przepojona atmosferą belle époque, napisana 
wykwintnym, drżącym od namiętności, pełnym przepychu 
stylem.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Anna Dereszowska

Czeki bez pokrycia
Dołęga-Mostowicz, 

Tadeusz

Gatunek: 
Powieść 

społeczno-
obyczajowa

KM/417 mp3

Dynamiczna fabuła "Czeków bez pokrycia" rozgrywa się w 
środowiskach wielkiej finansjery. Hochsztapler na skalę 
światową, gigantyczne mistyfikacje, pozorowana śmierć 
oraz kobieta... Wszystkie te elementy składają się na 
zaskakującą akcję "Czeków bez pokrycia".

Źródło : http://www.audiobook.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Ryszard Nadrowski

Strona 117 z 342



Cztery miło ści Lewis, C. S. Gatunek: Esej KM/418 mp3

W kolejnym tomie esejów C.S. Lewis, pisarz i filozof, 
podejmuje temat miłości. Wyróżnia cztery jej rodzaje: 
przywiązanie, przyjaźń, miłość erotyczną oraz Caritas, 
która jako miłość Boga i bliźniego jest z nich 
najważniejsza. Lewis pokazuje, jak płynne są granice 
między poszczególnymi rodzajami miłości - jedna może 
przechodzić w drugą tak, abyśmy w rezultacie lepiej mogli 
zrozumieć kim i po co jesteśmy. Tę poruszającą opowieść 
o miłości przeczytał dla nas Krzysztof Kolberger, wybitny 
aktor oraz reżyser teatralny.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Krzysztof Kolberger

Dama kameliowa Dumas, Alexandre
Gatunek: 
Powieść 

francuska
KM/419 mp3

XIX-wieczna Francja. Małgorzata Gautier, paryska 
kurtyzana, ma licznych wielbicieli. Jej klientami są panowie 
z wyższych sfer. Pewnego dnia poznaje młodego i 
przystojnego Armanda Duvala. Oboje zakochują się w 
sobie. Jednak związek z kobietą lekkich obyczajów może 
zaszkodzić mężczyźnie w karierze. Małgorzata na prośbę 
ojca Duvala porzuca ukochanego, kłamiąc, że już go nie 
kocha. Życie jest okrutne dla młodej dziewczyny. Zapada 
ona na gruźlicę, a jej dni są policzone. Zrozpaczony 
Armand w dniu śmierci ukochanej dowiaduje się, co było 
przyczyną ich rozstania.
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.08.28 
Czyta : Marcin Popczyński

Dzienniczek s. M. 
Faustyny 

Kowalskiej
Faustyna Kowalska

Gatunek: 
Siostra 

Faustyna - 
biografia

KM/420 mp3

Święta Siostra Faustyna, poprzez pisanie Dzienniczka 
chciała spełnić wyraźne polecenie Pana Jezusa i nakaz 
spowiedników zarówno ks. M. Sopoćko, jak i o.J. 
Andrasza T.J. Wyznała też, ze pragnie przez ten 
Dzienniczek dać poznać ludziom dobroć i łaskę Bożą. 
Zaznaczyła też wielokrotnie, ze pisała go na wyraźne 
polecenie Przełożonych, co stanowiło dla niej 
potwierdzenie woli Bożej. Dzienniczek w jej rozumieniu nie 
miał być przeznaczony do czytania dla szerszego ogółu, 
ale nigdy za jej życia
Źródło : http://www.ksiazkiaudio.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Słuchowisko

Strona 118 z 342



Dziewczyna z 
zapałkami

Janko, Anna

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/421 mp3

Niezwykły debiut prozatorski Anny Janko, znanej poetki, 
nominowanej do Nagrody Nike w 2001 r. Dziewczyna z 
zapałkami opowiada historię toksycznego związku, na 
zewnątrz wyglądającego na normalną współczesną 
rodzinę, opowieść kobiety uwięzionej w domu w trudnych 
latach 80. i na początku 90. Bohaterka, która zauważyła, 
że życie, jak pogoda, nie dopisało, nie chce poddać się w 
walce o własną tożsamość. Kibicujemy jej, śledząc 
zmagania z mężem, rodziną, z losem. Na świecie ma się 
do wyboru tylko samotność albo pospolitość. Tako rzecze 
Schopenhauer. Zostałam obdarowana jednym i drugim. Na 
własne życzenie. A miałam pisać wiersze! - wyjawia 
bohaterka. Anna Janko to z pewnością młodsza siostra 
Sylwii Plath.
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Anna Gajewska

Jedz, módl si ę, 
kochaj

Gilbert, Elizabeth

Gatunek: 
Literatura 

podróżnicza
              

KM/422 mp3

Elizabeth Gilbert przed trzydziestką miała wszystko, o 
czym powinna marzyć nowoczesna kobieta: męża, dom za 
miastem, dobrą pracę. Mimo to nie była ani szczęśliwa, ani 
spełniona. Przeżyła rozwód, ciężką depresję i 
nieszczęśliwą miłość. A potem zaczęła szukać siebie na 
nowo.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28

Kwiatki świętego 
Franciszka

Gatunek: 
Legendy 
religijne

KM/423 mp3

Kwiatki świętego Franciszka to anonimowy tekst, 
opowiadający historię tytułowego świętego. Franciszek 
wywodził się z bardzo bogatej, kupieckiej rodziny. Po 
nawróceniu rozdał cały swój majątek ubogim i głosił 
Ewangelię całemu stworzeniu. Swoją postawą doprowadził 
do reformy Kościoła katolickiego. Istotą "franciszkanizmu" 
jest wielka miłość do przyrody i umiłowanie ubóstwa.
Źródło : http://www.fabryka.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Grzegorz Juras
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M jak merde! Clarke, Stephen

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
angielska

            

KM/424 mp3

Genialna parodia klasycznych powieści kryminalnych. Czy 
Paul West, bohater M jak Merde, zda egzamin na Jamesa 
Bonda, czy raczej ulegnie kobiecemu urokowi i da się 
wykorzystać kuszącej M.
Następna część przygód Brytyjczyka znanego z 
poprzednich powieści Stephena Clarke'a.
Paul po raz kolejny przyjeżdża do Francji i już od 
pierwszych chwil wie, że nie będzie to spokojny pobyt. 
Jego przyjaciółka Elodie wychodzi za mąż za milionera z 
francuskiej arystokracji. Zadaniem Paula jest 
przygotowanie przyjęcie weselnego. W dwa tygodnie! 
Poza pojawia się tajemnicza Gloria Monday, zwana przez 
wszystkich M. Piękna kobieta zabiera Paula na wybrzeże. 
Zapowiada się romantycznie, jednak M zaczyna się 
dziwnie zachowywać: znika na całe dnie i prowadzi 
podejrzane rozmowy telefoniczne. Czy to możliwe, żeby ta 
wspaniała dziewczyna chciała... zabić prezydenta Francji?!
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Marcin Rudziński

Mężczyźni, którzy 
nienawidz ą kobiet

Larsson, Stieg
Gatunek: 
Powieść 

kryminalna
KM/425 mp3

Pewnego wrześniowego dnia w 1966 roku szesnastoletnia 
Harriet Vanger znika bez śladu. Prawie czterdzieści lat 
później Mikael Blomkvist - dziennikarz i wydawca 
magazynu "Millennium" otrzymuje nietypowe zlecenie od 
Henrika Vangera - magnata przemysłowego, stojącego na 
czele wielkiego koncernu. Ten prosi znajdującego się na 
zakręcie życiowym dziennikarza o napisanie kroniki 
rodzinnej Vangerów. Okazuje się, że spisywanie dziejów to 
tylko pretekst do próby rozwiązania skomplikowanej 
zagadki. Mikael Blomkvist, skazany za zniesławienie, 
rezygnuje z obowiązków zawodowych i podejmuje się 
niezwykłego zlecenia. Po pewnym czasie dołącza do niego 
Lisbeth Salander - młoda, intrygująca outsiderka i genialna 
researcherka. Wspólnie szybko wpadają na trop mrocznej 
i krwawej historii rodzinnej.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Krzysztof Gosztyła 
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Nie wywołuj faceta 
z lasu

Spindler, Christine

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa
KM/426 mp3

Nie wywołuj faceta z lasu jest powieścią, w której język 
polski w naturalny sposób przeplata się z angielskim. 
Główni bohaterowie mówią tylko po angielsku - w ich role 
wcielili się rodowici brytyjscy lektorzy. Jeśli postać 
posługuje się językiem polskim i angielskim, mamy do 
czynienia z profesjonalnym lektorem dwujęzycznym. Tych, 
którzy uważają, że angielski w wykonaniu native speakers 
jest niezrozumiały, z czystym sumieniem uspokajamy: 
fabuła książki oraz narracja prowadzona po polsku 
pozwolą bez problemu zrozumieć powieść.

Magda, młoda i romantyczna dziewczyna, po kolejnym 
beznadziejnym związku, postanawia wyjechać do Anglii – 
zacząć wszystko od początku, uciec od beznadziejnych 
facetów. Zamieszkuje razem z dwiema sympatycznymi, 
choć dziwnymi Angielkami, które mimo deklaracji o 
„odstawieniu mężczyzn do końca życia”, zachowuję się jak 
dzikie nastolatki. A i Magda nie narzeka na brak 
zainteresowania...
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Jacek Kawalec

Pożegnanie z 
Afryk ą

Blixen, Karen
Gatunek: 
Blixen K. - 
biografia

KM/427 mp3

Karen Blixen spędziła w Kenii siedemnaście lat (1914-
1931), prowadząc tam plantację kawy. Pożegnanie z 
Afryką, powieść autobiograficzna, to zdaniem krytyki jedna 
z najcelniejszych książek o Afryce, z ogromnym 
wyczuciem wydobywająca różnice między kulturą a naturą, 
obalająca obiegowe opinie i mity o prymitywizmie 
mieszkańców Czarnego Lądu. Duńska baronowa, „siostra 
Szeherezady”- jak zwykła o sobie mawiać, nie znalazła 
jednak należnego jej miejsca ani w literaturze duńskiej, ani 
angielskiej, ani amerykańskiej...
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Karolina Nolbrzak

Strona 121 z 342



Smuga cienia Conrad, Joseph

Gatunek: 
Powieść 
angielska

KM/428 mp3

Joseph Conrad jako młody, niedoświadczony kapitan wraz 
z objęciem dowództwa statku handlowego przechodzi 
głęboką próbę charakteru. Biorąc na siebie ogromną 
odpowiedzialność za siebie i za wyczerpaną chorobami 
załogę, dryfując w trudnych warunkach po bezwietrznych 
wodach, z dziką determinacja przetrwania dociera w końcu 
do portu przeznaczenia — Singapuru. 
Źródło : http://e-kiosk.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Bartosz Opania

Syn marnotrawny
Kraszewski, Józef 

Ignacy

Gatunek: 
Powieść 
polska

KM/429 mp3

Wspaniała opowieść z czasów Stanisława Augusta o 
miłości dwojga młodych ludzi. Pepity, ukrywanej przed 
światem siostrzenicy Doktora Melliniego oraz Wicka, 
młodego arystokraty.
Źródło : http://www.kangoo.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Ryszard Nadrowski

Z pami ętnika 
niemłodej ju ż 

mężatki

Samozwaniec, 
Magdalena

Gatunek: 
Samozwaniec 
M. - biografia

KM/430 mp3

Nieznane zapiski Magdaleny Samozwaniec, odnalezione 
przypadkiem po kilkudziesięciu latach od jej śmierci.
Pełne niepokornego humoru i wyjątkowego wdzięku 
wspomnienia pierwszej damy polskiej satyry. O Krakowie z 
ubiegłego stulecia, gdzie największą atrakcją były 
uroczyste pogrzeby, po Plantach spacerował Boy-Żeleński, 
zaś bale u Tarnowskich stanowiły o towarzyskim być albo 
nie być młodych panien. O pierwszych kinematografach, 
paryskiej modzie, obyczajowych skandalach. O urokach i 
mrokach małżeństwa. Nie brak tu też przesmacznych 
anegdotek rodzinnych: o Tatce – wybitnym malarzu 
Wojciechu Kossaku – i jego ukochanej klaczy; o siostrze 
Lilce, czyli Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej; o Mamidle, 
czyli mamie. O kolejnych mężach, dziewczęcych 
psikusach, emancypacji i o tym, co należy zrobić, gdy 
wypije się niechcący buteleczkę farby do włosów. 
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Anna Komorowska
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Zielony Konstanty 
czyli opowie ść o 
życiu i poezji 
Konstantego 

Ildefonsa 
Gałczyńskiego

Gałczyńska, Kira

Gatunek: 
Gałczyński K.I. 

- biografia
KM/431 mp3

Autorka - córka Gałczyńskiego pierwszy raz, w sposób tak 
bogato udokumentowany, przedstawia życie i pisarskie 
dokonania poety.
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Elżbieta Kijowska

Prowincja pełna 
marzeń

Enerlich, Katarzyna.

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/432 mp3

Pełna wdzięku i świeżości współczesna powieść, będąca 
hołdem dla uroków polskiej prowincji. Opowieść, w której 
splata się wątek Mazur dzisiejszych i przedwojennych, 
czyli byłych Prus Wschodnich. Główną bohaterką jest 
dziennikarka lokalnego czasopisma, której los stawia na 
drodze paskudnego szefa, a zaraz potem Niemca 
poszukującego korzeni. Przedwojenna historia, która 
zresztą wydarzyła się naprawdę, uruchamia lawinę 
wydarzeń współczesnych. Wśród przepięknego krajobrazu 
mazurskiego rozgrywają się wielkie i małe historie.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Anna Maria Buczek

Dywizjon 303 Fiedler, Arkady

Gatunek: 
Powieść 
wojenna 
polska

KM/434 mp3

"…Książka "Dywizjon 303” ukazała się w Londynie w 1942 
roku. Została następnie przerzucona - jak wiadomo - do 
Kraju, gdzie była tak poszukiwana, że konspiracyjni 
wydawcy nie nadążali z jej drukiem. W 1947 roku 
"Dywizjon 303” wydano oficjalnie w Warszawie, ale 
niebawem książka została wycofana z bibliotek i znalazła 
się na komunistycznym indeksie. Po odwilży w 1956 roku 
ponownie zaczęto ją drukować i doczekała się rekordowej 
liczby dwudziestu siedmiu wznowień. Nie mylili się piloci i 
mechanicy z Northolt: książka ocaliła pamięć o ich 
wspaniałej walce, uwieczniła legendę ich niezwykłego 
Dywizjonu 303.” 
Źródło : http://www.empik.com/  - 2012.08.28
Czyta : Tomasz Marzecki
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Dzieje grzechu Żeromski, Stefan

Gatunek: 
Powieść 

społeczno-
obyczajowa 

polska

KM/435 mp3

Powieść o samozniszczeniu i podeptaniu piękna przez zło i 
okrucieństwo zakorzenione w naturze i w człowieku stała 
się wydarzeniem, wstrząsem, sensacją i skandalem. 
Odezwały się głosy zdumienia i zaskoczenia, powieść w 
pierwszym czytelniczym odbiorze wydała się wyrazem 
niezrozumiałej dewiacji znakomitego talentu, zabrnięciem 
w bezdroża, które wiodą donikąd. 
Źródło : http://www.kangoo.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Elżbieta Kijowska

Hrabina Cosel
Kraszewski, Józef 

Ignacy

Gatunek: 
Romans 

historyczny
KM/436 mp3

Powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego, przedstawiająca 
tragiczne losy jednej z najsłynniejszych królewskich metres 
Anny Cosel, kochanki Augusta II Mocnego.
Źródło : http://www.webook.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Mariusz Dmochowski

Idiotka Bakuła, Hanna
Gatunek: 
Powieść 
polska

KM/437 mp3

Na pokładzie samolotu do Nowego Jorku trzydziestoletnia 
Molly spotyka tajemniczą pięćdziesięciolatkę. Losy tych 
dwóch kobiet spirala czasu splata w przedziwny sposób. 
Starsza posiada wiedzę o życiu Molly w wymarzonym 
Nowym Jorku. Bo Molly to ona sama 20 lat wcześniej. Jest 
tytułową "idiotką", która nie zna życia. Ma 5 tysięcy 
dolarów gotówką ukrytych w staniku i głowę pełną marzeń. 
Tymczasem nic nie ułoży się tak, jak planuje Molly: 
supersolidny przyjaciel Lolo nie odbierze jej z lotniska, 
nowojorskie lokum okaże się slumsem w murzyńskiej 
dzielnicy, przyjaciółka oskubie ją z pieniędzy. No i pojawi 
się Karateka o imponującej muskulaturze - wielka miłość, 
ale i wielka klęska... 
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.08.28
Czyta : Joanna Jędryka
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Klechdy sezamowe Leśmian, Bolesław Gatunek: Baśń KM/438 mp3

Niezwykłe opowieści, w których rzeczywistość miesza się z 
magią, wyprawy zmieniają się w fantazyjne, barwne 
przygody, a nagrodą za trudy jest spełnienie upragnionych 
marzeń. Odnajdziemy rozwikłanie zagadki kolorowych ryb 
z baśni "Rybak i geniusz", podniebne podróże na Rumaku 
Zaklętym, bajeczną historię królewny Parysady, która 
zapragnęła mieć dęba samograja, strugę złotosmugę oraz 
niezwykłego ptaka Bulbulezara. Książka do słuchania 
rozwijająca wyobraźnię.
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Hanna Kinder-Kiss

Najpi ękniejsze lata Hen, Józef
Gatunek: Hen 
J. - biografia

KM/439 mp3

Powieść przybliża nam losy autora tułającego się po 
ziemiach zajętych przez Sowietów w trudnych dla Polski 
latach ‘40 zeszłego wieku
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Józef Hen

Najwi ększy. 
Opowie ść o 

Muhammadzie Alim 

Słowiński, 
Przemysław.

Gatunek: 
Muhammad A.- 

biografia
KM/440 mp3

Największy to Muhammad Ali, najlepszy bokser amator lat 
‘60 zeszłego stulecia. Ta pozycja to również barwna 
opowieść o rasizmie, hipisach i wojnie w Wietnamie, ale 
przede wszystkim o boksie. 
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Roch Siemianowski

Szczur Zaniewski, Andrzej
Gatunek: 
Powieść 
polska

KM/441 mp3

Przejmujaca opowieść o losach niezwykle inteligentnego i 
żywotnego zwierzęcia, toczącego nieustanny pojedynek z 
człowiekiem i swoimi biologicznymi braćmi. Świat szczura 
jest naturalistycznie okrutny, a w tle zawsze obecny jest 
człowiek, współtwórca tego mrocznego świata. Powieść  
została entuzjastycznie przyjęta na międzynarodowym 
rynku księgarskim. 
Źródło : http://www.polmedia.de/ - 2012.08.28
Czyta : Arkadiusz Bazak
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Ben Hur Wallace, Lew

Gatunek: 
Powieść 

amerykańska
KM/442 mp3

Książka należy do klasyki literatury amerykańskiej. Barwna 
opowieść o duchowej podróży człowieka zniewolonego 
chęcią zemsty osadzona w historycznym tle. Urodzony w 
bogatym żydowskim domu, Juda Ben Hur zostaje surowo 
ukarany, po tym jak fragment dachówki z jego domu 
przypadkowo spada na rzymskiego prokuratora. 
Zdradzony przez przyjaciela zostaje skazany na niewolę. 
Jego późniejsze losy splatają się z żyjącym w tych 
czasach Jezusem Chrystusem.
Źródło : http://www.weltbild.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Marian Florek

Czarna lista
Marinina, Aleksandra 

Borisovna

Gatunek: 
Powieść 
rosyjska, 
kryminał

KM/443 mp3

Gdy w czarnomorskim kurorcie w najlepsze trwają 
przygotowania do gali festiwalu filmowego, kandydatka do 
głównej nagrody zostaje zamordowana. W sprawę, mimo 
nieprzychylności lokalnej milicji, angażuje się 
podpułkownik Władisław Stasow z Moskwy, który wraz z 
córką spędza wakacje nad Morzem Czarnym.
Wkrótce giną kolejni aktorzy, prywatne śledztwo nie daje 
rezultatu, a życiu córki Stasowa i jego kochanki Tatiany 
grozi niebezpieczeństwo. Gdy moskiewski milicjant odkryje 
listę kolejnych ofiar, stawia wszystko na jedną kartę i 
rozpoczyna wyścig z czasem.
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Roch Siemianowski
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Dziewczynka w 
czerwonym 
płaszczyku

Ligocka, Roma
Gatunek: 
Getto - 

pamiętniki
KM/444 mp3

Impulsem do napisania tej tak dobrze odebranej przez 
czytelników książki, była postać dziewczynki w czerwonym 
płaszczyku z filmu "Lista Schindlera", w której Roma 
Ligocka rozpoznała samą siebie. Z perspektywy dziecka 
opisała wszystkie bolesne doświadczenia, o których tak 
bardzo stała się zapomnieć: dzieciństwo spędzone w 
getcie, strach, upokorzenie, śmierć bliskich. Poznamy 
również jej powojenne losy: zabawy w towarzystwie 
kuzyna - Romana Polańskiego i przyjaciela - Ryszarda 
Horowitza, przelotna fascynacja komunizmem, świat 
cyganerii artystycznej Krakowa, przyjaźń z Piotrem 
Skrzyneckim, liczne romanse, a wreszcie emigracja i 
kariera w show businessie.
Ujawnia też długie zmagania z depresją, będącą 
rezultatem wojennej traumy, uzależnienie od leków, z 
którego wielkim wysiłkiem udało jej się uwolnić.
Źródło : http://www.weltbild.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Maja Ostaszewska

Hobbit czyli tam i z 
powrotem

Tolkien, J. R. R.

Gatunek: 
Powieść 
angielska 
fantasy

KM/445 mp3

Zarówno Hobbit, czyli tam i z powrotem, jak i Władca 
Pierścieni powstały pod wpływem dobrze znanych autorowi 
legend staroangielskich, pełnych czarodziejów, smoków i 
przedmiotów o nadprzyrodzonej mocy. Jednakże sam 
hobbit, istota większa od liliputa, ale mniejsza od 
krasnoluda, jest oryginalnym pomysłem Tolkiena. 
Fantastyczny, przemyślany do najdrobniejszych 
szczegółów świat z powieści także powstał w wyobraźni 
pisarza, a barwna fabuła kryje głębszy sens i wiele analogii 
do współczesności.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Marian Czarkowski
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Jednominutowy 
mened żer i 

przywództwo

Blanchard, Kenneth 
H.

Gatunek: 
poradnik

KM/446 mp3

Jednominutowy Menedżer i przywództwo w jasny i prosty 
sposób uczy menedżerów sztuki Przywództwa 
Sytuacyjnego - prostego systemu, w którym nie uznaje się 
tradycyjnej postawy, polegającej na traktowaniu 
wszystkich podwładnych w ten sam sposób. Dowiesz się z 
niej, dlaczego indywidualne dostosowywanie stylów 
kierowania do poszczególnych pracowników jest tak 
ważne, dlaczego warto wiedzieć, kiedy należy udzielać 
wskazówek, wspierać, a kiedy krytykować, oraz jak wybrać 
styl przywództwa najlepszy dla danej osoby. 
Źródło : http://halaster.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Janusz German

Jeździec miedziany Simons, Paullina

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
amerykańska

KM/447 mp3

Wojna i miłość, bohaterowie i zdrajcy, fascynujące postaci 
i ich losy, które zostaną na długo w pamięci. Wybucha II 
wojna. Siedemnastoletnia Tatiana błyskawicznie staje się 
dorosła. Podczas blokady Leningradu jest podporą dla 
całej rodziny. Wielką miłością do Aleksandra, młodego 
oficera, nie ma kiedy się nacieszyć. Gdy chłopak, 
skrywający politycznie niebezpieczną tajemnicę, nagle 
znika, Tatiana jest w ciąży i udaje się w głąb Rosji, by 
odnaleźć ukochanego. Wspaniała historia uczucia, które 
pozwoliło przetrwać wojenny koszmar. 
Źródło : http://www.swiatksiazki.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Dominika Ostałowska. 

Julia Fortier, Anne

Gatunek: 
Powieść 

amerykańska 
thriller 

historyczny

KM/448 mp3

Skrzyżowanie thrillera historycznego i współczesnego 
romansu - łącząca zagadkę a la Dan Brown z humorem i 
wdziękiem „Zakochanego Szekspira”. Młoda Amerykanka 
Julia dowiaduje się, że jest krewną innej, średniowiecznej 
Julii, pierwowzoru bohaterki Szekspira. W Sienie czeka też 
na nią dziwny spadek, pozostawiony przez zmarłą matkę. 
Podczas pobytu we Włoszech, Julia pozna rodzinną 
tajemnicę i prawdziwe losy swej imienniczki, stanie w 
obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa i zakocha się... 
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Agata Kulesza
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Lektor Schlink, Bernhard

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
niemiecka

KM/449 mp3

Piętnastolatek nawiązuje romans ze starszą od siebie 
kobietą, konduktorką tramwajową - Hanną. Chłopak 
zaczyna bywać w jej domu i częścią ich miłosnego rytuału 
staje się wspólne czytanie książek - on zostaje jej 
lektorem, ona dzięki niemu mniej dotkliwie znosi 
samotność. Niespodziewanie rozstają się na kilka lat, by 
ponownie spotkać się na sali sądowej. W trakcie procesu 
poznajemy mroczną przeszłość Hanny.
Źródło : http://www.muza.com.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Krzysztof Banaszyk

Nakarmi ć wilki Nurowska, Maria
Gatunek: 
Powieść 
polska

KM/450 mp3

Kasia, absolwentka warszawskiej SGGW, przyjeżdża w 
Bieszczady, by zebrać materiał do pracy doktorskiej o 
wilkach. W stacji naukowej przebywają już Olgierd i 
Marcin. Mężczyźni nie wierzą, że ich nowa towarzyszka 
wytrzyma trudy życia w lesie. Kasia jednak okazuje się 
osobą nie tylko odporną na niewygody, ale też wyjątkowo 
odważną. Pierwsza nocna obserwacja wilków staje się 
początkiem wielkiej fascynacji Katarzyny, a kolejne, coraz 
bliższe spotkania z watahą sprawiają, że między 
dziewczyną a wilkami wytwarza się niemal mistyczną więź. 
W jej obliczu wszystkie miejskie rozczarowania tracą 
znaczenie. Kasia angażuje się obronę okrytych złą sławą 
zwierząt, sprowadza do pobliskiej wsi owczarki 
podhalańskie, mające odstraszać drapieżniki i trzymać je z 
dala od ludzkich zagród. W końcu wchodzi w drogę 
miejscowemu kłusownikowi, narażając własne życie. W 
tym samym czasie między nią a Olgierdem rodzi się 
uczucie. 
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.08.28

Opowie ści 
niesamowite

Poe, Edgar Allan

Gatunek: 
Opowiadanie 
amerykańskie

KM/451 mp3

Wybór 15 opowiadań Edgara Allana Poe (1809 - 1849) w 
tłumaczeniu Bolesława Leśmiana. Opowiadania 
przesycone są tajemnicą i grozą. Bohaterowie ulegają 
obłąkaniu, dręczą ich przerażające myśli, dziwne sny i 
wizje. Twórczość Edgara Allana Poe należy do klasyki 
literatury światowej i cieszy się niesłabnącą popularnością.
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Antoni Rot
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Pan Samochodzik i 
Wyspa Złoczy ńców

Nienacki, Zbigniew

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa
KM/452 mp3

Po raz pierwszy Pan Samochodzik wyrusza na spotkanie 
przygody nabytym w spadku tajemniczym "Samem", 
odkrywając jednocześnie możliwości tego pokracznego 
wehikułu. Celem jego podróży jest "Wyspa złoczyńców", 
na której w ostatnich dniach wojny dziedzic Dunin ukrył 
cenne skarby. Okazuje się, że kryjówki zazdrośnie strzegą 
tajemniczy strażnicy. Na wyspie pojawiają się 
niebezpieczni członkowie bandy Barabasza. Sytuacja 
zaczyna przybierać dramatyczny bieg. 
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Wojciech Malajkat

Przychodzi Platon 
do doktora

Cathcart, Thomas

Gatunek: 
Humoreski 
filozoficzne

KM/453 mp3

Filozofia wcale nie musi być nudna! Ani trudna! Autorzy tej 
przezabawnej książki, absolwenci renomowanego 
Harvardu, pokazują nam, jak w niebanalny sposób można 
wyjaśniać najbardziej nawet zawiłe koncepcje filozoficzne - 
wystarczy poczucie humoru oraz dobry dowcip, czyli 
filożart. Dzięki temu możemy się uczyć i pysznie bawić.
Źródło : http://www.weltbild.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Jerzy Stuhr

Techniki 
jednominutowego 

mened żera w 
praktyce

Blanchard, Kenneth 
H.

Gatunek : 
poradnik

KM/454 mp3

Techniki Jednominutowego Menedżera w praktyce to 
kolejny etap prostego i wyjątkowo skutecznego programu 
mającego niebagatelny wpływ na kształt nowoczesnego 
biznesu. Skorzystaj z tej unikalnej wiedzy już dzisiaj! 
Poznaj praktyczne tajniki jednominutowego zarządzania 
organizacją.
Źródło : http://www.mtbiznes.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Janusz German

Tomek w krainie 
kangurów

Szklarski, Alfred

Gatunek: 
Powieść 

przygodowa
KM/455 mp3

Tytułowy bohater podróżniczej serii Alfreda Szklarskiego, 
Tomek Wilmowski, uczeń warszawskiego gimnazjum i syn 
rewolucjonisty, zostaje wysłany do swojego 
przebywającego na emigracji ojca. Tak zaczynają się jego 
liczne podróże, a tym samym również fascynujące, 
nierzadko niebezpieczne przygody, które chłopiec 
przeżywa wraz z ojcem i przyjaciółmi: zabawnym i 
odważnym Bosmanem oraz sprytnym, inteligentnym 
Smugą.
Źródło : http://www.audiobook.pl/ - 2012.08.28
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Ulica tysi ąca 
kwiatów

Tsukiyama, Gail

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
amerykańska

KM/456 mp3

Powieść obyczajowa: saga rodzinna z życia w Japonii, 
obejmująca ponad trzydzieści lat. Subtelna opowieść o 
dwóch braciach - przyszłym sportowcu i twórcy masek 
teatralnych – wychowujących się w przedwojennym Tokio. 
W innej dzielnicy mieszkają dwie siostry, Haru i Aki. 
Tragedia Pearl Harbour i zniszczenie kraju przez straszne 
bomby krzyżują i zmieniają ich losy, doprowadzone do lat 
1960. Pełna szczegółów z japońskiej tradycji i 
codzienności, rzecz o wojnie, pokoju, pracy i miłości. 
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Mariola Orłowska

Wystąpienia 
publiczne

Decker, Bert.
Gatunek: 
poradnik

KM/457 mp3

Czy jesteś wiarygodny?
Czy odczuwasz dyskomfort – a nawet strach – kiedy masz 
wystąpić przed grupą ludzi? Czy masz problemy ze 
sprawnym przekazywaniem komunikatów? Czy ludzie 
słuchają, kiedy do nich mówisz, czy raczej nie są w stanie 
skupić się na twoich słowach?
Efektywna komunikacja odgrywa bardzo ważną rolę w 
biznesie i w życiu codziennym. Najlepsi komunikatorzy 
docierają nie tylko do naszych umysłów, ale także do 
naszych serc. Zdobywają nasze zaufanie. Realizując 
program Berta Deckera, opisany w niniejszej książce, 
możesz się nauczyć wywierać wrażenie na słuchaczach i 
wpływać na nich.
Źródło : http://www.mtbiznes.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Tomasz Kućma

Dziękuję, Jeeves
Wodehouse, Pelham 

Grenville

Gatunek: 
Powieść 
angielska

KM/458 mp3

To arcydzieło angielskiego humoru!

Młody lord Bertram Wooster i jego kamerdyner Jeeves są 
bohaterami kilkudziesięciu opowiadań Sir Pelhama 
Grenville’a Wodehouse a. Komizm tych opowiadań wynika 
przede wszystkim z zestawienia niezwykle słabo 
wykształconego i w sumie niezbyt błyskotliwego lorda z 
uosobieniem spokoju, dystynkcji, wiedzy i inteligencji, 
jakim jest kamerdyner Jeeves.                                                                   
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.28                                                                      
Czyta : Jacek Rozenek
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Lato le śnych ludzi
Rodziewiczówna, 

Maria

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa
KM/459 mp3

Jedna z najbardziej znanych i lubianych, szczególnie przez 
młodzież, powieści Rodziewiczówny. Bohaterowie "Lata..": 
Rosomak, Żuraw i Pantera, to typowi "ludzie natury", 
gardzący lękiem i kłamstwem, otwarci i bezpośredni. 
Miłosnicy i badacze przyrody, wierzący w jej edukacyjny 
wpływ na ludzi. Dzięki tej powieści autorka zyskała miano 
"polskiego Kiplinga". Książka ta spełnia jeszcze jedną 
istotną rolę: opiewa piękno i bogactwo polskiej ziemi: 
lasów, pól, zwierząt, ptaków i wszystkiego, co żyje na 
lądzie i w wodzie. 
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Zofia Gładyszewska

Między ustami a 
brzegiem pucharu

Rodziewiczówna, 
Maria

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa, 
romans

KM/460 mp3

Powieść popularnej od ponad stu lat powieściopisarki Marii 
Rodziewiczówny, zainspirowana nasiloną w latach 
osiemdziesiątych XIX wieku germanizacją Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego. Hrabia Croy-Dulmen, zagorzały 
patriota niemiecki, niechce nawet pamiętać, że jego matką 
była Polka. Przypadkowo poznana Jadwiga, polska 
szlachcianka, doprowadza do zasadniczych zmian w życiu 
i poglądach hrabiego, który stopniowo przeistacza się z 
Wentzla w Wacława...
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Halina Łabonarska
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Powroty nad 
rozlewiskiem 

Kalicińska, 
Małgorzata

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa
KM/461 mp3

Ponownie gościmy w przepełnionym ciepłem i magią domu 
nad rozlewiskiem. W domu, który pokochało dziesiątki 
tysięcy czytelników. Tym razem opowieść snuje matka 
głównej bohaterki Domu nad rozlewiskiem - Basia. 
Ukazana historia sięga początków XX wieku, przedstawia 
losy polskiej rodziny szlacheckiej na Mazurach. Splątane 
korzenie bohaterów książki - polsko-niemieckie i katolicko-
ewangelickie - stanowią tło dla pełnych dramatyzmu 
historii miłosnych oraz codziennych zdarzeń. Basia 
opowiada o swoim dzieciństwie, okresie studiów, o 
marzeniach, dramatycznych rozstaniach, poszukiwaniu 
miłości, dla której warto żyć. W domu zatopionym pośród 
mazurskich pejzaży dokonują się przedziwne powroty - do 
siebie, do tradycji, do bliskich. 
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Zofia Kucówna

Gorzka czekolada
Lokko, Lesley Naa 

Norle

Gatunek: 
Powieść 
angielska

KM/462 mp3

Wzruszająca i trzymająca w napięciu powieść obyczajowa 
z życia trzech kobiet, rozgrywająca się przez wiele lat w 
różnych częściach świata. Melanie, rozpieszczona 
osiemnastoletnia Angielka, wdaje się we flirt z ojczymem i 
zostaje wysłana przez matkę do Los Angeles. Laure, 
piękna Haitanka, przypadkowo zachodzi w ciążę i ucieka 
od srogiej babki do Chicago. Jej służąca, Ameline, także 
nagle musi zmienić swój los. Wszystkie zaczynają żyć na 
własny rachunek...
Źródło : http://www.swiatksiazki.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Maria Seweryn

I że Cię nie 
opuszcz ę czyli 

Love story
Gilbert, Elizabeth

Gatunek: 
Gilbert E. - 

małżeństwo-
pamietniki

KM/463

Pod koniec Jedz, módl się, kochaj Elizabeth zakochała się 
w Felipe. Wzajemne zauroczenie przerodziło się w 
płomienny romans. Zamieszkali razem w Ameryce, 
przyrzekli sobie dozgonną wierność i to, że nigdy nie 
wezmą ślubu. I żyliby sobie spokojnie, gdyby któregoś dnia 
nie zainterweniowała opatrzność, próbując ich zmusić do 
zawarcia małżeństwa. Elizabeth Gilbert pisze pean na 
cześć miłości, z całą jej złożonością i wszystkimi 
konsekwencjami; miłości takiej, jaka ona jest naprawdę.
Źródło : http://www.rebis.com.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Anna Dereszowska
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Martin Eden London, Jack

Gatunek: 
Powieść 

psychologiczn
a

KM/464 mp3

Martin Eden" to powieść amerykańskiego pisarza Jacka 
Londona, oparta na jego własnych przeżyciach. Jest to 
historia znajomości tytułowego Martina Edena oraz 
poznanej przez niego przypadkowo dziewczyny „z 
wyższych sfer” - Ruth Morse. On jest doświadczony 
życiowo i zawodowo, utalentowany, lecz biedny, ona 
ambitna i bogata. Chcąc dorównać dziewczynie i stać się 
jej godnym Martin postanawia kształcić się samodzielnie i 
zostać pisarzem. Losy tej dwójki tworzą niezwykle ciekawą
i poruszającą opowieść o miłości, poszukiwaniu swojego 
miejsca w życiu, wielkim sukcesie i gorzkim 
rozczarowaniu.

Źródło : http://www.e-kiosk.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Mieczysław Morański

Nic si ę nie stało! Łapicki, Andrzej

Gatunek: 
Łapicki A. – 
pamiętniki

KM/465 mp3

Andrzej Łapicki (ur.1924) to jeden z naszych 
najpopularniejszych artystów ostatniego 
sześćdziesięciolecia. Pisane od lat felietony i najnowsze 
rozmowy z żoną Kamilą układają się w barwną a, pełną 
anegdot opowieść z życia osobistego, pracy w teatrze, 
filmie i telewizji. Łapicki wspomina dzieciństwo, wojenną 
młodość, czasy PRL, opowiada o modzie i sporcie, 
polityce i kobietach, o dawnej Warszawie i... paparazzich, 
którzy od zeszłorocznego ślubu z Kamilą nie dają obojgu 
spokoju. Wspaniała lekcja radości życia.
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Andrzej Łapicki

Tatiana i 
Aleksander

Simons, Paullina

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
amerykańska

KM/466 mp3

Dalszy ciąg losów bohaterów powieści „Jeździec 
miedziany”. Wcześniejsze losy Aleksandra i jego rodziców, 
amerykańskich komunistów. Rodzina Barringtonów, 
zaślepiona ideami socjalizmu, przenosi się w latach 30. XX 
wieku z Bostonu do wyidealizowanego ZSRR, nie wiedząc, 
co czeka ją pod rządami Stalina. Rodzice małego 
Aleksandra giną w więzieniu, pozostawiając go na łasce 
losu, a on sam, gdy dorasta, trafia do Armii Czerwonej, 
gdzie musi ukrywać swoje pochodzenie.
Źródło : http://www.kangoo.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Dominika  Ostałowska
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Za blisko domu Barclay, Linwood.

Gatunek: 
Powieść 

kryminalna 
kanadyjska

KM/467 mp3

Piętnastoletni Derek jest mimowolnym świadkiem 
brutalnego morderstwa, popełnionego w domu sąsiadów. 
Słyszy - nie widząc - jak ktoś zabija całą rodzinę 
Langleyów: jego przyjaciela Adama z rodzicami. Chłopak 
zostaje aresztowany za potrójną zbrodnię, a jego ojciec i 
matka ze zdumieniem odkrywają, co mogło stać się 
naprawdę i jaką rolę odegrał w tragedii ich syn. Lecz jak to 
udowodnić? Niezwykła historia, splatająca zemstę i 
przypadek, pogrąża w przerażeniu całe miasteczko, a nas 
trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej strony. 
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Sławomir Pacek

Good night, D żerzi Głowacki, Janusz
Gatunek: 
Powieść 

biograficzna
KM/468 mp3

Powieść osnuta wokół losów sławnego pisarza Jerzego 
Kosińskiego – polskiego Żyda, który zrobił w USA wielką 
karierę. Kim naprawdę był ów kontrowersyjny człowiek, 
zmieniający wciąż swą biografię, naznaczony Holokaustem 
bywalec klubów dla sadomasochistów, podejrzewany o to, 
że nie napisał sam głośnego „Malowanego ptaka”? 
Ciekawa konstrukcja: narrator (sam Głowacki) próbuje 
stworzyć scenariusz do filmu o Kosińskim, przemierzając 
emigrancki Nowy Jork. Niepokojące, błyskotliwe, w części 
autobiograficzne. 
Źródło : http://lubimyczytac.pl/  - 2012.08.28
Czyta : Krzysztof Globisz

Podanie o miło ść Grochola, Katarzyna

Gatunek: 
Opowiadanie 
psychologiczn
o-obyczajowe

KM/469 mp3

"Podanie o miłość" to również love story, ale dla bardziej 
wymagającego czytelnika. Zbiór nostalgicznych 
opowiadań, wzrusza, kusi a przede wszystkim daje 
nadzieje. W końcu kto wie co wyskoczy z twoich 
truskawek? Idealna lektura do przesłuchania w deszczowe 
wieczory. 
Źródło : http://www.ksiazkiaudio.pl/ - 2012.08.28
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Jacqueline 
Kennedy Onassis 

Grössing, Sigrid-
Maria

Gatunek : 
Biografie

KM/470 CD

Kiedy Jacqueline Bouvier po raz pierwszy zobaczyła Johna 
Kennedy’ego, nie padł żaden grom z jasnego nieba. 
Podczas pierwszego spotkania z młodym politykiem 
Jackie nie przypuszczała nawet, że wkrótce zostanie 
Pierwsza Damą.
Chociaż John F. Kennedy jako prezydent Stanów 
Zjednoczonych nie mógł pochwalić się żadnym sukcesem, 
to Jackie po jego tragicznej śmierci uczyniła z niego idola. 
Cały świat współczuł młodej, pięknej, ubranej na czarno 
Jackie. Ale niezbyt długo pozostała wdową. Magiczna siła 
pieniędzy przyciągała ją i dlatego wyszła za mąż za 
największego bogacza świata, dwukrotnie starszego od 
niej Aristotelesa Onassisa.
Pikantna historia życia jednej z najsłynniejszych kobiet XX 
wieku.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Teresa Drozda

Koniec świata w 
Breslau

Krajewski, Marek
Gatunek : 
Kryminał 

polski
KM/471 mp3

Koniec świata w Breslau Marka Krajewskiego, to nie tylko 
doskonale skonstruowany, trzymający w napięciu, 
mroczny kryminał. Tropiąc wyjątkowo okrutnego seryjnego 
mordercę, o niepojętych wydawałoby się motywach, 
zanurzamy się razem z Mockiem, sfrustrowanym 
alkoholikiem, ale i błyskotliwym śledczym, w odtworzony z 
pietyzmem labirynt często nieistniejących już 
przedwojennych ulic Wrocławia. Breslau lat 20. to 
luksusowe sklepy, arystokratyczne pałace, sale 
koncertowe i kasyna, a także podejrzane knajpy, 
niebezpieczne zaułki, brudne kamienice, w których czai się 
nędza i występek.
Źródło : http://szelest-stron.pl/ - 2012.08.28

Hiroszima 6 
sierpnia 1945 r. 

Ox, Mark

Gatunek: 
Wojna 1939-
1945 Stany 

Zjednoczone, 
Japonia

KM/472 CD

Przez 60 lat lewicowa propaganda poświęcała wiele uwagi 
wyłącznie cierpieniom ofiar i oskarżała o to amerykańskie 
władze. Ta opowieść jest inna – jest to szczegółowa 
kronika operacji od strony jej wykonawców. Wskazuje też 
nieoczekiwanego, ale rzeczywistego winowajcę użycia 
bomby atomowej.
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Jan Wilkans
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Nie tylko Titanic Ox, Mark

Gatunek : 
Katastrofy 
morskie, 
historia

KM/473 CD

Nie tylko Titanic, to opowieść o katastrofach na morzach i 
rzekach. Autor wskazuje, że mogą mieć one różne 
przyczyny. Czasami są to żywioły, ale w wielu wypadkach 
winny jest człowiek. Ciekawostką jest to, że wiele z 
katastrof pochłonęło więcej ofiar niż słynny Titanic. 
Największa katastrofa zdarzyła się na rzece, gdzie jak się 
wydawało, do brzegu było tak blisko.
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Marcin Styczeń

Miasto utrapienia Pilch, Jerzy

Gatunek: 
Powieść 

obyczajowa 
polska

KM/474 mp3

Metafizyczny dystans. Niepowtarzalny styl. Pilch w 
najlepszej literackiej formie. Jego powieść pełna jest 
przewrotnego humoru i celnych obserwacji. Przyjemność 
lektury, jak zwykle u tego autora, zaczyna się już od 
pierwszych słów: Urodziłem się w roku 1976 - dwa lata po 
największym w dziejach tryumfie polskiego futbolu i dwa 
lata przed wyborem polskiego Papieża. Przez całe 
dzieciństwo, a może i później, byłem absolutnie pewien, że 
Polska jest odwieczną piłkarską potęgą oraz że Papież 
zawsze jest Polakiem                                  Źródło : 
http://lubimyczytac.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Krzysztof Kolberger

Wysoka eksmisjo Wiech
Gatunek: 

Satyra polska
KM/475 CD

Bohaterowie zbioru „Wysoka Eksmisjo” to osoby wyraziste 
i barwne, a zabawna warszawska gwara, którą mówią jest 
dodatkową atrakcją książki.
Źródło : http://www.e-kiosk.pl/ - 2012.08.28
Czyta : Zbigniew Buczkowski
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Wszyscy si ę 
komunikuj ą, 

niewielu potrafi si ę 
porozumie ć

Maxwell, John C.
Gatunek : 
poradnik

KM/476 mp3

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego inni ludzie 
szybko robią karierę, podczas gdy twoja utknęła w 
martwym punkcie? Dlaczego nikt nie zachwyca się twoimi 
wspaniałymi pomysłami? Czy nie wygląda na to, że nikt nie 
słucha tego, co masz do powiedzenia? Być może nie, 
gdyż, mimo że się komunikujesz, nie potrafisz się 
porozumieć. John C. Maxwell, światowej sławy ekspert 
zarządzania twierdzi, że jeśli chcesz odnieść sukces, 
musisz nauczyć się porozumiewać z ludźmi. Chociaż może 
się wydawać, że niektórzy rodzą się z tą umiejętnością, 
prawda jest taka, że każdy może nauczyć się, jak 
przekształcić kontakt w porozumienie. W książce Wszyscy 
się komunikują, niewielu potrafi się porozumieć Maxwell 
przedstawia pięć zasad i pięć porad praktycznych które 
pozwolą ci na efektywne porozumiewanie się z 
indywidualnymi osobami, z grupą i z publicznością.                                                                                         
Źródło : http://razemwbiznesie.com.pl/ - 2012.07.13                        
Czyta : Maciej Orłowski

Moc pozytywnego 
myślenia

Peale, Norman 
Vincent

Gatunek : 
poradnik

KM/477 mp3

Norman V. Peale przez całe swoje długie, pracowite lata, 
wypełnione działalnością duszpasterską i literacką 
udowodnił, że wiara w siebie może czynić cuda. Pisząc tę 
książkę miał jasno wytyczony cel – pragnął pomóc ludziom 
odnaleźć sens życia. Sprawić, by dane im było spędzić je 
godnie i szczęśliwie. Peale radzi, jak przestać się 
zamartwiać, co robić, by ludzie nas po prostu lubili i 
szanowali, jak uwierzyć w sens swego działania i 
dopuszczać do siebie wyłącznie dobre myśli.
Bez względu na tempo życia trzeba mieć nad nim kontrolę 
i odnajdywać jego dobre strony.                                                       
Źródło : http://www.studioemka.com.pl/ - 2012.07.13                  
Czyta : Paweł Kleszcz
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Droga do 
finansowej 
wolno ści

Schäfer, Bodo
Gatunek : 
poradnik

KM/478 mp3

Czy problemy finansowe spędzają ci sen z powiek? A 
może dzięki pieniądzom jesteś w stanie urzeczywistnić 
wszystkie swoje pragnienia? Ta książka pokazuje drogę 
do dobrobytu, finansowego zabezpieczenia i finansowej 
wolności - drogę dostępną dla każdego. Bodo Schäfer 
odkrywa przed nami wypróbowane sekrety budowania 
bogactwa i przedstawia zdumiewająco proste i 
jednocześnie bardzo skuteczne techniki przynoszącego 
zyski obchodzenia się z pieniędzmi.                                                     
Źródło : http://www.mtbiznes.pl/ - 2012.07.13                                    
Czyta : Wojciech Poradowski

Dziewczynki ze 
świata maskotek

Snellman, Anja
Gatunek : 
powieść 

obyczajowa
KM/479 mp3

Poruszająca powieść wybitnej skandynawskiej autorki. 
Dlaczego czternastoletnia Jasmin zaczęła oddawać się 
starszym panom? Co się zdarzyło, że pewnego dnia 
zniknęła z miasta w towarzystwie jednego z nich? Jak 
działa podziemny seks-biznes z udziałem nieletnich? 
Autorka oświetla sprawę Jasmin ze wszystkich stron. Na 
powieść składają się: dziennik Jasmin, obecne 
dwudziestosześcioletniej, wspomnienia jej matki, lekarki, 
opowieść o pedofilu - znanym intelektualiście, który porwał 
Jasmin oraz historia ludzi, organizujących cały proceder.                                                                                  
Źródło : http://www.libroteka.pl/ - 2012.07.13
Czyta : Maria Seweryn
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Łóżko
Wiśniewski, Janusz 

Leon

Gatunek : 
powieść 

obyczajowa
KM/480 mp3

Czy wycieczka na Seszele pomoże Ance wyjść z depresji 
po odejściu ukochanego?
Co połączyło pewną psycholożkę, jej narzeczonego i 
najbliższą przyjaciółkę?
Jak pogodzić się ze stratą najbliższej osoby, gdy zbliża się 
samotna Wigilia?

Poruszające historie, prawda o ludziach i 
nieprzewidywalnym życiu przekazana głosem autora, 
Małgorzaty Kożuchowskiej, Magdaleny Różczki, Pawła 
Deląga, Soni Bohosiewicz, Anny Cieślak oraz Karoliny 
Nolbrzak w siedmiu opowiadaniach – Łóżko, Ranking 
emocji, Narodziny, Test, O kłamstwie, Niewierność, Sen.                
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.13                                         
Czyta : Sonia Bohosiewicz, Anna Cieślak, Paweł Deląg, 
Małgorzata Kożuchowska, Karolina Nolbrzak, Magdalena 
Różczka 

Karol Szalony Dumas, Aleksander

Gatunek : 
powieść 

historyczna, 
powieść 

francuska 

KM/481 mp3

Powieść z gatunku płaszcza i szpady, pełna namiętnych 
uczuć i romansów, intryg politycznych i skandali. Wszystko 
to umieszczone w scenerii Francji przełomu XIV i XV 
wieku, za czasów panowania Karola VI Szalonego i jego 
żony, Izabeli Bawarskiej.                                                                                            
Źródło : http://bookarest.osdw.pl/ - 2012.07.13                             
Czyta : Joanna Lissner
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Amandine De Blassi, Marlena

Gatunek : 
Powieść 

amerykańska 
obyczajowa

KM/482 mp3

Marlena de Blasi, autorka bestsellerowych książek 
Tamtego lata na Sycylii i Tysiąc dni w Wenecji tym razem 
opowiada losy sieroty Amandine, która pragnie odnaleźć 
swoje korzenie. Historia zaczyna się w Krakowie w 1931 
roku, kiedy na świat przychodzi nieślubne dziecko 
nastoletniej córki harbiny Czartoryskiej i polskiego 
szlachcica. Hrabina kłamiąc, że dziecko zmarło, wywozi je 
do klasztoru Montpellier i tam pozostawia pod opieką 
guwernantki Solange. Dziewczynka dorasta w surowej 
atmosferze, zmagając się z niechęcią otoczenia. Gdzieś w 
głębi serca czuje, że nie pasuje do tego świata i tęskni do 
biologicznej matki. Gdy wybucha wojna troskliwa Solange 
postanawia wywieźć Amandine do swojej rodzinnej 
posiadłości na północy Francji. Ta podróż przez 
okupowany kraj staje się odyseję w poszukiwaniu prawdy, 
szczęścia i miłości… Czy Amandine znajdzie odpowiedź 
na pytania: Kim jest? Skąd pochodzi?                  Źródło : 
http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.13
Czyta : Marta Klubowicz

Cienka czerwona 
linia

James, Jones

Gatunek : 
Powieść 
wojenna 

amerykańska

KM/483 mp3

„Cienka czerwona linia” (ang. The Thin Red Line) to 
kultowa powieść amerykańskiego pisarza Jamesa Jonesa, 
jedna z najsłynniejszych książek wojennych XX wieku. 
Stanowi ona drugą część trylogii, w której skład wchodzą 
również powieści:  „Stąd do wieczności” oraz „Gwizd”.

Mimo, że opisane bitwy, postacie i nazwy terenów są 
fikcyjne, książka oparta jest na bazie rzeczywistych 
wydarzeń, których uczestnikiem był sam Jones, służąc w 
armii Stanów Zjednoczonych.
Zniekształcony opis kampanii na Guadalcanal sprawia, że 
nie odbieramy wojny jako walki w skali państw czy 
narodów, lecz koncentrujemy się na przyglądaniu 
postawom i stanom emocjonalnym indywidualnych 
bohaterów, postawionych w sytuacji ekstremalnej.         
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.07.13
Czyta : Adrian Perdjon

Strona 141 z 342



Cmentarz w Pradze Eco, Umberto

Gatunek : 
Powieść 

historyczna 
włoska

KM/484 mp3

Simonini – główny bohater powieści, to osobnik stojący w 
cieniu mechanizmów historii, a zarazem te mechanizmy 
poruszający. To wcielenie spiskowych teorii rządzących 
światem.Umbero Eco lubi znaki o podwójne znaczeniu i 
fikcję którą miesza z rzeczywistością.
Akcja powieści rozgrywa się w XIX wieku a jej bohaterem 
jest Simone Simonini, cyniczny fałszerz który świadczy 
usługi wywiadom wielu krajów. Obsesyjny antysemita który 
nienawidzi również jezuitów, masonów i.. kobiet.                                                               
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.13
Czyta : Jarosław Gajewski

Cukiernia pod 
Amorem t. 1 : 
Zajezierscy

Gutowska - 
Adamczyk, 
Małgorzata

Gatunek 
:Powieść 

polska , saga
KM/485 mp3

Podczas wykopalisk na rynku w Gutowie archeolodzy 
dokonują niezwykłego odkrycia. Wzbudza ono 
zainteresowanie córki właściciela cukierni Pod Amorem. 
Czy Iga rozwikła dawną rodzinną tajemnicę? Czy 
przepowiednia sprzed wieków naprawdę się spełniła?
W poszukiwaniu odpowiedzi prześledzimy fascynującą 
historię rozkwitu i upadku jednego z najświetniejszych 
mazowieckich rodów.                                                                                                          
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.13
Czyta : Anna Dereszowska

Cukiernia pod 
Amorem t. 2: 
Cieślakowie

Gutowska - 
Adamczyk, 
Małgorzata

Gatunek 
:Powieść 

polska , saga
KM/486 mp3

W drugim tomie bestsellerowej sagi Cukiernia Pod 
Amorem autorka przedstawia dalsze losy rodu 
Zajezierskich. Wraz z jedną z bohaterek wyrusza za 
ocean, znakomicie odmalowując życie polskich 
emigrantów na przełomie XIX i XX wieku. Na scenę 
wkracza również barwna rodzina Cieślaków. Poznamy 
półświatek złodziejaszków z warszawskiego Powiśla, a 
także artystyczne środowisko przedwojennych teatrów i 
kabaretów.                                                                                                 
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.13
Czyta : Anna Dereszowska
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Cukiernia pod 
Amorem t. 3 : 
Cieślakowie

Gutowska - 
Adamczyk, 
Małgorzata

Gatunek 
:Powieść 

polska , saga
KM/487 mp3

Wojenna zawierucha. Dramatyczna podróż po okupowanej 
Europie. Trudy życia codziennego w ponurej 
rzeczywistości PRL-u. Miłość i pasja. Szczęście i 
cierpienie. Wielkie namiętności i rodzinne intrygi.
To wszystko jest udziałem bohaterów trzeciego tomu 
„Cukierni Pod Amorem”. Prześledźmy ostatni etap ich 
fascynującej historii.
Czy Idze uda się rozwikłać zagadkę tajemniczego 
pierścienia? Czy dziewczyna zrealizuje  ambitne plany, a 
jej ojciec zazna szczęścia? Czy Celina spotka się z 
miłością swego życia?                                                                         
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.13
Czyta : Anna Dereszowska

Czerwone gardło NesbØ, Jo

Gatunek : 
Powieść 

norweska, 
kryminał

KM/488 mp3

Harry Hole, samotnik i alkoholik, a jednocześnie genialny 
śledczy, przypadkowo wpada na ślad przemyconego do 
Norwegii snajperskiego karabinu marki Märklin. Trop 
prowadzi komisarza w kręgi neofaszystów. Czy to 
przypadek, że starego hitlerowca znaleziono z 
poderżniętym gardłem w pobliżu miejsca, gdzie zbierają 
się neonaziści? Hole podejrzewa, że sprawa może mieć 
początek w czasach drugiej wojny światowej. Jednak 
morderca jest ciągle o krok przed nim. Zdaje się mówić: 
"Jestem sędzią, ławą przysięgłych i katem… Nie 
powstrzymasz mnie".                                                                           
Źródło : http://bestsellery.net/ - 2012.07.13
Czyta : Tadeusz Falana

Dziewczyna, która 
igrała z ogniem

Larsson, Stieg

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka, 
kryminał

KM/489 mp3

W kolejnej, po "Mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet", 
części trylogii Millennium główną bohaterką jest Lisbeth 
Salander. Seria dramatycznych wypadków wywołuje u 
Lisbeth wspomnienia mrocznej przeszłości, z którą raz na 
zawsze postanawia się rozprawić.                                                                                                  
Źródło : http://www.stieglarsson.pl/ - 2012.07.13
Czyta : Krzysztof Gosztyłą
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Dziewczynka w 
zielonym sweterku

Chiger, Krystyna
Gatunek : 
Pamiętniki 

KM/490 mp3

Prawdziwa historia Krystyny Chiger – w czasie wojny 
żydowskiej dziewczynki, której życie ocalił Leopold Socha 
– polski kanalarz ze Lwowa. Przez 14 miesięcy pomagał i 
dawał schronienie ukrywającej się w kanałach grupie 
uciekinierów z getta. To, co wydawało się okazją do 
zarobku, stało się jednak heroiczną walką o życie 
ludzkie…

Tytułowa dziewczynka to ośmioletnia Krysia, która 
opowiada o pobycie w lwowskim getcie i codzienności 
ukrycia w cuchnących kanałach. Jej historia jest pełna 
kontrastów – między przedwojennym, opływającym w 
luksusy życiem rodziny Chigerów, a miesiącami 
spędzonymi w ciemności, brudzie i wilgoci. Ta książka jest 
zadziwiającym i budzącym nadzieję dowodem na siłę 
ludzkiego charakteru.                                                                       
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.13

Dżuma Camus, Albert
Gatunek : 
Powieść 
francuska

KM/491 mp3

Jedna z najbardziej cenionych powieści XX wieku to nie 
tylko szkic miasta w czasie wielkiego zagrożenia, to 
przede wszystkim studium postaci stojących w obliczu Zła. 
Dżuma, która niezauważalnie wkrada się w bramy  Oranu 
zmienia dotychczasowy porządek rzeczy. Strach, 
cierpienie, odizolowanie, nieustanna walka z chorobą 
ukazuje bohaterstwo i determinację niektórych, ale i 
nikczemność,  przebiegłość innych.  Paraboliczna kronika 
odarta ze zbędnego patosu, będąca manifestem 
humanizmu to ponadczasowa historia ludzkiej solidarności 
i moralności.                                                                  
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.13
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Gaumard żos!
Dziewit-Meller, Anna; 

Meller Marcin

Gatunek : 
Reportaże 
społeczne - 
Gruzja

KM/492 mp3

To jest Gruzja! Pełna smaków, zapachów, wyjątkowej 
muzyki, iście bajkowych krajobrazów, niezwykłych i 
życzliwych ludzi, niezliczonych anegdot towarzyskich. W tą 
niezwykłą podróż zabierają nas autorzy Anna Dziewit-
Meller i Marcin Meller. Opowiadają jak podróżowali od gór 
po morskie wybrzeża, biesiadowali podczas tradycyjnych 
uczt, rozmawiali o radościach i kłopotach... Opowiadają o 
tym skąd w Gruzinach głęboko zakorzeniona duma? Jak 
radzą sobie kobiety w świecie macho? Na czym polega 
tamtejszy nienachalny stosunek do punktualności? 
Gaumardżos jest o „radości życia i sztuce świętowania”, 
ale mnóstwo w niej gruzińskiej współczesności i historii, 
naznaczonej m.in. okrutną wojną na Kaukazie.                               
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.13
Czytają autorzy. 

Gorzka czekolada Lokko, Lesley
Gatunek : 
Powieść 
obyczajowa

KM/493 mp3

Wzruszająca i trzymająca w napięciu powieść obyczajowa 
z życia trzech kobiet, rozgrywająca się przez wiele lat w 
różnych częściach świata. Melanie, rozpieszczona 
osiemnastoletnia Angielka, wdaje się we flirt z ojczymem i 
zostaje wysłana przez matkę do Los Angeles. Laure, 
piękna Haitanka, przypadkowo zachodzi w ciążę i ucieka 
od srogiej babki do Chicago. Jej służąca, Ameline, także 
nagle musi zmienić swój los. Wszystkie zaczynają żyć na 
własny rachunek... Zaskakująca fabuła, kobiece wybory i 
dylematy.                                                                                            
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.13
Czyta : Maria Seweryn

Imię róży Eco, Umberto
Gatunek : 
Powieść 
włoska

KM/494 mp3

Włochy, XIV wiek. W znamienitym opactwie 
benedyktyńskim ginie w tajemniczych okolicznościach 
młody mnich… Słynna powieść Umberta Eco.                                                                                          
Źródło : http://www.ebook-i.eu/ - 2012.07.13
Czyta : Krzysztof Globisz
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Jak zosta ć królem
Logue, Mark & 
Conradi Peter

Gatunek : 
Jerzy VI król 
Wielkiej 
Brytanii - 
biografia

KM/495 mp3

Prawdziwa opowieść z życia brytyjskiej rodziny 
królewskiej. Jest rok 1936. Edward VIII abdykuje, by 
związać się z ukochaną Amerykanką, panią Simpson. 
Królem – Jerzym VI – zostaje niespodziewanie jego brat. 
Nowy monarcha ma jednak wielki problem: jąka się. Do 
wystąpień publicznych przygotowuje go australijski 
terapeuta mowy Lionel Logue. Zawiązują niezwykłą 
przyjaźń... Książka, oparta na pamiętnikach Logue’a, 
odsłania kulisy życia osobistego i rodzinnego Jerzego VI, 
ojca obecnej królowej Elżbiety II.                                                                                       
Źródło : http://www.swiatksiazki.pl/ - 2012.07.13
Czyta : Krzysztof Wakuliński

Ksi ężniczka z lodu Läckberg, Camilla

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka, 
kryminał

KM/496 mp3

Pierwsza część sagi kryminalne Camilli Lackberg.
W niewielkiej miejscowości na zachodnim wybrzeżu 
Szwecji, wśród małej, zamkniętej społeczności, gdzie 
wszyscy się znają i wszystko o sobie wiedzą – w jednym z 
domów odkryto zwłoki młodej kobiety. Początkowo 
wszystko wskazuje na samobójstwo, okazuje się jednak, 
że Alex została zamordowana. Prywatne śledztwo 
rozpoczyna Erika Falck – pisarka i przyjaciółka Alex z 
dzieciństwa, do której dołącza miejscowy policjant Patrik 
Hedström.                                                                                     
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Marcin Perchuć

Miłość nad 
rozlewiskiem

Kalicińska, 
Małgorzata

Gatunek : 
Powieść 
polska, 
obyczajowa

KM/497 mp3

Miłość Nad Rozlewiskiem uświadamia nam, iż życie ciągle 
zaskakuje i dostarcza wielu powodów do tego, by nie bać 
się śmiałych decyzji, bądź do tego, by trwać przy tych raz 
podjętych. Najważniejsze to czuć, myśleć, być kowalem 
swojego losu…                                                                           
Źródło : http://www.zysk.com.pl/ - 2012.07.16
Czytają : Marta Klubowicz i Barbara Szamborska
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Niedor ęczony list Blake, Sarah

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska 
obyczajowa

KM/498 mp3

Wzruszająca powieść o kobietach, dla których miłość i 
honor były ważniejsze niż życie, których losy odmieniła 
wojna i pewne niewysłane listy… Jest rok 1940. Na 
Londyn spadają bomby. We Franklin, nadmorskim 
miasteczku w Massachusetts, Iris James słucha 
wiadomości z Wielkiej Brytanii i czuje, że wkrótce wojna i 
dla niej stanie się brutalną codziennością. Jako sumienna 
naczelniczka poczty sprawuje pieczę nad ludzkimi 
sekretami. Relacje o dramacie wojny docierają również do 
pewnego młodego małżeństwa. Will jest lekarzem – 
załamany tragedią, w której uczestniczył, odpowiada na 
apele o pomoc i wyrusza do Londynu. Emma, zdruzgotana 
decyzją męża, czeka na listy od niego…                                      
Źródło : http://www.swiatksiazki.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Danuta Stenka.

Nielegalne zwi ązki Plebanek, Grażyna

Gatunek : 
Powieśc 
polska 
obyczajowa

KM/ 499 mp3

Miłość i zdrada z punktu widzenia mężczyzny. Opowieść o 
uczuciu, które nie ma prawa istnieć, a zarazem analiza 
struktur społecznych ograniczających wolność człowieka, 
wikłających go w role, których nie jest w stanie wypełnić. 
Bruksela. Miasto władzy, wielkiej polityki i układów, miasto 
gdzie krzyżują się drogi wszystkich narodów kontynentu. 
Ona - Megi. Polska prawniczka, robiąca karierę w Komisji 
Europejskiej. Piękna, inteligentna kobieta, za którą 
mężczyźni oglądają się na ulicy, matka dwójki wspaniałych 
dzieci. On - Jonathan. Mąż, pisarz. Zajmuje się domem. 
Męski odpowiednik Anny Kareniny, rozdarty między 
miłością do rodziny a gwałtowną namiętnością do innej 
kobiety. Ta druga - Andrea. Narzeczona szefa Megi. 
Ambitna dziennikarka telewizyjna. Piękna, zmysłowa, 
uwodzicielska. Spotyka się z Jonathanem w kościołach, do 
których w świeckiej Brukseli nikt nie chodzi.
Plebanek opowiada o zmaganiu z wymykającym się spod 
kontroli uczuciem, wyrzutach sumienia, lęku przed 
ranieniem bliskich. Bez pruderii pisze o seksie, otwarcie 
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Niespokojny 
człowiek

Mankell, Henning

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka, 
kryminał

KM/500 mp3

Kurt Wallander przenosi się do domku pod Ystad i sprawia 
sobie psa, o czym zawsze marzył. Komisarz starzeje się, 
cierpi na różne dolegliwości i samotność. Pewnego dnia 
dowiaduje się od córki, że będzie dziadkiem. Ojcem 
dziecka i przyszłym mężem Lindy jest Hans, syn Håkana 
von Enkego, emerytowanego oficera marynarki wojennej.
Podczas przyjęcia z okazji swoich 75. urodzin Håkan von 
Enke opowiada Wallanderowi historię z lat 80. XX wieku, 
kiedy na szwedzkie wody terytorialne wtargnęła obca łódź 
podwodna, a on otrzymał rozkaz, by jej nie atakować. Po 
latach von Enke jest bliski rozwiązania tamtej zagadki, ale 
któregoś dnia znika w niejasnych okolicznościach. 
Komisarz rozpoczyna prywatne śledztwo i odkrywa, że ma 
do czynienia ze spiskiem sięgającym najwyższych władz...                                                                                                         
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.07.16                          
Czyta : Leszek Filipowicz

Nowicjuszka Canavan, Trudi

Gatunek : 
Powieść 
australijska, 
fantasy

KM/501 mp3

Imardin to miasto ponurych intryg i niebezpiecznej polityki, 
gdzie władzę sprawują ci, którzy obdarzeni są magią. W 
ten ustalony porządek wtargnęła bezdomna dziewczyna o 
niezwykłym talencie magicznym. Odkąd przygarnęła ją 
Gildia Magów jej życie zmieniło się nieodwracalnie - na 
lepsze czy gorsze?
Sonea wiedziała, że nauka w Gildii Magów nie będzie 
łatwa, ale nie liczyła się z niechęcią, jakiej doznaje ze 
strony pozostałych nowicjuszy. Jej szkolnymi kolegami są 
synowie i córki najpotężniejszych rodów w królestwie, 
którzy zrobią wszystko, żeby poniosła klęskę - nie licząc 
się z kosztami. Niemniej przyjęcie opieki Wielkiego Mistrza 
Gildii może dla Sonei oznaczać jeszcze marniejszy los. 
Albowiem Wielki Mistrz Akkarin skrywa sekret znacznie 
czarniejszy niż jego szaty.                                                                                                                
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Joanna Jabłczyńska
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Obraz po śmiertny Marinina, Aleksandra

Gatunek : 
Powieść 
rosyjska, 
kryminał

KM/502 mp3

Moskwa. W leniwą atmosferę jesiennego weekendu 
wdziera się wiadomość o zabójstwie znanej aktorki Aliny 
Waznis. Nad rozwikłaniem sprawy pracują Nastia 
Kamieńska i Jura Korotkow z wydziału kryminalnego oraz 
Stasow, emerytowany milicjant, szef ochrony wytwórni 
filmowej Syriusz. Początkowa wielość typowanych 
sprawców i motywów okazuje się myląca. Na podstawie 
zdobytych informacji Kamieńska buduje portret 
psychologiczny ofiary. Wnioski, do których dochodzi, są 
zaskakujące: zagadkę stanowi nie tyle osoba mordercy, ile 
motyw, który nim kierował. Dlatego w tym śledztwie równie 
ważna jak dedukcja jest umiejętność zadawania pytań.                                                                                             
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Roch Siemianowski

Ogród letni Simons, Paullina
Gatunek : 
Powieść 
amerykańśka

KM/503 mp3

Jest rok 1946. Tatiana i Aleksander chcą wreszcie żyć jak 
normalna rodzina. Przytłoczeni bagażem tragicznych 
wspomnień, nie potrafią już cieszyć się sobą. Przemierzają 
Amerykę mieszkalnym samochodem, uciekając przed 
demonami przeszłości i „zimną wojną”. O Aleksandra, 
byłego radzieckiego oficera, pytają już w Waszyngtonie, a 
Anthony – ich ukochany syn – pójdzie niebawem na wojnę 
w Wietnamie...                                                                           
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Dominika Ostałowska
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Ostatni ślad Link, Charlotte

Gatunek : 
Powieść 
niemiecka, 
thriller

KM/504 mp3

Kolejna książka królowej niemieckiej powieści kryminalnej, 
okrzykniętej przez krytyków następczynią Agaty Christie.
Elaine Dawson ma notorycznego pecha. Gdy chce 
polecieć do Gibraltaru na ślub przyjaciółki, Rosanny, 
okazuje się, że z powodu mgły na lotnisku Heathrow 
odwołano wszystkie loty. Zamiast czekać nocą w pełnej 
rozwścieczonych pasażerów hali odlotów, Elaine przyjmuje 
od nieznajomego, przystojnego, eleganckiego mężczyzny 
ofertę przenocowania w jego podlondyńskim domu. 
Wychodzi z nieznajomym i od tej pory ślad po niej znika. 
Policja nie znajduje ciała i umarza dochodzenie, 
przekonana że dziewczyna wykorzystała nadarzającą się 
okazję i po prostu uciekła z małego miasteczka od 
tyranizującego ją brata. Rosanna jednak nie wierzy w 
teorię ucieczki. Podejmuje prywatne śledztwo…                    
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.16
Czyta : Anna Maria Buczek

Paryska wendeta Berry, Steve
Gatunek : 
Powieść 
amerykańska

KM/505 mp3

Umierając na wygnaniu w 1821 roku, Napoleon Bonaparte 
zabrał ze sobą do grobu pewien sekret. Jako generał, a 
później cesarz niejednokrotnie dopuszczał się grabieży 
pałaców i skarbców narodowych, dzięki czemu udało mu 
się zgromadzić niewyobrażalny majątek. Brytyjczycy 
próbowali zmusić go, by przed śmiercią wyznał, gdzie ukrył 
cenny łup. Bezskutecznie. Słynny wódz zmarł, nie 
wyjawiwszy nikomu kryjówki i nie wspomniawszy o 
tajemniczym majątku ani słowem w swoim testamencie. A 
przynajmniej tak się wszystkim do tej pory wydawało…
Kolejna owiana tajemnicą zagadka z zamierzchłych 
czasów i słynny bohater Berry’ego, były agent 
amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, Cotton 
Malone, to zapowiedź najnowszego bestsellera doskonale 
już w Polsce znanego pisarza.                                                                                                      
Źródł : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Piotr Bąk
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Pentagram NesbØ, Jo

Gatunek : 
Powieść 
norweska, 
kryminał

KM/506 mp3

Harry Hole po kolejnej wpadce alkoholowej otrzymuje 
wypowiedzenie, ale z uwagi na okres urlopowy zostaje 
jeszcze włączony do śledztwa, które prowadzi Tom 
Waaler. Hole podejrzewa Waalera o związek ze śmiercią 
koleżanki-policjantki, Ellen Gjelten, ale wciąż nie ma na to 
dowodów. Harry Hole tropi seryjnego mordercę, który 
zastrzelonym przez siebie ofiarom odcina kolejne palce u 
rąk, a na miejscu zbrodni zostawia znak - pentagram. Hole 
odkrywa, że miejsca zbrodni układają się na planie Oslo w 
kształt pięcioramiennej gwiazdy. Policja zatrzymuje 
podejrzanego, który jednak okazuje się niewinny, jeśli 
chodzi o seryjne zabójstwa, jest natomiast przemytnikiem 
broni. Jego zeznania pomagają jednak komisarzowi 
dotrzeć do prawdy.                                                     
Źródło : http://www.ebooks4you.pl/ - 2012.07.16

Płatki z nieba Yip, Mingmei
Gatunek : 
Powieść 
amerykańśka

KM/507 mp3

"Znakomita powieść o miłości Chinki i Amerykanina, a w 
tle opisy życia w buddyjskich klasztorach i wśród 
snobistycznych elit Manhattanu. Meng Ning, młoda 
mieszkanka Hongkongu, pod wpływem swojej duchowej 
przewodniczki, oznajmia matce, że zamierza wstąpić do 
klasztoru. Przerażona kobieta usiłuje wyperswadować 
córce ten pomysł. Niezdecydowana Meng Ning wyjeżdża 
do Francji, gdzie podejmuje studia, ale duchowo 
przygotowuje się do zostania mniszką. Podczas pobytu 
dziewczyny w buddyjskim ośrodku odosobnienia wybucha 
pożar, z którego ratuje ją Michael Fuller, młody 
amerykański lekarz. Ta znajomość powoli przeradza się w 
miłość. Co zwycięży: miłość do Michaela czy tęsknota za 
życiem w klasztorze?                                                                              
Źródło : http://lubimyczytac.pl/ - 2012.07.16

Strona 151 z 342



Powrót nauczyciela 
tańca

Mankell, Henning

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka, 
kryminał

KM/508 mp3

Kolejna bezsenna noc Herberta Molina, emerytowanego 
oficera policji. Od pięćdziesięciu czterech lat nękają go 
cienie, które chcą, żeby odpokutował dawne winy. Molin 
przywykł do ich obecności i uczy się zajmować sobie czas 
po zmierzchu - układa puzzle lub tańczy tango z wykonaną 
na zamówienie lalką. W końcu nadchodzi moment zemsty - 
pewnego dnia o świcie Molin zostaje zachłostany na 
śmierć. Krwawe ślady na podłodze w jego domu układają 
się w kroki tanga. Do śledztwa, prowadzonego przez 
Giuseppego Larssona, włącza się doświadczony policjant 
Stefan Lindman, którego zastajemy w trudnym dla niego 
momencie życia - właśnie dowiaduje się, że ma raka. 
Tymczasem popełnione zostaje drugie morderstwo. 
Funkcjonariusze natrafiają na trop prowadzący do 
międzynarodowej siatki neonazistów i stopniowo 
odkrywają motywy dokonanych zbrodni, które swoje źródło 
mają w wydarzeniach z czasów II wojny światowej.                                                                                          
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Leszek Filipowicz

Saturn Dehnel, Jacek
Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/509 mp3

Najnowsza powieść Jacka Dehnela, jednego z 
najgłośniejszych pisarzy młodego pokolenia, to 
przejmująca opowieść o życiu w cieniu geniusza. O 
niszczącej presji, jaką na syna wywiera potężny i 
despotyczny ojciec.
Francisco Goya na początku XIX wieku jest u szczytu 
sławy i u progu starości. Maluje dużo dla dworu 
królewskiego, ale zlecenia spływają z całej Hiszpanii. Czas 
dzieli między pracę, polowania i podboje miłosne. Nie 
gnuśnieje nawet, gdy po ciężkiej chorobie traci słuch. 
Tylko syn Javier nie całkiem mu się udał: ślęczy nad 
książkami, nie garnie się do farb. Jednak Francisco nie 
rezygnuje, chce ukształtować Javiera na swój obraz i 
podobieństwo. Decyduje nawet o jego ożenku, a potem 
zaczyna podejrzanie kokietować synową. Może we wnuku 
geniusz malarski znajdzie swoje wcielenie?
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.16
Czytają : Leszek Filipowicz, Roch Siemianowski, Janusz 
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Dzienniki wybór 
1962-1989

Mrożek, Sławomir
Gatunek : 
Pamiętniki 
polskie

KM/510 mp3

Wydanie zawiera nie tylko obszerne fragmenty pierwszego 
tomu, wydanego rok temu (nominacja do Nike 2011), ale i 
wybór z dwóch kolejnych, które ukażą się w przyszłości.                                                      
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.16
Czyta : Krzysztof Gosztyła

Soneczniki Bundrick, Sheramy
Gatunek : Van 
Gogh - 
biografia

KM/511 mp3

Niepokojąca i intensywna historia o twórczości, pożądaniu, 
namiętności, szaleństwie, sztuce i miłości. Młoda 
prostytutka Rachel szuka w pięknym parku w Arles 
chwilowej ucieczki przed rzeczywistością domu 
publicznego. Tu szkicuje ją rudowłosy mężczyzna w 
słomkowym kapeluszu. Nie jest to zwykły malarz, lecz 
ekscentryczny artysta Vincent van Gogh – a ich spotkanie 
staje się początkiem niezwykłego związku...                                                                  
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Ewa Gorzelak.

Służące Stockett, Kathryn

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska, 
obyczajowa

KM/512 mp3

Służące to świetnie napisana książka, pełna humoru i 
nadziei. Choć jej akcja toczy się w latach 60. ubiegłego 
wieku na amerykańskim Południu, a temat segregacji 
rasowej wydaje się istotnym wątkiem, jest to jednak też 
zarazem ponadczasowa i uniwersalna opowieść o 
ograniczeniach, którym wszyscy podlegamy i które 
pragniemy znieść.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.16
Czytają : Anna Seniuk, Anna Guzik, Karolina Gruszka.

Swobodny upadek 
jak we śnie

Persson, Leif GW

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka, 
kryminał

KM/513 mp3

Trzecia część fantastycznej trylogii kryminalnej o kulisach 
zabójstwa szwedzkiego premiera w interpretacji Andrzeja 
Mastalerza ."Swobodny upadek, jak we śnie" to arcydzieło 
suspensu i klasycznego spisku, w którym Leif GW 
Persson rozwiązuje zagadkę zabójstwa szwedzkiego 
premiera sprzed 20 lat, wskazując na ciemne siły, grupy 
interesów oraz zakulisowych graczy. To mroczny obraz 
współczesnego społeczeństwa. Jednak największa siła tej 
powieści tkwi w niezwykłej zdolności Perssona do łączenia 
suspensu i humoru z niezwykle wiarygodnym portretem 
współczesnych, zwykłych ludzi, którym przypadło w udziale 
rozwiązywanie najsłynniejszego zabójstwa XX wieku.                                    
Źródło : http://audioteka.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Andrzej Mastalerz
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Trans
Gretkowska, 

Manuela

Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/514 mp3

Współczesna powieść obyczajowa. Małżeństwo młodej 
emigrantki w Paryżu okazuje się dramatyczną porażką. Po 
rozstaniu z mężem poznaje słynnego reżysera Laskiego, 
od lat mieszkającego i tworzącego we Francji. Miłość do 
starszego artysty to wyrafinowana sado-masochistyczna 
gra. Intrygująca, napisana ostrym językiem, powieść „z 
kluczem” o miłosnym „transie”, seksie, narkotykach, 
niemocy twórczej i toksycznym uzależnieniu.                                                
Źródło : http://www.sklepy24.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Maria Seweryn

Trzeci klucz NesbØ, Jo

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka, 
kryminał

KM/515 mp3

Bezwzględny przestępca z zimną krwią zabija młodą 
kasjerkę. Norweska prasa szeroko rozpisuje się o 
tajemniczym Ekspedytorze napadającym na banki. Do 
akcji wkraczają komisarz Harry Hole i jego nowa 
obiecująca partnerka. Śledztwo zatacza coraz szersze 
kręgi, poszlaki wiodą także daleko poza granice Norwegii. 
Dochodzi do kolejnych zbrodni. Mieszkańców Oslo ogarnia 
trwoga. Jednocześnie Hole usiłuje prowadzić własne, 
prywatne śledztwo w sprawie śmierci Anny, 
ekstrawaganckiej cygańskiej artystki, a zarazem swej byłej 
kochanki. Szantażowany dziwaczną korespondencją, z 
myśliwego zamienia się w zwierzynę, a policja depcze mu 
po piętach.                                                                                 
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.16
Czyta : Tadeusz Falana
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W innym czasie w 
innym życiu

Persson, Leif GW

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka, 
kryminał

KM/516 mp3

W innym czasie w innym życiu to zakrojona na szeroką 
skalę powieść, która zaczyna się od opisu faktycznego 
zdarzenia - okupacji przez terrorystów 
zachodnioniemieckiej ambasady w Sztokholmie w 1975 r. 
Historia przeskakuje szybko do 1989 r. i nierozwiązanego 
zasztyletowania urzędnika cywilnego, a następnie do 1999 
r., kiedy to szwedzki wywiad sprawdza nowo powołanego 
ministra obrony i znajduje nieoczekiwane związki z 
dawnymi zbrodniami. Z charakterystycznym dla siebie 
sardonicznym dowcipem i znawstwem politycznego 
żargonu Persson snuje okrutną sieć szantażu, agentów 
Stasi i chciwości, która oplata wszystkie warstwy 
szwedzkiego społeczeństwa.                                          
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Andrzej Mastalerz

Wojna miło ść 
zdrada

Wołoszański, 
Bogusław

Gatunek : 
Historia - 
szpiegostwo

KM/517 mp3

Decydowały się na najbardziej niebezpieczne
zadania, w których granica między życiem
a śmiercią była tak niewidoczna jak pole minowe.
Jedne szukały przygody lub łatwej drogi do
fortuny. Inne uważały, że spełniają obowiązek
wobec ojczyzny i gotowe były poświęcić życie
albo… dokonać najohydniejszych zbrodni.
Jedne były piękne, naiwne i kierowały się 
najszczytniejszymi
motywami. Inne – odrażające
w swojej bezwzględności i braku wszelkich
zasad moralnych, tak dalece, że donosiły na
swoich najbliższych, wiedząc, że ściągają na
nich śmierć.                                                                                                         
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Bogusław Wołoszański, Ewa Rączy, Piotr 
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Zamek z piasku, 
który run ął

Larsson, Stieg

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka, 
kryminał

KM/518 mp3

Trzecia i ostatnia część serii Millennium zaczyna się w 
miejscu, w którym kończy się Dziewczyna, która igrała z 
ogniem. Lisbeth Salander przeżywa próbę pogrzebania jej 
żywcem. Ale jej kłopoty na tym się nie kończą.
Mikael Blomkvist sięga w skrywaną przeszłość Salander i 
rusza w pogoń za prawdą. Pisze ważny tekst, który ma 
oczyścić nazwisko Lisbeth Salander i wywołać trzęsienie 
ziemi w rządzie, służbach bezpieczeństwa i całym kraju. 
Lisbeth Salander w końcu ma szansę pogodzić się z 
własną przeszłością.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Krzysztof Gosztyła

Zrób sobie raj Szczygieł, Mariusz

Gatunek : 
Reportaże 
społeczne - 
Czechy, 
Czechosłowac
ja

KM/519 mp3

W przeciwieństwie do Gottlandu, który opowiadał o 
Czechach między rokiem 1882 a 2003, Zrób sobie raj  jest 
książką przede wszystkim o Czechach współczesnych. To 
opowieść o narodzie, który stworzył sobie kulturę jako 
antydepresant. Jeśli – jak twierdzi Michel Houellebecq – 
nasze czasy najlepiej charakteryzuje słowo "posępność", 
to Czesi w interpretacji Szczygła są społeczeństwem, które 
tę posępność umie imponująco usunąć z pola widzenia.

Zrób sobie raj jest opowieścią o tym, co zafascynowało 
autora w czeskiej kulturze. W kulturze radości smutku. 
Śmiech jest tu pokazany jako maska tragicznej 
bezradności. Reportera Szczygła najbardziej fascynują 
Czesi, którzy nie wierzą w Boga. "Jak się państwu żyje bez 
Boga?" – to pytanie, czasem wyrażone wprost, a czasem 
ukryte, jest refrenem tej książki, łączącej osobisty 
pamiętnik z esejem, felietonem i reportażem.                                               
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Mariusz Szczygieł
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Zwyczajny facet
Kalicińska, 
Małgorzata

Gatunek : 
Powieść 
polska, 
obyczajowa

KM/520 mp3

Posłuchaj historii o tym, jak pozbawiony pracy Wiesiek 
dowiaduje się od swego kumpla, że jest dobra praca, ale 
daleko poza domem. Przyjmuje ją z wątpliwościami i 
nadzieją, zresztą skorzystałby z każdej szansy, byle 
przerwać poniżający stan pałętania się po domu, bycia
utrzymankiem własnej żony. Silne i prawdziwe męskie 
przyjaźnie pozwalają mu z humorem i dystansem 
przeżywać życiowe porażki i uwierzyć, że trzeba iść 
naprzód i poszukiwać sensu życia, nawet gdy wszystko 
jest przeciw i ma się ponad pięćdziesiąt lat. Czasem 
kopnięcie losu przynosi nam wyzwolenie…                                                    
Źródło : http://www.nokaut.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Stanisław Górka

Żniwo gniewu
 Angeli - Ilovan, 

Lucie Di

Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/521 mp3

Od kresowych miasteczek i okupacji sowieckiej, przez 
wsie i napotkanych w lasach partyzantów, po przymusową 
pracę na folwarku niemieckiego arystokraty i osadnictwo 
na Ziemiach Odzyskanych – oto historia tułaczki dwóch 
sióstr, Kaszmiry i Maruszki. Te nieprawdopodobne, ale 
jakże typowe dla mieszkańców Kresów losy stały się 
osnową Żniwa gniewu. To opowieść o kobietach 
wprzężonych w tryby wojny, o ich sile i woli przetrwania, o 
oddaniu dla drugiego człowieka i pielęgnowaniu tradycji 
rodzinnych. O pięknie miłości w podłych czasach, o 
poświęceniu, gdy nikt nie widział jego sensu, i wreszcie… 
o wierności.
Źródło : http://www.zysk.com.pl/ - 2012.07.16

Gottland Szczygieł, Mariusz

Gatunek : 
Reportaże 
społeczne, 
Czechy, 
Czechosłowac
ja

KM/522 mp3

Wybór znakomitych reportaży poświęconych Czechom, 
uwikłanym w czasy, w jakich przyszło im żyć. 
Czechosłowacja i Czechy - Gottland - to kraj horroru, 
smutku i groteski. Gottland Mariusza Szczygła nie ma nic 
wspólnego ze stereotypową opowieścią o kraju wesołków, 
zabijających czas przy piwie.                                                      
Źródło : http://www.matras.pl/ - 2012.07.16 
Czyta : Krzysztof Wakuliński
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Jeden dzie ń Nicholls, David

Gatunek : 
Powieść 
angielska 
obyczajowa

KM/523 mp3

"Emma i Dex? Doprawdy, trudno o mniej dobraną parę. 
Ona – zakompleksiona idealistka w grubych okularach. On 
– superprzystojniak z poczuciem, że świat należy do niego. 
Ona na wszystko musi ciężko zapracować. Jemu 
natychmiast udaje się to, o czym zamarzy. Ona szuka 
miłości, on seksu... Jest rok 1988. 15 lipca. Oboje dostają 
dyplomy uniwersyteckie i spędzają ze sobą noc. 
Następnego dnia każde pójdzie w swoją stronę. Gdzie 
będą w ten dzień za rok? Za dwa lata? I każdego 
następnego roku? Czy mają szansę spotkać się, a jeśli 
tak, to czy będzie im ze sobą po drodze? 
Źródło : http://www.swiatksiazki.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Agnieszka Grochowska

Między tęsknot ą 
lata a chłodem zimy

Persson, Leif GW

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka, 
kryminał

KM/524 mp3

Między tęsknotą lata a chłodem zimy to pierwsza powieść 
trylogii dotycząca nierozwiązanej sprawy zabójstwa 
premiera w 1986 r. Zaczynając od śmierci nieznanego 
Amerykanina w Sztokholmie, Persson powoli odkrywa 
złożoną sieć międzynarodowego szpiegostwa, chciwości, 
zwykłej niekompetencji i słabości szwedzkiego wywiadu, 
która według niego doprowadziła do morderstwa premiera. 
To niezwykle wciągająca i bogata w fakty kombinacja 
satyry, thrillera, dramatu psychologicznego i powieści 
policyjnej o największym śledztwie kryminalnym we 
współczesnej historii Szwecji.
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Andrzej Mastalerz

My, dzieci z dworca 
ZOO

Christiane F.
Gatunek : 
Christiane F. - 
pamiętniki

KM/525 mp3

My, dzieci z dworca ZOO (niem. Wir Kinder vom Bahnhof 
ZOO) jest książką dokumentalną. W 1978 roku w Berlinie 
Zachodnim dwoje dziennikarzy, Kai Hermann i Horst 
Rieck, przeprowadziło wywiad z nastoletnią narkomanką 
Christiane F. (właśc. Christiane Vera Felscherinow), która 
wówczas występowała jako świadek w pewnym procesie. 
Początkowo ów wywiad miał być tylko uzupełnieniem 
badań tygodnika "Stern" nad sytuacją młodzieży. Jednakże 
z nagrania rozmów  z Christiane powstała książka, która 
lepiej niż jakikolwiek raport opisuje środowisko 
młodocianych narkomanów. 
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Aleksandra Tomaś
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Nie bój si ę 
chodzenia po 

morzu
Twardowski, Jan

Gatunek : 
Poezja polska

KM/526 mp3

Płyta zawiera wybrane z całej twórczości ks. Jana 
Twardowskiego wiersze i prozę.
Źródło : http://e.wydawnictwowam.pl/ - 2012.07.16
Czyta : Anna Dymna

Wielki dom Krauss, Nicole

Gatunek : 
Powieść 
amerykańśka, 
obyczajowa

KM/527 mp3

Samotna amerykańska pisarka od dwudziestu pięciu lat 
pisze przy biurku, które odziedziczyła po młodym poecie, 
uprowadzonym przez tajną policję Pinocheta. Pewnego 
dnia pojawia się dziewczyna, która podaje się za córkę 
poety i żąda zwrotu mebla, wywracając życie pisarki do 
góry nogami. Tymczasem w Londynie pewien mężczyzna 
odkrywa straszną tajemnicę swojej żony, z którą przeżył 
niemal pięćdziesiąt lat, a antykwariusz z Jerozolimy powoli 
rekonstruuje gabinet ojca, splądrowany przez hitlerowców 
w Budapeszcie w 1944 r. 
Źródło : http://www.e-kiosk.pl/ - 2012.07.16
Czytają: Magdalena Cielecka i Roch Siemianowski. 

Na fejsie z moim 
synem

Wiśniewski, Janusz 
Leon

Gatunek : 
Powieść 
polska 
psychologiczn
a

KM/528 mp3

Nieżyjąca matka, Irena Wiśniewska, pisze z czeluści 
piekielnych do swojego ukochanego syna Janusza. Pisze 
na Facebooku, a jej wpisy układają się w intymną, 
fascynującą opowieść, gdzie rodzinne historie przeplatają 
się z wywodami o Bogu, nauce, sztuce... Dopiero teraz, na 
fejsie, mogą powiedzieć sobie wszystko. Ten zapis 
wzajemnej tęsknoty jest próbą dokończenia przerwanej 
śmiercią rozmowy, w której nie ma już tabu.                  
źródło: http://merlin.pl/ - 2012.07.12                                                                           
Czyta : Grażyna Barszczewska                 

Biała gor ączka Hugo-Bader, Jacek

Gatunek : 
Reportaż 
społeczny - 
Rosja

KM/529 mp3

Reportaże Jacka Hugo-Badera, opisujące życie w 
postsowieckiej Rosji. Autor opisuje zakątki, do których 
zwykli turyści się nie zapuszczają.                                                                                                       
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.12                                           
Czyta : Jacek Hugo - Bader i przyjaciele
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Czterej pancerni i 
pies

Przymanowski, 
Janusz

Gatunek : 
Powieść 
wojenna 
polska

KM/530 mp3

„Czterej pancerni i pies” to kultowa powieść autorstwa 
Janusza Przymanowskiego. Rewelacyjna fabuła, 
charakterystyczni bohaterowie, wojna ukazana jako ciąg 
przygód, wola walki, patriotyzm. 69 opowiadań na 3 
płytach CD-Audio w interpretacji Włodzimierza Pressa, 
który w serialu wcielił się w postać Grigorija Saakaszwili.                                                                                            
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.12                                                 
Czyta : Włodzimierz Press 

Dubler Nicholls, David

Gatunek : 
Powieść 
obyczajowa 
angielska

KM/531 mp3

Dla Josha Harpera show-biznes oznacza pieniądze, sławę, 
piękną żonę i główną rolę na londyńskim West Endzie. 
Stephen C. McQueen natomiast skazany jest na granie 
przechodniów i ciał ofiar.
Obdarzony niefortunnym nazwiskiem, beznadziejnym 
agentem i córką, której prawie nie zna, Stephen jest 
dublerem Josha Harpera, 12. Najseksowniejszego 
Mężczyzny Świata. Gdy Stephen zakochuje się w Norze, 
mądrej, zabawnej żonie Josha, sprawy komplikują się na 
dobre.                                                                                        
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.12                                        
Czyta : Jacek Kawalec

Kwiaty na 
poddaszu

Andrews, Virginia C.

Gatunek : 
Powieść 
obyczajowa 
amerykańska

KM/532 mp3

"Kwiaty na poddaszu" to wciągająca opowieść o 
rodzinnych tajemnicach i zakazanej miłości - pierwsza 
część pięciotomowej sagi o rodzinie Dollangangerów.                                                                   
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.12                                                           
Czyta : Kamilla Baar

Marzenia i 
tajemnice

Wałęsa, Danuta

Gatunek : 
Danuta 
Wałesa - 
biografia

KM/533 mp3

W odważnej i przejmującej autobiografii autorka opowiada 
o sobie, swojej rodzinie i burzliwej historii Polski ostatnich 
dekad. Kiedy Lech Wałęsa stawał się ikoną Solidarności, 
Danuta była bohaterką dnia codziennego. Pragnęła miłości 
i rodzinnego szczęścia, a los wrzucił ją w wir 
rewolucyjnych wydarzeń, które przetaczały się przez 
Polskę i jej małą kuchnię na gdańskim blokowisku...                                                            
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.12                                                
Czyta : Wprowadzenie Danuta Wałęsa , Dorota Kolak
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Marzenia Yoy See, Lisa

Gatunek : 
Powieść 
obyczajowa 
amerykańska

KM/534 mp3

Dalsze losy bohaterów "Dziewcząt z Szanghaju". W 
"Dziewczętach z Szanghaju" poznaliśmy dwie siostry, 
Pearl i May, uciekające do Ameryki przed koszmarem 
wojny z Japonią. Pearl była w ciąży, o czym nie wiedziała 
Jest rok 1957. Jej córka, dziewiętnastoletnia Joy, zła na 
matkę i ciotkę, że nie wyjawiły jej prawdy, ucieka do Chin, 
by odnaleźć rzeczywistego ojca. Wchodzi w tamtejsze 
"wyższe sfery" nie wiedząc, jak niebezpieczny jest 
komunistyczny reżim Dramatyczna opowieść o miłości, 
zdradzie i rodzinnych sekretach na doskonale opisanym tle 
epoki. See pisze tak obrazowo jakby sama to wszystko 
przeżyła.                                                                                           
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.12                                                        

Nędznicy Cz. 1 Hugo, Victor

Gatunek : 
Powieść 
społeczno-
obyczajowa 
francuska

KM/535 mp3

A wszystko zaczyna się od kradzieży bochenka chleba!. 
Historia byłego galernika Jana Valjeana, komisarza 
Javera, Fantyny, Kozety i bojowników z paryskiej barykady 
staje się wielowątkową powieścią rozgrywającą się w XIX-
wiecznej Francji. Stanowi zarówno wnikliwe spojrzenie na 
socjologiczne mechanizmy rządzące społeczeństwem, jak 
i zadziwiająco trafną analizę natury ludzkiej. Ale przede 
wszystkim jest pełną wartkiej akcji i przygód historią z 
pogranicza kryminału.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.12                                       
Czyta : Marek Walczak

Nędznicy Cz. 2 Hugo, Victor

Gatunek : 
Powieść 
społeczno-
obyczajowa 
francuska

KM/536 mp3

A wszystko zaczyna się od kradzieży bochenka chleba!. 
Historia byłego galernika Jana Valjeana, komisarza 
Javera, Fantyny, Kozety i bojowników z paryskiej barykady 
staje się wielowątkową powieścią rozgrywającą się w XIX-
wiecznej Francji. Stanowi zarówno wnikliwe spojrzenie na 
socjologiczne mechanizmy rządzące społeczeństwem, jak 
i zadziwiająco trafną analizę natury ludzkiej. Ale przede 
wszystkim jest pełną wartkiej akcji i przygód historią z 
pogranicza kryminału.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.12                                       
Czyta : Marek Walczak
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Nędznicy Cz. 3 Hugo, Victor

Gatunek : 
Powieść 
społeczno-
obyczajowa 
francuska

KM/537 mp3

A wszystko zaczyna się od kradzieży bochenka chleba!. 
Historia byłego galernika Jana Valjeana, komisarza 
Javera, Fantyny, Kozety i bojowników z paryskiej barykady 
staje się wielowątkową powieścią rozgrywającą się w XIX-
wiecznej Francji. Stanowi zarówno wnikliwe spojrzenie na 
socjologiczne mechanizmy rządzące społeczeństwem, jak 
i zadziwiająco trafną analizę natury ludzkiej. Ale przede 
wszystkim jest pełną wartkiej akcji i przygód historią z 
pogranicza kryminału.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.12                                       
Czyta : Marek Walczak

Nędznicy Cz. 4 Hugo, Victor

Gatunek : 
Powieść 
społeczno-
obyczajowa 
francuska

KM/538 mp3

A wszystko zaczyna się od kradzieży bochenka chleba!. 
Historia byłego galernika Jana Valjeana, komisarza 
Javera, Fantyny, Kozety i bojowników z paryskiej barykady 
staje się wielowątkową powieścią rozgrywającą się w XIX-
wiecznej Francji. Stanowi zarówno wnikliwe spojrzenie na 
socjologiczne mechanizmy rządzące społeczeństwem, jak 
i zadziwiająco trafną analizę natury ludzkiej. Ale przede 
wszystkim jest pełną wartkiej akcji i przygód historią z 
pogranicza kryminału.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.12                                       
Czyta : Marek Walczak

Nie bój si ę życia Miller, Katarzyna

Gatunek : 
Poradnik 
psychologiczn
y

KM/539 mp3

Opowiadając o doświadczeniach swoich pacjentów, 
przyjaciół i znajomych, Autorka zachęca i pomaga stawiać 
czoła rozmaitym lękom. Przekonuje, że najistotniejsze w 
życiu to nie bać się codzienności… Nie bać się życia…                                                                                                                                                             
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.12                                                                                                       
Czyta : Katarzyna Miller

Nielegalni Severski, Vincent V.

Gatunek : 
Powieść 
sensacyjna 
polska

KM/540 mp3

„Nielegalni” to misternie skonstruowany thriller 
szpiegowski, mocno osadzony w realiach polskich służb 
specjalnych, w którym osobiste porachunki, zadawnione 
rany i polityczne ambicje splatają się w pełnej napięcia 
akcji po obu stronach Bałtyku.                                                          
Źródł : http://www.empik.com/ - 2012.07.12                                       
Czyta : Krzysztof Gosztyła
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Nim nadejdzie mróz Mankell, Henning

Gatunek : 
Powieść 
kryminalna 
szwedzka

KM/541 mp3

Misterna historia kryminalna, opowiedziana z perspektywy 
kobiety, groźny fanatyzm religijny, w tle informacje z 
Nowego Jorku po ataku na WTC…                                                                                                   
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.12                                    
Czyta : Leszek Filipowicz

Piramida Mankell, Henning
Gatunek : 
Kryminał 
szwedzki

KM/542 mp3

Mankell przedstawia nam przeszłość swojego bohatera. 
Poznajemy Wallandera jako początkującego policjanta w 
Malmö, a kolejne opowiadania rzucają światło na relacje 
Kurta z żoną Moną, ekscentrycznym ojcem oraz córką 
Lindą. Dowiadujemy się też, jak stał się zgorzkniałym, ale i 
odnoszącym sukcesy komisarzem w wydziale zabójstw. 
Tłem pięciu historii jest świetnie zobrazowane szwedzkie 
państwo opiekuńcze, społeczeństwo z mnóstwem 
paradoksów i powszechnym poczuciem wyobcowania.               
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.12                                  
Czyta : Leszek Filipowicz

Płatki na wietrze Andrews, Virginia C.

Gatunek : 
Powieść 
obyczajowa 
amerykańska

KM/543 mp3

Dalszy ciąg „Kwiatów na poddaszu”,Druga część 
niezwykłej historii rodzeństwa. Dzieci trafiają do domu 
doktora Sheffielda, który roztacza nad nimi opiekę. 
Straszne przejścia nie pozwalają im jednak powrócić do 
normalnego życia. Może im pomóc jedynie znienawidzona 
matka… Intrygujące połączenie powieści obyczajowej, 
psychologicznej, przygodowej i thrillera. Sugestywna rzecz 
o rodzinnej tajemnicy, trudnym wchodzeniu w dorosłość i 
poszukiwaniu miłości                                                                        
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.12                                   
Czyta : Kamilla Baar

Polska Jagiellonów Jasienica, Paweł
Gatunek : 
Polska 14-16 
w.

KM/544 mp3

Wnikliwy obraz Polski za czasów Dynastii Jagiellonów jest 
tematem książki Pawła Jasienicy. Niespełna dwieście lat 
(1386-1572) opisanych przez autora obejmuje czas wojen, 
konfliktów wewnętrznych, ale i szybkiego rozwoju nauki, 
triumfu kultury. Tę barwną rozprawę naukowca postrzega 
się jak fascynującą opowieść o państwie wielu narodów, 
wiar i kultur.                                                                                       
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.12                                   
Czyta : Zbigniew Wróbel
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Sonia, która za 
dużo chciała

Głowacki, Janusz

Gatunek : 
Opowiadanie 
polskie 20-21 
w. 

KM/545 mp3

Czternaście znakomitych opowiadań Janusza 
Głowackiego. Pierwsze dwa czyta Autor, pozostałe 
mistrzowsko interpretuje Andrzej Zieliński – bez zbędnych 
ozdobników, nie narzucając słuchaczowi sposobu odbioru. 
Wybitna kreacja.                                                                   
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.12                                    
Czyta : Janusz Głowacki, Andrzej Zieliński

Villas : nic przeciez 
nie mam do ukrycia

Michalewicz , Iza
Gatunek : 
Villas V. - 
biografia

KM/546 mp3

To książka o życiu i karierze wielkiej gwiazdy polskiej 
sceny. Villas była jak malowany ptak, nie pasowała do 
szarzyzny czasów PRL-u. W latach 60.–80. stała się jedną 
z muzycznych ikon, towarem eksportowym. Często 
krytykowana w Polsce za styl i ekstrawagancję, za granicą 
przyjmowana była entuzjastycznie zarówno przez 
publiczność, jak i recenzentów. Zachwycano się jej 
głosem. Pisano, że jest białym krukiem wokalistyki. 
Śpiewała, grała w filmach i musicalach.                                                                           
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.12                                  
Czyta : Krystyna Czubówna

W kanałach Lwowa Marshall, Robert
Gatunek : 
Żydzi - historia

KM/547 mp3

Książka na podstawie której Agnieszka Holland nakręciła 
film "W ciemności". Oparta na faktach dramatyczna 
historia Żydów, którzy podczas likwidacji getta we Lwowie 
w marcu 1943 roku ukryli się w kanałach pod miastem. 
Spędzili tam czternaście miesięcy. W podziemiach miasta, 
w ciemności, wilgoci, wśród szczurów, na przekór 
wszystkiemu...                                                                                  
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.12                                  
Czyta : Andrzej Ferenc

Wiedźmin Cz. 1 
Miecz 

przeznaczenia
Sapkowski, Andrzej

Gatunek : 
Opowiadanie 
fantazy

KM/548 mp3

Wielopoziomowa proza Andrzeja Sapkowskiego zachwyci 
każdego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: wyszukany 
archaiczny świat, brawurową przygodę, humor, szaloną 
miłość, meandry przeznaczenia, a także erudycyjną 
rewizję wielu kulturowych schematów, wspaniały język i 
wyobraźnię.                                                       Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2012.07.13                                              
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Wiedźmin Cz. 2 
Miecz 

przeznaczenia
Sapkowski, Andrzej

Gatunek : 
Opowiadanie 
fantazy

KM/549 mp3

Wielopoziomowa proza Andrzeja Sapkowskiego zachwyci 
każdego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: wyszukany 
archaiczny świat, brawurową przygodę, humor, szaloną 
miłość, meandry przeznaczenia, a także erudycyjną 
rewizję wielu kulturowych schematów, wspaniały język i 
wyobraźnię.                                                       Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2012.07.13                                              
Czyta : Krzysztof Gosztyła i in. 

Wiedźmin Cz. 1 
Ostatnie życzenie

Sapkowski, Andrzej
Gatunek : 
Opowiadanie 
fantazy

KM/550 mp3

Wielopoziomowa proza Andrzeja Sapkowskiego zachwyci 
każdego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: wyszukany 
archaiczny świat, brawurową przygodę, humor, szaloną 
miłość, meandry przeznaczenia, a także erudycyjną 
rewizję wielu kulturowych schematów, wspaniały język i 
wyobraźnię.                                                       Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2012.07.13                                              

Wiedźmin Cz. 2 
Ostatnie życzenie

Sapkowski, Andrzej
Gatunek : 
Opowiadanie 
fantazy

KM/551 mp3

Wielopoziomowa proza Andrzeja Sapkowskiego zachwyci 
każdego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: wyszukany 
archaiczny świat, brawurową przygodę, humor, szaloną 
miłość, meandry przeznaczenia, a także erudycyjną 
rewizję wielu kulturowych schematów, wspaniały język i 
wyobraźnię.                                                       Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2012.07.13                                              

Wyśpiewam wam 
wszystko

Dudziak, Urszula

Gatunek : 
Dudziak U. - 
biografia, 
muzycy polscy 
20-21 w.

KM/552 mp3

"KSIĄŻKA ze wspomnieniami Artystki. Niesamowite 
historie spisane dzięki pamiętnikom pisanym od 
wczesnych lat młodości. Opowieści przez które 
przetaczają się niezwykłe osobowości takie jak Jerzy 
Kosiński, Miles Davis, Sting, Herbie Hencock i wielu, wielu 
innych. Historia życia, podróży Artystki, jej życie w Polsce 
a potem przez 20 lat w Nowym Jorku.                                                            
Źródło :  http://www.empik.com/ - 2012.07.13                                
Czyta : Urszula Dudziak                      
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Za wszystko trzeba 
płaci ć

Marinina, Aleksandra

Gatunek : 
Powieść 
kryminalna 
rosyjska

KM/553 mp3

Nad głową Nastii Kamieńskiej zbierają się czarne chmury. 
Znajomy mafioso Denisow zwraca się do niej z prośbą o 
pomoc w znalezieniu mordercy jego przyjaciółki. 
Nieformalne śledztwo wykazuje, że popełnione w Austrii 
zabójstwo ma związek z dziwnymi zgonami naukowców w 
Rosji. Nastia zaczyna podejrzewać, że Denisow prowadzi 
podwójną grę i próbuje ją wciągnąć w pułapkę.                                                                                         
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.07.13                                             
Czyta : Roch Siemianowski

Zaginiony symbol Brown, Dan

Gatunek : 
Powieść 
sensacyjna 
amerykańska

KM/554 mp3

Waszyngton. Harvardzki specjalista od symboliki, Robert 
Langdon na prośbę swego przyjaciela i mentora, Petera 
Solomona, ma wygłosić wykład na Kapitolu. Kiedy dociera 
na miejsce, okazuje się, że na wieczór nie zaplanowano 
żadnego odczytu, a po chwili na środku rotundy odkryte 
zostaje makabryczne znalezisko, niepokojąco naznaczone 
pięcioma tajemniczymi symbolami. Jego przesłanie jest 
dla Langdona oczywiste - to zaproszenie do dawno 
zaginionego świata skrywającego ezoteryczną mądrość.                                             
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.07.13                                             
Czyta : Jacek Rozenek

Samotno ść w sieci 
Wiśniewski, Janusz 

Leon

Gatunek: 
Powieść 
polska 

obyczajowa

KM/570 mp3

"Samotność w sieci" to jedna z najlepiej sprzedających się 
książek w Polsce w 2006 r. To opowieść z Internetem, 
komórkami, SMS-ami, elektronicznymi biletami lotniczymi i 
dekodowaniem genomu w tle, ale dotyczy klasycznego 
tematu - pewnej historii miłosnej. Opowieść z jednej strony 
o niezwykłej czułości, z drugiej strony natchniona 
odważnym erotyzmem. Po raz pierwszy ukazała się w 
Polsce w czasie, w którym miłość przez Internet była 
jeszcze czymś kompletnie niewyobrażalnym. 
Źródło : ://ebookee.org/ - 2012.10.26                                                 
Czyta : Magdalena Różczka, Anna Dereszowska, 
Krzysztof Banaszyk
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Podanie o miło ść Grochola, Katarzyna

Gatunek: 
Opowiadanie 

polskie - 
psychologiczn

e

KM/571 mp3

"Podanie o miłość"" to również love story, ale dla bardziej 
wymagającego czytelnika. Zbiór nostalgicznych 
opowiadań, wzrusza, kusi a przede wszystkim daje 
nadzieje. W końcu kto wie co wyskoczy z twoich 
truskawek? Idealna lektura do przesłuchania w deszczowe 
wieczory.                                                                  Źródło 
: http://www.ceneo.pl/ - 2012.10.26                                           

Mężczyzna, który 
się uśmiechał

Mankell, Henning

Gatunek: 
Powieść 

szwedzka 
kryminalna

KM/572 mp3

Mężczyzna, który się uśmiecha zawsze, wszędzie, bez 
powodu. Gdzie takiego znaleźć?
W powieści kryminalnej Henninga Mankella. Komisarz 
Wallender, to taki pan, który w przerwie między jedną a 
drugą kawą rozwiązuje mroczne zagadki morderstw. To 
dla niego typowe.
W ,,Mężczyźnie..." zachowuje się jednak inaczej. Nie 
zagląda do kieliszka, cierpli na bezsenność, dręczą go 
wyrzuty sumienia po zabiciu na służbie człowieka. W 
kulminacyjnej scenie bierze się jednak w garść i powraca 
dobrze wszystkim znany komisarz Wallender.
Markell to geniusz kryminałów, nie trudno go nie lubić, 
surowy klimat południowej Szwecji też da się wytrzymać, 
ale głosu Adama Ferencego w roli szwedzkiego policjanta 
wysłuchać po prostu trzeba.                                                                                                 
Źródło: http://mksiegarnia.pl/ - 2012.10.26                                           
Czyta: Adam Ferency

Miasto utrapienia Pilch, Jerzy

Gatunek: 
Powieść 
polska 

obyczajowa

KM/573 mp3

Miasto utrapienia Jerzego Pilcha to historia chłopaka 
obdarzonegoniezwykłymi zdolnościami. Główny bohater, 
Patryk Wojewoda, studentprawa, posiada niezwykły dar: 
''słyszy'' cyfry, które wstukują ludziekorzystający z 
bankomatów i tylko od niego zależy, co z tą wiedzą 
zrobi.Przejęty swoim odkryciem, coraz więcej czasu 
spędza na ulicach Warszawy,która - obok głównego 
bohatera - stanowi ważny element powieściPilcha.                                                                   
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.10.26                                       
Czyta : Krzysztof Kolberger
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Cień wiatru Ruiz Zafón, Carlos

Gatunek : 
Powieść 

hiszpańska 
obyczajowa

KM/574 mp3

"W letni świt 1945 roku dziesięcioletni Daniel Sempere 
zostaje zaprowadzony przez ojca, księgarza i 
antykwariusza, do niezwykłego miejsca w sercu starej 
Barcelony, które wtajemniczonym znane jest jako 
Cmentarz Zapomnianych Książek. Zgodnie ze zwyczajem 
Daniel ma wybrać, kierując się właściwie jedynie intuicją, 
książkę swego życia. Spośród setek tysięcy tomów 
wybiera nieznaną sobie powieść ""Cień wiatru"" niejakiego 
Juliana Caraxa. Zauroczony powieścią i zafascynowany jej 
autorem Daniel usiłuje odnaleźć inne jego książki i odkryć 
tajemnicę pisarza, nie podejrzewając nawet, iż zaczyna się 
największa i najbardziej niebezpieczna przygoda jego 
życia, która da również początek niezwykłym opowieściom, 
wielkim namiętnościom, przeklętym i tragicznym miłościom 
rozgrywającym się w cudownej scenerii Barcelony 
gotyckiej i renesansowej, secesyjnej i powojennej.      
Źródło : http://www.ceneo.pl/ - 2012.10.26                                            
Czyta : Andrzej Mastalerz

Klub mało 
używanych dziewic

Szwaja, Monika

Gatunek: 
Powieść 
polska 

obyczajowa

KM/575 mp3

Klub mało używanych dziewic Moniki Szwai prowokuje i 
zarazem wpuszcza w maliny, bo z prowokacją poza 
tytułem nie ma nic wspólnego. I dobrze. Bardziej można go 
przypisać do inteligentnych, zadbanych, niezależnych 
trochę kobiet sukcesu, trochę feministek. Takie właśnie są 
bohaterki Szwai. Michalina, Marcelina, Agnieszka i Alina to 
cztery silne osobowości, które z pozoru nie łączy nic, ale 
przy bliższej obserwacji ewidentnie czegoś im brakuje. 
Okazuje się, że wspólnym mianownikiem jest brak 
mężczyzny. Dalsze losy tych przeuroczych kobiet są 
wciągające, prawdziwe, wyszukane. Zaskakuje jedynie 
koniec.                                            Źródło : 
http://www.ceneo.pl/ - 2012.10.26                                       
Czyta : Magdalena Schejbal
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Gra na wielu 
bębenkach

Tokarczuk, Olga

Gatunek: 
Powieść 
polska 

psychologiczn
a

KM/576 mp3

Olga Tokarczuk to potrafi i umie być przekonująca, jak jej 
bohaterka z opowiadania "Gra na wielu bębenkach". Tej 
kobiecie udało się w obcym mieście, obcych, 
wywodzących się z innej kultury, ludzi porwać opowieścią 
o człowieku zabitym w walce, który przed śmiercią kazał 
zrobić ze swej skóry bęben i jego dźwiękiem zagrzewać do 
boju. Literatura to też taki bęben, który prosi się o rękę 
wytrawnego dobosza.                                                            
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.10.26                                     
Czyta : Magdalena Wójcik

Miłośnica Nurowska, Maria

Gatunek : 
Powieść 
polska 

obyczajowa

KM/577 mp3

Polska, rok 1982. Znany pisarz zwraca się do młodej 
dziennikarki, która popadła w niełaskę władz z prośbą o 
zebranie dokumentacji na temat hrabiny Krystyny Skarbek, 
arystokratki pochodzenia żydowskiego. Początkowo jest to 
dla dziennikarki tylko praca, rychło jednak "śledztwo", które 
prowadzi, wciąga ją, a wyłaniający się z niego obraz 
kobiety zaczyna fascynować. Bo też historia, którą 
poznaje, jest naprawdę niezwykła. Tajna agentka polskiej 
armii podziemnej, potem także brytyjskiego wywiadu, 
piękna Krystyna, podczas wojny posługująca się 
pseudonimem Christine Granville, wywiera wpływ na 
każdego, kto się z nią zetknie. Kolekcjonuje kochanków i 
bohaterskie czyny, nie przejawia za grosz ostrożności, 
rozkosz i śmierć dzieli w jej życiu ledwie dostrzegalna 
granica. Wokół historycznej postaci Krystyny Skarbek 
Maria Nurowska zbudowała barwną i wielowątkową 
opowieść o kobiecie zmagającej się z okrutnym losem, 
pełnej sprzeczności, do końca nieodgadnionej.
Źródło : http://www.ebooki.t-mobile.pl/ - 2012.10.29
Czyta : Magdalena Cielecka
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Festung Breslau Krajewski, Marek

Gatunek: 
Powieść 
polska 

kryminalna

KM/578 mp3

Wrocław, wiosna 1945 roku. Sześćdziesięciodwuletni, 
zawieszony w obowiązkach oficer Eberhard Mock 
prowadzi prywatne śledztwo w sprawie zabójstwa 
pasierbicy znanej antyfaszystki. Doświadczony przez życie 
bohater przemierza bombardowane miasto, nieustannie 
narażając się na śmierć. Musi wybierać pomiędzy potrzebą 
wyjaśnienia sprawy a chęcią zapewnienia bezpieczeństwa 
żonie, pomiędzy ucieczką z Breslau a pozostaniem w 
mieście. Festung Breslau to mistrzowsko skonstruowany 
kryminał, czerpiący z najlepszych tradycji gatunku, 
niebanalny i zaskakujący. Znakomity język współtworzy 
zagadkowy nastrój, trzymająca w napięciu intryga powoli 
odsłania przed czytelnikami swoje tajemnice, postacie są 
interesujące i niejednoznaczne.                                                                                                                                                                                                                                           
Źródło : http://nakanapie.pl / 2012.10.29                                                                                                                                                                                                                   

Molekuły emocji
Wiśniewski, Janusz 

Leon

Gatunek: 
Opowiadanie 

polskie 
KM/579 mp3

Autor spogląda na swoich bohaterów (bohaterów historii 
prawdziwych, jak sam wspomina) z bezstronnością, nie 
oceniając ich wyborów, decyzji, światopoglądów, ale 
jednocześnie z ogromną wrażliwością na ich uczucia, lęki i 
zranienia. Uczucia przecież są dla rodzaju ludzkiego 
uniwersalne - niezależnie od tego, czy na Seszelach, w 
Kairze, w Gdyni czy we Frankfurcie, wszyscy odczuwamy 
miłość, pożądanie, zazdrość, strach, tęsknotę i wiele 
innych odcieni emocji, którymi Molekuły emocji są 
przesycone. Janusz Leon Wiśniewski nie stroni też od 
tematów kontrowersyjnych - eutanazji, feminizmu, islamu, 
zdrady, współczesnej europejskiej religijności. Nie stawia 
jednak ostrych tez, ale zostawia nam mnóstwo miejsca na 
własną refleksję. Niezrównana jest też czułość i empatia, z 
jaką pisarz portretuje kobiety. Wiele czytelniczek znajdzie 
zapewne w Molekułach emocji odbicie swoich życiowych 
historii.                                                                                                         
Źródło : http://www.ceneo.pl / - 2012.10.29                                                      
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206 kości Reichs, Kathy

Gatunek: 
Powieść 
amerykańska - 
thriller

KM/580 mp3

Temprance Brennan odzyskuje przytomność w bardzo  
małym, bardzo ciemnym i bardzo zimnym miejscu, 
splątana od stóp do głów. Stara się zapanować nad 
przerażeniem , przypominając sobie, co robiła, zanim się 
tam znalazła. Czy jej położenie ma coś wspólnego ze 
sprawą zaginionej wiele lat temu starszej pani, której ciało 
transportowała do prosektorium w Chicago? A może jest 
związane z donosem o nadużyciach popełnianych w 
laboratorium, w którym pracuje?  Niestety mężczyzna, 
który mógłby rzucić światło na tę kwestię nie żyje….

Kolejna seria przygód najsłynniejszej antropolog  sądowej, 
ulubienicy Ameryki, autorstwa producentki znanych 
telewizyjnych Kości.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.12.18                                                     
Czyta : Joanna Jeżewska

Caryca Alpsten, Ellen

Gatunek: 
Powieść 
niemiecka 
historyczna

KM/581 mp3

Fascynująca historia niewiarygodnego awansu Marty 
Skowrońskiej, córki chłopa pańszczyźnianego z Inflant, 
która została pierwszą sprawującą realną władzę carycą 
Rosji. Towarzyszyła Piotrowi Wielkiemu w niezliczonych 
kampaniach wojennych i urodziła mu tuzin dzieci, godząc 
się z przedwczesną śmiercią większości z nich. Walczyła o 
Piotra, kochała go i oszukiwała – caryca Katarzyna była 
kobietą o niezwykłej sile....
Wspaniała powieść biograficzna, oparta na faktach, 
bardzo rzetelnie przedstawiająca realia epoki, życie i 
stosunki panujące w Rosji w latach 1690-1727, jak również 
lata panowania Piotra I Wielkiego, prowadzone przez 
niego wojny i budowę St. Petersburga oraz powiązania 
polityczne i stosunki z Prusami oraz Saksonią.                                                                                                                          
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.12.18 Czyta : 
Małgorzata Lewińska
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Dla ciebie wszystko Sparks, Nicholas

Gatunek: 
Powieśc 
amerykańska - 
obyczajowa

KM/582 mp3
"Dla Ciebie wszystko" to wzruszająca opowieść o 
niespełnionych marzeniach, trudnych wyborach i walce o 
szczęście.                                                                   
Źródło : http://merlin.pl / - 2012.12.18                                                                          
Czyta : Maria Seweryn

Dom sióstr Link, Charlotte

Gatunek: 
Powieść 
niemiecka - 
obyczajowa

KM/583 mp3

Wyjazd na Boże Narodzenie do Yorkshire, krainy 
wyżynnych torfowisk w północnej Anglii, miał być 
prezentem urodzinowym i ostatnią próbą uratowania 
rozpadającego się małżeństwa. Jednak od początku 
Barbarze i Ralphowi Ambergom nic się nie układa. Już od 
pierwszej nocy wynajęta przez nich posiadłość Westhill 
House zostaje odcięta od świata z powodu śnieżycy. 
Barbara, myszkując po domu, natrafia niespodziewanie na 
zapiski byłej właścicielki posiadłości, Frances Gray. Ich 
lektura ożywia niezwykłą historię sprzed pięćdziesięciu lat. 
Zagłębiając się w aurę miłości, nienawiści, pogardy i 
tęsknoty za wolnością, Barbara zaczyna poznawać własną 
duszę i dojrzewa do najważniejszej decyzji. Decyzji, która 
nie tylko zmieni jej życie, ale będzie zarazem dopełnieniem 
losu Frances Gray.                                                                                           
Źródło : http://merlin.pl/ - 2012.12.18 Czyta : Joanna 
Jeżewska 

Strona 172 z 342



Drugie dziecko Link, Charlotte

Gatunek: 
Powieść 
niemiecka - 
kryminalna 

KM/584 mp3

W sennym, nadmorskim miasteczku w północnej Anglii 
ktoś dokonuje wyjątkowo bestialskiego mordu na 
studentce. Policja drepcze w miejscu, gdyż morderca nie 
zostawił żadnych śladów. Parę miesięcy później w pobliżu 
samotnej farmy zamieszkałej przez zdziwaczałego 
wdowca i jego córkę, zostaje popełniona kolejna zbrodnia. 
Tym razem ofiarą pada starsza kobieta. Ambitna i żądna 
sukcesu komisarz Valerie Almond pragnie za wszelką 
cenę dopaść sprawcę. Instynkt podpowiada jej, że klucz 
do rozwiązania tajemniczych morderstw tkwi w przeszłości 
rodziny drugiej z ofiar. Nie podejrzewa jednak, że 
tajemnica będzie sięgać czasów drugiej wojny światowej. 
Wtedy to do miasteczka przybyła z ewakuowanego 
Londynu dwójka dzieci, a krótko potem zaginął wszelki 
ślad po jednym z nich, niedorozwiniętym umysłowo 
chłopcu…                                                                                                                         
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.12.18                                                                 
Czyta : Ewa Abart

Dziennik 1954 Tyrmand, Leopold

Gatunek: 
Pamiętniki 
polskie 1944-
1956r. 

KM/585 mp3

W książce tej jest wszystko, czego można chcieć się 
dowiedzieć o życiu w socjalizmie. Oczywiście życiu 
inteligenta. A szczególnie inteligenta Warszawiaka. Na 
kartach „Dziennika 1954” spotkamy Herberta, Jasienicę, 
Kisiela, Turowicza, by wspomnieć tylko tych, których 
wspominać warto. Poznajemy też prozę i poezję bytowania 
młodego pisarza, świetnego obserwatora, znakomitego 
stylisty, którego wkrótce pozbyto się z Polski na stałe.                                                    
Źródło : http://www.audiobook.pl / - 2012.12.18                                                     
Czyta : Waldemar Barwiński
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Firma Grisham, John

Gatunek: 
Powieść 
amerykańska- 
sensacyjna 

KM/586 mp3

Mitchell McDeere należy do piątki najlepszych studentów 
prawa na Harvardzie i może przebierać w ofertach pracy. 
Jedna z nich, bijąca na głowę atrakcyjnością propozycje z 
Nowego Jorku i Chicago, pochodzi z niedużej firmy 
prawniczej Bendini, Lambert i Locke z Memphis, 
specjalizującej się w sprawach podatkowych. 
Fantastyczna pensja, kredyt na zakup własnego domu, 
członkostwo w dwóch klubach i klucze do nowiutkiego 
bmw – McDeere po prostu nie może jej odrzucić. Po 
krótkim namyśle wraz z żoną przenosi się do Memphis. 
Niestety, wymarzona praca okaże się jego najgorszym 
koszmarem. Firma jest obserwowana przez FBI, które 
ostrzega Mitcha, że kancelaria zajmuje się głównie 
praniem brudnych pieniędzy dla mafii. McDeere staje 
przed alternatywą: podjąć współpracę z agentami 
federalnymi i pomóc im w zdemaskowaniu nielegalnych 
transakcji, czy trafić do więzienia za współudział w 
przestępstwach.                                                                              
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.12.18                                                                      
Czyta : Krzysztof Globisz

Gra o tron Martin, George R.R.

Gatunek: 
Powieść 
fantazy 
amerykańska

KM/587 mp3

Światowy bestseller literacki w formie audiobooka. 
Gwiazdorska obsada. Specjalne efekty dźwiękowe i ponad 
dwie godziny muzyki ! Szlachetne rody zamieszkujące 
Zachodnie Krainy walczą o władzę. W grze o Żelazny Tron 
wygrywasz albo umierasz. Adaptacja kultowej epopei 
George'a R.R. Martina, wydanej nakładem Wydawnictwa 
Zysk i S-ka, to produkcja niemająca sobie równych. 
Opakowanie zawiera 4 płyty CD MP3. Czas nagrania: 31h 
13min                                                                                                                                                                                                                        
Źródło : http://www.aksiazka.pl/ - 2012.12.18                                                      
Czyta : Robert Więckiewicz, Anna Dereszowska, Agata 
Kulesza
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Kancelaria Grisham, John

Gatunek : 
Powieśc 
fantazy 
amerykańska

KM/588 mp3

Finley zawsze marzył o dużej sprawie z milionowymi 
odszkodowaniami, na co dzień musi zadowalać się 
oferowaniem swoich usług ofiarom wypadków 
samochodowych. W związku z tym zyski kancelarii są 
równie iluzoryczne, jak jej status. Przez przypadek trafia 
tam rzutki absolwent Harvardu David Zinc, który właśnie 
rzucił pracę w wielkiej firmie prawniczej. Trzej partnerzy, z 
których żaden nie stawał wcześniej przed sądem 
federalnym, dają się wciągnąć w proces przeciwko 
producentowi leku na obniżanie zawartości cholesterolu.                                                                                                                                                                                          
Źródło : http://www.empik.com / - 2012.12.18       Czyta : 
Wiktor Zborowski

Kaznodzieja Lackberg, Camilla 

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka, 
kryminalna

KM/589 mp3

Pewnego letniego ranka mały chłopiec w czasie zabawy w 
wąwozie leżącym nieopodal Fjällbacka odnajduje nagie 
zwłoki młodej dziewczyny. Patrik Hedström i jego koledzy 
z komisariatu w Tanumshede stają przed bardzo 
skomplikowaną zagadką. Okazuje się bowiem, że pod 
ciałem dziewczyny leżą szkielety dwóch innych kobiet, 
które zaginęły pod koniec lat 70-tych...

Kaznodzieja to pełna niespodzianek powieść kryminalna, 
która umiejętnie splata wątki z przeszłości z 
teraźniejszością.                                                        Źródło 
: http://www.empik.com/ - 2012.12.18                                                              
Czyta : Marcin Perchuć
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Lalki w ogniu Wilk, Paulina

Gatunek : 
Reportaże 
społeczne - 
Indie

KM/590 mp3

„Lalki w ogniu” to książka, która cieszy się ogromną 
popularnością wśród Czytelników i zdobyła uznanie 
dziennikarzy, mistrzów polskiego reportażu oraz znawców 
Indii.W swej reporterskiej książce „Lalki w ogniu” 
dziennikarka, wieloletnia współpracowniczka 
„Rzeczpospolitej” i podróżniczka Paulina Wilk daje 
czytelnikom zaskakujący obraz Indii. Z jednej strony 
medialny symbol azjatyckiego boomu, indyjski tygrys, 
zdumiewa gospodarczym potencjałem i uwodzi 
egzotycznym urokiem. Z drugiej to  społeczeństwo wciąż 
podzielone na panów i służących, rządzone przez 
skrywane namiętności i tysiącletnie przesądy. Kraj, w 
którym politycy są posłuszni astrologom, geniusze chodzą 
bez butów, a miliony dziewczynek znikają bez wieści. W 
Lalkach w ogniu te dwa światy przenikają się. Autorka 
zagląda Hindusom do garnków, łóżek i serc.                                                                                               
Źródło : http://www.empik.com/ -2012.12.18                                                                                                        
Czyta : Jagoda Bloch

Nocna zamie ć Theorin, Johan

Gatunek : 
Powieśc 
szwedzka - 
kryminalna

KM/591 mp3

Joakim i Katrine Westinowie postanawiają przeprowadzić 
się ze Sztokholmu na północną Olandię. Uciekając przed 
pośpiechem i niewygodami życia w mieście, decydują się 
na zakup dużego drewnianego domu, niegdysiejszej 
siedziby latarników. Marzą, by osiedlić się tam na stałe i 
wychować dzieci w otoczeniu przyrody. Okazuje się 
jednak, że stary dom kryje wiele ponurych tajemnic, historii 
z przeszłości, które pragną, by je usłyszano. Gdy na 
rodzinę Joakima spada nieszczęście, musi on stawić czoła 
zarówno własnym demonom, jak i duchom tego miejsca.                                                           
Źródło : http://merlin.pl / - 2012.12.18                                                                  
Czyta : Andrzej Mastalerz
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Przerwane 
milczenie

Link, Charlotte

Gatunek : 
Powieśc 
niemiecka - 
kryminalna

KM/592 mp3

Jessica, od paru miesięcy żona znanego, dużo starszego 
od niej profesora, wybiera się na wielkanocny urlop z 
piątką jego przyjaciół do Stanbury, starej angielskiej 
posiadłości. Szybko dochodzi do wniosku, że idylliczna 
atmosfera starego domu jest złudzeniem, a wszyscy, 
łącznie z jej ukochanym mężem jakoś dziwnie się 
zachowują. Zupełnie, jakby coś ukrywali. Dlaczego Leon, 
mąż właścicielki Stanbury jest cały czas zdenerwowany i 
znika na całe godziny? Dlaczego Jessica ma wrażenie, że 
ciągle ktoś ją obserwuje? Kim jest i czego chce tajemniczy 
mężczyzna krążący dzień i noc wokół domu i podający się 
za syna właściciela posiadłości?                                                                                                         
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.12.18                                                      
Czyta : Ewa Abart

Smuga krwi Theorin, Johan

Gatunek : 
Powieśc 
szwedzka - 
kryminalna

KM/593 mp3

Na Olandię wreszcie zawitała wiosna, a z nią pierwsi 
miastowi. Wśród nich Per Morner, który chce spędzić na 
wyspie Wielkanoc. Jego plany krzyżuje jednak telefon od 
schorowanego ojca. Jerry jest w swoim starym studiu 
filmowym i prosi, żeby po niego przyjechać. Gdy Per 
dociera na miejsce, w budynku wybucha pożar. W 
ostatniej chwili udaje mu się uratować ojca. Policja 
znajduje na pogorzelisku zwłoki dwóch ofiar...                                                                                         
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.12.18                                                            
Czyta : Andrzej Mastalerz
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Zakazane wrota Tarzani, Tiziano

Gatunek : 
Reportaż 
włoski 1945-
1989r.

KM/594 mp3

Chiny – kraj pełen niespodzianek, niezbadany, tajemniczy 
– były pasją Terzaniego. W 1980 roku pisarz razem z 
rodziną zamieszkał w Pekinie. Przez ponad cztery lata 
próbował żyć jak przeciętny Chińczyk: stał się Dengiem 
Tiannuo, posłał dzieci do lokalnej szkoły, hodował 
świerszcze i jeździł na rowerze. Dotarł do miejsc, do 
których turyści nie mieli wstępu. Rozmawiał z ludźmi, z 
którymi jako zagraniczny dziennikarz nie powinien był 
rozmawiać. Zobaczył kraj zwykłych ludzi, rozdarty między 
bogactwem tradycji a biedą wynikającą z dyktatury, 
ogłuszony kakofonią propagandy, obarczony balastem 
maoizmu. Terzani nie unikał tematów drażliwych i 
trudnych, takich jak okupacja Tybetu czy kontrola urodzin. 
Także za to został poddany reedukacji i wydalony z kraju. 
Zdążył jednak poznać Chiny skrzętnie ukrywane przed 
okiem Zachodu. Udało mu się przekroczyć zakazane 
wrota.                                                                                      
Źródło : http://www.empik.com/ - 2012.12.18                                               
Czyta : Jakub Kukla

Maska Dimitriosa Ambler, Eric

Gatunek : 
Powieść 
angielska - 
sensacyjnna

KM/595 mp3

Sprawa wydawała się prosta. Znaleziono zwłoki, 
najprawdopodobniej ofiary przestępczych porachunków. 
Charles Latimer zainteresował się zbrodnią ze względów 
zawodowych, bo Dimitrios Makropoulos był zwykłą 
szumowiną, jakby żywcem przeniesioną z kart książek 
szpiegowskich i kryminalnych. Książek, których autorem 
był Latimer! Latimer czuł jednak, że śmierć Dimitriosa 
skrywa najciemniejsze sekrety. Latimer postanowił je 
odkryć. Odkrył je w najmroczniejszych zakamarkach 
przestępczego podziemia.
Źródło : http://http://www.audiobook.pl/ - 2014.05.29                          
Czyta : Jerzy Zelnik
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Zostań przy mnie Coben, Harlan

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska  - 
kryminalna

KM/596 mp3

Megan Pierce wiedzie życie będące ucieleśnieniem 
American Dream: u boku męża. w domu z ogrodem i 
basenem, realizując się jako matka nastoletnich dzieci i 
żona. W jej przypadku stabilizacja nie jest jednak 
równoznaczna z osobistym szczęściem. Megan tęskni za 
swoją bujną przeszłością striptizerki w Vegas i Atlantic 
City, za pełnymi pożądania spojrzeniami mężczyzn, za 
pulsującą muzyką i migoczącymi światłami sceny.                                                
Źródło : http://http:/www.audiobook.pl/ - 2014.05.29                           
Czyta : Krzysztof Globisz

Noce i dnie Dąbrowska, Maria 

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
obyczajowa

KM/597 mp3

Utwór określany mianem tetralogii przedstawia dzieje 
rodziny szlacheckiej Niechciców – Bogumiła Niechcica i 
jego żony: Barbary Niechcic z Ostrzeńskich – w okresie od 
Powstania Styczniowego do wybuchu Pierwszej Wojny 
Światowej, czyli w latach 1863-1914. Bogumił Niechcic to 
szlachcic, uczciwy, pełen pogody ducha, lubiący 
towarzystwo ludzi oraz pracę i kontakt z przyrodą.                                                                                                                                                
Źródło : http://http:/www.audiobook.pl/ - 2014.05.29                                    
Czyta : Zofia Kucówna

Szpiedzy w 
Warszawie

Furst, Alan

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska - 
sensacyjna

KM/598 mp3

 Warszawa w roku 1937. W niemal każdej ambasadzie 
działa komórka wywiadowcza, szpiedzy zachodnich i 
wschodnich mocarstw gorączkowo zbierają informacje o 
przygotowaniach do wojny, zarówno tych prowadzonych 
przez przeciwników, jak i przez sojuszników. Można 
powiedzieć, że w Warszawie wręcz roi się od tajnych 
agentów, którzy tworzą niezwykle barwne towarzystwo, 
działając pod przykrywką ambasad swoich krajów. Polacy, 
Francuzi, Niemcy, Rosjanie – wszyscy wiedzą, że w wojna 
wisi w powietrzu i że trzeba się do niej przygotować. 
Wszyscy wierzą, że swoją działalnością wywiadowczą 
uratują swoich rodaków przed zgubą lub że zapewnią 
zwycięstwo ojczyźnie.                                                       
Źródło : http://www.empik.com/ - 2014.05.29                                                   
Czyta : Wojciech Żołądkowicz       
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Cichym ścigałam 
go lotem

Joe, Alex

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
kryminalna

KM/599 mp3

Pewnej niedzielnej nocy w willi na przedmieściach 
Londynu zostaje znalezione ciało Sir Gordona Bedforda, 
wybitnego ekonomisty i entomologa, naukowca 
specjalizującego się badaniem owadów. Zmarły, 
uchodzący w oczach opinii publicznej za wzór uczciwości, 
zostawił list samobójczy, w którym przyznaje się do 
popełnienia oszustw finansowych. Wszystko 
wskazywałoby na samobójstwo, gdyby przy zmarłym nie 
znaleziono drugiego listu pożegnalnego podającego 
odmienne przyczyny jego kroku...Chłodne i skrupulatne 
śledztwo, postacie wyraziste i pełne namiętności oraz 
czarny humor i narcystyczna postać pisarza-detektywa, 
składają się na kolejną wybitną powieść detektywistyczną 
autorstwa Macieja Słomczyńskiego.                                                                                                  
Źródło : http:/www.audiobook.pl/ - 2014.05.29                                                      
Czyta : Włodzimierz Press

Dzieci z Bullerbyn Lindgren, Astryd

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka - 
przygodowa

KM/600 mp3

W tej książce, która podbiła cały świat, każdy 
najzwyczajniejszy dzień sześciorga dzieci z małej 
szwedzkiej wioski przedstawiony jest jak najciekawsza 
przygoda. Łowienie raków i chodzenie do szkoły, pielenie 
rzepy i Gwiazdka - wszystko staje się okazją do zabawy i 
umocnienia przyjaźni.                                                                      
Źródło : http:/www.audiobook.pl/ - 2014.05.29                                           
Czyta : Irena Kwiatkowska

Przez świat na 
rowerach w dwa 

lata
Opaska, Magdalena

Gatunek : 
Podróże

KM/601 mp3

Książka dowodząca, że można wybrać się w podróż 
rowerową dookoła świata, nie mając pojęcia o wymianie 
dętki. O tym, jak można przejechać Chiny, nie potrafiąc 
posługiwać się pałeczkami. O tym, jak przeżyć mrozy 
Altiplano z jedną parą skarpetek i zepsutym namiotem.
Książka podróżnicza, w której nie znajdziecie sformułowań 
„sens życia” czy „poszukiwanie siebie”, za to na pewno 
wiele razy zaśmiejecie się podczas lektury. Wesołej 
podróży!                                      Źródł : 
http://http://www.empik.com/ - 2014.05.29                                      
Czyta : Łukasz Musiał 
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Jan Paweł II 
historie m ęskich 

przyja źni
Polak, Grzegorz

Gatunek : Jan 
Paweł II - 
biografia

KM/602 mp3

Karol Wojtyła pozostał wierny swoim przyjaźniom, nawet 
wtedy, gdy był już papieżem. I choć w powszechnej opinii 
więcej dawał innym, niż od nich brał, do końca swego 
życia zachował wdzięczność wobec tych ludzi, z którymi w 
istotny sposób splotły się jego dzieje. Książka przedstawia 
sylwetki zwyczajnych i niezwykłych kolegów, przyjaciół, 
mentorów Karola Wojtyły, ludzi, którzy wywarli wpływ na 
jego wybory życiowe, myślenie, formację intelektualną i 
moralną. Sportretowani są także ci koledzy, których z 
późniejszym papieżem łączyły wspólne przeżycia i 
doświadczenia.                                                   Źródł : 
http://http://www.empik.com/ - 2014.05.29                                       

Droga 66 Warakomska, Dorota

Gatunek : 
Stany 
Zjednoczone - 
podróże

KM/603 mp3

DROGA 66. Zwana główną ulicą USA, wije się przez 
osiem stanów. Śpiewano o niej piosenki, kręcono filmy, 
pisano powieści.
Tędy w czasach Wielkiego Kryzysu tysiące farmerów 
podążało na zachód w poszukiwaniu lepszego życia.
Dorota Warakomska wyrusza w podróż w poszukiwaniu 
serca Ameryki. Odwiedza kultowe bary, takie jak Bagdad 
Café, stare hotele i zapadłe wioski. Podąża śladami 
znanych filmów: Thelmy i Louise, Autostopowicza, 
Urodzonych morderców czy kreskówki Auta. Poznaje 
mieszkańców, którzy postanowili związać swój los z Drogą-
Matką, jak pisał o niej John Steinbeck. Przy Drodze 66 
można wziąć udział w rodeo, spotkać prawdziwego 
rednecka  i obejrzeć film w kinie pod gołym niebem na 
cmentarzu.
Autorka przemierza drogę, która stała się synonimem 
dążenia do wolności i szczęścia, symbolem 
amerykańskiego snu, a dziś – uznana za zabytek – jest 
jedną z największych atrakcji USA.
 Źródło :http://www.empik.com/ - 2014.05.29                                                     
Czyta : Dorota Warakomska
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Kacper Ryx Wollny, Mariusz

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
historyczna

KM/604 mp3

Kacper Ryx, bystry żak z wybitnym talentem śledczym, z 
rozkazu Zygmunta Augusta ma odnaleźć skradziona 
pieczęć Jagiellonów. Jednak ta sprawa to dopiero 
początek. Na jego drodze staje arcyłotr burmistrz
Rozmus Czeczotka. Czy Kacprowi uda się go pokonać? 
Czy zdemaskuje spisek możnowładców przeciwko 
królowi? Czy zdoła uratować majestat Rzeczypospolitej?
Tłem opowieści, w której nie brakuje czarnoksięskich 
sztuczek i okrutnych zbrodni, jest autentyczny 
szesnastowieczny Kraków. Takiej historii nie znajdziecie w 
podręcznikach.                                                Źródło 
:http://www.empik.com/ - 2014.05.29                                                   
Czyta : Tomasz Sobczak

Ciemna strona 
lustra

Wolski, Marcin

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
sensacyjna

KM/605 mp3

Kolejna znakomita, ale jednak zupełnie inna niż 
poprzednie, wyjątkowa powieść Marcina Wolskiego. 
Frapująca political fiction. W roli głównej: James Bond – w 
polskim wydaniu. Sześćdziesięcioletni Konrad – generał 
UB, zaangażowany w najbardziej zakulisowe działania 
władz PRL-u, z pogmatwanym życiorysem – 
niespodziewanie uświadamia sobie, że jego biografia jest 
swego rodzaju antytezą drogi życiowej Karola Wojtyły – 
Jana Pawła II. Odtąd jego życie się zmienia, wie bowiem, 
że cokolwiek stanie się z Papieżem, stanie się też z nim. 
Tymczasem dowiaduje się, że na Głowę Kościoła 
planowany jest zamach podczas wizyty w Polsce. Czy uda 
mu się uratować Pielgrzyma i… siebie? Żywa narracja, 
akcja trzymająca w napięciu, zaskakujące rozwiązania. A 
w mistrzowsko naszkicowanym tle polska rzeczywistość, 
od lat dwudziestych XX wieku do pamiętnego 2 kwietnia 
2005 roku, i Jan Paweł II, którego charyzmatyczna 
osobowość przemienia naszą historię.                      Źródło 
:http://www.empik.com/ - 2014.05.29                                               
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Kobiety w życiu 
Jana Pawła II

Zuchniewicz, Paweł
Gatunek : Jan 
Paweł II - 
biografia

KM/606 mp3

Kobiety w życiu Jana Pawła II
to pierwszy z dwóch tomów poświęconych przyjaźniom 
papieża (tom drugi opowie o mężczyznach) – przyjaźniom 
rozumianym w swoisty sposób. Chodzi bowiem nie tylko o 
postaci, które odegrały znaczącą rolę w jego biografii 
historycznej, ale także o te, które odcisnęły wyraźne piętno 
na biografii mistycznej bądź które wybrał (wyniósł na 
ołtarze), by zakomunikować coś ważnego.                                
Źródło :http://www.empik.com/ - 2014.05.29                                                 
Czyta : Elżbieta Kijowska                             

61 godzin Lee, Child

Gatunek : 
Powieść 
agielska - 
thriller 
sensacyjny

KM/607 mp3

Jack Reacher jest bohaterem bestsellerowych thrillerów 
Lee Childa. Niebezpieczny i inteligentny twardziel. 
Mężczyźni go podziwiają, kobiety za nim szaleją.Zima w 
Dakocie Południowej. Minus dwadzieścia stopni, śnieżyca, 
oblodzona droga i zmęczony kierowca. Autobus, którym 
jedzie Reacher, wpada w poślizg i zjeżdża do rowu. 
Najbliższa miejscowość Bolton oddalona jest o trzydzieści 
kilometrów. Zanim zjawi się pomoc, wszyscy pasażerowie 
zdążą odczuć fatalne skutki mrozu. Niedaleko Bolton 
zbudowano olbrzymi zakład karny. W jednej z jego cel 
siedzi przywódca motocyklowego gangu handlującego 
amfetaminą, a w miasteczku mieszka główny świadek 
koronny, emerytowana bibliotekarka Jane Salter, 
strzeżona przez miejscową policję. Reacher odkrywa, że 
komisariat policji w Bolton znajduje się w stanie paranoi. 
Pilnować więzienia, czy pilnować świadka? Ktoś na pewno 
będzie próbował go uciszyć? Ktoś z miejscowych, może 
nawet policjant, czy nasłany morderca?                                                          
Źródło : http://www.3tanie.pl/ - 2014.06.16 Czyta : Krzysztof Globisz
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Bezcenny
Miłoszewski, 

Zygmunt

Gatunek : 
Powieść 
polska 
sensacyjna

KM/608 mp3

1945. Niemcy przegrywają wojnę, każdy myśli tylko o 
sobie. Generalny Gubernator Hans Frank ukrywa 
najcenniejsze łupy, a wraz z nimi bezcenny sekret, który 
ma zapewnić mu nietykalność po wojnie. Skarb ginie bez 
śladu w tajemniczych okolicznościach. 1946. Do Polski 
powracają zrabowane dzieła sztuki z Damą z gronostajem 
Leonarda da Vinci na czele. Brakuje Portretu Młodzieńca 
Rafaela Santi, który od tej pory pozostaje najcenniejszym 
zaginionym na świecie dziełem sztuki i symbolem grabieży 
dokonanych w czasie II wojny światowej. W Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie od ponad sześćdziesięciu lat na 
Rafaela czeka pusta rama. Współcześnie. Doktor Zofia 
Lorentz, historyk sztuki i urzędniczka Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, próbująca sprawić, aby do Polski wróciło 
choć kilka z ponad 60 000 zaginionych dzieł, zostaje 
wezwana do kancelarii premiera. Sprawa jest pilna i ściśle 
tajna. Źródło : http://www.ksiegarniapowszechna.pl/ - 
2014.06.16                      Ćzyta : Andrzej Chyra

Czarna lista Forsyth, Frederick

Gatunek : 
Powieść 
angielska - 
sensacyjna

KM/609 mp3

Rok 2014. USA i Wielką Brytanią wstrząsa seria na pozór 
przypadkowych zabójstw. Łączy je jednak wspólny 
mianownik - mordercy to nawróceni na fanatyczny dżihad 
islamiści, zainspirowani zamieszczanymi w internecie 
kazaniami wzywającymi do mordowania niewiernych. Ich 
Autor, z braku nazwiska znany Kaznodzieją, trafia na 
super tajną listę - terrorystów tak groźnych dla USA, że 
postanowiono ich zabić, bez silenia się na stawianie przed 
sądem i cywilizowany proces. Sprawa trafia do specjalnej 
jednostki `łowcy głów`, której najlepszym agentem jest 
niejaki Tropiciel - były podpułkownik marines                                             
Źródło : http://www.3tanie.pl/ - 2014.06.16                                                    
Czyta : Jan Peszek
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Inferno Brown, Dan

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska -
thriller 
sensacyjny

KM/610 mp3

Dan Brown schodzi do piekieł Dantego... Fenomenalny 
apokaliptyczny thriller najpopularniejszego pisarza na 
świecie! Światowej sławy specjalista od symboli, Robert 
Langdon budzi się na szpitalnym łóżku w zupełnie obcym 
miejscu. Nie pamięta, jak i dlaczego znalazł się w szpitalu. 
Nie potrafi też wyjaśnić, w jaki sposób wszedł w 
posiadanie tajemniczego przedmiotu, który znajduje we 
własnej marynarce. Czasu na rozmyślania nie ma niestety 
zbyt wiele. Ledwie na dobre odzyskuje przytomność, ktoś 
próbuje go zabić. W towarzystwie młodej lekarki Sienny 
Brooks Langdon opuszcza w pośpiechu szpital. Ścigany 
przez nieznanych wrogów przemierza uliczki Florencji, 
próbując odkryć powody niespodziewanego pościgu. 
Podąża śladem tajemniczych wskazówek ukrytych w 
słynnym poemacie Dantego... Czy jego wiedza o 
tajemnych sekretach, które skrywa historyczna fasada 
miasta wystarczy, by umknąć nieznanym oprawcom?                                
Źródło : http://www.3tanie.pl/ - 2014.06.16                                           
Czyta : Jacek Rozenek

Jezioro Arnaldur, Indridason

Gatunek : 
Powieść 
islandzka - 
kryminalna

KM/611 mp3

Słynne Kleifarvatn, islandzkie jezioro znajdujące się 
niedaleko dawnej bazy armii amerykańskiej, od jakiegoś 
czasu się kurczy. Jest wiosna, na odsłoniętym dnie zostaje 
znaleziony szkielet z dziurą w czaszce. Na miejscu pojawia 
się Erlendur wraz z ekipą. Ku swemu zdziwieniu 
funkcjonariusze policji odkrywają, że do ludzkich 
szczątków przywiązane jest tajemnicze urządzenie. Po 
szczegółowych badaniach okazuje się, że to aparatura 
nasłuchowa, wyprodukowana w latach 60. w Związku 
Radzieckim. Erlendur i jego ludzie prowadzą żmudne 
śledztwo, które przenosi nas w nieodległe przecież czasy 
zimnej wojny. Mimo że w powieści pojawi się wątek 
szpiegowski, Jezioro nie jest typową powieścią z tego 
gatunku. Kryminalna fabuła przypomni o ponurym 
totalitaryzmie, o bezbronności małych krajów, 
pozostających w strefie wpływów wielkich mocarstw...                                                                                         
Źródło : http://www.taniaksiazka.pl/ - 2014.06.16                                       
Czyta : Andrzej Ferenc
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Pod mocnym 
aniołem

Pilch, Jerzy

Gatunek : 
Powieśc 
polska 
obyczajowa

KM/612 mp3

Zdążyć przed Panem Bogiem czyta Maja 
Ostaszewska,,Mistrzowie Słowa" - wielcy aktorzy czytają 
wielką literaturę.Każdy z 15 tomów zawiera bogato 
ilustrowaną książkę przedstawiającą sylwetkę danej 
aktorki czy aktora oraz krótki opis pisarza i jego dzieła. 15 
książek, których nie sposób było lepiej napisać, ale które 
można było jeszcze lepiej przeczytać.                                                                        
Źródło : http://www.3tanie.pl/ - 2014.06.16                                             
Czyta : Andrzej Grabowski

Tysi ąc wspaniałych 
słońc

Hosseini, Khaled

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska - 
obyczajowa

KM/613 mp3

Bez wątpienia najwyżej oceniana, najgłośniejsza, 
najchętniej czytana powieść 2007 roku. Niekwestionowany 
bestseller nr 1 w ponad 20 krajach świata, sprzedany w 
imponującej ilości ponad 10 milionów egzemplarzy. 
Poprzednia książka Hosseiniego zatytułowana Chłopiec z 
latawcem także zdobyła niebywałą popularność, a ostatnio 
została zekranizowana przez Marca Forstera. Osią fabuły 
rozgrywającej się w Afganistanie w ciągu ćwierć wieku, są 
dzieje dwóch kobiet, które zrządzeniem losu poślubią tego 
samego mężczyznę, despotycznego Rasheeda. Mariam 
ma zaledwie 15 lat, kiedy zostaje wysłana do Kabulu, by 
zostać żoną szewca. Druga bohaterka, ambitna i 
wykształcona Laila, w wyniku wybuchu bomby traci całą 
rodzinę. Po traumatycznych przejściach dochodzi do siebie 
w domu Rasheeda i Mariam.                                                                                                          
Źródło : http://www.3tanie.pl/ - 2014.06.16                                                  
Czyta : Maria Peszek
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Wnuczko żonka Bakuła, Hanna
Gatunek : 
Satyra polska

KM/614 mp3

Wnuczkożonka, czyli jak utrzymać laskę jest to zabawna 
książka o relacjach męsko-damskich. Jest swego rodzaju 
poradnikiem dla dziewczyn i ich partnerów, ze 
szczególnym uwzględnieniem tych dwa razy starszych. 
Zawiera krótkie historyjki o różnych typach kobiet i 
mężczyzn oraz o ich wzajemnych relacjach. Nie ma tu 
opowieści o idealnych parach, za to można się pośmiać z 
karykaturalnych opisów sytuacji i osób, które bardzo 
przypominają naszych znajomych. Książka składa się z 
czterech części. Gra wstępna to krótki opis bohaterów, 
rodzaj przystawki przed obiadem, Katalog typów – 
dokładny opis najczęściej spotykanych męskich i żeńskich 
kochanków, Katalog usług – historyjki poświęcone temu, 
co się naprawdę dzieje w związkach i ofertom, jakie mamy 
dla płci przeciwnej, Księga ostrzeżeń – mapa raf i mielizn, 
na których najczęściej lądują nieostrożne, ufne kobiety 
określane mianem lasek.                                                                                 

Wołanie kukułki Galbraith. Robert

Gatunek : 
Powieść 
angielska - 
kryminalna

KM/615 mp3

Ciało supermodelki Luli Landry znalezione pod balkonem 
jej londyńskiego apartamentu. Policja stwierdza 
samobójstwo, lecz brat ofiary nie wierzy w tę wersję i 
zatrudnia prywatnego detektywa, Cormorana Strike'a.
Strike jest weteranem wojennym, podczas służby w 
Afganistanie ucierpiał fizycznie i psychicznie. Ma kłopoty 
finansowe i właśnie rozstał się z kobieta swojego życia. 
Sprawa Luli to dla detektywa szansa na odbicie się od 
dna, ale im bardziej wikła się w skomplikowany świat 
wyższych sfer, tym większe grozi mu niebezpieczeństwo.                                                                                            
Źródło : http://www.matras.pl/ - 2014.06.16                                                
Czyta : Maciej Stuhr
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Za kogo ty si ę 
uważasz? 

Munro, Alice
Gatunek : 
Opowiadanie 
kanadyjskie

KM/616 mp3

Dziesięć powiązanych ze sobą opowiadań, z których każde 
tworzy samodzielną, kunsztownie zbudowaną całość, 
składa się na poruszającą i przenikliwą opowieść o 
dojrzewaniu. Rose pochodzi z biedniejszej części Ontario. 
Mieszka z ojcem i macochą Flo w domu na tyłach 
należącego do rodziny sklepu meblowego. Jako dziecko z 
niechęcią i strachem obserwuje życie mieszkańców 
swojego miasta. Potem ucieka, by zacząć studia w 
Toronto, wyjść za mąż i podjąć pracę zawodową. I przez 
cały czas próbuje odpowiedzieć na zawarte w tytule książki 
pytanie, które w dzieciństwie usłyszała od macochy. O 
trudnych wyborach i bolesnych kompromisach Munro 
opowiada z prostotą, bezpretensjonalnie, z cudowną 
lekkością człowieka, którego nic nie może zaskoczyć.                                                                                             
Źródło : http://prus24.pl/ - 2014.06.16                                                                   
Czyta : Anna Gajewska

Anioł stró ż Sparks, Nicholas

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska - 
romans 
współczesny

KM/617 mp3

Julie zostaje wdową w wieku dwudziestu pięciu lat. Wraz z 
listem pożegnalnym od męża, w który Jim obiecuje jej, że 
bedzie jej aniołem stróżem, otrzymuje nieoczekiwany 
prezent - niemieckiego doga. Mijają cztery samotne lata. 
Julie stopniowo dojrzewa do nowej miłości. O względy 
dziewczyny zabiega przystojny i pewny siebie Richard, w 
którym Julie dostrzega pokrewną duszę - pomimo, że 
ukochany pies go nie akceptuje. Wielką przyjaźnią darzy 
natomiast Mike`a - najlepszego przyjaciela zmarłego 
męża. Gdy w zachowaniu jednego z mężczyzn Julie 
odkrywa coś niepokojącego i daje mu kosza jej życie 
zamienia się w koszmar... Źródło : http://www.empik.com/ - 
2015.06.02                                              Czyta : Anna 
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Babska misja Kursa, Małgorzata J.

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
kryminał

KM/618 mp3

Małe miasteczko, w którym niewiele się dzieje. Czyżby? 
Kiedy pewnego dnia ktoś włamuje się do redakcji lokalnej 
gazety, a na osiedlu domków zostają znalezione zwłoki 
młodej dziewczyny, spokojna egzystencja zamienia się w 
lawinę tajemniczych zdarzeń. Policjant Łukasz Szczęsny 
wszczyna dochodzenie, a Lukrecja i Monika, dwie 
przyjaciółki mieszkające obok miejsca zbrodni, 
postanawiają przeprowadzić własne śledztwo. Nie mają 
pojęcia, jak bardzo odmieni ono ich życie. Strzała Amora, 
mrówki i zagadkowa morda skryta za pończochą co 
jeszcze czai się w ciemnościach?                                                                                                              
Źródło :  http://www.empik.com/ - 2015.06.02                                            
Czyta : Joanna Lissner

Bardzo 
poszukiwany 

człowiek
Le Carré John

Gatunek : 
Powieść 
angielska - 
thriller 
szpiegowski

KM/619 mp3

W Hamburgu pojawia się przez „zieloną granicę” 
wychudzony i zmaltretowany młody muzułmanin Issa. Jest 
byłym pensjonariuszem więzień rosyjskich i tureckich, 
synem pułkownika Armii Czerwonej, Karpowa, i porwanej 
przez niego Czeczenk zabitej po urodzeniu przez krewnych 
za „zhańbienie rodu”. Znajduje opiekę u Leili, tureckiej 
wdowy mieszkającej na stałe w Niemczech, i jej syna, 
boksera Melika. Jego gospodarze sprowadzają do niego 
młodą i piękną panią adwokat z dobroczynnej agencji 
zajmującej się legalnymi i nielegalnymi imigrantami,                                              
Źródło :  http://www.empik.com/ - 2015.06.02                                            
Czyta : Wiktor Zborowski

Bezpieczna 
przysta ń

Sparks, Nicholas

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska - 
obyczajowa

KM/620 mp3

Znakomity romans obyczajowy niekwestionowanego 
mistrza opowieści o miłości, autora kilkunastu powieści, z 
których pokaźna część została przeniesiona na ekran. 
Kiedy w niewielkim miasteczku Southport na południu USA 
pojawia się tajemnicza młoda kobieta, mieszkańcy zadają 
sobie pytanie, co skłoniło ją do rozpoczęcia życia w tym 
odizolowanym miejscu. Piękna, ale zamknięta w sobie 
Katie, pracuje w lokalnej restauracji i wyraźnie unika 
nawiązywania nowych znajomości. Udaje się jej zachować 
dystans do momentu, w którym poznaje Alexa, właściciela 
sklepu i owdowiałego ojca dwójki dzieci. Wbrew sobie, 
Katie coraz bardziej angażuje się w życie rodziny.                                                           
Źródło :  http://www.empik.com/ - 2015.06.02 Czyta : 
Krzysztof Gosztyła 
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Błękitna krew Coben, Harlan

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska - 
thriller 
kryminalny

KM/621 mp3

Precyzyjnie skonstruowana intryga, mistrzowsko 
stopniowane napięcie, fałszywe tropy prowadzące 
donikąd, pozornie niemożliwe do wyjaśnienia zagadki 
pojawiające się niemal na każdej stronie, zaskakujące 
zakończenie, którego nie domyśli się nawet najbardziej 
przenikliwy czytelnik, to podstawowe cechy jego 
pisarskiego stylu. Kto mógł porwać syna Jacka Coldrena, 
znanego golfisty, który z ogromną przewagą prowadzi w 
mistrzostwach USA? Źródło :  http://www.empik.com/ - 
2015.06.02                                            Czyta : Marian 
Opania

… i Bóg o nas 
zapomniał

Kalinin, Andrzej
Gatunek : 
Tuchoski A. - 
biografia

KM/622 mp3

Książka uhonorowana w roku 1994 Literacką Nagrodą 
Czesława Miłosza, w sposób niezwykle wyrazisty 
ukazująca życie Polaków pod sowiecką okupacją i na 
syberyjskich zsyłkach.
Dzięki relacji naocznego świadka i uczestnika wydarzeń, 
Antoniego Tuchowskiego, poznajemy dramatyczne losy 
ludzi po 17 września 1939 roku.                                                                                           
Źródło :  http://www.empik.com/ - 2015.06.02 Czyta : 
Michał Breitenwald

Cała rado ść życia
Michalska, 
Franceska

Gatunek : 
Michalska F. - 
biografia

KM/623 mp3

Fascynująca opowieść o polskim losie – widzianym i 
przeżytym w tragicznych, mało w Polsce znanych 
okolicznościach. Autorka urodzona w 1923 r. kilkanaście 
kilometrów od przedwojennej polsko-sowieckiej granicy na 
Zbruczu – ale już po tamtej, radzieckiej stronie, 
obywatelka zniewolonej Ukrainy – na początku jako 
dziecko opisuje wielki głód pierwszej połowy lat 30., który 
cudem prawie przeżyła w swojej rodzinnej wsi, a także 
narastający stalinowski terror tamtych lat, szczególnie 
bezwzględny wobec wielotysięcznej polskiej ludności 
pozostałej na tamtych ziemiach. A potem – w 1936 r. – 
wspólna wywózka do Kazachstanu i nieludzkie warunki tej 
drogi,                                                                                
Źródło :  http://www.empik.com/ - 2015.06.02                                            
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Carte Blanche Lusiński, Jacek

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
obyczajowa

KM/624 mp3

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca i 
optymistyczna historia nauczyciela z liceum, który – aby 
zachować ukochaną pracę i przygotować uczniów do 
matury – ukrywa przed światem, że stopniowo traci wzrok.                                                                          
Źródło :  http://www.empik.com/ - 2015.06.02                                            
Czyta : Arkadiusz Jakubik

Chinlandia Leszczyński, Damian
Gatunek : 
Podróże - 
Chiny

KM/625 mp3

Chiny widziane oczami Europejczyków. Autorzy 
rozprawiają się z licznymi stereotypami dotyczącymi 
Chińczyków. Odpowiadają na pytania, czy mieszkańcy 
Państwa Środka chcą podbić świat, czy produkują 
wyłącznie tandetę, czy wszyscy mają żółty kolor skóry, a 
ich narodowym przysmakiem są psy i koty? Obiegowe 
opinie, konfrontują ze stanem faktycznym, dochodząc 
momentami do zadziwiających wniosków. Całość napisana 
jest z dużym poczuciem humoru i erudycją. Te cechy 
sprawiają, że audiobooka słucha się lekko i przyjemnie                                                                                  
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.03                                            
Czyta : Jacek Kiss

Ciemniejsza strona 
Greya

James E. L.

Gatunek : 
Powieść 
angielska - 
erotyczna

KM/626 mp3

Drugi tom bestsellerowej powieści E. L. James pt: 
„Ciemniejsza strona Greya”! Dalsze losy młodziutkiej 
studentki Ann Steel i jej burzliwego związku z 
charyzmatycznym miliarderem Christianem Greyem. 

Ana w końcu zerwała uzależniający związek z Christianem 
i zajęła się swoją karierą. Jednak pamięć o 
niezapomnianym kochanku i związku pełnym erotycznego 
napięcia sprawia, że Ana zmienia zdanie i wraca do 
Christiana. Wkrótce zaczynają uczyć się siebie nawzajem. 
Ana uczy się życia w luksusie i bronienia własnej 
niezależności, a Christian walczy ze swoją obsesyjną 
rządzą kontroli i proponuje jej zupełnie nowy układ. Kiedy 
wydaje się, że sielanka będzie trwała wiecznie, a świat 
możliwości stoi przed Aną otworem, ciemne chmury 
zaczną zbierać się nad nimi...
Źródło :  http://www.empik.com/ - 2015.06.03                                                                                                                            
Czyta : Joanna Koroniewska
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Ciernista ró ża Link, Charlotte

Gatunek : 
Powieść 
niemiecka - 
thriller 
psychologiczn
y

KM/627 mp3

Brutalne morderstwo i mroczne tajemnice sprzed lat 
pogrzebane na idyllicznej angielskiej wyspie…
 Karin Palmer, ogarnięta chęcią zmiany dotychczasowego 
życia, decyduje się wyjechać na angielską wyspę 
Guernsey, gdzie przed laty spędziła cudowne wakacje. 
Przez przypadek trafia do domu z ogrodem pełnym róż, 
który należy do 71-letniej Beatrice Shaye.
Karin ulega urokowi staruszki, jej pięknego ogrodu i 
eleganckiego, przytulnego domu. Między kobietami szybko 
nawiązuje się serdeczna przyjaźń...                                                                           
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.03                                  
Czyta : Marta Grzywacz

Ciernista ró ża Link, Charlotte

Gatunek : 
Powieść 
niemiecka - 
thriller 
psychologiczn
y

KM/628 mp3

Brutalne morderstwo i mroczne tajemnice sprzed lat 
pogrzebane na idyllicznej angielskiej wyspie…
 Karin Palmer, ogarnięta chęcią zmiany dotychczasowego 
życia, decyduje się wyjechać na angielską wyspę 
Guernsey, gdzie przed laty spędziła cudowne wakacje. 
Przez przypadek trafia do domu z ogrodem pełnym róż, 
który należy do 71-letniej Beatrice Shaye.
Karin ulega urokowi staruszki, jej pięknego ogrodu i 
eleganckiego, przytulnego domu. Między kobietami szybko 
nawiązuje się serdeczna przyjaźń...                                                                           
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.03 Czyta : Marta 
Grzywacz
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Coś, o czym 
chciałam ci 
powiedzie ć

Munro, Alice

Gatunek : 
Powieśc 
kanadyjska - 
obyczajowa

KM/629 mp3

Alice Munro daje niezbity dowód, że jak nikt inny potrafi 
uchwycić istotę ludzkiej natury w najróżniejszych naszych 
zachowaniach. Trudno sobie wyobrazić żywszy zmysł 
obserwacji . „Houston Post” W doskonałym zbiorze 
trzynastu opowiadań Alice Munro wykazuje się niezwykłą 
wrażliwością, prostotą stylu i wspaniałą techniką pisarską. 
John Updike przyrównał ją nawet do Czechowa. Opisane 
przez nią siostry, matki, córki, ciotki, babcie oraz 
przyjaciółki żyją nadzieją, miłością, gniewem i wiarą w 
pojednanie, zmagają się z przeszłością, teraźniejszością 
oraz tym, co jeszcze przyniesie los. Munro, z wrodzoną 
delikatnością i szczerością pisze o uczucia, trudnych 
relacjach damsko-męskich, nieudanych związkach, 
rozliczeniach z przeszłością... Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.03                                 
Czyta : Anna Cieślak

Crimen Hen, Józef

Gatunek : 
Powieśc 
polska - 
historyczna

KM/630 mp3

Crimen- łac. zbrodnia. Siedemnastowieczny kryminał, 
którego akcja toczy się na terenach Rusi Czerwonej. 
Główny bohater Tomasz Błudnicki powraca po kilku latach 
do domu, aby wyjaśnić zagadkową śmierć ojca. Na 
podstawie powieści powstał serial telewizyjny.                                                                                           
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.03                                 
Czyta : Henryk Pijanowski

Crimen Hen, Józef

Gatunek : 
Powieśc 
polska - 
historyczna

KM/631 mp3

Crimen- łac. zbrodnia. Siedemnastowieczny kryminał, 
którego akcja toczy się na terenach Rusi Czerwonej. 
Główny bohater Tomasz Błudnicki powraca po kilku latach 
do domu, aby wyjaśnić zagadkową śmierć ojca. Na 
podstawie powieści powstał serial telewizyjny.                                                                                           
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.03                                 
Czyta : Henryk Pijanowski
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Cud Karpowicz, Ignacy
Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/632 mp3

 Anna ma 31 lat. Zawodowo jest neurologiem, a prywatnie 
atrakcyjną (ma nadzieję, że nadal jeszcze), samotną 
kobietą (z naciskiem na samotną). Mimo że 
ekscentryczności i wyobraźni mogłaby jej pozazdrościć 
sama Ally McBeal, w jej życiu nie dzieje się nic 
szczególnego — matka spiskuje przeciwko władzom 
spółdzielni, szef marzy o zdarciu z niej kitla, a sąsiad stale 
zajmuje j e j miejsce parkingowe.
Wszystko zmienia się pewnego zwyczajnego dnia 
(poniedziałek), w zwyczajnym miesiącu (czerwiec), na 
jednej z warszawskich ulic… Następnego wieczoru Anna 
wprowadza się do Mikołaja. Zakłada jego szlafrok, 
podkrada mu perfumy i podbiera z szafy wyprasowane 
koszule. Przypadła również do gustu jego ukochanej 
babci. Jest tylko jeden problem — Mikołaj nie żyje. To 
znaczy nie oddycha, ale i nie stygnie…                                                              
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.03                                 
Czyta : Piotr Borowski

Czas zapłaty Grisham, John

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska - 
thriller 

KM/633 mp3

Bohaterem książki jest młody adwokat Jake Brigance, ten 
sam, który trzy lata wcześniej bronił z powodzeniem Carla 
Lee Haileya, co zostało opisane w książce Grishama – 
„Czas zabijania”.
Jake prowadzi jednoosobową kancelarię prawniczą i ledwo 
wiąże koniec z końcem. Któregoś dnia dostaje list od 
bogatego przedsiębiorcy, Setha Hubbarda, a w nim 
odręcznie napisany testament i instrukcję, że to właśnie 
Jake ma się zająć jego uwierzytelnieniem. Okazuje się, że 
Hubbard jest śmiertelnie chory na raka i dzień przed 
dostarczeniem listu popełnia samobójstwo.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.03                                 
Czyta : Wiktor Zborowski
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622 upadki Bunga
Witkiewicz, 

Stanisław, Ignacy

Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/634 mp3

Nie wydana za życia autora z powodów osobistych i 
śmiałych scen erotycznych, powieść, której tłem, jest 
burzliwy romans Witkacego z wybitną aktorką, Ireną 
Solską. Dla tytułowego Bunga, początkującego artysty, 
kobieta artystka jest obietnicą wtajemniczenia w niezwykłe 
misteria metafizyczne. Młodzieńcza miłość kształtuje 
subiektywny obraz wyidealizowanej kochanki.     Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.03                                 
Czyta : Michał Breitenwald

Dzieci wolno ści Simons, Paulina

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska - 
obyczajowa

KM/635 mp3

Powieść o losach rodziców Aleksandra, poprzedzająca 
uwielbianą przez polskie czytelniczki trylogię „Jeździec 
miedziany”.
U progu XX wieku Gina przybywa z Sycylii do Bostonu w 
poszukiwaniu nowego, lepszego życia. Poznaje Harry'ego 
Barringtona, który szuka dla siebie miejsca w starym 
świecie Nowej Anglii. Ona jest biedną, prostą imigrantką, 
on pochodzi z jednej z najlepszych rodzin w mieście, 
jednak łączy ich wzajemna fascynacja. Mija czas. Po 
trudnych chwilach rozłąki oraz wielu przeciwnościach losu 
Gina i Harry pragną być razem. Wiedzą jednak, że ich 
związek odciśnie piętno na losach dwóch rodzin i 
pozostawi po sobie zgliszcza. Zakochani stają w obliczu 
najbardziej okrutnego wyboru – między tym, czego nie 
mogą mieć i tym, bez czego nie mogą żyć.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.03                                 
Czyta : Dominika Ostałowska

Dzienniki kołymskie Hugo-Bader, Jacek

Gatunek : 
Rosja -
reportaże 
społeczne

KM/636 mp3

"Jadę na Kołymę, żeby zobaczyć, jak się żyje w takim 
miejscu, na takim cmentarzu. Najdłuższym. Można się tu 
kochać, śmiać, krzyczeć z radości? A jak tu się płacze, 
płodzi i wychowuje dzieci, zarabia, pije wódkę, umiera? O 
tym chcę pisać. I o tym, co tu jedzą, jak płuczą złoto, pieką 
chleb, modlą się, leczą, marzą, walczą, tłuką po 
mordach…
Gdy ląduję, w aeroporcie pod Magadanem czytam wielki 
napis: Witajcie na Kołymie – w złotym sercu Rosji".                                     
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.03                                 
Czyta : Jacek Hugo-Bader, Joanna Szczepkowska, Adam 
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Głowa anioła Cygler Hanna

Gatunek : 
Powieśc 
polska - 
kryminalna

KM/637 mp3

Kontynuacja powieści „Głowa anioła”. Poznajemy dalsze 
losy Julii, jej męża Alka oraz dwójki dzieci. Główna 
bohaterka w dalszym ciągu jest zapracowaną, żyjącą na 
walizkach panią architekt, podczas gdy jej mąż zajmuje się 
dziećmi i domem. Nadmiar pracy sprawia, że małżonkowie 
coraz bardziej oddalają się od siebie. Receptą na kryzys 
ma być rodzinny wyjazd na wakacje do rodzinnej 
miejscowości Julii. Beztroską sielankę przerywa 
makabryczne wydarzenie – znalezienie zwłok. Wątek 
kryminalny, tajemnice z przeszłości, połączenie powieści 
obyczajowej z sensacją, czynią książkę rozrywką idealną.                                                                     
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.09                                
Czyta : Hanna Kinder - Kiss

Grecka mozaika Cygler Hanna

Gatunek : 
Powieśc 
polska - 
obyczajowa

KM/638 mp3

Korfu, lato 2010 roku. Spokój Jannisa Kassalisa mąci 
pojawienie się tajemniczej, młodej Polki. Dziewczyna ma 
podstawy podejrzewać, że jest jego córką… Choć obojgu 
trudno odnaleźć się w nowej sytuacji, po przełamaniu 
początkowej nieufności nawiązuje się między nimi nić 
porozumienia.
Jannis stopniowo wyjawia Ninie swą przeszłość i kolejne 
rodzinne tajemnice. Co wyniknie z tego niezwykłego 
spotkania? Przeznaczenie bywa przewrotne i wiedzą o tym 
zwłaszcza Grecy… Źródło : http://www.empik.com/ - 
2015.06.09                                Czyta : Piotr Grabowski

I góry 
odpowiedziały 

echem
Hosseini, Khaled

Gatunek : 
Powieśc 
amerykańska - 
obyczajowa

KM/639 mp3

„I góry odpowiedziały echem” Khaleda Hosseini to historia 
rozdzielonego rodzeństwa, które teraz musi nauczyć się 
życia w pojedynkę.
Książka rozpoczyna się, kiedy zdesperowany ojciec musi 
podjąć decyzję najtrudniejszą w swoim życiu. Albo 
poświęci jedno ze swoich dzieci albo straci wszystkie. 
Wybór, którego dokonał, będzie go prześladował do końca 
jego dni...
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.09                                
Czyta : Maria Seweryn
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I wci ąż ją kocham Sparks, Nicholas

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska - 
obyczajowa

KM/640 mp3

John Tyree dokonuje wyboru - nie widząc szans na 
zdobycie wyższego wykształcenia, po ukończeniu szkoły 
średniej zaciąga się do armii. Przechodzi szkołę 
prawdziwego, męskiego życia, nabiera pewności siebie, 
której dotąd mu brakowało. W czasie przepustki spotyka 
Savannah – dziewczynę swoich marzeń. Młodszą o dwa 
lata studentkę pedagogiki, wolontariuszkę, która z grupą 
przyjaciół, w ramach akcji dobroczynnej, buduje domu dla 
ubogich.
Na przekór wszelkich okolicznościom, pomiędzy obojgiem 
rozkwita miłość. Savannah przyrzeka czekać na 
ukochanego, dopóki nie minie okres jego służby...
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.09                                
Czyta : Grzegorz Mielczarek

Interesa familijne
Kraszewski Ignacy, 

Józef

Gatunek : 
Powieść 
polska 
społeczno - 
obyczajowa

KM/641 mp3

Głównym bohaterem powieści jest Stanisław Zawilski – 
zamożny stary kawaler w podeszłym wieku. Majątku 
dorobił się m.in. na dworze króla Stanisława. Ma liczne, 
niekiedy kontrowersyjne hobby. Z uwagi na to, że dobiega 
dziewięćdziesiątki, za wszelką cenę stara się zatrzymać 
czas. Na ogromną fortunę staruszka czyha liczna rodzina, 
która już za jego życia rozpoczyna zaciętą walkę o spadek. 
Pełna humoru fabuła z intrygującym zakończeniem, sprawi 
dużą radość słuchaczom.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.09 Czyta : Jacek 
Kiss

Jawne tajemnice Munro, Alice

Gatunek : 
Powieść 
kanadyjska - 
obyczajowa

KM/642 mp3

Bohaterowie Jawnych tajemnic, są tacy jak my, codzienni-
niecodzienni, uchwyceni w jakimś momencie życia, 
uwikłani w niespełnione miłości, niemożliwe romanse i 
wywołujące poczucie winy zdrady. Munro jak zwykle trafnie 
i przejmująco o tym, ze życie zupełnie zwyczajne stawia 
najtrudniejsze dylematy.                              Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Anna Apostolakis
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Jądro ciemno ści Conrad, Joseph

Gatunek : 
Powieść 
angielska - 
psychologiczn
a

KM/643 mp3

Jądro Ciemności Josepha Conrada (Józefa Teodora 
Korzeniowskiego) odsłania mroczną twarz kolonializmu, 
uosabianą przez postać bezwzględnego i całkowicie 
wyzutego z człowieczeństwa handlarza Kurtza, który w 
samym środku afrykańskiej dżungli stworzył własne quasi-
państwo. Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.10 
Czyta : Michał Breitenwald

Jutro Musso, Guilaume

Gatunek : 
Powieść 
francuska - 
thriller 
obyczajowy

KM/644 mp3

Emma mieszka w Nowym Jorku. Ma 32 lata i ciągle szuka 
tego właściwego mężczyzny. Matthew mieszka w 
Bostonie. Odkąd jego żona zginęła w wypadku, samotnie 
wychowuje czteroletnią córeczkę. Korespondencyjna 
znajomość rodzi potrzebę spotkania. Tego samego dnia, w 
tym samym czasie, otwierają drzwi restauracji… Ich drogi 
jednak się nie krzyżują. Gra kłamstw? Żart wyobraźni? 
Manipulacja? Musso ujawnia swoje mistrzostwo w 
kreowaniu atmosfery tajemnicy Paris Match. Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               

Królewski klejnot Kipling Rudyard

Gatunek : 
Powieść 
angielska - 
przygodowa

KM/645 mp3

Dwójka młodych Amerykanów przybywa do tego 
egzotycznego kraju, z zupełnie innych powodów. W 
pewnym momencie jednak ich drogi krzyżują się. Ona 
pragnie pomagać ubogim Hindusom, on chce zdobyć 
Czarny Diament, by dotrzymać złożonej komuś obietnicy. 
Podobne doświadczenia sprawiają, że młodzieńcy stają 
się sobie wyjątkowo bliscy. Tajemnice, intrygi, atmosfera 
grozy budowana przez mroczną scenerię zamków, ruin 
miast, świątyń, czynią „Królewski klejnot”, jedną z 
najciekawszych powieści w dorobku Kiplinga i idealny 
pomysł na scenariusz hollywoodzkiej superprodukcji.                  
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Marcin Popczyński
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Kwestja krwi Wroński, Marcin

Gatunek : 
Powieśc 
polska - 
kryminalna

KM/646 mp3

Miłość, zdrada i zemsta – czyli pierwsze śledztwo 
aspiranta Maciejewskiego!
Główna akcja "Kwestji krwi" toczy się w 1926 r. Poznajemy 
początki kariery Maciejewskiego w policji, kiedy trafia on 
po przerwanych studiach do prowincjonalnego Zamościa. 
Równocześnie – bo narracja jest dwutorowa – 
obserwujemy perypetie bohatera po II wojnie, za czasów 
stalinowskich, gdy jest trenerem boksu i znów pracuje w 
Zamościu. I przypadkiem pakuje się w poważne kłopoty z 
Milicją Obywatelską.                                                                        
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.10 Czyta : 
Tomasz Sobczak

Lokator do 
wynaj ęcia

Banach, Iwona

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
obyczajowa

KM/647 mp3

W maleńkiej górskiej wiosce dwie niezbyt grzeczne 
staruszki planują gigantyczny przekręt... Nie wiedzą 
jednak, że wkrótce przeszkodzi im niejaka Miśka, z 
zawodu lokatorka do wynajęcia, a także jej towarzysz – 
mięśniak o duszy romantyka, który boi się nawet pająków. 
To jednak nie koniec atrakcji. Para nieobliczalnych psów 
umila życie wszystkim dookoła, nie wyłączając policjantów, 
w domu panoszy się wisielec, tajemnicza siła rzuca 
nożami i maszynką do mięsa… ale najgorsi są górale. 
Choć nie, najgorsze są góralki. Żadne zjawiska 
nadprzyrodzone nie wytrzymują konkurencji. A gdy na 
horyzoncie pojawia się morderca, niemal na nikim nie robi 
to już większego wrażenia. Źródło : http://www.empik.com/ 
- 2015.06.10  Czyta : Magda Karel

Nesbø, Jo Łowcy głów

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka - 
kryminalna

KM/648 mp3

Roger Brown uważa się za najbardziej niedocenianego 
łowcę głów w Norwegii. Ma zbyt piękną żonę i zbyt drogą 
willę, dlatego zbyt często musi kraść dzieła sztuki. Kiedy 
poznaje Clasa Greve’a, szczęśliwego posiadacza 
bezcennego obrazu Rubensa, niezwłocznie postanawia 
wykorzystać szansę i zrobić decydujący krok w stronę 
finansowej niezależności.
Wartka akcja toczy się w świecie finansowej elity i 
przestępczym podziemiu. Morderstwa, spektakularne 
pościgi samochodowe i oszałamiające tempo. Polowanie 
na głowy naprawdę się zaczęło.             Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Krzysztof Gosztyła
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Grebe, Camilla
Maestro z Sankt 

Petersburga

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka - 
thriller

KM/649 mp3

Trylogia „Mroczna Moskwa” to wstrząsający obraz Rosji za 
rządów Putina. Znajdziemy tu zarówno niewyobrażalne 
bogactwo, jak i skrajną biedę, a ludzie nie cofną się przed 
niczym w pogoni za władzą i pieniędzmi.
"Maestro z Sankt Petersburga" to znakomity thriller, w 
którym przedstawiono Rosję początku XXI wieku, kiedy w 
oka mgnieniu powstały największe współczesne fortuny. 
Książka otwiera intrygujący cykl powieściowy „Mroczna 
Moskwa”.
Jej bohaterem jest szwedzki finansista, Tom Blixen, dla 
którego lojalność i uczciwość to wciąż wartości cenniejsze 
od pieniędzy. Jednak Toma ścigają demony przeszłości…
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Wojciech Żołądkowicz

Małżeństwo 
niedoskonałe

Nepomucka, 
Krystyna

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
obyczajowa

KM/650 mp3

Niedoskonały – to najdelikatniejsze określenie związku, w 
jaki uwikłana jest bohaterka powieści. Ponure, spędzone w 
biedzie dzieciństwo wpoiło jej poczucie bycia kimś 
gorszym od rówieśników. Jedyną rozrywką dorastającej 
dziewczyny stają się wizyty ekscentrycznych ciotek, które 
najwyraźniej też nie najlepiej odnajdują się w szarej 
rzeczywistości, wśród niespełnionych marzeń i ciągłych 
rozczarowań. Nadzieje na lepsze jutro pojawiają się wraz z 
ukochanym mężczyzną. Ten jednak bynajmniej nie 
okazuje się księciem z bajki i mawia o sobie: jestem 
anormalny, to znaczy nieprzeciętny. Czy naiwna i delikatna 
dziewczyna ma jeszcze szansę na znalezienie 
prawdziwego szczęścia?                         Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Elżbieta Kijowska
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Małżeństwo 
niedoskonałe

Nepomucka, 
Krystyna

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
obyczajowa

KM/651 mp3

Niedoskonały – to najdelikatniejsze określenie związku, w 
jaki uwikłana jest bohaterka powieści. Ponure, spędzone w 
biedzie dzieciństwo wpoiło jej poczucie bycia kimś 
gorszym od rówieśników. Jedyną rozrywką dorastającej 
dziewczyny stają się wizyty ekscentrycznych ciotek, które 
najwyraźniej też nie najlepiej odnajdują się w szarej 
rzeczywistości, wśród niespełnionych marzeń i ciągłych 
rozczarowań. Nadzieje na lepsze jutro pojawiają się wraz z 
ukochanym mężczyzną. Ten jednak bynajmniej nie 
okazuje się księciem z bajki i mawia o sobie: jestem 
anormalny, to znaczy nieprzeciętny. Czy naiwna i delikatna 
dziewczyna ma jeszcze szansę na znalezienie 
prawdziwego szczęścia?                         Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Elżbieta Kijowska

Meir Ezofowicz Orzeszkowa, Eliza

Gatunek : 
Powieśc 
polska - 
społeczno - 
obyczajowa

KM/652 mp3

Małe, żydowskie miasteczko. Społeczność Szybowa jest 
podzielona na stronnictwa skupione wokół dwóch rodów: 
Todrosów oraz Ezofowiczów.  Ród Todrosów reprezentuje 
orientację skrajnie konserwatywną, niechętną zmianom, 
nietolerancyjną. W rodzinie Ezofowiczów, którzy są ludźmi 
otwartymi, zwolennikami asymilacji, ceniącymi wartości 
świeckie, co kilka pokoleń rodzi się człowiek wybitny,  
sprawiedliwy. To Meir Ezofowicz podejmuje próby 
zreformowania życia społeczności, pokonania bariery 
między Polakami a Żydami. Rodzi się konflikt między 
Meirem Ezofowiczem a Izaakiem Todorosem, uznawanym 
przez społeczność za najwyższy autorytet.                                                                                 
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Mieczysław Voit

Michnikowszczyzna 
: zapis choroby 

Ziemkiewicz, Rafał 
A.

Gatunek : 
Polska 
Rzeczpospolit
a - historia

KM/653 mp3

"Adam Michnik interesuje mnie... jako propagandysta, 
przez wiele lat bez skrupułów używający "Gazety 
Wyborczej" jako narzędzia do urabiania opinii publicznej i 
robienia polskiej inteligencji wody z mózgów…". Książka 
we wspaniałej interpretacji Rafała A. Ziemkiewicza.                                                                                  
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Rafał A. Ziemkiewicz

Strona 201 z 342



Milion posagu
Kraszewski Ignacy, 

Józef

Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/654 mp3

Maria, młoda, piękna, uboga dziewczyna jest sierotą. 
Mieszka w dworku u bogatych krewnych. Niespodziewany 
spadek zmienia Jej pozycję społeczną. O względy Marii 
zaczyna starać się wielu konkurentów. Książka do 
słuchania w interpretacji Ryszarda Nadrowskiego.                                                                                   
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Ryszard Nadrowski

Morderstwo w 
zaułku

Christie, Agata

Gatunek : 
Powieść 
angielska - 
kryminalna

KM/655 mp3

Herkules Poirot pojawia się we wszystkich czterech 
opowiadaniach tomu. „Morderstwo w zaułku” - mało 
wiarygodne samobójstwo, a może jednak morderstwo? 
„Niewiarygodna kradzież” – kto chciał skompromitować 
lorda, kradnąc dokumenty państwowe? „Lustro 
nieboszczyka” – kto zabił ekscentrycznego arystokratę? 
„Trójkąt na Rodos” – czemu służą wieloramienne trójkąty 
wielomałżeńskie? Wnioski są dwa: nie ma faktów 
oczywistych i każdy z nich może zyskać nową 
interpretację. Drwina z "małych, szarych komórek" 
Herkulesa Poirot nie ujdzie nikomu na sucho.                              
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Danuta Stenka

Najdłu ższa podró ż Sparks, Nicholas

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska - 
obyczajowa

KM/656 mp3

W obliczu śmierci Ira wspomina swoje przeżycia z czasów 
II wojny światowej: radości i smutki dnia codziennego oraz 
wielką miłość – żonę, Ruth. Równocześnie z historią Iry 
poznajemy Sophię, studentkę próbującą pozbierać się po 
burzliwym związku, oraz Luke’a, ujeżdżacza byków, który 
po ciężkim wypadku zamierza wrócić na rodeo. Historie 
obu par zbiegną się w najmniej oczekiwanym momencie, 
przypominając, że ludzkim życiem rządzi przypadek oraz 
że miłość ma wymiar uniwersalny. Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Krzysztof Gosztyła

Strona 202 z 342



Niepewno ść Gardner, Lisa

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska - 
thriller 
kryminalny

KM/657 mp3

Kiedy Justin Denbe i jego żona Libby wracają do domu po 
obiedzie w eleganckiej restauracji na mieście, zostają 
zaatakowani przez nieznanych sprawców, obezwładnieni 
paralizatorem i porwani razem ze swoją piętnastoletnią 
córką Ashlyn. Napastnicy przewożą ich do 
supernowoczesnego nieczynnego więzienia zbudowanego 
przez Denbe Construction, firmę należącą do Justina. 
Umieszczeni w jednej celi, czekają na ujawnienie 
motywów porywaczy, próbując zjednoczyć siły, co nie jest 
łatwe, bo Justin zdradził żonę, Libby jest uzależniona od 
środków przeciwbólowych, a Ashlyn ma potajemnego 
kochanka. Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Marta Grzywacz

Nieproszony go ść Link, Charlotte

Gatunek : 
Powieść 
niemiecka - 
thriller 
psychologiczn
y

KM/658 mp3

Po śmierci męża życie Rebeki Brandt zupełnie straciło 
sens. Do tego stopnia, że kobieta postanawia się zabić. 
Jednak niespodziewana wizyta starego przyjaciela w 
towarzystwie dwojga przypadkowo spotkanych studentów, 
Ingi i Mariusa, przemierzających Francję autostopem, 
zmusza Rebeccę do odłożenia starannie zaplanowanego 
samobójstwa.
Młodzi ludzie zdobywają jej ogromną sympatię, postanawia 
więc pożyczyć im ukochaną łódź męża, by mogli 
swobodnie pożeglować po Morzu Śródziemnym. Nie 
podejrzewa, jak wielki błąd popełnia, błąd, który uruchomi 
ciąg zdarzeń, o jakich jej się nawet nie śniło.    Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Marta Grzywacz
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Niewinny człowiek Grisham, John
Gatunek : 
Powieść 
amerykańska

KM/659 mp3

Manipulowanie faktami, podstawieni świadkowie i 
nieobiektywni przysięgli, niewidomy obrońca z urzędu, 
który nie może zobaczyć dokumentów ani dowodów, a w 
dodatku boi się swojego klienta; oskarżony, który z 
powodu stanu zdrowia nie powinien stanąć przed sądem... 
Jednym słowem wszystko, co może zamienić proces 
sądowy w farsę. Przerażające, zważywszy, że chodzi o 
oskarżonego, któremu grozi kara śmierci. Dla ludzi 
wierzących w zasadę domniemania niewinności zbyt 
przerażające, by mogło być prawdziwe. A jednak ta 
historia zdarzyła się naprawdę!             Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Wiktor Zborowski

Nowe oblicze Greya James, E. L.

Gatunek : 
Powieść 
angielska - 
erotyczna

KM/660 mp3

„Nowe oblicze Greya”, trzeci tom bestsellerowej powieści 
autorstwa E.L. James, ukazuje dalsze losy Ann i 
Christiana.
Przypadkowe spotkanie dało początek fali namiętności i 
miłości, która z czasem wcale nie osłabła. Wspólna 
codzienność okazała się dla nich nie lada wyzwaniem, 
któremu Anastasia i Christian dzielnie stawiają czoła w 
imię tego, co ich łączy. Głębokie uczucie pary kochanków 
dryfujących po wzburzonym morzu uczuć, może zniszczyć 
były szef Any... Jack Hyde, który poprzysiągł zemstę i 
cierpliwie czeka na swoją szansę, by uderzyć w najmniej 
spodziewanym momencie. Niepewni tego, co zgotuje im 
los, razem czekają na to, co sie wydarzy... Czy najbardziej 
poruszająca historia miłosna tego roku zakończy się happy 
endem? A może piękny sen przerwie były szef Any?
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Joanna Koroniewska
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Nowolipie Hen, Józef 

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
obyczajowa

KM/661 mp3

Warszawska ulica jest dla Józefa Hena zaczarowaną 
krainą szczęśliwego dzieciństwa. Autor snuje wzruszającą 
opowieść o własnym dorastaniu, o rodzinnym mieście, o 
swojej ulicy - miejscu najczystszych doznań i 
najodważniejszych marzeń. Bardzo osobista proza o 
świecie, którego już nie ma. Józef Hen czytając 
"Nowolipie" ponownie przeżywa wspomnienia zapisan na 
kartach książki. To nie jest zwykła opowieść. To wielka 
przypowieść o życiu.                                                                                                                                                                                                                 
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Józef Hen

Obraz kontrolny Sekielski, Tomasz

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
sensacyjna

KM/662 mp3

Od operacji „Nabucco” minęło kilka miesięcy. W kraju 
zmieniło się mało, tylko Agencja Wywiadu znacznie 
zwiększyła swe wpływy. Pułkownik Wyrwicki 
podporządkował sobie inne służby, zabezpieczył Sejf i 
prowadzi nową operację. Zagrozić mu może jedynie 
borykający się z problemami Artur Solski. I nowy, potężny 
przeciwnik, który wie dużo i nie boi się zabijać.                                                            
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Tomasz Sekielski 

Pani Walewska T. 1
Gąsiorowski, 

Wacław

Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/663 mp3

Jeden z najpiękniejszych romansów historycznych w 
literaturze polskiej. Tytułowa bohaterka, wiodła spokojne 
życie szlachcianki u boku swego dużo starszego męża, 
szambelana – Anastazego Walewskiego. Trzymała się z 
dala od dworskich rozrywek. Wszystko zmieniło się, gdy 
pewnego dnia wyjechała, by powitać cesarza Francuzów – 
Napoleona. Ze strony władcy była to miłość od pierwszego 
wejrzenia, ona długo opierała się jego urokowi. 
Ostatecznie parę połączyło gorące uczucie i nawiązali 
długoletni romans. Idealne połączenie faktów 
historycznych z literacką fikcją.                    Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Michał Breitenwald 
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Pani Walewska T. 2
Gąsiorowski, 

Wacław

Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/664 mp3

Drugi tom jednego z najpiękniejszych romansów 
historycznych w literaturze polskiej. Tytułowa bohaterka, 
wiodła spokojne życie szlachcianki u boku swego dużo 
starszego męża, szambelana – Anastazego Walewskiego. 
Trzymała się z dala od dworskich rozrywek. Wszystko 
zmieniło się, gdy pewnego dnia wyjechała, by powitać 
cesarza Francuzów – Napoleona. Ze strony władcy była to 
miłość od pierwszego wejrzenia, ona długo opierała się 
jego urokowi. Ostatecznie parę połączyło gorące uczucie i 
nawiązali długoletni romans. Idealne połączenie faktów 
historycznych z literacką fikcją.                                                                                                  
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Michał Breitenwald 

Pięćdziesi ąt twarzy 
Greya

James E. L.

Gatunek : 
Powieść 
angielska - 
erotyczna

KM/665 mp3

Książka „Pięćdziesiąt twarzy Greya” E. L. James opowiada 
losy studentki literatury Anastasi Steel i zabójczo 
przystojnego biznesmena.
Młoda dziennikarka jedzie w zastępstwie swojej koleżanki 
przeprowadzić wywiad dla gazety studenckiej z rekinem 
biznesu, przystojnym i zamożnym Christianem Greyem. 
Od pierwszych minut spotkania mężczyzna zaczyna 
fascynować i urzekać Ann. Czuje, że ją onieśmiela, a 
powietrzu wisi coś elektryzującego, czego dziewczyna nie 
potrafi nazwać. Z ulgą kończąc rozmowę postanawia 
zapomnieć o intrygującym przystojniaku i wrócić do 
swojego poukładanego życia. Gdy wydaje się, że już nic 
się nie zmieni w życiu Ann, nazajutrz rano w sklepie, w 
którym dorywczo pracuje, zjawia się Christian Grey. I 
proponuje kolejne spotkanie...                                                                                  
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.10                               
Czyta : Joanna Koroniewska
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Pochłaniacz Bonda, Katarzyna

Gatunek : 
Powiesć 
polska - 
kryminalna

KM/666 mp3

Zima 1993. Tego samego dnia, w niejasnych 
okolicznościach, ginie nastoletnie rodzeństwo. Oba zgony 
policja kwalifikuje jako tragiczne, niezależne od siebie 
wypadki.
Wielkanoc 2013. Po siedmiu latach pracy w Instytucie 
Psychologii Śledczej w Huddersfield na Wybrzeże 
powraca Sasza Załuska. Do profilerki zgłasza się Paweł 
„Buli” Bławicki, właściciel klubu muzycznego w Sopocie. 
Podejrzewa, że jego wspólnik - były piosenkarz i autor 
przeboju Dziewczyna z północy - chce go zabić. Załuska 
ma mu dostarczyć na to dowody.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Agata Kulesza

Poszukiwany Colin 
Firth

March, Mia

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska - 
obyczajowa

KM/667 mp3

Dziennikarka Gemma Hendricks, która straciła pracę i 
rozstała się z mężem, jest święcie przekonana, że 
przeprowadzenie wywiadu z aktorem uratuje jej karierę i 
małżeństwo. Jednak to chwytająca za serce historia dwóch 
miejscowych kobiet pochłonie ją bez reszty. Bea Crane 
przybywa do miasteczka po tym, jak dowiedziała się, że 
była adoptowanym dzieckiem. Z ukrycia obserwuje swoją 
biologiczną matkę, Veronicę Russo, z którą nie jest 
jeszcze gotowa się spotkać. Veronica, trafiając w końcu na 
plan filmowy jako statystka, zmuszona zostaje do 
przeanalizowania całego swojego życia…                                                                                                  
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Sonia Bohosiewicz

Półświatek
Wotowski, Stanisław 

Antoni

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
sensacyjna

KM/668 mp3

Sensacyjna powieść Stanisława Wotowskiego, 
opowiadająca o perypetiach dawnych warszawiaków, 
swoją premierę miała w 1931 roku.
Młoda kobieta wychodzi za dużo starszego, niezwykle 
skąpego człowieka. Pożycza więc pieniądze, podrabiając 
na wekslach podpis małżonka. Problem zaczyna się w 
momencie, gdy okazuje się, że długi można „odpracować”, 
tylko w jeden sposób. Ktoś omotał w ten sposób większą 
grupę kobiet, co przynosi mu znaczące dochody.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Sławomir Holland
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Profesor Stoner Williams, John

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska - 
obyczajowa

KM/669 mp3

Dziewiętnastoletni William Stoner opuszcza ubogi dom 
rodziców, żeby za uciułane przez nich pieniądze wstąpić 
na Uniwersytet Missouri, gdzie zamierza studiować 
rolnictwo. Obowiązkowe dla studentów pierwszego roku 
zajęcia humanistyczne odmieniają jego życie: sonet 
Szekspira sprawia, że chłopak nigdy już nie wróci do 
rodzinnej wsi. Stoner poświęca się literaturze angielskiej. 
Po egzaminie doktorskim zatrudnia się jako wykładowca 
na swojej uczelni, jego kariera akademicka przebiega 
jednak bez spektakularnych sukcesów. W życiu osobistym 
Stoner ma jeszcze mniej szczęścia                                                                                   
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Janusz Zadura

Rekin z parku 
Yoyogi

Bator, Joanna
Gatunek : 
Bator J. - 
biografia

KM/670 mp3

Autorka zabiera czytelnika do miejsc, o jakich nie można 
przeczytać w folderach biur podróży i przewodnikach 
turystycznych. Wraz z nią wkraczamy do lasu samobójców 
w Aokigaharze, wyprawiamy się do opuszczonego 
miasteczka Nichitsu, będącego ulubionym celem 
eksploratorów ruin i wdzieramy się do Akihabary, twierdzy 
otaku, zamkniętych w sobie fanów japońskiej popkultury. 
Również parki, kaplice, herbaciarnie, małe bary w 
peryferyjnych dzielnicach i wielkie sklepy w ekskluzywnej 
Shibuyi stają się fascynującym tematem antropologicznych 
i filozoficznych dociekań.                     Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Anna Dereszowska
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Ręka Mankell, Henning

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka - 
kryminalna

KM/671 mp3

Kurta Wallandera nie trzeba nikomu przedstawiać, a 
fanom policjanta z Ystad nie trzeba  przypominać, że 
cztery lata temu Henning Mankell zamknął serię o 
Wallanderze książką Niespokojny człowiek.
Handen to napisana parę lat temu dla holenderskiego 
wydawcy i nigdzie później niepublikowana ostatnia 
książka, w której kultowy policjant z Ystad musi rozwikłać 
sprawę morderstwa. Mankell zdecydował się wydać teraz 
powieść w innych państwach oraz dołączyć do niej 
obszerny spis osób i miejsc ze świata Wallandera. Autor 
zwierza się również z pracy nad serią kryminałów i opisuje 
radości i problemy wynikające z jej popularności.
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Leszek Filipowicz

7 lat pó źniej… Musso, Guilaume

Gatunek : 
Powieść 
francuska - 
obyczajowa

KM/672 mp3

Siedem lat temu rodzice bliźniaków Camille i Jeremy’ego 
rozwiedli się. Jeremy zamieszkał na Brooklynie ze swoją 
matką Nikki Nikovski, zaś jego piętnastoletnia siostra z 
ojcem Sebastianem w Upper East Side, eleganckiej 
dzielnicy Nowego Jorku. Losy byłych małżonków znowu 
się krzyżują, gdy niespodziewanie zaczynają się problemy 
wychowawcze z Camille, a Jeremy niespodziewanie znika. 
Sebastian jest poruszony nieplanowanym spotkaniem ze 
swoja była żoną. Sytuacja jednak nie sprzyja 
sentymentalnym powrotem do przeszłości, kiedy okazuje 
się, że Jeremi zniknął bez śladu, a mieszkanie jego byłej 
żony Nikii zostało całkowicie splądrowane...                                                                                   
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Marcin Kwaśny

Serafina i 
kochankowie

Nepomucka, 
Krystyna

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
obyczajowa

KM/673 mp3

Skandalizująca historia Serafiny, jej potwornej ciotki, a 
także zdarzenia z udziałem wielu sympatycznych lub 
okropnych mężczyzn przewijających się przez łóżko 
współczesnej panienki. Groteska i humor nie przesłonią 
nikomu faktu, że wiele tu twardej prozy życia, choć, jak 
zwykle u Krystyny Nepomuckiej, okraszonej ciepłem, 
życzliwością oraz zrozumieniem dla ludzkich słabostek. 
Czyta: Hanna Kinder Kiss.                                                                              
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Hanna Kinder - Kiss
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Siedem dobrych lat Keret, Edgar

Gatunek : 
Powieść 
hebrajska - 
obyczajowa

KM/674 mp3

Nowa książka Etgara Kereta. Krótkie, trafione w punkt 
opowiadania Kereta nie są czysto autobiograficzne, gdyż 
jego wyobraźnia nie daje mu poprzestawać wyłącznie na 
faktach. Oto notki o jego nowo narodzonym synu, ojcu, 
który nad kołyską wnuka już mu prawi o funduszach 
inwestycyjnych dlań zakupionych. Oto obraz 
współczesnego Izraela dla fanów filmów braci Coen, 
surrealizmu, pure nonsensu i… Etgara Kereta.                                     
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Roch Siemianowski

Stara baśń
Kraszewski Ignacy, 

Józef

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
historyczna

KM/675 mp3

Historia o czasach króla Popiela i Piasta Kołodzieja. 
Tworzenie się zrębów polskiej państwowości, burzliwe losy 
miłości dwójki młodych bohaterów: Domana i Dziwy. 
Powieść przybliża wiele zwyczajów słowiańskich, wierzenia 
naszych przodków, piękne legendy oraz obrzędy.                                                                                                  
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Henryk Drągalski

Stulatek, który 
wyskoczył przez 

okno i znik ął
Jonasson, Jonas

Gatunek : 
Powieśc 
szwedzka - 
obyczajowa

KM/676 mp3

Właśnie minęło dziesięć dekad nadzwyczaj bogatego w 
wydarzenia życia Allana Karlssona. Problem tylko w tym, 
że zdrowie nie odmawia posłuszeństwa i wygląda na to, że 
wielka feta z okazji setnych urodzin będzie musiała się 
odbyć w domu spokojnej starości. Jednak człowiek, który 
jadł kolację z przyszłym prezydentem Trumanem, leciał 
samolotem z premierem Churchilem, pił wódkę ze 
Stalinem i zaznajomił się z Mao Zedongiem, nie może tak 
po prostu zdmuchnąć świeczek na torcie. Wymyka się 
przez okno i rusza w swą ostatnią życiową podróż...                                       
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Artur Barciś
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Szczęśliwy pech Banach, Iwona

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
obyczajowa

KM/677 mp3

Pewnego dnia w życiu całkiem spokojnego mężczyzny 
pojawia się dziewczyna o dziwnym imieniu. Jest to osoba 
szalenie pomysłowa – i szczególnie dobrze jej wychodzi 
wywoływanie wszelkiego rodzaju kataklizmów. Dom grozi 
zawaleniem, w pobliżu krąży seryjny morderca, a 
tajemniczy mafioso pastwi się nad językiem polskim i 
zrywa podłogi… Czy w tak ekstremalnych warunkach 
zakwitnie miłość? Trudno powiedzieć, skoro obdarzona nie 
byle jakim temperamentem Regi woli rzucać kilofem i 
wyzwiskami, zamiast wzdychać przy świetle księżyca                                                 
.Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Magda Karel

65 dni Operacji 
Dunaj

Suszczyński, Paweł

Gatunek : 
Pamietniki 
polskie - 
historia

KM/678 mp3

Wspomnienia uczestnika Operacji Dunaj, uważanej za 
największą operację wojskową w historii Europy po II 
wojnie światowej. Operacja Dunaj to kryptonim, jaki 
nadano interwencji członków Układu Warszawskiego w 
Czechosłowacji, rozpoczętej 20 września 1968 roku. 
Wzięło w niej udział od 175 do 500 tysięcy żołnierzy.                  
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Sławomir Holland
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Sześć lat pó źniej Coben, Harlan

Gatunek : 
Powieśc 
amerykańska -
thriller 
kryminalny

KM/679 mp3

Sześć lat temu Natalie Avery, ukochana Jake'a Fishera, 
miłość jego życia, wyszła za innego mężczyznę. Na jej 
ślubie odrętwiały z bólu patrzył, jak ubrana składa 
przysięgę małżeńską. Przez sześć lat żył ze złamanym 
sercem, wypełniając pustkę pracą. Przez sześć lat 
dotrzymywał obietnicy, jaką na nim wymogła: że zostawi ją 
i jej męża Todda w spokoju, nie będzie jej śledził, nie 
będzie dzwonił ani nawet wysyłał maili. Ale jego uczucia 
nie wygasły. Kiedy przypadkiem natrafia w Internecie na 
nekrolog Todda Sandersona postanawia przyjechać na 
pogrzeb. Czeka go niespodzianka... pogrążona w żałobie 
wdowa to nie Natalie, ale zupełnie inna kobieta. Co więcej 
– żona Todda od ponad dziesięciu lat. Kim zatem była 
Natalie? I czy w ogóle istniała? Nikt nie pamięta Natalie, 
nawet bliscy przyjaciele Jake'a. Nikt nigdy nie widział ich 
razem. Poszukując prawdy o kobiecie, która złamała mu 
serce, Jake budzi upiory przeszłości i sam naraża się na 
śmiertelne niebezpieczeństwo... podobnie jak Todd, który 
nie umarł naturalną śmiercią, lecz został zamordowany...  Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11   

Szmaragdowa 
tablica

Montero, Carla

Gatunek : 
Powieść 
hiszpańska - 
sensacyjna

KM/680 mp3

Zakazana miłość i wojna, historia i współczesność, romans 
i dzika zazdrość, tajemniczy obraz i opętanie chciwością - 
powieść "Szmaragdowa tablica" Carli Montero jest 
jednocześnie przerażająca i zachwycająca.
Początek XXI wieku, Madryt. Ana pracuje w Muzeum 
Prado i wiedzie dostatnie życie u boku Konrada, 
niemieckiego kolekcjonera dzieł sztuki, do czasu, aż 
pewien list napisany podczas II wojny światowej 
naprowadza go na ślad tajemniczego obrazu Giorgione, 
namalowanego w epoce renesansu. Konrad, skuszony 
wielką wartością dzieła, namawia Anę, aby zajęła się jego 
poszukiwaniem. Mimo wielu trudności Ana odkrywa nie 
tylko zawiłe losy rodziny, która od pokoleń strzeże obrazu, 
ale także niezwykłą prawdę, która całkowicie odmienia jej 
życie.                                    Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
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Śniadanie u 
Tiffany`ego

Capowe, Truman

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska - 
obyczajowa

KM/681 mp3

Śniadanie u Tiffany’ego to historia młodej dziewczyny 
która, podbija salony Nowego Jorku w poszukiwaniu 
bogatego męża. „Ciągle w podróży” to motto naszej 
bohaterki która nie znosi stabilizacji i „normalności” życia 
codziennego. Mistrzowsko prowadzona narracja Trumana 
Capote została sfilmowana, a Audrey Hepburn w „małej 
czarnej” z papierosem w ustach przeszła do historii kina 
jako Holly Golightly.                                                                                      
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Piotr Borowski

Tęskni ę za Tobą Coben, Harlan

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska - 
thriller 
kryminalny

KM/682 mp3

Policjantka Kat Donovan przeglądając profile na portalu 
randkowym, natrafia na zdjęcie byłego narzeczonego, 
który wiele lat temu złamał jej serce. Dawny ukochany nie 
chce jednak odnawiać znajomości. Wygląda na to, że Jeff 
jest powiązany z gangiem oszustów zajmujących się 
porywaniem, okradaniem i mordowaniem ludzi zwabionych 
wizją płomiennego romansu w internecie.             Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Krzysztof Gosztyła

Strona 213 z 342



Trylogia 
szpiegowska

Severski, Vincent V.

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
sensacyjna

KM/683 mp3

Misternie skonstruowany thriller szpiegowski, mocno 
osadzony w realiach polskich służb specjalnych, w którym 
osobiste porachunki, zadawnione rany i polityczne ambicje 
splatają się w pełnej napięcia akcji po obu stronach 
Bałtyku.
„Niewierni”
Agenci polskiego wywiadu z zespołu Konrada Wolskiego 
wpadają na trop tajemniczego spotkania w hotelu Marriott. 
Nie podejrzewają, że wydarzenie to postawi na nogi służby 
wywiadowcze wielkich mocarstw. Nowe zagrożenie 
terrorystyczne uruchamia lawinę wydarzeń od Jemenu po 
Irlandię.
„Nieśmiertelni”
Co łączy zamachy w Moskwie, próby atomowe w Korei 
Północnej, irańskich terrorystów i szwedzką policję? 
„Nieśmiertelni” – długo oczekiwana, zamykająca trylogię 
Vincenta V. Severskiego historia o asach polskiego 
wywiadu. Trzymająca w napięciu, błyskotliwa, światowej 
klasy powieść szpiegowska                                                
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Krzysztof Gosztyła

Strona Guermantes Proust, Marcel

Gatunek : 
Powieść 
francuska - 
obyczajowa

KM/684 mp3

"Strona Guermantes to trzeci tom quasi-
autobiograficznego cyklu Marcela Prousta "W 
poszukiwaniu straconego czasu", uznanego w 
powszechnej opinii krytyków za arcydzieło literatury. 
(Pierwsza część nosi tytuł "W stronę Swanna", druga "W 
cieniu zakwitających dziewcząt"). Piękno niektórych zdań 
tych powieści zapiera dech w piersiach. Zawdzięczamy to 
również niesłychanej maestrii tłumaczenia Tadeusza Boya-
Żeleńskiego.                                          Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Michał Breintenwald
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Uwięziona Proust, Marcel

Gatunek : 
Powieść 
francuska - 
obyczajowa

KM/685 mp3

"Uwięziona" Marcela Prousta to piąta część cyklu 
powieściowego "W poszukiwaniu straconego czasu", 
uznawanego za arcydzieło światowej literatury.

"(…) Proust lekceważy sobie to, co zazwyczaj stanowi siłę 
i urok powieści: fabułę, wikłanie przygód. Nigdy nie ślizga 
się po powierzchni zjawisk, zawsze drąży w głąb, a 
introspekcja jego jest tak dramatyczna i zajmująca, że 
obchodzi się bez zewnętrznych perypetii „bajki”. 
Zainteresowanie płynie nie ze zdarzeń, ale z perspektyw, 
jakie nam Proust umie pokazać, z myśli, jaką umie 
przesycić najbardziej znany fakt, który nagle oglądamy 
nowymi oczami. Z drażniącą dla wielu nonszalancją nigdy 
nie liczy się z czasem. Podwieczorek u pani de Villeparisis 
zajmuje pół tomu, obiad u księżnej de Guermantes co 
najmniej tyleż; ale któraż powieść potrafi tak zagarnąć i 
przykuć czytelnika, jak te genialne akty nowej komedii 
ludzkiej!" Tadeusz Boy-Żeleński                            Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
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W cieniu 
zakwitaj ących 

dziewcz ąt
Proust, Marcel

Gatunek : 
Powieść 
francuska - 
obyczajowa

KM/686 mp3

W cieniu zakwitających dziewcząt Marcela Prousta to 
druga część cyklu powieściowego W poszukiwaniu 
straconego czasu, uznawanego za arcydzieło światowej 
literatury.
"(…) Proust lekceważy sobie to, co zazwyczaj stanowi siłę 
i urok powieści: fabułę, wikłanie przygód. Nigdy nie ślizga 
się po powierzchni zjawisk, zawsze drąży w głąb, a 
introspekcja jego jest tak dramatyczna i zajmująca, że 
obchodzi się bez zewnętrznych perypetii „bajki”. 
Zainteresowanie płynie nie ze zdarzeń, ale z perspektyw, 
jakie nam Proust umie pokazać, z myśli, jaką umie 
przesycić najbardziej znany fakt, który nagle oglądamy 
nowymi oczami. Z drażniącą dla wielu nonszalancją nigdy 
nie liczy się z czasem. Podwieczorek u pani de Villeparisis 
zajmuje pół tomu, obiad u księżnej de Guermantes co 
najmniej tyleż; ale któraż powieść potrafi tak zagarnąć i 
przykuć czytelnika, jak te genialne akty nowej komedii 
ludzkiej!" (Tadeusz Boy-Żeleński)                                                                                 
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               Czyta : Michał Breintenwald

W strone Swanna Proust, Marcel

Gatunek : 
Powieść 
francuska - 
obyczajowa

KM/687 mp3

„Czy mógłbym tę książkę nazwać powieścią? Zapewne 
jest to znacznie więcej i znacznie mniej niż powieść, po 
prostu czysta, bez jakiejkolwiek domieszki, esencja 
mojego życia, troskliwie zebrana w owych godzinach 
rozdarcia kiedy z nas się sączy.” Marcel Proust                                                                 
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Michał Breintenwald
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Wielbiciel Link, Charlotte

Gatunek : 
Powieść 
niemiecka - 
thriller 
psychologiczn
y

KM/688 mp3

W lesie niedaleko małej miejscowości w okolicach 
Augsburga znaleziono zmasakrowane zwłoki młodej 
kobiety. Policja i bliscy zamordowanej stoją przed 
prawdziwą zagadką, gdyż kobieta ta zaginęła bez śladu 
przed kilkoma laty. Dopiero telefon od jej znajomej z 
wakacji dostarcza pierwszych wskazówek dla śledztwa…

Jednocześnie we Frankfurcie toczy się inna historia. 
Leonę, zadowoloną z życia redaktorką w wydawnictwie, 
ukochany mąż porzuca dla innej kobiety. To prawdziwy 
cios dla kobiety, która dopiero co była świadkiem 
samobójstwa.                                            Źródło : 
http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Joanna Jeżewska                                     

Żyd wieczny tułacz Sue, Eugeniusz

Gatunek : 
Powieść 
francuska - 
historyczna

KM/689 mp3

Żyd wieczny tułacz. Trzymająca w napięciu historia walki o 
spadek po tragicznie zmarłym hrabim Renneponcie. Akcja 
osadzona jest w latach 30-tych XIX wieku. Potomkowie 
hrabiego Renneponta należą do różnych warstw 
społecznych. Rozproszeni po całym świecie, nie zdają 
sobie sprawy, że zostali spadkobiercami jego ogromnej 
fortuny. Zgodnie z wolą hrabiego zdążają do Paryża, gdzie 
wspólnie otworzą testament. Nie są świadomi czyhającego 
na nich niebezpieczeństwa. Powieść jest ciągiem 
sensacyjnych przygód, porwań, intryg i zbrodni .                                                                          
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Mirosław Utta

Żywina
Ziemkiewicz, Rafał 

A.

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
polityczna

KM/690 mp3

Żywina to właśnie ta powieść, której przez wiele lat 
domagała się polska krytyka. W splecionych losach 
polityka, brutalnego i bezwzględnego populisty, który z 
samego dna wzbił się na szczyty i u progu największego 
sukcesu zginął w podejrzanym wypadku, oraz starającego 
się zrozumieć jego życie i śmierć dziennikarza zawiera się 
bolesne rozliczenie Polaków z tego, co zrobili z odzyskaną 
niepodległością, i rozliczenie tej niepodległości z tego, co 
zrobiła z Polaków.                                                                                                 
Źródło : http://www.empik.com/ - 2015.06.11                               
Czyta : Jacek Kiss                           
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10 minut uwa żności Hawn, Goldie

Gatunek : 
Psychologia - 
poradnik dla 
rodziców

KM/691 mp3

Książka 10 minut uważności jest równie praktyczna, jak 
inspirująca. Stanowi odzwierciedlenie niezwykłego 
sukcesu programu MindUP, który:
- promuje proste techniki, takie jak świadome oddychanie, 
odczuwanie i myślenie,
- w łatwych krokach pokazuje rodzicom i dzieciom, jak 
skupiać się na wdzięczności, uprzejmości i optymizmie w 
celu poprawy relacji międzyludzkich,
- pokazuje, jak zwiększyć wydajność dzięki lepszej 
koncentracji
- oraz prowadzić zdrowe emocjonalnie, szczęśliwe życie!                             
Źródło : http://krainaksiazek.pl/ - 2015.12.22
Czyta : Jolanta Jackowska

A na imi ę jej Aniela Wroński, Marcin

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
kryminał

KM/692 mp3

Na początku września 1938 roku w lubelska policja 
znajduje zwłoki młodej służącej. Aniela Biernacka została 
uduszona i zgwałcona. Śladów, które mogłyby 
doprowadzić do sprawcy, praktycznie nie ma, a jedynym 
interesującym tropem jest dziwna substancja: ropna maź 
na ciele denatki. Gdy rok później wybucha wojna i miasto 
atakują Niemcy, w podobnych okolicznościach ginie 
kolejna kobieta. Niewyjaśnione zbrodnie nie dają spokoju 
komisarzowi Maciejewskiemu. Żeby móc ścigać mordercę, 
wstępuje w szeregi niemieckiej policji Kripo. Polskie 
podziemie uznaje go za zdrajcę, więc komisarz musi 
działać ze zdwojoną ostrożnością.                               
Źródło : http://krainaksiazek.pl/ - 2015.12.22       
Czyta : Tomasz Sobczak                           

Bawidamek Hinc, Emilia

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
obyczajowa

KM/693 mp3

Współczesna powieść obyczajowa. Autorka dotyka tematu 
zagubionego pokolenia trzydziestolatków, którzy mają 
problem z budowaniem trwałych relacji. Brak poczucia 
bezpieczeństwa kompensują sobie licznymi przygodami 
erotycznymi. Wśród bohaterów są m.in. bezpruderyjna 
dziennikarka, nadmorski podrywacz i starszy mężczyzna. 
Wartka akcja, pikantne sceny erotyczne i duża dawka 
humoru to gwarancja udanej lektury!                    Źródło : 
http://www.gandalf.com.pl/ - 2015.12.22
Czyta : Piotr Borowski
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Bazyliszek
Konatkowski, 

Tomasz
Gatunek : KM/694 mp3

Czwarty tom cyklu z Adamem Nowakiem! Nowa, bardzo 
oczekiwana powieść ze stołecznej serii kryminałów: 
współczesna Warszawa, skomplikowane śledztwo z 
wątkiem sekty, zdrady i zemsty. Ważny pracownik banku 
zostaje zamordowany, nie mija wiele czasu, a ktoś 
znajduje zwłoki młodej dziewczyny.                               
Źródło : http://www.salsowisko.pl/ - 2015.12.22
Czyta : Leszek Filipowicz

Bez mojej zgody Picoult, Jodi
Gatunek : 
Powieść 
amerykańska

KM/695 mp3

Annie nic nie dolega, a mimo to żyje tak, jakby była 
obłożnie chora. W wieku trzynastu lat ma już za sobą 
niejedną operację, wielokrotnie oddawała krew, żeby 
utrzymać przy życiu swoją starszą siostrę Kate, która we 
wczesnym dzieciństwie zapadła na białaczkę.
Annie została poczęta w sztuczny sposób, tak aby jej 
tkanki wykazywały pełną zgodność z tkankami siostry.                                                
Źródło : http://krainaksiazek.pl - 2015.12.22
Czyta : Magda Karel

Bez po żegnania
Rybałtowska, 

Barbara

Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/696 mp3

Napisana ujmującym, ciepłym językiem saga rodzinna, 
opowiadająca historię matki i córki wobec burzliwych 
dziejów Polski XX wieku. Uwikłane w wojnę tworzą wbrew 
okrucieństwom losu kochającą rodzinę. Pomimo 
tragicznych zdarzeń, które są ich udziałem patrzą na świat 
z radością życia, życzliwością i humorem. Od pierwszych 
stron książki wciągają nas w swój świat.                         
Źródło : http://www.agito.pl - 2015.12.22
Czyta : Barbara Rybałtowska
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Bielszy odcie ń 
śmierci

Minier, Bernard

Gatunek : 
Powieść 
francuska - 
thriller 

KM/697 mp3

W ciągu kilku dni okolicą wstrząsają kolejne zbrodnie. 
Śledztwo prowadzi komendant Martin Servaz, 
czterdziestoletni policjant z Tuluzy, znany ze swej 
przenikliwości i intuicji. Tym razem przyjdzie mu się jednak 
zmierzyć z wyjątkowo okrutnym i przebiegłym mordercą. 
Wkrótce się okaże, że bajkowe górskie miasteczko kryje 
mrożące krew w żyłach tajemnice. Czy będzie to dla 
Servaza początek koszmaru? "Bielszy odcień śmierci 
cechuje chłodna, pełna napięcia atmosfera, która z 
pewnością przyciągnie fanów skandynawskiego kryminału, 
a także tych, którzy cenią francuskie wyrafinowanie. 
Powieść trzyma w napięciu i sprawia, że nie można się od 
niej oderwać, a Bernard Minier to nowy wielki talent na 
scenie powieści kryminalnych".                                                                   
Źródło : http://www.literatura.gildia.pl - 2015.12.22
Czyta : Piotr Grabowski

Blackout Elsberg, Marc

Gatunek : 
Powieść 
austriacka - 
sensacyjna

KM/698 mp3

Pewnego zimowego dnia w całej Europie następuje 
przerwa w dostawie prądu – pełne zaciemnienie. Włoski 
informatyk i były haker Piero Manzano podejrzewa, że 
może to być zmasowany elektroniczny atak terrorystyczny. 
Bezskutecznie próbując ostrzec władze, sam zostaje 
uznany za podejrzanego. W próbie rozwiązania zagadki 
stara się mu pomóc dziennikarka Lauren Shannon. Im 
bliżej będą prawdy, tym większe będzie ich zaskoczenie 
oraz niebezpieczeństwo, na jakie się narażają. 
Tymczasem Europa pogrąża się w ciemności. Ludzie 
muszą zmagać się z brakiem podstawowych środków do 
życia: wody, jedzenia i ogrzewania. Wystarczy kilka dni, by 
zapanował chaos na niespotykaną skalę. Ta pasjonująca 
powieść przedstawia prawdziwie czarny scenariusz 
wydarzeń, których prawdopodobieństwo jest tym większe, 
im bardziej nasze codzienne życie uzależnia się od 
elektroniki. Czy jesteśmy przygotowani na blackout?                                                                                
Źródło : http://bonito.pl/ - 2015.12.22
Czyta : Jakub Wieczorek
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Bokserka Plebanek, Grażyna
Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/699 mp3

Dwie przyjaciółki, bokserki: warszawianka Lu, bokserka 
amatorka, pracuje w polskiej ambasadzie w Brukseli. 
Sprite, jej sportowa mentorka i powierniczka jest Belgijką 
pochodzenia kongijskiego. Poznają się w Brukseli, razem 
walczą na ringu, wspólnie snują opowieść. Przyjaźń i boks 
to źródła siły dla Lu i Sprite. Więź między młodymi 
kobietami stanowi oś opowieści, w której romanse, miłości 
i zauroczenia są tłem dla budowania mocnych 
osobowości, własnej przestrzeni, z której nie strach 
wyruszać w świat.                                    Źródło : 
http://bonito.pl/ - 2015.12.23
Czyta : Anna Apostolakis

Boska komedia Dante, Alighieri
Gatunek : 
Poezja włoska

KM/700 mp3

Piekło, jedna z trzech części Boskiej Komedia, 
monumentalnego dzieła Dantego Alighieri, ukazuje się 
teraz w postaci audiobooka, którego lektorem jest Tomasz 
Czarnecki. Dante zabiera słuchaczy audiobooka w swoją 
fascynującą, choć zarazem i przerażającą podróż po 
Piekle, po którym oprowadza pisarza Wergiliusz. Ma ono 
kształt stożka i składa się z dziewięciu kręgów, a na 
każdym z nich rozgrywają się okrutne sceny, 
przedstawiające kary na grzesznikach — przysłowiowe już 
dantejskie sceny, które w wersji audio okazują się równie 
poruszające.                                                         Źródło : 
http://czytay.pl - 2015.12.23
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Bratnie dusze Cygler, Hanna
Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/701 mp3

Życiowa, nieprzekłamana, lecz w gruncie rzeczy ciepła 
opowieść o tym, jak niewiele potrzeba, by długoletnia 
przyjaźń trzech kobiet zatrzęsła się w posadach.
Aldona, Miśka i Weronika, pomimo różnic charakterów i 
zupełnie innych priorytetów życiowych, przyjaźnią się od 
dawna. Jedna z nich włada piórem ? jest dziennikarką 
gdańskiej gazety, a dwie ? pędzlem i sztalugą. Każda z 
para się z innymi problemami, lecz zawsze bezbłędnie 
zapewniają sobie wsparcie w alarmowych sytuacjach. 
Pojawia się jednak ktoś, kto niemal całkowicie burzy 
dotychczasowy porządek ? Marek Marczyński. I wtedy do 
głosu dochodzą takie uczucia jak zazdrość, ambicja, 
namiętność...
Wpleciona w tę historię szczypta sensacji i romansu 
przyspiesza tempo akcji i tętno czytelniczek.                                                                  
Źródło : http://selkar.pl/ - 2015.12.23
Czyta : Marta Wardyńska

Chińskie lalki See, Lisa
Gatunek : 
Powieść 
amerykańska

KM/702 mp3

Długo wyczekiwana nowa powieść bestsellerowej autorki 
Dziewcząt z Szanghaju, Miłości Peonii i Marzeń Joy

San Francisco, rok 1938. Trwają przygotowania do 
otwarcia wielkich targów i choć oddali dobiegają odgłosy 
nadciągającej nad Europę wojny, miasto kipi życiem. Trzy 
młode kobiety z bardzo różnych środowisk spotykają się 
przypadkiem w ekskluzywnym nocnym klubie Forbidden 
City. Przyjaźń, która nawiązuje się między nimi od 
pierwszej chwili, jest oparciem w niepewnych czasach. 
Gdy ich wstydliwe tajemnice wychodzą na jaw, a 
niewidzialne nici wiążą je ze sobą jeszcze mocniej, 
dziewczęta odnajdują w sobie siłę i hart ducha niezbędne, 
by odważyć się spełnić swoje marzenia. Jednak po ataku 
Japończyków na Pearl Harbor Amerykę ogarniają 
podejrzliwość i paranoja, które mogą złamać życie 
bohaterek, a wstrząsająca zdrada nieodwracalnie zmienia 
wszystko…                                     Źródło : http://bonito.pl/ - 
2015.12.28
Czyta : Paulina Holtz

Strona 222 z 342



Chłopcy
Saramonowicz, 

Andrzej

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
obyczajowa

KM/703 mp3

Chłopcy to pikantna komedia obyczajowa, pełna 
sarkazmu, ciętych ripost i celnych obserwacji społecznych. 
Wyraziste pióro ?Saramonowicza Codziennego? sprawia, 
że Chłopcy są nie tylko inteligentną rozrywką, którą czyta 
się jednym tchem, a kolejne zdania chce się głośno 
cytować. W lekkiej formie Saramonowicz przemyca 
bowiem treści zupełnie niebłahe. Pokazuje do czego 
prowadzi pogoń za sytym życiem, pełnym sukcesów 
zawodowych, w którym dorosłość to wiecznie odnawialna 
nisko oprocentowana karta kredytowa.                                                                                                   
Źródło : http://bonito.pl/ - 2015.12.28
Czyta : Krzysztof Gosztyła

Ciemno, prawie noc Bator, Joanna

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
obyczajowa

KM/704 mp3

Główną bohaterką "Ciemno, prawie noc" jest reporterka 
Alicja Tabor, która wraca do Wałbrzycha, miasta swojego 
dzieciństwa. Osiada w pustym poniemieckim domu, z 
którego przed laty wyruszyła w świat. W Wałbrzychu od 
kilku miesięcy znikają dzieci, a mieszkańcy zachowują się 
dziwnie. Rośnie niezadowolenie, częstsze są akty 
przemocy wobec zwierząt, w końcu pojawia się prorok, 
Jan Kołek, do którego w biedaszybie przemówiła 
wałbrzyska Matka Boska Bolesna. Po jego śmierci grupa 
zbuntowanych obywateli gromadzi się wokół 
samozwańczego syna", Jerzego Łabędzia. Alicja ma zrobić 
reportaż o zaginionej trójce dzieci, ale jej powrót do 
Wałbrzycha jest także powrotem do dramatów własnej 
rodziny: śmierci rodziców, samobójstwa pięknej starszej 
siostry, zafascynowanej wałbrzyską legendą księżnej 
Daisy i zamku Książ. Wyjaśnianiu tajemnicy Andżeliki, 
Patryka i Kalinki towarzyszy więc odkrywanie tajemnic z 
przeszłości Alicji.                               Źródło : 
http://www.idena.pl/ - 2015.12.28
Czyta : Anna Buczek
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Cierpliwo ść diabła Chattam, Maxime

Gatunek : 
Powieść 
francuska - 
thriller 
kryminalny

KM/705 mp3

Podczas akcji policyjnej wymierzonej przeciwko dealerom 
narkotyków śledczy dokonują makabrycznego odkrycia. 
Jeden ze złapanych handlarzy ma przy sobie torbę z 
ludzką skórą. Trop wiedzie na przedmieścia Paryża do 
przeznaczonego do rozbiórki domu, gdzie sprawca zbrodni 
pozostawił pamiętnik naśladujący Necronomikon. Jego 
lektura pozostawia niezatarte wrażenia, a użyty na okładkę 
surowiec przyprawia o dreszcze.                                     
Źródło : Źródło : http://www.idena.pl/ - 2015.12.28
Czyta : Filip Kosior

Czerwony alert Browder, bill
Gatunek : 
Rosja - 
historia

KM/706 mp3

Autentyczna historia. Listopad 2009. Wyniszczony 
torturami młody prawnik, Siergiej Magnitski, przebywa w 
moskiewskim więzieniu. W połowie listopada Magnitskiego 
przeniesiono do celi odosobnienia, przykuto do łóżka, a 
ośmiu strażników więziennych zakatowało go na śmierć. 
Co takiego zrobił? Zeznał przeciw rosyjskim urzędnikom 
ministerstwa spraw wewnętrznych, którzy byli zamieszani 
w spisek przejęcia 230 milionów dolarów przeznaczonych 
na podatek rosyjskiego urzędu podatkowego. Brutalne 
zabójstwo Magnitskiego pozostało niewyjaśnione, a 
winnych nie ukarano do dziś. Pośmiertny proces stał się 
farsą i zwyczajnym widowiskiem mającym na celu zatarcie 
prawdziwego oblicza tej zbrodni.                         Źródło : 
http://www.idena.pl/ - 20015.12.29
Czyta : Robert Jarociński

Człowiek nietoperz Nesbø, Jo
Gatunek : 
Powieść 
norweska

KM/707 mp3

.Norweski policjant Harry Hole przybywa do Sydney, aby 
wyjaśnić sprawę zabójstwa swej rodaczki, Inger Holter, 
być może ofiary seryjnego mordercy.Z miejscowym 
funkcjonariuszem, Aborygenem Andrew Kensingtonem, 
Harry poznaje dzielnicę domów publicznych i podejrzanych 
lokali, w których handluje się narkotykami, wędruje 
ulicami, po których snują się dewianci seksualni. 
Przytłoczony nadmiarem obrazów i informacji początkowo 
nie łączy ich w logiczną całość. Zrozumienie przychodzi 
zbyt późno, a Harry za wyeliminowanie psychopatycznego 
zabójcy zapłaci wysoką cenę...                         Źródło : 
http://www.idena.pl/ - 2015.12.29
Czyta : Mariusz Bonaszewski
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Do usług 
szanownej pani

Legardinier, Gelles
Gatunek : 
Powieść 
francuska

KM/708 mp3

Osiągnąwszy wiek, w którym niemal wszystkie bliskie mu 
osoby odeszły lub rozjechały się po świecie, Andrew Blake 
nie ma już nawet ochoty na żarty ze swoim kolegą z 
młodości, Richardem. Pod wpływem nagłego impulsu 
postanawia przekazać stery swojej małej angielskiej firmy 
w ręce zaufanej asystentki i zatrudnić się w charakterze 
majordoma we Francji, w rodzinnym kraju swojej zmarłej 
żony. Na miejscu nikt nie zna jego prawdziwej tożsamości i 
to mu się podoba.                                                                                                
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2015.12.29
Czyta : Bartosz Głogowski

Dobre geny Cygler, Hanna
Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/709 mp3

Dobre geny - Marta Wenta jest ambitną, młodą 
bizneswoman z bagażem dość ciężkich doświadczeń. 
Niespodziewanie otwierają się przed nią wrota kariery. 
Przenosi się z rodzinnego Gdańska do tętniącej życiem 
stolicy, gdzie daje sie poznać jako świetna specjalistka. 
Angażując się w swoją pracę aż do utraty tchu nie 
zauważa, że staje się pionkiem w jakiejś politycznej grze. I 
z dnia na dzień bezzasadnie traci swoją posadę. Czy 
uczciwość, której nauczono ją w domu jest dla niej teraz 
zbędnym balastem? Jak zawodowa porażka wpłynie na jej 
życie osobiste?                                          Źródło : 
https://www.poczytaj.pl/ - 2015.12.29
Czyta : Elżbieta Kijowska
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Dom jedwabny Horowitz, Anthony

Gatunek : 
Powieść 
angielska - 
kryminalna

KM/710 mp3

Najnowsza część przygód Sherlocka Holmesa dotyczy 
historii, której wcześniej nie można było ujawnić ze 
względu na charakter sprawy i pozycję zamieszanych w 
nią osób.Gdy doktor Watson przybywa z kilkudniową 
towarzyską wizytą na Baker Street, nie spodziewa się, że 
dane mu będzie wziąć udział w kolejnej niezwykłej 
przygodzie u boku najwybitniejszego z detektywów. I 
nawet gdy z prośbą o pomoc zjawia się u Sherlocka 
Holmesa pewien marszand z Wimbledonu, zaplątany w 
transatlantycką awanturę, nic jeszcze nie zwiastuje 
rychłego ujawnienia afery z udziałem czołowych postaci 
londyńskiej socjety. Afery tak ohydnej, że nawet wierny 
kronikarz Holmesa, doktor Watson, nie pozwolił 
opublikować swej relacji wcześniej niż po stu 
latach...Anthony Horowitz jest pisarzem i scenarzystą 
popularnych seriali telewizyjnych, mistrzem budowania 
napięcia.                                                       Źródło : 
http://www.idena.pl/ - 2015.12.29
Czyta : Andrzej Ferenc

Dwie głowy anioła Cygler, Hanna

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
kryminalna

KM/711 mp3

Kontynuacja powieści Głowa anioła. Poznajemy dalsze 
losy Julii, jej męża Alka oraz dwójki dzieci. Główna 
bohaterka w dalszym ciągu jest zapracowaną, żyjącą na 
walizkach panią architekt, podczas gdy jej mąż zajmuje się 
dziećmi i domem. Nadmiar pracy sprawia, że małżonkowie 
coraz bardziej oddalają się od siebie. Receptą na kryzys 
ma być rodzinny wyjazd na wakacje do rodzinnej 
miejscowości Julii. Beztroską sielankę przerywa 
makabryczne wydarzenie znalezienie zwłok. Wątek 
kryminalny, tajemnice z przeszłości, połączenie powieści 
obyczajowej z sensacją, czynią książkę rozrywką idealną.
Źródło : http://czytam.pl/ - 2015.12.29
Czyta : Hanna Kinder-Kiss
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Dzieci rewolucji Robinson, Peter

Gatunek : 
Powieść 
angielska - 
kryminalna

KM/712 mp3

Znakomita fabuła aż do ostatniej strony. Robinson 
otrzymał wiele nagród za serię z detektywem Banksem, ta 
książka to absolutne mistrzostwo`. Kirkus Review Na 
nieużywanym szlaku kolejowym znaleziono ciało 
mężczyzny. DCI Banks i jego współpracownicy szybko 
odkrywają, że ciało denata należy do zniesławionego 
profesora akademickiego, którego cztery lata wcześniej 
zwolniono z powodu molestowania seksualnego. Możliwe, 
że w jego upadek, ale również i śmierć, uwikłanych jest 
wielu podejrzanych. Wkrótce samego Banksa ogarnia 
obsesja na punkcie pięknej Lady Veroniki Chalmers i jej 
związków z profesorem, które cofają go do fascynujących 
lat 70.                                                                                        
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2015.12.29

Dziwne losy Jane 
Eyre

Brontë, Charlotte
Gatunek : 
Powieść 
angielska

KM/713 mp3

Niewdzięczny jest los młodziutkiej guwernantki, która trafia 
do posępnego Thornfield Hall. Choć dom Edwarda 
Fairfaxa Rochestera miał stać się dla Jane Eyre spokojną 
przystanią, dziewczyna zaczyna podejrzewać, że 
zakamarki okazałej rezydencji kryją ponure sekrety z 
przeszłości jej chlebodawcy. Dziwne wypadki nie 
pozwalają Jane zapomnieć o trudnych przeżyciach z 
dzieciństwa. Z każdym dniem jej niepokój rośnie...                                         
Źródło : http://rankingzakupow.pl/ - 2015.12.29
Czyta : Magdalena Cielecka
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Egzekutor Dąmbski, Stefan

Gatunek : 
Polska – 
historia – ruch 
oporu
                    

KM/714 mp3

Stefan Dąmbski, w wieku zaledwie siedemnastu lat został 
tytułowym egzekutorem - od 1942 wykonującym wyroki na 
polskich kolaborantach, Niemcach, Ukraińcach, a później 
na przedstawicielach nowej władzy ludowej. Spowiedź 
spisana pod koniec życia żołnierza AK, szczególnie dziś 
budzi wiele dyskusji i kontrowersji. Z jednej strony jest 
świadectwem skrajnego poświęcenia ojczyźnie, z drugiej, 
beznamiętnym, samooskarżającym dokumentem kata. 
Kwestionując własne bohaterstwo narrator prowadzi 
słuchacza przez te niezwykle tragiczne wydarzenia 
historyczne i pozwala zastanowić się nad spustoszeniem, 
jakie czyni wojna, zarówno w całym społeczeństwie, jak i w 
konkretnym człowieku. Książka, której warto poświęcić 
czas i zobaczyć inne, ciągle rzadko opisywane oblicze II 
wojny światowej.                 Źródło : www.abcksiegarnia.p/ - 
2015.12.29 
Czyta : Stanisław Szydło

Fabrykantka 
aniołków

Läckberg, Camilla
Gatunek : 
Powieść 
szwedzka 

KM/715 mp3

Wielkanoc 1974. Z Valö, małej wyspy w pobliżu Fjällbacki, 
znika bez śladu rodzina. Na pięknie nakrytym świątecznym 
stole zostaje obiad wielkanocny, ale w domu nie ma 
nikogo, znikają wszyscy z wyjątkiem rocznej córeczki 
Ebby. Po latach Ebba wraca na wyspę jako dorosła 
kobieta. W rodzinnych stronach pragnie wraz z mężem 
otrząsnąć się po śmierci malutkiego synka. Postanawiają 
wyremontować i otworzyć dla gości stary ośrodek 
kolonijny, którym wiele lat temu zarządzał surowy ojciec 
Ebby. Wkrótce po rozpoczęciu prac remontowych oboje 
omal nie giną w tajemniczym pożarze. Równie tajemnicze 
są stare ślady zaschniętej krwi odnalezione pod zerwaną 
podłogą w jadalni. Do akcji wkracza Patrik Hedström. Czy 
zdoła wyjaśnić zagadkę z przeszłości? Saga kryminalna 
Camilli Läckberg osiągnęła światowy sukces czytelniczy.                                                                                                            
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2015.12.29    
Czyta : Marcin Perchuć                                                                                               
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Gra cieni Link, Charlotte

Gatunek : 
Powieść 
niemiecka - 
thriller 

KM/716 mp3

David Bellino, pozbawiony skrupułów bogacz, otrzymuje 
anonimy z pogróżkami. Mężczyznę od lat prześladują lęki 
na jawie i koszmary we śnie. Tajemnicze wiadomości stają 
się pretekstem do konfrontacji z przeszłością. David 
zaprasza na kolację czwórkę swoich dawnych przyjaciół. 
Ich drogi rozeszły się w tragicznych okolicznościach. O 
dziwo wszyscy przyjmują zaproszenie. Goście chętnie 
rozprawią się z dręczącymi demonami, zrzucą z siebie 
balast przeszłości i wydostaną się z sieci niebezpiecznych 
namiętności i tajemnic Czy podczas wieczerzy David 
zdemaskuje swego niedoszłego zabójcę. Link znakomicie 
opanowała sztukę narracji, stopniowania napięcia oraz 
potęgowania dramatu.                                 Źródło : 
http://www.idena.pl/ - 2015.12.29
Czyta : Joanna Jeżewska

Grona gniewu Steinbeck, John
Gatunek : 
Powieść 
amerykańska

KM/717 mp3

Grona gniewu to powieść społeczna i jednocześnie 
największe dzieło amerykańskiego pisarza Johna 
Steinbecka, które przyniosło autorowi sławę i nagrodę 
Pulitzera (1940). Zaliczane jest do kanonu XX wieku.                                                                                                                   
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2015.12.30
Czyta : Mieczysław Morański

Handlarz ksi ąg 
przekl ętych

Simoni, Marcello
Gatunek : 
Powieść 
włoska-thriller

KM/718 mp3

Pełne przygód poszukiwania tajemniczego manuskryptu. 
Fascynująca podróżprzez Włochy, Francję i Hiszpanię. 
Skomplikowane zagadki, tajemniczewskazówki i osobliwe 
przesłania… Środa Popielcowa 1205 roku. Ojciec
Vivien z Narbonne szykuje się do ucieczki, ścigany przez 
jeźdźców
w dziwacznych maskach. Zakonnik posiada coś bardzo 
cennego, czego nie zamierzaoddać swym prześladowcom. 
Po upływie trzynastu lat od tamtego dniaIgnacio z Toledo, 
kupiec handlujący relikwiami, otrzymuje od weneckiego 
szlachcicazadanie zdobycia niezwykle rzadkiej księgi, 
„Uter Ventorum”. Podobno
ma ona moc przyzywania aniołów.                                                                   
Źródło : https://edugaleria.pl/ - 2015.12.30
Czyta : Mariusz Banaszewski
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Handlarz z Omska Grebe, Camilla

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka - 
thriller

KM/719 mp3

Kontynuacja bestsellerowej książki Maestro z Sankt 
Petersburga!
Trylogia ?Mroczna Moskwa? przedstawia wstrząsający 
obraz Rosji za rządów Putina. Znajdziemy tu zarówno 
niewyobrażalne bogactwo, jak i skrajną biedę, a ludzie nie 
cofną się przed niczym w pogoni za władzą i pieniędzmi. 
Rosja początku XXI wieku to czas kiedy w okamgnieniu 
powstawały największe współczesne fortuny.
?Doskonale napisany, trzymający w napięciu i politycznie 
wyrafinowany thriller?                                                                                           
Źródło : http://www.dobre-ksiazki.com.pl/ - 2015.12.30
Czyta : Wojciech Żołądkowicz

I nie było ju ż 
nikogo

Christie, Agata

Gatunek : 
Powieść 
angielska - 
kryminalna

KM/720 mp3

Najpopularniejsza powieść Agaty Chrisite, dawniej znana 
pod tytułem "Dziesięciu małych Murzynków". Dziesięć 
osób, każda podejrzana o morderstwo, zostaje 
zaproszonych przez tajemniczego gospodarza do domu na 
wyspie. Gdy ginie druga osoba, goście szybko zdają sobie 
sprawę, że to, co początkowo uważali za nieszczęśliwy 
wypadek, jest robotą zabójcy. Postanawiają odkryć jego 
tożsamość, ale okazuje się, że nikt nie ma alibi. 
Odizolowani od społeczeństwa, niezdolni do opuszczenia 
miejsca pobytu, umierają jeden po drugim w sposób 
opisany w dziecięcej rymowance, która wywieszona jest w 
ich pokojach.                           Źródło : http://lovebooks.pl/ - 
2015.12.30
Czyta : Danuta Steńka

Strona 230 z 342



Nigdy nie wracaj Child, Lee
Gatunek : 
Powieść 
angielska

KM/721 mp3

Reacher przekracza po czternastu latach bramę swojej 
dawnej jednostki i melduje się u sierżant dyżurnej, lecz w 
gabinecie dowódcy nie zastaje major Turner. Urzęduje tam 
facet w stopniu podpułkownika, który zastąpił ją zaledwie 
dzień wcześniej i ma dla Reachera same złe wiadomości. 
Po pierwsze wytoczono mu sprawę karną o pobicie ze 
skutkiem śmiertelnym pewnego cywila, po drugie 
wniesiono przeciwko niemu pozew o ojcostwo, po trzecie 
na mocy odpowiednich przepisów nadal podlega 
obowiązkowi obrony. W związku z tym podpułkownik 
powołuje go z powrotem do służby wojskowej. Major Jack 
Reacher zachowuje swój stopień, lecz nie wolno mu się 
oddalać więcej niż na osiem kilometrów od siedziby 
jednostki. Z rozmowy z sierżant dyżurną dowiaduje się, że 
w areszcie pobliskiej bazy wojskowej pojawił się nowy 
więzień, i że jest nim prawdopodobnie major Turner. Czy 
zarzuty, które postawiono jej i jemu, są ze sobą 
powiązane? I czy usiłują ich wrobić te same osoby?                                                                                             
Źródło : http://zaczytani-24.pl/ - 2015.12.30
Czyta : Jan Peszek
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Jutro mo żesz 
znikn ąć

Child, Lee
Gatunek : 
Powieść 
angielska

KM/722 mp3

Jack Reacher wie, po czym rozpoznać zamachowca-
samobójcę. Listę dwunastu oznak behawioralnych 
sporządzoną przez izraelski wywiad zna na pamięć. 
Nowojorskie metro, linia numer sześć, godzina druga w 
nocy. Jack i pięcioro pasażerów. Czworo z nich nie budzi 
podejrzeń. Piąty, biała kobieta, około czterdziestki, wydaje 
się idealną kandydatką na gotową na śmierć terrorystkę. 
Reacher próbuje zagadać desperatkę, odwrócić jej uwagę; 
w trakcie rozmowy przerażona kobieta wyciąga rewolwer i 
strzela sobie w głowę. Policja umarza dochodzenie, lecz 
sprawą dziwnego samobójstwa nadal interesują się służby 
specjalne. I nie tylko one. Susan Mark pracowała w 
Pentagonie i miała dostęp do informacji istotnych dla 
bezpieczeństwa narodowego. Informacji, za które wiele 
osób gotowych jest zabić... a Reacher właśnie stał się ich 
celem numer 1. Tropiony przez policję, FBI i terrorystów z 
Al-Kaidy staje do nierównej walki.                                                                                                                       
Źródło :  http://lovebooks.pl/ - 2015.12.30
Czyta : Jan Peszek

Kamieniarz Läckberg, Camilla
Gatunek : 
Powieść 
szwedzka

KM/723 mp3

Październikowy poranek we Fjällbace. Rybak Frans 
Bengtsson wypłynął łódką, aby opróżnić więcierze, które 
zastawił na homary. Przy ostatnim z nich coś się mocno 
zacina, Frans przeczuwa, że nie będzie to zwykły połów, 
nie myli się, w siatce więcierza tkwi ciało dziewczynki... 
Patrik Hedström i jego koledzy z komisariatu policji w 
Tanumshede mają do rozwikłania kolejną skomplikowaną 
zagadkę. Podczas sekcji zwłok w płucach dziecka wykryto 
słodką wodę i ślady mydła. Ktoś utopił małą w wannie i 
wrzucił zwłoki do morza. Kto i dlaczego zamordował 
dziecko? Odpowiedzi należy szukać w odległej 
przeszłości...
Kamieniarz jest trzecią powieścią kryminalnego cyklu 
Camilli Läckberg, którego akcja rozgrywa się we Fjällbace 
na zachodnim wybrzeżu Szwecji.                                                                                            
Źródło : http://bonito.pl/ - 2015.12.30
Czyta : Marcin Perchuć
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Karaluchy Nesbø, Jo
Gatunek : 
Powieść 
norweska

KM/724 mp3

Wyjątkowe słuchowisko na podstawie bestsellerowej 
powieści – gwiazdorska interpretacja, klimatyczna muzyka, 
a w tle prawdziwe odgłosy Bangkoku. W domu publicznym 
w stolicy Tajlandii znaleziono ciało norweskiego 
ambasadora. W Oslo pospiesznie tworzony jest plan 
uniknięcia skandalu. Policjant Harry Hole wsiada do 
samolotu skacowany z zastrzykami witaminy B12 i wkrótce 
zaczyna krążyć po zaułkach Bangkoku: wśród świątyń, 
palarni opium, dziecięcych prostytutek i barów go-go. 
Odkrywa, że w tej sprawie chodzi o coś więcej niż o 
morderstwo: za ścianami pełza coś, co nie znosi 
dziennego światła…                                                        
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2015.12.30
Czyta : Borys Szyc, Danuta Stenka, 
              Magdalena Cielecka

Katharsis Sund Erik Axl

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka                  
- kryminalna

KM/725 mp3

Trzeci tom bestsellerowej szwedzkiej trylogii Oblicza 
Victorii Bergman Wyróżniona m.in. nagrodą specjalną 
przez Szwedzką Akademię Twórców Literatury 
Kryminalnej! Poznaj najmroczniejsze zakamarki chorego 
ludzkiego umysłu! ,,Kryminalna trylogia Oblicza Victorii 
Bergman okazała się sukcesem - i słusznie. Oprócz 
klasycznej narracji rodem ze skandynawskiej literatury noir 
mamy tu wnikliwe, niemal psychiatryczne studium 
szaleństwa, które narodziło się z trudnej do wyobrażenia 
seksualnej opresji".                                           Źródło : 
http://www.idena.pl/ - 2015.12.30
Czyta : Wojciech Żołądkowicz
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Kino Venus Wroński, Marcin

Gatunek : 
Powieść 
polska  - 
kryminalna

KM/726 mp3

Początek 1931 roku. Podkomisarza Maciejewskiego 
spotyka bolesna degradacja: z wydziału śledczego trafia 
do służby mundurowej. Niedługo potem dostaje dziwną 
informację od pewnego prywatnego detektywa: oto Lilli 
Byoros, córka bardzo zamożnego człowieka, która 
zaginęła pod Warszawą, jest ponoć przetrzymywana 
gdzieś w Lublinie. Zyga odmawia jednak zajęcia się tą 
ściśle konfidencjonalną sprawą. Kiedy w Czechówce 
zostają znalezione niezidentyfikowane zwłoki młodej 
kobiety, Maciejewski rozpoczyna dochodzenie. Czy 
okrutne morderstwo i domniemane porwanie panny Lilli 
łączą się ze sobą?                                                Źródło : 
http://ksiegarenka24.pl/ - 2016.01.05
Czyta : Tomasz Sobczak

Klasa
Rettinger, Dominik 

W.

Gatunek : 
Powieść 
polska  - 
sensacyjna

KM/727 mp3

Skatowany w Warszawie przez nieznanych sprawców 
prezes amerykańskiej korporacji dzwoni do byłego kolegi z 
klasy, znanego radiowca. Wybiera jedyny numer, jaki zna ` 
do audycji na żywo. Dziennikarz zostaje wplątany w grę, w 
której stawką jest kilkaset milionów dolarów, życie wielu 
osób i polska racja stanu. Rozwiązanie zagadki 
zaszyfrowane jest na bilecie do metra. Kto złamie kod` 
Tylko ktoś z klasy.                                                                     
Źródło : http://prus24.pl/ - 2016.01.05
Czyta : Andrzej Ferenc
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Kochanek Śmierci Akunin, Boris

Gatunek : 
Powieść 
rosyjska - 
kryminalna

KM/728 mp3

„Kiedy chłopak miał lat dziewiętnaście, został sierotą – 
matki nie znał od małego, a ojciec, gorąca głowa roztrwonił 
majątek na czcze projekty, po czym opuścił ten świat. (...) 
Chłopiec powinien był ukończyć gimnazjum, wstąpić na 
uniwersytet, a tu raptem musiał iść z rodzinnego domu w 
świat, zarabiać na kawałek chleba.

(...) zdał egzamin na rejestratora kolegialnego, (...) ale 
jakie licho zaniosło go do policji? (...) Za subtelny, za 
delikatnie chowany" – tak charakteryzuje Erasta 
Pietrowicza Fandorina jego przełożony Ksawierij 
Fieofiłaktowicz w „Azazelu", pierwszej z cyklu kilkunastu 
powieści o przygodach moskiewskiego policjanta, których 
akcja dzieje się w drugiej połowie XIX w.                                                             
Źródło : http://porownajtanio.pl/ - 2016.01.05
Czyta : Artur Żmijewski

Koło graniaste
Rybałtowska, 

Barbara

Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/729 mp3

Koło graniaste ` SAGA, cz. 3 NADZIEJA I TRUDNE 
CHWILE W POWOJENNEJ POLSCE wymarzony powrót 
do kraju okazuje się trudnym spotkaniem z komunistyczną 
rzeczywistością. Matka i córka trafiają z Afryki do 
Zamościa, w ich rodzinie pojawiają się nowe dzieci i nowe 
wyzwania ` historia znów wikła ich losy, serwuje życiowe 
pułapki. Dzięki sile emocji, wbrew wszystkiemu, życie 
toczy się dalej... , część 3 Koło graniaste ` prawdziwy 
obraz codziennego życia w pierwszych latach powojennej 
Polski. Saga Barbary Rybałtowskiej spisana ujmującym, 
ciepłym językiem saga rodzinna, opowiadająca historię 
matki i córki wobec burzliwych dziejów Polski XX wieku. 
Uwikłane w historię tworzą wbrew okrucieństwom losu 
kochającą się rodzinę. Pomimo tragicznych zdarzeń, które 
są ich udziałem, patrzą na świat z radością życia, 
życzliwością i humorem.                                                                                                       
Źródło : http://prus24.pl/ - 2016.01.05   
Czyta : Barbara Rybałtowska                                                                   
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Krąg Minier, Bernard

Gatunek : 
Powieść 
francuska  - 
thriller 
kryminalny

KM/730 mp3

Zapierająca dech w piersi atmosfera Powieść Miniera to 
prawdziwe objawienie Najnowsza powieść autora 
bestsellerowego Bielszego odcienia śmierci. Thriller, który 
chwyta za gardło i ani na chwilę nie puszcza. Wystarczył 
jeden telefon i jeden enigmatyczny e-mail, aby komendant 
Martin Servaz został wciągnięty w wir mrocznego 
śledztwa, w którym musi stawić czoło demonom 
przeszłości i poczuć ból dawno zabliźnionych ran. W 
Marsac zostaje zamordowana jedna z wykładowczyń, kilka 
dni później ginie hodowca psów, rozszarpany przez własne 
zwierzęta. Co łączy te dwa zdarzenia?                                                                                                                        
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2016.01.12
Czyta : Piotr Grabowski

Krew na śniegu Nesbø, Jo

Gatunek : 
Powieść 
norweska  - 
kryminalna

KM/731 mp3

Wyjątkowe słuchowisko na podstawie bestsellerowej 
powieści - gwiazdorska interpretacja, klimatyczna muzyka, 
a w tle prawdziwe odgłosy Bangkoku. W domu publicznym 
w stolicy Tajlandii znaleziono ciało norweskiego 
ambasadora. W Oslo pospiesznie tworzony jest plan 
uniknięcia skandalu. Policjant Harry Hole wsiada do 
samolotu skacowany z zastrzykami witaminy B12 i wkrótce 
zaczyna krążyć po zaułkach Bangkoku: wśród świątyń, 
palarni opium, dziecięcych prostytutek i barów go-go. 
Odkrywa, że w tej sprawie chodzi o coś więcej niż o 
morderstwo: za ścianami pełza coś, co nie znosi 
dziennego światła...                                                           
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2016.01.12
Czyta : Krzysztof Gosztyła
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Królewski spisek Berry, Steve

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska 
– thriller 
historyczny

KM/732 mp3

Cotton Malone, były agent amerykańskiego Departamentu 
Sprawiedliwości, po raz kolejny wpada w sam środek 
międzynarodowej rozgrywki szpiegowskiej. Tym razem 
jednak musi walczyć nie tylko o siebie, ale i o swoją 
rodzinę. Kiedy władze Wielkiej Brytanii, wbrew protestom 
Stanów Zjednoczonych, decydują się na wypuszczenie z 
więzienia znanego terrorysty, Amerykanie postanawiają 
uciec się do szantażu. Blake Antrim, ambitny i 
bezwzględny oficer CIA, staje na czele operacji 
zmierzającej do ujawnienia mrocznego sekretu dynastii 
Tudorów, co mogłoby postawić historię angielskiej 
monarchii w bardzo niekorzystnym świetle i doprowadzić 
do poważnego kryzysu politycznego. Ale Antrim ma także 
własne plany ?                                      Źródło : 
http://www.idena.pl/ - 2016.01.12            

Latarnik Läckberg, Camilla

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka - 
kryminalna

KM/733 mp3

Siódma część bestsellerowej sagi kryminalnej w 
interpretacji Marcina Perchucia.Jasna, letnia noc. Młoda 
kobieta wskakuje do samochodu. Chwyta kierownicę w 
zakrwawione dłonie. Wraz z synkiem znajdującym się na 
tylnym siedzeniu ucieka do jedynego znanego jej 
bezpiecznego miejsca − na wyspę Gråskär nieopodal 
Fjällbacki.Kilka dni później w swoim mieszkaniu zostaje 
zamordowany Mats Sverin, człowiek rzetelny i 
powszechnie lubiany, który po latach nieobecności 
powrócił do Fjällbacki, by zostać szefem gminnego 
wydziału finansów. Inspektor Patrik Hedström i policja w 
Tanumshede prześwietlają jego przeszłość i na jaw 
wychodzą rozmaite tajemnice. Okazuje się, że mężczyzna 
przed śmiercią odwiedził Gråskär, czyli Wyspę Duchów, 
jak ją nazywają okoliczni mieszkańcy...                                                                                           
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2016.01.12
Czyta :  Marcin Perchuć
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Zastępcza żona Goudge, Eileen

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska
 - obyczajowa

KM/734 mp3

Zaskakująca powieść o miłości, rodzinie i przewrotności 
losuW swej najnowszej powieści Eileen Goudge stawia 
czytelniczkom pytanie: Co byś zrobiła na wieść o tym, że 
zostało ci pół roku życia? Dla Camille, właścicielki biura 
matrymonialnego, odpowiedź jest prosta: musi znaleźć 
swoją następczynię w roli matki i żony.Camille Harte, 
prowadząca eleganckie biuro matrymonialne na 
Manhattanie, niejedno przeszła w życiu. Jako mała 
dziewczynka straciła matkę i trafiła pod opiekę wiecznie 
nieobecnego ojca. Jako czterdziestoparolatka ma na 
swoim koncie pozornie wygraną walkę z rakiem, podczas 
której jej mąż Edward nie najlepiej poradził sobie z 
samotnym ojcostwem. Kiedy następuje nawrót choroby, 
Camille postanawia wykorzystać swoje doświadczenie i 
wiedzę zawodową, by zapewnić dzieciom stabilność, a 
mężowi szczęście.                            Źródło : 
http://www.idena.pl/ - 2016.01.13
Czyta : Katarzyna Maciąg

Likwidator `44 Kozar, Dominik

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
kryminalna

KM/735 mp3

Powieść kryminalna, która burzy nasze wyobrażenia o 
okupowanej stolicy. Podziemna Warszawa szykuje się do 
powstania, a za Wisłą gromadzą się radzieckie wojska. 
Tymczasem w mieście dochodzi do dziwnych zabójstw, 
które zdają się nie mieć nic wspólnego z ruchem oporu. 
Ofiarami są zarówno gestapowcy, jak i żołnierze 
podziemnej Armii Krajowej. Okoliczności zbrodni wskazują 
na działanie seryjnego mordercy.                                                                      
Źródło : http://www.matras.pl/ - 2016.01.13
Czyta : Roch Siemianowski

Strona 238 z 342



Łańcuch zdarze ń Olsson, Fredrik T.

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka - 
technothriller

KM/736 mp3

DZIEŃ PIERWSZY: PORWANIE
William Sandberg, były wojskowy kryptolog, zostaje 
porwany i uwięziony w lochach alpejskiego zamku. 
Geniusz może odzyskać wolność jedynie pod warunkiem 
współpracy z tajną organizacją, której niezwykle zależy na 
rozszyfrowaniu zagadkowego kodu.
DZIEŃ DRUGI: EPIDEMIA
Błyskawicznie rozprzestrzenia się wirus, który w krótkim 
czasie powoduje śmierć w straszliwych męczarniach.  Co 
wspólnego ma tajemniczy kod z przerażającą 
epidemią?Kryptolog nie ma chwili do stracenia…
DZIEŃ TRZECI: CHAOS
Kolejne katastrofy powodują śmieć tysięcy ludzi.
Czy Williamowi w porę uda się złamać kod i opanować 
chaos nim będzie za późno?
Okazuje się, że nie jest on jedynym porwanym i 
zmuszanym do współpracy naukowcem.                                                                                
Źródło : http://www.matras.pl/ - 2016.01.13
Czyta : Roch Siemianowski

Żar Márai, Sándor

Gatunek : 
Powieść 
węgierska  - 
psychologiczn
a

KM/737 mp3

W tej niewielkich rozmiarów książce autor skumulował 
emocje o takiej sile, że nawet ponad siedemdziesiąt lat, 
które minęło od powstania powieści, nie zepchnęło jej w 
niebyt klasyki zalegającej zakurzone półki bibliotek.

Pozornie prosta historia przyjaźni dwóch kadetów c.k. 
armii, Henrika i Konrada, Węgra i Polaka, z każdym 
kolejnym słowem zmienia się w niejednoznaczną, pełną 
sekretów opowieść o miłosnym trójkącie, który niszczy 
życie wszystkich bohaterów.

Impulsem do poszukiwania prawdy o wydarzeniach sprzed 
czterdziestu lat staje się spotkanie obu mężczyzn w 
podeszłym wieku. Na krótko przed śmiercią Henrik i 
Konrad przekonują się, że chociaż czas zaciera ślady 
dawnych namiętności, nie gasi ich żaru i nie leczy ran.                                                                                                      
Źródło : http://porownywarka.interia.pl/ - 2016.01.13
Czyta : Mariusz Bonaszewski
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Martwe popołudnie Czubaj, Mariusz

Gatunek : 
Powieść 
polska  - 
kryminalna

KM/738 mp3

"Pewni ludzie znikają, a inni ludzie ich szukają. Tak to jest 
skonstruowane”, mówi Marcin Hłasko, specjalista do 
spraw bezpieczeństwa i ekspert zajmujący się 
poszukiwaniem zaginionych. Upalne lato 2013 roku. W 
gdańskim hotelu zostaje zastrzelony polski 
parlamentarzysta. Motywy sprawcy – lub jego 
mocodawców – nie są jasne, a zabójstwo, które wyraźnie 
wygląda na egzekucję, budzi niepokój wśród polityków i 
urzędników państwowych. Kilka tygodni później Marcin 
Hłasko dostaje prywatne zlecenie: ma odnaleźć specjalistę 
od marketingu politycznego, Daniela Okońskiego, który 
pracował nad biografią wpływowego polskiego biznesmana 
i pewnego dnia zniknął bez śladu. Hłasko, choć bez 
entuzjazmu, przyjmuje zlecenie, i zamiast przesiadywać w 
swoim domku fińskim na Jazdowie, krąży po 
warszawskich slumsach i hipsterskich klubach na Placu 
Zbawiciela, wkracza w świat polityki, szantażu, 
narkotyków, dużych pieniędzy i mediów. Stopniowo 
odkrywa ślady prowadzące do zdarzeń sprzed wielu lat. 
Ale niektórzy zrobią wszystko, by zabrał zdobytą wiedzę do 
grobu.          Źródło : http://www.profit24.pl/ - 2016.01.13

Mea culpa
Rybałtowska, 

Barbara

Gatunek : 
Powieść 
polska 

KM/739 mp3

"Mea culpa" - część czwarta sagi. Polska przełomu lat 50. i 
60, pierwsze lata PRL-u wraz z jego absurdami, ingerencja 
świata polityki w życie zwykłych ludzi, start Kasi w dorosłe 
życie, podróże głównej bohaterki z zespołem "Mazowsze".                                            
Źródło : http://www.matras.pl/ - 2016.01.13
Czyta : Barbara Rybałtowska
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Mężczyzna, który 
 zapomniał o swojej 

żonie
O`Farrell, John

Gatunek : 
Powieść 
angielska - 
obyczajowa

KM/740 mp3

Wielu mężów zapomina o różnych sprawach: zapominają 
o tym, że ich żona miała tego ranka ważne spotkanie, 
zapominają odebrać pranie, a niektórzy zapominają nawet 
o rocznicy ślubu. Vaughan natomiast zapomniał, że w 
ogóle ma żonę. Jej imię, jej twarz, ich wspólna historia, 
wszystko, co kiedykolwiek mu powiedziała i cokolwiek on 
powiedziałem do niej –zniknęło, w tajemniczy sposób 
wymazane w jednym, katastrofalnym momencie utraty 
pamięci. Gdy odkrył ją na nowo, dowiedział się, że właśnie 
się rozwodzą.                     Źródło : http://www.matras.pl/ - 
2016.01.13
Czyta : Krzysztof Tyniec

Miłość dobrej 
kobiety

Munro, Alice
Gatunek : 
Powieść 
angielska

KM/741 mp3

Osiem opowiadań o kobietach, które muszą sobie radzić z 
niejednoznacznością własnych uczuć, z wewnętrznymi 
konfliktami, z rozdźwiękiem między tym, czego chcą, a 
tym, co muszą. Jest tak z wkraczającą w dorosłość 
mężatką, która szuka swojego miejsca w życiu, jest tak z 
młodą kobietą, która przyjeżdża na wakacje do matki, ale 
nie potrafi z nią wytrzymać, bo ma w sobie zbyt dużo 
goryczy i żalu. Miłość kobiety przyjmuje rozmaite formy: 
uczucia matki do córki, dziecka do dorosłego, żony do 
męża, przyjaciółki do przyjaciółki - Munro pokazuje je 
wszystkie z niezwykłą wnikliwością, odsłaniając siłę emocji 
oraz głębię i zawiłość zwyczajnego życia.                     
Źródło : http://www.matras.pl/ - 2016.01.13
Czyta : Anna Cieślak

Mit Lincolna Berry, Steve

Gatunek : 
Powieść 
 amerykańska

KM/742 mp3

Wrzesień 1861. Do rąk Abrahama Lincolna trafia 
tajemnicza wiadomość, przekazywana przez kolejnych 
prezydentów Stanów Zjednoczonych. Stojąc u progu 
Wojny Secesyjnej musi on podjąć decyzję dotyczącą życia 
tysięcy amerykańskich obywateli
Współczesność. W stanie Utah zostają odnalezione 
szczątki mormońskich pionierów. Śledztwo w tej sprawie 
prowadzone jest na najwyższych szczeblach władzy. W 
odległej Danii zostaje porwany agent Departamentu 
Sprawiedliwości. Co łączy te wszystkie sprawy?                                                                                         
Źródło : http://www.matras.pl/ - 2016.01.13
Czyta : Roch Siemianowski
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Morderstwo pod 
cenzur ą Wroński, Marcin

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
kryminalna

KM/743 mp3

Lublin na kilka dni przed 11 listopada 1930 roku jest 
ogarnięty przygotowaniami do patriotycznego święta. 
Tymczasem redaktor naczelny lokalnej prawicowej gazety 
zostaje brutalnie zamordowany we własnym mieszkaniu. 
Śledztwo w sprawie jego śmierci prowadzi Zygmunt "Zyga" 
Maciejewski, 30-letni policjant, od którego odeszła żona, 
za to nie opuściły go skłonności do abnegacji i pociąg do 
alkoholu oraz słabość do boksu.                                                              
Źródło : http://www.matras.pl/ - 2016.01.13
Czyta : Tomasz Sobczak

Mój przyjaciel 
Kaligula

Piekara, Jacek

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
fantastyka

KM/744 mp3

Zbiór wyjątkowych, świetnie napisanych opowiadań, które 
zabierają czytelnika w pełną emocji podróż po doskonałej 
literaturze. Od science-fiction, poprzez horror aż do 
współczesnych opowieści obyczajowych. Jacek Piekara 
stworzył nietuzinkowych bohaterów i umieścił ich w 
mistrzowsko wykreowanych światach - od starożytnego 
Rzymu, mocarstwowej Polski i współczesnej Ameryki, po 
obce planety oraz sam środek Piekła. Opowiadania te są 
jednocześnie wzruszające i okrutne, dramatyczne i 
zabawne.                              Źródło : http://www.matras.pl/ - 
2016.01.13
Czyta : Leszek Filipowicz,
             Tomasz Sobczak,
             Jakub Wieczorek,
             Janusz Zadura

Na wschód od 
Edenu

Steinbeck, John

Gatunek : 
Powieść 
 amerykańska

KM/745 mp3

"Na wschód od Edenu" opowiada o losach dwóch braci: 
jednego wrażliwego, odrzuconego, trochę niepoczytalnego 
buntownika i drugiego uroczego, kochanego, lubianego 
przez wszystkich. Przedstawia walkę o akceptacjęi 
zrozumienie. Opisuje potrzebę ojcowskiej miłości i 
prawdziwie złą kobietę. Jest to najambitniejszy i jeden z 
najlepszych utworów Steinbecka. Realistyczna saga 
rodziny kalifornijskich farmerów, alegoryczna przypowieść 
o walce dobrai zła w człowieku, nowoczesna wersja 
biblijnego mitu o Kainie i Ablu.        Źródło : 
http://www.idena.pl/ - 2016.01.14 
Czyta : Mieczysław Morański
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Nie bój si ę Gardner, Lisa

Powieść
 amerykańska
 - thriller 
kryminalny

KM/746 mp3

Detektyw D.D. Warren, musi zmierzyć się z kolejnym 
wyzwaniem i stawić czoło seryjnemu zabójcy, który 
terroryzuje mieszkańców Bostonu. D.D. w domu 
zamordowanej kobiety zostaje zepchnięta ze schodów. 
Odnosi poważne obrażenia ręki i traci pamięć.Sześć 
tygodni później dochodzi do kolejnego morderstwa, 
dokonanego według identycznego scenariusza. W pokoju 
ofiary sprawca zostawia butelkę szampana i czerwoną 
różę. Jedyna osoba, która mogłaby rozpoznać zabójcę, 
D.D. Warren, wciąż nie potrafi przypomnieć sobie żadnego 
szczegółu z feralnej nocy.              Źródło : 
http://www.idena.pl/ - 2016.01.14 
Czyta : Marta Grzywacz

Niebezpieczna gra Jungstedt, Mari
Gatunek : 
Powieść 
szwedzka

KM/747 mp3

Na Gotlandii już dawno skończyło się lato. Dni stawały się 
coraz krótsze, przez większą część dnia nad wyspą 
zalegały ciemności. W jednym ze szpitali leży Agnes. Kilka 
lat wcześniej straciła w wypadku samochodowym matkę i 
brata. Odbiło się to silnie na jej psychice. Dziewczyna 
popadła w anoreksję i trafiła do szpitala na leczenie. 
Bierze udział w terapii, codziennie ma przyjmować 
określoną ilość pokarmów i napojów, ale za każdym razem 
stara się oszukać swojego opiekuna, który ją bacznie 
obserwuje. W tym samym czasie po drugiej stronie 
półwyspu Olof Hellstrom kończy swoją kolejną powieść. W 
pewnej chwili słyszy warkot silnika. Wychodzi na plażę i 
widzi mężczyznę, który płynie motorówką. Dobija do 
przystani, ale zamiast przywiązać łódź do słupka, puszcza 
ją.                                                                                                          
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2016.01.14
Czyta : Jerzy Zelnik
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Niebezpieczne 
związki Bronisława 

Komorowskiego
Sumliński, Wojciech

Gatunek : 
Polityka 
wewnętrzna
   - Polska -

KM/748 mp3

Historia, którą pokazujemy, odsłania niebezpieczne 
związki Bronisława Komorowskiego, sięgające do 
mrocznego świata służb tajnych, które współtworzyły 
polską mafię. Znajdą się tacy, którzy będą w te związki 
powątpiewać, zapewniamy jednak, że one istniały - a ich 
wpływ na rzeczywistość przekracza wyobrażenie wielu z 
nas. Oto SOLIDNA DAWKA DYSKOMFORTU - dla dobra 
Bronisława Komorowskiego, Polski i milionów Polaków - 
starannie zweryfikowana, a zarazem brzmiąca jak thriller 
polityczny, kulminacyjna praca dziennikarza śledczego 
Wojciecha Sumlińskiego. "Prezydent komfortowo czuje się 
w prezydenckim garniturze. Może nawet aż nadto 
komfortowo. Dla niego samego, dla Polski i dla nas byłoby 
lepiej, gdyby - i sobie, i nam - zafundował jednak solidną 
dawkę dyskomfortu".                                                            
Źródło : https://www.poczytaj.pl/ - 2016.01.14
Czyta : Jerzy Zelnik

Niebezpieczny 
romans

Robinson, Peter

Gatunek : 
Powieść 
angielska - 
kryminalna

KM/749 mp3

W kieszeni zastrzelonej kobiety policja znajduje kartkę z 
nazwiskiem policjanta, który właśnie przepadł bez 
śladu.Inspektor Annie Cabbot postanawia przesłuchać 
człowieka, z którym ofiara prawdopodobnie chciała jak 
najszybciej się spotkać swojego zwierzchnika, a także 
byłego ukochanego, nadinspektora Alana Banksa. Tylko 
że Banks rozpływa się w bezimiennym tłumie miasta po 
tym, jak gorączkowy telefon od brata wciąga go w 
szaleńczy wir chciwości, bestialstwa i zbrodni.                                                                   
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2016.01.14
Czyta : Dariusz Wnuk
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Niech ci si ę coś 
pięknego przy śni Gramellini, Massimo

Gatunek : 
Powieść 
włoska

KM/750 mp3

Historia chłopca, który by zapomnieć o żalu, postanowił 
oszukać siebie i świat. Matka Massima zmarła, gdy 
chłopiec miał dziewięć lat. Od dnia, w którym w 
sylwestrowy poranek znalazł na łóżku jej szlafrok, 
Massimo musiał nauczyć się żyć bez niej. Mieszkając z 
ojcem, który go nie rozumiał i z nianią, która nie potrafiła 
okazać mu żadnych uczuć, chłopiec musiał uciekać w 
dziecięcą wyobraźnię. Świat pełen złudzeń wydawał mu 
się najlepszym schronieniem przed nieprzyjazną 
rzeczywistością. Nadszedł jednak czas, w którym Massimo 
musiał zagłuszyć w sobie żal i na nowo nauczyć się 
kochać. Po wielu latach wspomnienie matki nadal 
pozostawało niezwykle żywe. Ale co zrobić w momencie, w 
którym nawet ono okazuje się kłamstwem?                                                                               
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2016.01.14
Czyta : Hubert Urbański

Niehalo Karpowicz, Ignacy
Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/751 mp3

Głównym bohaterem książki jest 24 – letni Maciek – 
student polonistyki, mieszkający w Białymstoku. Wiedzie 
on zwyczajne życie przeciętnego żaka. Kończy pisać pracę 
magisterską, ma dziewczynę, pracę. Ta zwyczajność jest 
jednak głównym problemem Maćka. Sfrustrowany osobnik 
dochodzi do wniosku, że źródłem jego niepowodzeń są 
wszyscy, poza nim samym. Nie spodziewa się, że 
niewinne wyjście po mleko, całkowicie odmieni jego 
rzeczywistość…                                                                                                    
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.01.14
Czyta : Jacek Kiss
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Noc żywych Żydów Ostachowicz, Igor

Gatunek : 
Powieść 
polska   - 
horror

KM/752 mp3

Współczesna Warszawa. Zblazowany 
trzydziestoparolatek, typowy przedstawiciel nowej klasy 
średniej, dryfuje od kobiety do kobiety, od baru do baru, od 
przelewu do przelewu. Ale wszystko do czasu. Pewnego 
dnia, po serii niefortunnych zdarzeń i tajemniczych 
znaków, nasz bohater znajduje przejście do innego świata. 
Tego świata, w którym kilkadziesiąt lat temu rozegrał się 
dramat warszawskich Żydów. Jak poradzić sobie z 
przeszłością, która nie chce odejść w zapomnienie? 
Znakomity styl, żywa akcja i widmo historii.                                                                                                            
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.01.14
Czyta : Tomasz Sobczak
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Obłęd Sund, Erik Axl
Gatunek : 
Powieść 
szwedzka

KM/753 mp3

Plon zła zbiorą Ci, co niegodziwość zasiali… Nie ufaj
nikomu. Nawet sobie…Policja znajduje
w Sztokholmie zwłoki kilku chłopców. Noszą one ślady 
ciężkiego
pobicia, są na nich dziwne znaki, jakby nakłuwano je 
igłami, a
we krwi ofiar odkryto obecność środków odurzających. Do 
tego
dwóm chłopcom sprawca obciął przed śmiercią genitalia,
jednemu wydłubał oczy, obciął wargi i nos, a także 
powyrywał
włosy z głowy. Śledztwo w sprawie zabójstw prowadzi 
komisarz policji,
Jeanette Kihlberg. Ponieważ awansowała na to 
stanowisko niedawno, bardzo
chce się wykazać. Jednak dochodzenie idzie jak po 
grudzie, bo sprawca
nie zostawił żadnych śladów. Pani komisarz zdołała 
jedynie
ustalić, że jeden z chłopców pochodził z Białorusi, a
jeden z Afryki. Wiele wskazuje na to, że mogli paść ofiarą
pedofila albo gangu przemycającego dzieci z Europy 
Wschodniej lub Afryki…
Z Chin przybywa nielegalny imigrant. Ma kilkanaście lat i 
nazywa się
Gao Lin. W Szwecji ma się skontaktować z kimś, kto się 
nim
zaopiekuje. Jednak po drodze na umówione spotkanie 

Ofiara losu Läckberg, Camilla

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka  - 
kryminał

KM/754 mp3

Policja w Tanumshede bada wypadek samochodowy. To, 
co wygląda na tragiczne zdarzenie, po kolejnym, 
podobnym wypadku - zaczyna budzić podejrzenia. Policja 
ma pełne ręce roboty, tym bardziej, że w mieście kręcony 
jest telewizyjny reality show. Obecność kamer podsyca 
tylko konflikt między "gwiazdami" a miejscową 
społecznością. Pogoń za zabójcą oraz przygotowania do 
ślubu wywołują u Patrika Hedströma stres i frustrację. Tym 
silniejsze, że staje wobec największego dotąd wyzwania 
detektywistycznego w swojej karierze.                                                     
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.01.15
Czyta : Marcin Perchuć
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Ofiara Polikseny Guzowska, Marta

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
kryminalna

KM/755 mp3

Pierwszy tom przygód słynnego antropologa Maria Ybla. 
Grupa archeologów dokonuje niecodziennego odkrycia: na 
domniemanym cmentarzysku achajskim leży obsypany 
złotymi blaszkami kobiecy szkielet, który doktor Pola Mor, 
ambitna archeolożka, identyfikuje jako szczątki mitycznej 
Polikseny, branki Achillesa. Radość ze wspaniałego 
znaleziska nie trwa jednak długo. Niebawem Mario Ybl, 
współpracujący z Polą antropolog, cynik i pijak - prywatnie 
jej były narzeczony - natyka się na zwłoki... koleżanki z 
ekipy badawczej. Grozy całej sytuacji dodaje fakt, iż 
kobieta ma poderżnięte gardło, a jej ciało zostało starannie 
ułożone na starożytnym ołtarzu. Naukowcy zachodzą w 
głowę: czy to możliwe, że ktoś złożył człowieka w ofierze, 
naśladując dawny rytuał? Jak się niebawem okaże, nie 
będzie to ostatni tajemniczy trup znaleziony w Troi...                                                                                                                 
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.01.15
Czyta : Roch Siemianowski

Oficer i szpieg Harris Robert
Gatunek : 
Powieść 
angielska

KM/756 mp3

Sprawa Alfreda Dreyfusa podzieliła na przełomie XIX i XX 
wieku nie tylko Francję, ale też całą Europę. Oficer 
żydowskiego pochodzenia oskarżony został o szpiegostwo 
na rzecz Niemiec. Nagonka na niego zjednoczyła 
narodowców i prawicę. Powieść Harrisa koncentruje się na 
postaci, która dotąd pozostawała w cieniu sprawy. 
Georges Picquart, młody francuski oficer i antysemita, 
odkrywa, że oskarżenie Dreyfusa o szpiegostwo było 
fałszywe, i podejmuje walkę o ujawnienie prawdy.                                    
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.01.15
Czyta : Jan Peszek
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Okrutny kr ąg Smith, Wilbur
Gatunek : 
Powieść 
afrykańska

KM/757 mp3

Hector Cross, były szef ochrony koncernu naftowego 
Bannock Oil, niebezpieczne życie zostawił za sobą. I wcale 
mu go nie brakuje. Przeciwnie, pławi się w luksusie u boku 
ukochanej Hazel – dziedziczki naftowej fortuny – która 
została jego żoną i wkrótce urodzi mu dziecko.
Komuś to jednak przeszkadza, tak bardzo, że posuwa się 
do zabójstwa. Hazel – bo to ona jest celem zamachu – 
umiera w szpitalu po tym, jak na świat przychodzi 
dziewczynka. Promyczek nadziei dla zrozpaczonego 
Hectora. Ale też wyzwanie. Ktoś, kto zamordował mu 
żonę, może na tym nie poprzestać.
Czekanie z założonymi rękami, aż wróg zaatakuje 
pierwszy? To nie w stylu Hectora, byłego żołnierza SAS. 
Przypuszczając, że zamachowiec działał na zlecenie 
potomka somalijskiego watażki, z którym rozprawił się 
podczas operacji „Koń trojański”, Hector wyrusza do 
Mekki. Celem jego „pielgrzymki” jest muzułmański 
duchowny. Tyle że nie zamierza pobierać od niego nauk.                                 
Źródło : http://krainaksiazek.pl/ - 2016.01.15
Czyta : Marian Opania
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Okularnik Bonda, Katarzyna

Gatunek : 
Powieść 
polska  - 
kryminalna

KM/758 mp3

Sasza Załuska postanawia wrócić do policji. Najpierw 
jednak wyjeżdża na Podlasie do Hajnówki, by raz na 
zawsze uporządkować swoje życie osobiste. Profilerka 
uczestniczy w tradycyjnym białoruskim weselu i staje się 
świadkiem dramatycznych wydarzeń. Uprowadzona panna 
młoda to kolejna kobieta, związana z lokalnym 
przedsiębiorcą, która zaginęła bez śladu. Tymczasem w 
okolicznych lasach wciąż znajdowane są ludzkie szczątki. 
W każdej z tych niewyjaśnionych spraw przewija się auto ? 
mercedes okularnik. Na jaw wychodzą także mroczne 
sekrety mieszkańców miasta silnie związane z 
przeszłością. W 1946 roku na terenach Podlasia oddział 
jednego z ?żołnierzy wyklętych? ? Romualda Rajsa 
?Burego? ? dokonał pogromu wsi prawosławnych. Na 
oczach Saszy sielskie miasteczko zmienia się w arenę 
krwawych porachunków, podczas których z pełną siłą 
odżywają polsko-białoruskie antagonizmy.                                                 
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.01.15
Czyta : Diana Giurow
 

Oskar żona :       
Wiera Gran Tuszyńska, Agata

Gatunek : 
Artystka 
teatralna - 
Gran Wiera

KM/759 mp3

Piękna, utalentowana, obdarzona charakterystycznym, 
głębokim kontraltem. Jej piosenki o najróżniejszych 
barwach miłości kochali wszyscy. Wiera Gran była 
najpopularniejszą żydowską pieśniarką w końcu lat 30. W 
czasie wojny występowała w lokalach warszawskiego 
getta. Aż zdarzyło się coś, co przekreśliło jej karierę na 
zawsze ? oskarżenie o współpracę z niemieckim 
okupantem. Do końca życia próbowała oczyścić swoje 
imię, walcząc z piętnem kolaborantki. ?Oskarżona: Wiera 
Gran? to nie tylko biografia. To próba rozliczenia się z 
przeszłością.                                                             Źródło 
: http://bonito.pl/ - 2016.01.15
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Ostatni, który 
umrze

Gerritsen, Tess

Gatunek : 
Powieść 
   
amerykańska

KM/760 mp3

Po raz drugi w ciągu swego krótkiego życia Teddy Clock 
ocalał w masakrze. Dwa lata wcześniej cudem uciekł, gdy 
zamordowano całą jego rodzinę. Teraz, w wieku 
czternastu lat, koszmarna przeszłość powraca echem i 
Teddy jako jedyny unika śmierci, kiedy ginie jego rodzina 
zastępcza. Zostawszy ponownie sierotą zszokowany 
nastolatek nie ma dokąd pójść, dopóki Wydział Policji w 
Bostonie nie przydziela tej sprawy detektyw Jane Rizzoli. 
Zdecydowana chronić chłopca, Jane odkrywa, że 
przypadkowe rzekomo wydarzenie stanowi w istocie 
przerażające ogniwo bezwzględnej misji okrutnego 
zabójcy. Wysyła Teddy`ego do ekskluzywnej szkoły 
Evensong, w której młode ofiary zbrodni uczą się sekretów 
i umiejętności przetrwania w niebezpiecznym świecie. Ale 
Jane obawia się, że nawet za zamkniętymi bramami i w 
otoczeniu wielu hektarów lasów stanu Maine, dzieci są pod 
obserwacją nie tylko swoich tajemniczych dobroczyńców. 
Kiedy na gałęzi drzewa ktoś zawiesza dziwne, spryskane 
krwią lalki, Jane wie, że instynkt jej nie zawodzi. A gdy 
spotyka Willa Yablonskiego i Claire Ward, uczniów, 
których tragiczna przeszłość szokująco przypomina losy Teddy`ego, staje si
Czyta : Maria Peszek
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Ostatnia sprawa Child, Lee
Gatunek : 
Powieść 
angielska

KM/761 mp3

Wszystko ma swój początek... W marcu 1997 roku Jack 
Reacher, czynny oficer żandarmerii wojskowej w randze 
majora, po raz ostatni wchodzi do Pentagonu. Za chwilę 
rozstrzygną się jego losy: zostanie aresztowany, 
zastrzelony w trakcie stawiania oporu lub dyscyplinarnie 
zwolniony ze służby. Zaledwie pięć dni wcześniej dowódca 
Reachera, generał Garber, wysłał go z tajną misją do 
Carter Crossing w stanie Missisipi. Na tyłach baru 
położonego przy głównej ulicy znaleziono zwłoki młodej 
kobiety, Janice Chapman, z poderżniętym gardłem. W 
bezpośrednim sąsiedztwie miasteczka znajduje się Fort 
Kelham ? wielka baza wojskowa, zarazem ośrodek 
szkoleniowy komandosów. Czy zabójcą jest ktoś z 
miejscowych? Amerykański żołnierz? Aby nie nadawać 
śledztwu niepotrzebnego rozgłosu, Reacher ma 
przeprowadzić je incognito i złożyć raport przełożonym. 
Sprawy komplikują się, gdy szeryf Carter Crossing, 
niezwykle urodziwa Elizabeth Deveraux, rozszyfrowuje 
tożsamość Jacka. To od niej Reacher dowiaduje się, że 
Chapman nie była pierwszą, lecz trzecią kolejną ofiarą. W 
podobny sposób zginęły wcześniej dwie inne, olśniewająco pi
Czyta : Jan Peszek
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Pancerne serce Nesbø, Jo
Gatunek : 
Powieść 
norweska

KM/762 mp3

Po rozwiązaniu sprawy Bałwana, która dotknęła w tak 
koszmarny sposób najbliższych Harry'ego, komisarz Hole 
porzuca pracę i wyjeżdża do Hongkongu. Stacza się na 
dno, żyjąc z dnia na dzień, szukając zapomnienia w 
hazardzie i oparach opium. Tymczasem w Oslo zostają 
zamordowane dwie młode kobiety. Podobny sposób 
dokonania zabójstw wskazuje na tego samego sprawcę - 
obie dziewczyny mają w ustach dwadzieścia cztery rany 
powstałe od tajemniczego narzędzia zbrodni. Szef 
Wydziału Zabójstw decyduje się ściągnąć do Norwegii 
jedynego człowieka specjalizującego się w seryjnych 
mordercach - Harry'ego Hole. Wkrótce w spektakularny 
sposób ginie parlamentarzystka Marit Olsen. Okazuje się, 
że łańcuch ofiar jeszcze się nie skończył, a wszystkie 
ślady prowadzą do odludnego górskiego schroniska i 
przypominającego piekło Konga…                                                                                                            
Źródło : http://lovebooks.pl / - 2016.01.18
Czyta : Mariusz Bonaszewski

Pasja życia Stone, Irwing

Gatunek : 
Powieść 
 amerykańska - 
biograficzna

KM/763 mp3

Historia wyjątkowego człowieka Vincenta van Gogha, 
którą maluje Stone to pełna pasji, bólu i cierpienia droga 
artysty niezrozumiałego przez ówczesny świat. Autor 
Słoneczników przedstawia się nam jako postać pełna 
determinacji twórczej, bezwzględności artystycznej ale 
przy tym, także jako człowiek o dobrym i wrażliwym sercu. 
Żywy i plastyczny język, świetna narracja i sprawnie 
opowiedziana historia -  to tylko kilka z wielu powodów, 
dlaczego warto posłuchać historii o "szalonym malarzu bez 
ucha".                                   Źródło : 
http://www.literatura.gildia.pl / - 2016.01.18
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Piąty Beatles Czubaj, Mariusz

Gatunek : 
Powieść 
polska  - 
kryminalna

KM/764 mp3

 Rudolf Heinz - profiler, miłośnik bluesa po traumatycznych 
przejściach - i zagadkowe morderstwo, którego 
okoliczności są bardzo nietypowe. A do tego ta 
pozostawiona na miejscu zbrodni okładka Abbey Road 
Beatlesów.
Czerwiec 2012. Trwa mecz Polska-Rosja podczas 
mistrzostw Europy w piłce nożnej, gdy policjanci z Piły 
otrzymują wezwanie na dawne lotnisko, gdzie stacjonował 
kiedyś pułk myśliwców Su-22. Jest to miejsce zabójstwa, 
na które przybywa także Rudolf Heinz prowadzący kurs w 
miejscowej szkole policji. Heinza najbardziej intryguje 
okładka albumu Beatlesów Abbey Road pozostawiona w 
hangaroschronie. Profiler nawet nie przypuszcza, jaki obrót 
przybierze sprawa, która zajmie mu prawie dwa lata i 
okaże się ostatnią w jego karierze.                                                                                       
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.01.18
Czyta : Leszek Filipowicz

Piękni 
dwudziestoletni

Hłasko, Marek
Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/765 mp3

„Piękni dwudziestoletni” to nie tylko osobisty dziennik 
Marka Hłaski, lecz także oryginalne świadectwo epoki. To 
rodzaj przewodnika po czasach PRL-u, ówczesnych 
barach i wydarzeniach, które rozpalały wyobraźnię 
młodych buntowników. Polski James Dean opisuje w nim 
rozpaczliwe próby ucieczki od ponurej rzeczywistości. 
Rozpamiętuje chwile, gdy z pomocą przychodziły mu 
alkohol, związki z kobietami, a wreszcie literacka i filmowa 
fikcja.
Znaczną część tych – jak sam o nich mówił Hłasko – 
„prawdziwych zmyśleń” stanowią powroty do czasów 
młodości i szkolnych doświadczeń, gdy jako młody 
chłopak sprzeciwiał się powszechnemu w tych latach 
konformizmowi. W jego zapiskach często pojawiają się też 
wspomnienia z pracy w firmie przewozowej i w tygodniku 
„Po Prostu”. Przez gęstą warstwę słów przenikają skrajne 
emocje – te, które przywodzą na myśl dramatyczne wizje 
artysty i obsesyjne napady lęku, oraz te, które obnażają 
jego najgłębiej skrywane pragnienia. „Pięknych 
dwudziestoletnich”                Źródło : 
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Pisz pan ksi ążkę! Buczkowski, Zbyszek

Gatunek : 
Artyści filmowi  
- Buczkowski  
Zbyszek

KM/766 mp3

Pisz pan książkę! to wyjątkowo ciekawa, chwilami 
ogromnie zabawna, a chwilami wzruszająca 
autobiograficzna opowieść Zbigniewa Buczkowskiego, 
jednego z najbardziej lubianych i popularnych polskich 
aktorów, znanego z filmów i wielu znakomitych 
telewizyjnych seriali. Każdy czytelnik znajdzie tu 
fantastyczne anegdoty, smakowite historie i liczne 
ciekawostki, pozna bliżej plejadę najwybitniejszych 
polskich aktorów i reżyserów.                             Źródło : 
http://muza.com.pl/ - 2016.01.19

Pływak Zander, Joakim
Gatunek : 
Powieść 
szwedzka

KM/767 mp3

Damaszek, rok 1980. Kobieta ginie w wyniku eksplozji 
bomby podłożonej w samochodzie, która miała 
zlikwidować amerykańskiego szpiega, ojca jej 
dwumiesięcznego dziecka. Ten, by ratować niemowlę, 
porzuca je na schodach szwedzkiej ambasady. Rok 2013. 
Doktorant Uniwersytetu w Uppsali prowadzący badania na 
temat udziału prywatnych firm w czasie działań zbrojnych, 
Mahmoud Shammosh, otrzymuje wiadomość wraz z 
propozycją spotkania podczas konferencji w Brukseli. 
Mahmoud chce wykorzystać tę sposobność jako pretekst 
do spotkania z byłą dziewczyną, Klarą Walldéen, która jest 
asystentką w Parlamencie Europejskim. Sytuacja wymyka 
się spod kontroli i Klara jest jedyną osobą, która może go 
uratować przed niebezpieczeństwem. George Lööw, 
lobbysta pracujący dla dużej agencji PR, otrzymuje 
zlecenie zdecydowanie wykraczające poza zakres 
świadczonych przez niego usług. Wbrew swojej woli bierze 
udział w śmiertelnym pościgu przez mroźną Europę.                                  
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.01.19 
Czyta : Krzysztof Gosztyła
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Podpalacz Chmielarz, Wojciech

Gatunek : 
Powieść 
polska  - 
kryminalna

KM/768 mp3

Warszawa, środek mroźnej zimy. W spalonym domu leży 
ciało zamor-dowanego biznesmena, a jego ciężko 
poparzona żona walczy o życie w szpitalu. Komisarz Jakub 
Mortka ma nadzieję, że to gangsterskie porachunki albo 
przypadkowe zaprószenie ognia. Niestety wkrótce wie już, 
że trafił na seryjnego podpalacza, który krąży po mieście z 
koktajlami Mołotowa. Mortka musi odłożyć na bok osobiste 
problemy i z całą energią poświęcić się śledztwu. Trzeba 
powstrzymać szaleńca, zanim zginą następni ludzie… 
Świetny policyjny kryminał ze współ-czesną Warszawą w 
tle.                       Źródło : http://www.literatura.gildia.pl/ - 
2016.01.19

Rose de Vallenord

Gutowska – 
Adamczyk, 
Małgorzata

Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/769 mp3

Rose i Nina, mimo że żyją w zupełnie innych czasach, 
mają bardzo podobne doświadczenia. Obie wyruszają w 
podróż do miasta świateł ze złamanym sercem. Obie, 
wbrew faktom, żywią nadzieję, że pobyt w Paryżu 
przyniesie ukojenie. Czy te oczekiwania się spełnią? 
Podążająca śladem Róży Nina pragnie wyjaśnić zagadkę 
serii kradzieży obrazów słynnej malarki. Na jej drodze 
pojawi się fascynujący i tajemniczy kolekcjoner sztuki z 
Argentyny. Razem spróbują się dowiedzieć, kto i dlaczego 
kradnie dzieła Rose de Vallenord. Tylko czy na pewno 
Nina może mu zaufać? Małgorzata Gutowska-Adamczyk 
znów zabiera czytelników w fascynującą podróż do 
dziewiętnastowiecznej i współczesnej Francji, snując 
opowieść o dwóch wyjątkowych kobietach.                                                 
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2016.01.19
Czyta : Anna Dereszowska
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Pogromca lwów Läckberg, Camilla

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka  - 
kryminalna

KM/770 mp3

Styczeń, mroźna Fjällbacka. Z lasu wprost pod koła 
nadjeżdżającego samochodu wybiega półnaga 
dziewczyna. Kierowca nie jest w stanie jej wyminąć. 
Ciężko ranna nastolatka umiera w szpitalu. Patrik 
Hedström otrzymuje powiadomienie o wypadku, gdy już 
wiadomo, że potrącona dziewczyna to Victoria, która 
cztery miesiące temu zaginęła, wracając do domu ze 
szkółki jeździeckiej. Okazuje się, że padła ofiarą okrutnych 
zabiegów, co gorsza, nie tylko ona. W tym samym czasie 
Erika Falck bada sprawę sprzed lat, rodzinną tragedię, 
która skończyła się śmiercią ojca rodziny. Odwiedza w 
więzieniu jego żonę, skazaną za morderstwo, ale nie może 
się od niej dowiedzieć, co się wtedy tak naprawdę 
wydarzyło. Erika czuje, że coś się nie zgadza, że kobieta 
coś ukrywa. Wydaje się również, że przeszłość kładzie się 
cieniem na teraźniejszości…
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.01.28  

Policja Nesbø, Jo

Gatunek : 
Powieść 
norweska  - 
kryminalna

KM/771 mp3

Jo Nesbo po raz kolejny dostarcza diabelnie przebiegłej 
historii o bezmiarze ludzkiego zła. Gra w kotka i myszkę 
dotyczy nie tylko ofiar i policji, ale także samego 
czytelnika.
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.01.28
Czyta : Mariusz Banaszewski
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Poniedziałkowe 
dzieci

Smit, Patti

Gatunek : 
Mapplethorpe 
R.
  - biografia

KM/772 mp3

Było to lato, gdy umarł Coltrane, lato miłości i zamieszek, 
lato, gdy przypadkowe spotkanie na Brooklynie pchnęło 
dwoje młodych ludzi na drogę sztuki, miłości i wspólnej 
pracy. Patti Smith została poetką i piosenkarką, a Robert 
Mapplethorpe rozwijał swój prowokacyjny styl w fotografii. 
Niewinni, oddani sztuce, przemierzali Nowy Jork od Coney 
Island po Czterdziestą Drugą Ulicę, aż dotarli do słynnego 
okrągłego stołu w lokalu Kansas City, w którym brylował 
krąg przyjaciół i wyznawców Andy?ego Warhola. W 1969 
roku para zamieszkała w hotelu Chelsea i weszła do 
środowiska ludzi okrytych ? dobrą i złą ? sławą, 
wpływowych artystów z barwnej cyganerii. To tam dwoje 
dzieciaków zawarło pakt, że będą się o siebie troszczyć. 
Poniedziałkowe dzieci zaczynają się jako historia miłosna, 
a kończą jako elegia. To także hołd złożony Nowemu 
Jorkowi na przełomie lat sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych, jego pięknu i jego demonom. To 
prawdziwa baśń, portret dwojga młodych artystów w 
przededniu sławy.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.01.28

Pornografia Gombrowicz, Witold

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
psychologiczn
a

KM/773 mp3

Prowokacyjna powieść Witolda Gombrowicza w 
interpretacji Jacka Poniedziałka. Pornografia jest dziełem 
wielkim. Żadna lektura ani żadna interpretacja nie jest w 
stanie wyczerpać jej sensów, stanowi tylko formę 
zbliżenia, formę wydobycia tych znaczeń, ujęć, symboli, 
które wydają się najdonoślejsze. Wielkie dzieło przerasta 
bowiem to, co jest w stanie o nim powiedzieć czytelnik i 
interpretator, gdyby tego nie czyniło, nie byłoby wielkim 
dziełem. A Gombrowiczowska Pornografia jest nim 
niewątpliwie z posłowia Michała Głowińskiego
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2016.01.28
Czyta : Jacek Poniedziałek
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Poszukiwany Child, Lee
Gatunek : 
Powieść 
angielska

KM/774 mp3

W starej, nieużywanej pompowni w Nebrasce w zimową 
noc dochodzi do brutalnego morderstwa. Miejscowa policja 
rozsyła komunikat o poszukiwaniu dwóch mężczyzn, 
których widziano, jak oddalali się z miejsca zdarzenia, na 
drogach zostają ustawione blokady. Dochodzenie 
rozpoczynają wspólnie szeryf Goodman oraz przysłana z 
Omaha agentka FBI Julia Sorenson, starając się ustalić 
tożsamość ofiary zbrodni - prawdopodobnie egzekucji.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.01.28
Czyta : Jan Peszek

Potem… Musso, Guillaume
Gatunek : 
Powieść 
francuska

KM/775 mp3

Nowojorski adwokat Nathan Del Amiro robi karierę 
kosztem zaniedbywanej rodziny. Jego żona, Mallory, 
decydeje się odejść, choć wciąż go kocha. Pewnego razu 
w kancelarii Nathana zjawia się Garrett Goodrich, chirurg, 
ordynator oddziału opieki paliatywnej, opiekun ludzi 
beznadziejnie chorych. Posiada on szczególny dar - 
dostrzega świetlistą aureolę nad osobami, które mają 
rychło zejść z tego świata. Goodrich w sposób 
zawoalowany mówi Nathanowi, że i on wkrótce umrze. Od 
tej pory Nathan inaczej patrzy na świat, zdaje sobie 
sprawę, że zawiódł ukochaną żonę. Stara się ułożyć 
stosunki z Mallory i córką, bierze na siebie winę za 
wypadek, którego nie spowodował. Ścigając się z czasem, 
nie od razu pojmuje, że jego przeznaczeniem jest zostać 
Posłańcem...
Źródło : http://lovebooks.pl / - 2016.01.28
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Powróz Białkowski, Tomasz

Gatunek : 
Powieść 
polska  - 
psychologiczn
a

KM/776 mp3

Powróz - zgrabne wymieszanie literackiej fikcji z 
autentycznymi wydarzeniami po II wojnie światowej. XXI 
wiek. Iga Spica ucieka do warmińskiego miasteczka przed 
swoim prześladowcą i sobą samą. Przeżywa trudne chwile 
- ciągle rozpamiętuje tragiczną śmierć swojego syna. Z 
dala od wielkomiejskiego zgiełku planuje ochłonąć po 
strasznych przejściach. Jednak nic z tego - w ogrodzie 
spostrzega wiszące na drzewie ciało kobiety. Co 
najdziwniejsze, okoliczni mieszkańcy udają że nic się nie 
stało. Podjęte na własną rękę śledztwo prowadzi Igę do 
roku 1946, do dnia 4 lipca, kiedy to w Gdańsku odbyła się 
egzekucja zbrodniarzy wojennych. Tomasz Białkowski 
serwuje odbiorcom wachlarz cały wachlarz emocji, 
ostrożnie je dozując. Co odkryje Iga i jak wpłynie to na jej 
rozchwianą psychikę? Dlaczego tubylców łączy zmowa 
milczenia?
Źródło : http://www.gandalf.com.pl / - 2016.01.28

Pożegnalny ukłon Doyle, Arthur Conan

Gatunek : 
Opowiadanie 
 angielskie

KM/777 mp3

W ośmiu opowiadaniach Sherlock Holmes rozwiązuje 
kolejne pasjonujące zagadki kryminalne. Pomaga m.in. w 
sprawie włoskiej mafii, przerażających zbrodni i porwania, 
a także swojemu bratu Maycroftowi i rządowi Wielkiej 
Brytanii. Prowadzi też skomplikowaną grę z niemieckim 
szpiegiem w przededniu wojny…
Źródło : http://lovebooks.pl / - 2016.01.28
Czyta : Janusz Zadura
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Prawda i inne 
kłamstwa

Arango, Sascha

Gatunek : 
Powieść 
niemiecka - 
kryminalna

KM/778 mp3

Popularny pisarz, troskliwy mąż, hojny przyjaciel wydaje 
się, że Henry jest niezwykle miłym facetem. Prowadzi 
wygodne i przyjemne życie do czasu. Pewnego dnia 
kochanka oświadcza mu, że jest w ciąży. Wygląda na to, 
że to koniec ekscytującego podwójnego życia. Ale czy na 
pewno? Przecież łatwiej byłoby pozbyć się kochanki. I 
Henry popełnia fatalny błąd Wkrótce policja depcze mu po 
piętach, a skrzętnie skrywana dotąd przeszłość teraz zdaje 
się go doganiać. By uniknąć odpowiedzialności, Henry 
obmyśla sprytny plan. Z zimną krwią balansuje pomiędzy 
kłamstwem i prawdą, przy czym przypadek wydaje się mu 
sprzyjać.Jednak pętla z wolna się zaciska Bestsellerowy 
debiut, prawa do książki sprzedano do 30 krajów! Jaka 
jest granica między prawdą a kłamstwem? I do czego 
może doprowadzić poczucie winy, gdy samotnie musimy 
stawić mu czoła? 
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2016.01.28
Czyta : Piotr Grabowski

Ptaszydło Bentos, Max

Gatunek : 
Powieść 
niemiecka - 
kryminalna

KM/779 mp3

Berliński komisarz Nils Trojan zostaje wezwany do 
mieszkania w dzielnicy Kreuzberg. Natrafia tam na 
koszmarny widok. Młodej kobiecie obcięto włosy, a przy jej 
ciele pozostawiono oskubanego ptaka. Trojan, będący na 
skraju załamania nerwowego, nie może okazać słabości. 
W rozwiązaniu zagadki ma mu pomóc psycholog Jana 
Michels, jednak zanim komisarzowi udaje się opanować 
sytuację, zabójca uderza ponownie. Zabija młodą 
dziewczynę z długimi blond włosami i pozostawia 
makabryczne pozdrowienie w postaci martwego ptaka, a 
Lene, córeczka ofiary, znika bez śladu.
Po tym, jak Trojan pojawia się w telewizji w związku z 
morderstwami, sam staje się celem psychopaty. Jest coraz 
bardziej przerażony grą, jaką prowadzi z policją 
morderca...
Źródło : http://www.gandalf.com.pl/ - 2016.01.28
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Quo Vadis Sienkiewicz, Henryk

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
historyczna

KM/780 mp3

Powieść historyczna Henryka Sienkiewicza, napisana w 
latach 1895-1896; kilkakrotnie filmowana. Akcja rozgrywa 
się w starożytnym Rzymie, za czasów Nerona (63-66 n.e). 
Głównym wątkiem powieści jest miłość możnego 
Rzymianina, Winicjusza do chrześcijanki Ligii.
Źródło : http://porownajtanio.pl/ - 2016.01.29
Czyta : Grzegorz Młodzik

Rodzina 
Połanieckich

Sienkiewicz, Henryk

Gatunek : 
Powieść 
polska  - 
obyczajowa

KM/781 mp3

Koniec XIX wieku. Stanisław Połaniecki, technik, właściciel 
domu handlowego w Warszawie przyjeżdża do 
Krzemienia, by odebrać pieniądze od właściciela 
posiadłości - Pławickiego. Poznaje tam jego córkę, 
Marynię, z którą - po wielu perypetiach - ożeni się. 
Niestety, Krzemień tonie w długach, więc skoro Połaniecki 
nie otrzyma gotówki, to sprzedaje swoje w nim udziały 
Maszce. Posiadłość zostaje sprzedana, Pławiccy 
przenoszą się do Warszawy, a stosunki Stanisława i 
Maryni ulegają ochłodzeniu. Oboje spotykają się dopiero 
przy łóżku umierającej Litki - córki Emilki Chwastowskiej, 
przyjaciółki Maryni. Maszko, odrzucony przez Marynię, 
oświadcza się Teresie Krasławskiej, licząc na jej posag, a 
następnie wdaje w pojedynek z Gątkowskim. Stanisław 
oświadcza się Maryni i po ślubie oboje wyjeżdżają do 
Włoch. Maszko i Teresa, mimo początkowego, 
wzajemnego rozczarowania - bo oboje nie wnieśli do 
związku oczekiwanych majątków - kochają się i wiedzie im 
się coraz lepiej. Marynia spodziewa się dziecka i czuje 
niedosyt z małżeństwa ze Stanisławem.
Źródło : http://bonito.pl / - 2016.01.29
Czyta : Anna Nehrebecka

Rówieśniczki
Tubylewicz, 
Katarzyna

Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/782 mp3

Kilka dni w Sztokholmie może na zawsze zmienić losy 
trzech kobiet.
z rozmachem opisane istotne zagadnienia współczesności 
- problemy relacji między płciami, rasizm i brak tolerancji.
Chociaż większość akcji toczy się w Sztokholmie, jest to 
także ironiczna opowieść o współczesnej Polsce.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.01.29
Czyta : Anna Szawiel
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Rzeźbiarz Funaro, Gregory

Gatunek : 
Powieść 
 amerykańska
  - thriller

KM/783 mp3

Mrożąca krew w żyłach historia seryjnego mordercy, dla 
którego zabijanie jest naprawdę sztuką.
Za życia byli ułomni. Po śmierci stali się doskonałymi 
dziełami sztuki - ich ciała przemieniły się w repliki 
najsłynniejszych rzeźb Michała Anioła. Tylko Rzeźbiarz 
potrafi wydobyć z nich prawdziwe piękno i sprawić, by 
świat docenił jego dar.
Agent specjalny FBI, Sam Markham, wytropił już wielu 
seryjnych zabójców, ale ten przeciwnik jest wyjątkowy: 
skrupulatny, metodyczny i bezwzględniejszy od 
jakiegokolwiek ze zbrodniarzy, z którymi Markham miał do 
czynienia. Jedyny trop to dedykacja umieszczona na 
pierwszym "posągu". Jej adresatką jest Cathy Hildebrant, 
historyk sztuki, która podobnie jak Sam obawia się, że to 
dopiero początek morderczej serii.
Źródło : https://www.poczytaj.pl / - 2016.01.29
Czyta : Tomasz Sobczak

Samiec alfa, czyli 
Jak wytrzyma ć z 

facetem
Bakuła, Hanna

Gatunek : 
Felieton polski

KM/784 mp3

Samiec alfa, czyli jak wytrzymać z facetem to 
przezabawna książka o facetach dla kobiet w każdym 
wieku. Księga rodzajów przybliża nam męskie typy i uczy 
czujności. Sztuka uwodzenia to zbiór swoistych przepisów 
życiowych, ze specjalnym akcentem na przyprawy i 
gadżety konieczne w dobrej kuchni. Szkoła przetrwania 
podpowie, jak korzystać z kobiecej intuicji i nie 
przejmować się porażkami. Zawsze będzie istniał Tarzan – 
samiec alfa i krucha popiskująca Jane. Literatura ustaliła, 
co kto ma robić, do tego doszło wychowanie i mamy 
macho i lalunię. W tym świecie zmian nie będzie, bo dwa 
razy młodsze od swoich partnerów sprytne analfabetki 
akceptują swoją rolę. Piszę o naiwności kobiet w każdym 
wieku i sprycie facetów, też w każdym, choć gdy trafia się 
infantylny samiec alfa, łatwo z niego zrobić wiatrak. 
Polecam skoncentrowanie się na pogodnym miliarderze i 
bezpłodnym sierotce, a ideałem jest połączenie obu. Może 
istnieje tak jak kwiat paproci. Szukajmy nie rozmieniając 
się na ambitnych viagruszków i kutwy, które kupią nam 
portfelik z łatek. 
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.02.01
Czyta : Maria Szabłowska
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Sejf Sekielski, Tomasz 

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
sensacyjna

KM/785 mp3

 Elektryzujący thriller Tomasza Sekielskiego czytany przez 
samego autora!
Ze stawu w wiosce na Podlasiu policja wyławia zwłoki bez 
twarzy. Wygląda to na porachunki mafijne, szybko się 
jednak okazuje, że sprawa jest poważniejsza. To dopiero 
początek serii morderstw i dziwnych wydarzeń sięgających 
szczytów władzy. Toczy się gra, w której każdy ma coś do 
ukrycia i nic nie jest takie, jakie się wydaje. Gra o 
bezpieczeństwo państwa. Czy dziennikarz z problemami i 
policjant przed emeryturą, którzy wszczynają własne 
śledztwo, mają w niej jakieś szanse?
Źródło : http://www.literatura.gildia.pl / - 2016.02.01
Czyta : Autor

Siedem lat pó źniej Giffin, Emily

Gatunek : 
Powieść 
    
amerykańska

KM/786 mp3

Tessa i Nick Russo zakochali się od pierwszego wejrzenia. 
Teraz są już siedem lat i dwoje dzieci później. Kiedy w 
rocznicę ich ślubu romantyczną kolację przerywa telefon 
ze szpitala, żadne z nich nawet nie domyśla się, ile może 
się zmienić. Tego wieczoru doktor Russo spotyka 
Valerie... Najnowsza książka Emily Giffin, "Siedem lat 
później", podobnie jak poprzednie natychmiast po 
premierze trafiła na listy bestsellerów "New York Timesa" 
Źródło : http://www.abcksiegarnia.pl/ - 2016.02.01
Czyta : Anna Gajewska

Syrenka Läckberg, Camilla
Gatunek : 
Powieść 
szwedzka

KM/787 mp3

Szósta część rewelacyjnej sagi o Fjällbace! We Fjällbace 
w tajemniczych okolicznościach ginie mężczyzna. Cztery 
miesiące później przypadkowy spacerowicz natrafia na 
jego zwłoki w skutym lodem jeziorze. Sprawa komplikuje 
się jeszcze bardziej, kiedy znajomy zmarłego, pisarz 
Christian Thydell, zaczyna dostawać anonimowe pogróżki. 
Zaniepokojony zwierza się Erice Falck, a ona pokazuje 
jeden z listów Patrikowi. Patrik jest przekonany, że 
Christianowi grozi niebezpieczeństwo. Ktoś szczerze go 
nienawidzi i nie zawaha się spełnić groźby. Kiedy 
znalezione zostają zwłoki kolejnego mężczyzny, policja 
doszukuje się wspólnego wątku, a trop prowadzi w 
przeszłość..
Źródło : http://www.abcksiegarnia.pl/ - 2016.02.01
Czyta : Marcin Perchuć
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Szara godzina Kucówna, Zofia
Gatunek : 
Artyści 
teatralni

KM/788 mp3

I znów zachciało mi się napisać kolejną książkę. Ale tak 
naprawdę - ona pisała się sama. Dyktowała ją egoistyczna 
konieczność pożegnania się z moją publicznością. Jest w 
jakimś sensie zamknięciem za sobą drzwi. Ale zanim 
przekręcę klucz, dziękuję Państwu za to, że byliście w 
moim życiu wartością najważniejszą i najcenniejszą. 
Dlatego z ufnością oddaję się w Wasze ręce. &nb I znów 
zachciało mi się napisać kolejną książkę. Ale tak 
naprawdę - ona pisała się sama. Dyktowała ją egoistyczna 
konieczność pożegnania się z moją publicznością. Jest w 
jakimś sensie zamknięciem za sobą drzwi. Ale zanim 
przekręcę klucz, dziękuję Państwu za to, że byliście w 
moim życiu wartością najważniejszą i najcenniejszą. 
Dlatego z ufnością oddaję się w Wasze ręce. Zofia 
Kucówna 
Źródło : http://www.abcksiegarnia.pl/ - 2016.02.01

Szkoła pod 
baobabem

Rybałtowska, 
Barbara

Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/789 mp3

Napisana ujmującym, ciepłym językiem saga rodzinna, 
opowiadająca historię matki i córki wobec burzliwych 
dziejów Polski XX wieku. Uwikłane w historię tworzą 
wbrew okrucieństwom losu kochającą rodzinę. Pomimo 
tragicznych zdarzeń, które są ich udziałem patrzą na świat 
z radością życia, życzliwością i humorem. Od pierwszych 
stron książki wciągają nas w swój świat.
Źródło : http://krainaksiazek.pl/ - 2016.02.02
Czyta : Barbara Rybałtowska

Śpiąca wierzba i 
śpiąca kobieta Murakami, Haruki

Gatunek : 
Powieść 
japońska

KM/790 mp3

Nowy zbiór opowiadań japońskiego autora bestsellerów. 
Ze zbioru tego pochodzi opowiadanie Toni Takitani, które 
trafiło do rąk czytelników w ramach zeszłorocznej akcji 
Czytelmania Znajdziemy tu uczłowieczone wrony, drańskie 
małpy, lodowego luda i sny, które kształtują nas samych i 
otaczające nas przedmioty według naszych życzeń. Czy to 
przypadkowe spotkanie we Włoszech, romantyczny wypad 
do Grecji, wakacje na Hawajach, czy też zwykła 
bezbarwna codzienność, wszędzie tam bohaterowie 
Murakamiego przeżywają swe miłości, rozczarowania i 
niedosyt w kontaktach z tymi, na których najbardziej im 
zależy.?
Źródło : http://czytay.pl / - 2016.02.04
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Śmierć w Breslau Krajewski, Marek
Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/791 mp3

Książka, która stworzyła Mocka. Wrocław, maj 1933 roku. 
Wstrząsająca zbrodnia. Zmasakrowane zwłoki dwóch 
kobiet. Tajemnicze zdanie napisane krwią ofiar. I wszędzie 
skorpiony. Idealna sprawa dla Eberharda Mocka. W 
mrocznym i posępnym Wrocławiu, gdzie w każdym zaułku 
złodzieje i mordercy czekają na ofiarę, rządzi przemoc i 
korupcja. Wysoko postawieni notable oddają się 
hazardowi i rozpuście, przekupna policja walczy o władzę. 
W mieście zarażonym doktryną hitlerowską pewien 
komisarz gustuje w dość nietypowej rozrywce. Grywa w 
szachy (według własnych zasad) z pięknymi 
roznegliżowanymi pannami. To Mock, którego z domu 
rozkoszy może wyciągnąć tylko kolejna zbrodnia...
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2016.02.04
Czyta : Marcin Popczyński

Telefon od anioła Musso, Guillaume
Gatunek : 
Powieść 
francuska

KM/792 mp3

Nowy Jork, lotnisko Kennedy'ego. Madeline i Jonathan 
nigdy wcześniej się nie spotkali. Ona jest paryską 
kwiaciarką, on ? słynnym szefem kuchni, który niedawno 
utracił żonę i sieć restauracji stanowiącą dorobek życia; 
teraz prowadzi skromne bistro we włoskiej dzielnicy San 
Francisco. Gdyby nie incydent na lotnisku, żadne nawet 
nie wiedziałoby o istnieniu drugiego. Biegnąc do wolnego 
stolika w zatłoczonym barze wpadają na siebie i przez 
przypadek zamieniają telefony komórkowe. Kiedy zdają 
sobie sprawę z pomyłki, jest już za późno ? dzielą ich 
tysiące kilometrów.
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.02.04
Czyta : Krzysztof Gosztyła
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Temat na pierwsz ą
              stron ę Eco, Umberto

Gatunek : 
Powieść 
włoska - 
psychologiczn
a

KM/793 mp3

Kraj groteskowy, zdeformowany, niepotrafiący nawet 
godnie przyjąć swojego tragicznego losu. Takie właśnie są 
Włochy opisywane przez Umberto Eco w jego najnowszej 
powieści i taka jest rzeczywistość, która ? zdaje się mówić 
autor ? wykroczyła już poza wszelkie granice wyobraźni. 
Jednak skoro prawda przewyższa literacką fikcję, to czy 
warto pisać taką powieść? Paradoksalnie, odpowiedź na to 
pytanie znajdziemy właśnie w tej książce?? (La 
Repubblica)
Pan Colonna, główny bohater powieści, to typowy 
?człowiek bez właściwości?, a mówiąc dosadniej - życiowy 
nieudacznik.Pięćdziesiątka na karku i żadnych znaczących 
dokonań na koncie. Może jednak niespodziewana 
propozycja, jaką składa mu pewnego dnia 1992 roku 
niejaki Simei, zapoczątkuje tak długo oczekiwany 
przełom? Przez rok Colonna ma być świadkiem 
przygotowań do publikacji pierwszego numeru nowego 
dziennika, a potem opisać je w (rzecz jasna 
bestsellerowej) książce. Jego relacja nie musi ściśle 
trzymać się faktów, jako że ów dziennik, ?gotowy mówić 
prawdę o wszystkim?, w gruncie rzeczy jest blefem, mają 
więc one drugorzędne znaczenie.

Trauma Sund, Erik Axl

Gatunek : 
Powieść 
szwedzka - 
kryminał

KM/794 mp3

Detektyw Jeanette Kihlberg musi przerwać śledztwo w 
sprawie zamordowanego chłopca imigranta, kiedy ginie 
wpływowy sztokholmski biznesmen. Zbrodnia ta nosi 
znamiona rytuału, a wiele wskazuje na to, że mógł to być 
również akt zemsty. Policja prosi o pomoc w 
przygotowaniu portretu psychologicznego sprawcy 
psycholog Sofię Zetterlund. Jeanette nie zaprzestaje pracy 
przy starym dochodzeniu i poszukiwań zaginionej Viktorii 
Bergmann. Ślady prowadzą do ekskluzywnej szkoły z 
internatem w Sigtunie, do Danii oraz wydarzeń z dalekiej 
przeszłości. 
Źródło : http://lovebooks.pl / - 2016.02.04
Czyta : Wojciech Żołądkowicz
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Uciekinierka Munro, Alice

Gatunek : 
Opowiadanie 
 kanadyjskie

KM/795 mp3

Osiem opowiadań o kobietach, które doświadczają 
nieprzewidywalności życia. Młoda dziewczyna ucieka od 
męża, by wkrótce przekonać się, że nie może bez niego 
żyć. Matka czeka na znak życia od córki, która z 
niezrozumiałych powodów nagle zerwała z nią kontakt. 
Podczas wizyty u starzejących się rodziców ich dorosła 
córka uświadamia sobie, że jej rodzinny dom stał się 
przeraźliwie obcy. Alice Munro stworzyła poruszający 
obraz złożoności relacji i zależności międzyludzkich, w 
którym prawda o życiu wyłania się z drobnych, zwykłych 
chwil.
http://www.empik.com/ - 2016.02.08

Udręka i ekstaza Stone, Irwing

Gatunek : 
Powieść
 amerykańska

KM/796 mp3

Michał Anioł to jeden z najbardziej znanych i 
rozpoznawanych twórców nie tylko renesansu ale i 
artystów w ogóle. Malarz, rzeźbiarz i architekt przez swoje 
długie i ciekawe życie tworzył z nadludzką pasją, 
zrozumiałą tylko dla wielkich mistrzów. Autor tej 
zbeletryzowanej biografii prowadzi nas przez pracowanie, 
w których uczył się Michał Anioł, zapoznaje nas z 
najważniejszymi ludźmi epoki, a także pokazuje nam 
genezę i pasję tworzenia dzieł Buonarrotiego. A przecież 
„Udręka i ekstaza” to nie tylko dogłębna i fascynująca 
historia jednego człowieka, to pasjonujący obraz całej 
epoki. Warto wybrać się wraz ze Stonem w podróż po 
renesansowej Florencji, Rzymie i całej włoskiej Toskanii.
http://bonito.pl/ - 2016.02.08
Czyta : Janusz Zadura

Upiory Nesbø, Jo
Gatunek : 
Powieść 
norweska

KM/797 mp3

Rynkiem narkotyków w Oslo rządzi tajemniczy Dubaj. 
Dochodzi do zabójstwa z rodzaju tych, które zasługują 
najwyżej na krótką notkę w gazecie: młody zdesperowany 
heroinista próbuje ukraść narkotyk drugiemu i zostaje 
zastrzelony. Policja błyskawicznie aresztuje 
domniemanego sprawcę. Harry Hole stara się doprowadzić 
do wznowienia policyjnego śledztwa w sprawie zabójstwa 
narkomana, ponieważ nie wierzy, by zbrodni dokonał 
aresztowany chłopak...
http://www.idena.pl / 2016.02.08
Czyta : Mariusz Bonaszewski
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Uratuj mnie Musso, Guillaume
Gatunek : 
Powieść 
francuska

KM/798 mp3

Czy miłość okaże się silniejsza od śmierci?
Nie wyznając sobie swoich uczuć, para zakochanych 
żegna się na lotnisku. Samolot, do którego wsiada 
dziewczyna rozbija się krótko po starcie z lotniska 
Kennedy'ego. Ale to jeszcze nie koniec...
http://bonito.pl / - 2016.02.08
Czyta : Anna Dereszowska

Uwięziona królowa Gregory, Philipsa
Gatunek : 
Powieść 
angielska

KM/799 mp3

Maria Stuart, królowa Szkotów - w sieci spisków i zdrady
Uwięziona królowa to opowieść o dwóch kobietach 
walczących o jednego mężczyznę, a przede wszystkim 
opis losów pełnej determinacji władczyni, która wolała 
zginąć, niż wyrzec się swoich zasad i pragnienia wolności.
http://bonito.pl/ - 2016.02.08
Czyta : Maja Ostaszewska

Uwikłanie
Miłoszowski, 

Zygmunt

Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/800 mp3

Czy powodem morderstwa mogło być pole negatywnych 
emocji, jakie się podczas niej wytworzyło między 
uczestnikami? Czy może był to zwyczajny mord na tle 
rabunkowym? Policja proponuje proste rozwiązania. 
Jednak intuicja nie zawodzi charyzmatycznego, 
białowłosego, dociekliwego prokuratora.
Teodor Szacki to nietuzinkowy urzędnik państwowy: jego 
praca nie kończy się o 17.00, a obowiązki nie ograniczają 
się do sporządzenia aktu oskarżenia. Ramię w ramię z 
zaprzyjaźnionym policjantem prowadzi...
https://edugaleria.pl/ - 2016.02.08
Czyta : Robert Jarociński

W cieniu złych 
drzew

Kalinin, Andrzej
Gatunek : 
Powieść 
polska

KM/801 mp3

” W CIENIU ZŁYCH DRZEW” wcześniej nim ukazała się 
na półkach księgarskich, zyskała już sobie znakomite 
rekomendacje. Jej obszerne fragmenty drukowała paryska 
“KULTURA” a kilka rozdziałów, w tłumaczeniu na język 
angielski, czytane było w Radio BBC (przekładu dokonała 
pani Magda Czajkowska z Londynu, tłumacząca również 
poezję Zbigniewa Herberta). ”W cieniu złych drzew” jest 
bowiem znakomicie napisaną opowieścią o czasach 
powstawania w Polsce władzy Ludowej. Czyta się to 
jednym tchem, i jak zawsze przy książkach Andrzeja 
Kalinina raz z łezką wzruszenia, raz z uśmiechem na 
ustach.
http://bonito.pl/ - 2016.02.08
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Wiedeńska gra Montero, Carla
Gatunek : 
Powieść 
hiszpańska

KM/802 mp3

Piękna Hiszpanka wbrew swoim zamiarom rozbudza 
namiętność kolejnych mężczyzn. Okazuje się, że żadna z 
osób, z którymi się styka, nie jest tym, za kogo się podaje. 
Stopniowo dziewczyna staje się elementem twardej 
męskiej gry, prowadzonej przez agencje wywiadowcze 
różnych krajów...
http://krainaksiazek.pl/ - 2016.02.09
Czyta : Joanna Jeżewska

Wiele demonów Pilch, Jerzy

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
obyczajowa

KM/803 mp3

Do miasteczka – ku powszechnemu zdumieniu – zjeżdża 
Jula Mrakówna ze swym katolickim narzeczonym. Kto ją 
przenocuje? Bo przecież nie wstrząśnięty ojciec, pastor 
Mrak! Co stało się z jej siostrą Olą, w tajemniczy sposób 
zaginioną? Żeby ją chociaż porwali esbecy, ale towarzysz 
Goniec zaprzecza! Czy miejsce jej pobytu wskaże Fryc 
Moitschek, który nawet jak nie był stuprocentowym 
cudotwórcą – miał dar? Kim jest mężczyzna w czarnym 
owerolu, który wszedł do willi świętej pamięci doktora 
Nieobadanego i nie wyszedł?
Dawkując czytelnikom sekrety i - po części sensacyją - 
intrygę, Pilch zagląda zarówno do domów jak i do głów 
swych bohaterów, bywa tyleż czuły i delikatny, co pikantny 
i bezlitosny, dowodząc, że człowiek sam sobie zagraża, a 
jak człowiek sam sobie zagraża - nie ma gorzej…Z 
charakterystycznym „pilchowym” humorem snuje zwykłe-
niezwykłe historie mieszkańców Sigły, a zewsząd słychać, 
ten co zawsze, głęboki i majestatyczny oddech kosmosu 
nad dachem.
http://krainaksiazek.pl/ - 2016.02.09
Czyta : Jerzy Radziwiłowicz

Wielki Gatsby
Fitzgerald, Francis 

Scott

Gatunek : 
Powieść 
    
amerykańska

KM/804 mp3

Świetnie napisany, klasyczny thriller z 1925 roku. Jest 
czas prohibicji. Rodzi się zorganizowana przestępczość...
Po wojnie następuje wielki kryzys. Podział na ofiary i 
beneficjentów krachu gospodarczego staje bardzo 
wyraźny. Główny bohater Jay Gatsby jest oficerem 
zasłużonym w czasie wojny. Jego nie jasna przeszłość 
staje głównym wątkiem powieści. Akcja nabiera tempa i 
następuje kilka nieoczekiwanych zwrotów... 
Źródło : http://www.rema.com.pl/ - 2016.02.10
Czyta: Antoni Rot
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Więzienny prawnik Grisham, John

Gatunek : 
Powieść 
     
amerykańska

KM/805 mp3

Historia Stanów Zjednoczonych notuje tylko cztery 
przypadki zabójstwa sędziego federalnego w okresie 
pełnienia tej funkcji. Podwójne morderstwo, którego 
ofiarami padają sędzia Raymond Fawcett i jego osobista 
sekretarka, właśnie powiększyło tę statystykę. W domku 
letniskowym nad jeziorem, obok pustego sejfu, agenci FBI 
odnajdują dwa ciała z kulami w głowach. Śledztwo utyka w 
martwym punkcie. Malcolm Bannister, czarnoskóry 
prawnik odsiadujący w zakładzie karnym o złagodzonym 
rygorze wyrok dziesięciu lat za przestępstwo, w które 
został nieświadomie wplątany, wyczerpał już wszelkie 
możliwości apelacji. Zabija czas, pomagając 
współwięźniom w potyczkach z wymiarem sprawiedliwości, 
w przygotowywaniu testamentów i wniosków 
rozwodowych. Marzy o opuszczeniu murów więziennych i 
spotkaniu z jedenastoletnim synem, którego nie widział od 
pięciu lat. Szansa nadchodzi jak grom z jasnego nieba. 
Malcolm wie, kim jest zabójca sędziego Fawcetta, zna 
motyw zbrodni. Wykorzysta tę wiedzę, by odzyskać 
wolność, zmienić wygląd i tożsamość. I niczym Edmund 
Dantes z powieści Dumasa Hrabia Monte Christo przystąpi do realizacji precyzyjnego planu zemsty na tych, którzy fałszywym oskar
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.02.10
Czyta: Wiktor Zborowski
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Wojna nie ma w 
sobie  nic z kobiety

Aleksìevìč, Svâtlana 
Alâksandraŭna

Gatunek : 
Reportaż 
     białoruski

KM/806 mp3

Wojna nie ma w sobie nic z kobiety była gotowa już w 
1983 roku. Dwa lata przeleżała w wydawnictwie. Autorkę 
oskarżono o "pacyfizm, naturalizm oraz podważanie 
heroicznego obrazu kobiety radzieckiej". W okresie 
pieriestrojki książka prawie jednocześnie ukazywała się w 
odcinkach w dwóch rosyjskich czasopismach: "Oktiabr" i 
"Roman-gazieta" i została opublikowana w dwóch 
wydawnictwach: mińskim Mastackaja Litaratura oraz 
moskiewskim Sowietskij Pisatiel. Łączny nakład wyniósł 
prawie dwa miliony egzemplarzy. Na podstawie książki 
powstał cykl filmów dokumentalnych, wyróżniony m.in. 
Srebrnym Gołębiem na Festiwalu Filmów Dokumentalnych 
i Animowanych w Lipsku. Jegor Letow, założyciel i 
wokalista legendarnego rosyjskiego zespołu 
punkrockowego Grażdanskaja Oborona, napisał piosenkę 
zainspirowaną książką Aleksijewicz.
Źródło : http://www.idena.pl/ - 2016.02.10
Czyta: Krystyna Czubówna

Wszyscy ludzie 
przez cały czas Guzowska, Marta

Gatunek : 
Powieść 
polska  - 
kryminalna

KM/807 mp3

Kreta, wiosenne wykopaliska, chłód jak w zimie. 
Antropolog Mario Ybl bierze udział w pracach 
archeologicznych, które znów mienią jego życie, Pola Mor 
nie może zapomnieć o Yblu a profesor Wasener wdaje się 
w konfrontację z greckimi władzami. Odkryty szkielet 
uznany za zwierzęcy okazuje się człowiekiem złożonym w 
ofierze, zaraz potem ginie młoda dziewczyna. Czy to ofiara 
szaleńca, czy wioskowej wendety? A może wśród dzikich 
kreteńskich gór są odprawiane starożytne obrzędy i 
wskrzeszone zostały zapomniane obyczaje plemienne?
Źródło : http://www.abcksiegarnia.pl/ - 2016.02.10
Czyta : Roch Siemianowski
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Wybawiciel Nesbø, Jo
Gatunek : 
Powieść 
norweska

KM/808 mp3

W zasypanym śniegiem Oslo inspektor Harry Hole ściga 
nieuchwytnego płatnego zabójcę z byłej Jugosławii. 
Przeczesuje środowiska narkomanów, dewiantów, 
członków Armii Zbawienia wyczekujących nowego 
zbawiciela, który ma ich wyzwolić od beznadziei życia - 
choćby przez śmierć. Inspektor Harry Hole to policyjny 
anarchista stosujący metody dalekie od procedur, 
nieprzystosowany do życia nałogowy palacz i alkoholik. 
Przed wyrzuceniem na bruk chroni go jednak to, że jest 
niezwykle inteligentnym i efektywnym policjantem. Ma 
także parasol ochronny, który rozpina nad nim Bjarne 
Moller, jego przyjaciel i bezpośredni przełożony.   
Źródło : http://www.podrecznikowo.pl / 2016.02.10
Czyta : Mariusz Bonaszewski 

Zabić Drozda Lee, Harper

Gatunek : 
Powieść 
  amerykańska

KM/809 mp3

Lata trzydzieste XX wieku, małe miasteczko na południu 
USA. Atticus Finch, adwokat i głowa rodziny, broni 
młodego Murzyna oskarżonego o zgwałcenie biednej białej 
dziewczyny Mayelli Ewell.
Prosta sprawa sądowa z powodu wszechpanującego 
rasizmu, urasta do rangi symbolu. W codziennej walce o 
równouprawnienie czarnych jak echo powraca pytanie o to, 
gdzie przebiegają granice ludzkiej tolerancji.
"Zabić drozda" to wstrząsająca historia o dzieciństwie i 
kryzysie sumienia. Poruszająca opowieść odwołuje się do 
tego, co o życiu człowieka najcenniejsze: miłości, 
współczucia i dobroci. 
Źródło : http://znajdz-taniej.pl/ - 2016.02.10
Czyta : Joanna Koroniewska
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Zagadka Bł ękitnego 
Ekspresu Christie, Agata

Gatunek : 
Powieść 
angielska

KM/810 mp3

Amerykański milioner, Rufus Van Aldin, ma tylko jedną 
słabość: swoją córkę, Ruth. Ona natomiast ma aż dwie 
słabości: klejnoty i niebezpiecznych mężczyzn. Ojcowski 
prezent, rubin Serce Płomienia, nie przyniesie jej 
szczęścia...
Błękitnym Ekspresem podróżuje również Katarzyna Grey, 
która ostatnia widziała ofiarę przy życiu, dlatego też 
Herkules Poirot od jej zeznań zaczyna swoją pracę.
Kto zamordował córkę milionera? Gdzie jest Serce 
Płomienia? Komu odda serce Katarzyna Grey?
Na szczęście ? jak sam mówi w powieści ? ?Papa Poirot 
zawsze śmieje się ostatni.?
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.02.10
Czyta : Danuta Stenka.

Zaginiona 
dziewczyna

Flynn, Gillian

Gatunek : 
Powieść 
  amerykańska

KM/811 mp3

Jest upalny letni poranek, a Nick i Amy Dunne obchodzą 
właśnie piątą rocznicę ślubu. Jednak nim zdążą ją uczcić, 
mądra i piękna Amy znika z ich wielkiego domu nad rzeką 
Missisipi. Podejrzenia padają na męża. Nick coraz więcej 
kłamie i szokuje niewłaściwym zachowaniem. Najwyraźniej 
coś kręci i bez wątpienia ma w sobie wiele goryczy - ale 
czy rzeczywiście jest zabójcą? Z siostrą Margo u boku 
próbuje udowodnić swoją niewinność. Jednak jeśli Nick nie 
popełnił zbrodni, gdzie w takim razie podziewa się jego 
cudowna żona? ,,Wciąga i zmusza do czytania z siłą 
czystego, lecz wstrętnego narkotyku".
Źródło : http://www.abcksiegarnia.pl / - 2016.02.15
Czyta : Zbigniew Dziduch
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Zamknij oczy McKenzie, Sophie
Gatunek : 
Powieść 
angielska

KM/812 mp3

Geniver Loxley urodziła martwą córkę, Beth i po ośmiu 
latach wciąż nie może się z tego otrząsnąć. Podczas gdy 
jej mąż Art z powodzeniem rozwija swoją firmę, ona ani na 
chwilę nie przestaje myśleć o Beth, nie może też ponownie 
zajść w ciążę… Pewnego dnia świat Gen zostaje 
przewrócony do góry nogami. Na progu jej domu staje 
obca kobieta i przekazuje wiadomość, której pragnęła 
najbardziej na świecie: że Beth żyje. Że czeka gdzieś na 
matkę, by ją odnalazła… To szalone. Niewiarygodne. Ale 
po co ktoś miałby wymyślać takie historie? Ignorując 
ostrzeżenia męża i przyjaciółki, Gen pozwala sobie na 
nadzieję – nadzieję, która wpędza ją w obsesję. Ma w 
głowie zupełny chaos, czuje jednak, że musi dotrzeć do 
prawdy. Tylko komu może zaufać? I dlaczego Art nie chce 
jej pomóc? Chce oszczędzić jej cierpień czy czegoś 
groźniejszego? Czy Beth naprawdę żyje? I jeśli tak, to kto i 
dlaczego odebrał ją matce? 
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.02.15
Czyta : Karolina Dryzner

Zdążyć przed 
Panem Bogiem Krall, Hanna

Temat : 
Holocaust 

KM/813 mp3

 "Zdążyć przed Panem Bogiem" to historia człowieka, który 
nieustannie i niestrudzenie stawał do wyścigu ze śmiercią - 
podczas likwidacji getta warszawskiego, powstania z 1943 
r., powojennej pracy kardiochirurga.
Źródło : http://najtaniejgdzie.pl/ - 2016.02.15
Czyta : Maja Ostaszewska

Zdrada Steel, Danielle

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska

KM/814 mp3

Czy faktycznie dobrze znamy swych najbliższych: 
domowników i współpracowników? Nowa powieść słynnej 
pisarki każe nam się nad tym dobrze zastanowić.
Tallie, wzięta reżyserka filmowa, tworząca szczęśliwy 
związek z producentem Huntem, odkrywa, że jej ukochany 
od dawna ją zdradza. Mało tego, ktoś od lat kradnie jej z 
konta pieniądze! Brigitte, wieloletnia przyjaciółka i 
asystentka Tallie, oskarża o kradzież Hunta. Lecz prawda 
jest jeszcze bardziej wstrząsająca...
Opowieść o wielkich oszustwach uczuciowych i 
finansowych na barwnym tle świata ludzi filmu.
Źródło : http://www.bazarek.pl/ - 2016.02.15
Czyta : Anna Moskal
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Ziarno prawdy
Miłoszewski, 

Zygmunt

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
kryminalna

KM/815 mp3

Druga część bestsellerowej trylogii o prokuratorze 
Szackim! Wiosna 2009 roku, rozczarowany prokurator 
żegna się z Warszawą i przenosi się do Sandomierza. 
Tam spada na niego śledztwo w sprawie dziwacznego 
morderstwa cenionej działaczki społecznej. Szacki musi 
zmierzyć się ze ścianą milczenia i medialną gorączką. I z 
historią, która wydarzyła się przeszło sześćdziesiąt lat 
wcześniej… 
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.02.15

Złodziejki czasu Cygler, Hanna

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
obyczajowa

KM/816 mp3

Zabawna powieść o czterech pisarkach, które poznają się 
na gali festiwalu literatury kobiecej. Są w różnym wieku, 
ale łączy je pasja pisania. Miłość i zdrada, problemy 
małżeńskie, skrywana przez lata tajemnica – wszystko, co 
przeżywają razem i osobno, jest doskonałą inspiracją dla 
ich twórczych umysłów. Czy połączenie horroru, romansu i 
kryminału to nie jest mieszanka zbyt wybuchowa?
Doskonała książka, która rozbawi i wzruszy do łez.
Źródło : https://madbooks.pl/ - 2016.02.15
Czyta : Joanna Jeżewska 

Zmącony spokój 
Pani Labiryntu Alex, Joe

Gatunek : 
Powieść 
polska  - 
kryminalna

KM/817 mp3

Joe Alex pisarz i detektyw tym razem towarzyszy swojej 
partnerce Karolinie Beacon, w jej naukowej pracy 
archeologicznej. Karolina odszyfrowuje zwój z papirusu 
sprzed 2300 lat odnaleziony współcześnie pośród ruin 
nadmorskiej osady greckiej. Perimos, żeglarz, wnuk 
kapłana opisuje niezamieszkaną małą wysepkę Keros, 
którą mijał płynąc do Bizancjum. Według tego zapisu na 
wyspie tej mieści się świątynia Atany, boginii Gołębii, 
Wiatrów i Labiryntu, głównego bóstwa kreteńskiego, 
któremu ród kapłanów przez tysiące lat składał dary. Keros 
nie istnieje jednak na żadnej mapie. Jeśli Karolina z ekipą 
archeologów zaryzykuje poszukiwania, odkryje wyspę i 
świątynię, będzie to sensacja na miarę światową. Ekipa 
badaczy organizując tą wyprawę ryzykuje ? papirus 
zawiera bowiem klątwę ciążącą nad śmiałkami, którzy 
odważą się zmącić spokój Pani Labiryntu.
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.02.15
Czyta : Wiktor Zborowski
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Znalezione nie 
kradzione King, Stephen

Gatunek : 
Powieść 
amerykańska

KM/818 mp3

Geniuszem jest John Rothstein, autor porównywany z J.D. 
Salingerem, twórca słynnej postaci Jimmy’ego Golda, 
który jednak od kilku dekad nie wydał żadnej książki. 
Czytelnikiem – Morris Bellamy, wściekły nie tylko o to, że 
jego ulubiony autor przestał publikować nowe powieści, 
lecz także dlatego, że sprzedał nonkonformistyczną postać 
Jimmy’ego Golda dla zysków z reklam. Morris wymierza 
Rothsteinowi karę najdotkliwszą z możliwych. Zabija go i 
opróżnia jego sejf z gotówki. Kradnie też notesy 
zawierające co najmniej jedną niewydaną jeszcze powieść 
z Goldem. Morris ukrywa swój skarb, po czym za inne 
przestępstwo trafia do więzienia. Kilka dekad później 
chłopiec o nazwisku Pete Sauberg znajduje ukryty łup 
Bellamy’ego. Teraz Bill Hodges, Holly Gibney i Jerome 
Robinson muszą ratować chłopca i jego rodzinę przed 
mściwym Morrisem, który po trzydziestu pięciu latach, 
ogarnięty jeszcze większym obłędem, wychodzi na 
wolność.
Źródło : http://krainaksiazek.pl/ - 2016.02.15
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Zuza albo czas 
oddalenia Pilch, Jerzy

Gatunek : 
Powieść 
polska - 
obyczajowa

KM/819 mp3

"Zuza albo czas oddalenia" to zapis szaleńczej miłości 
sześćdziesięciolatka do dwudziestokilkuletniej blond 
piękności, odnaleziony przez Jerzego Pilcha w narciarskim 
bucie, na schodach jednej z warszawskich kamienic. 
?Stary satyr i młodziutka nimfa ? uparcie eksponujące ten 
motyw starożytne ludy wiedziały, co czynią?, powiada 
Jerzy Pilch i zasiada do spisania ?summy erotycznej?, 
brawurowego traktatu miłosnego, w którym splatają się 
powieść i esej. Za Zuzą, zwaną w pewnych kręgach 
Zmysłową Żanetą, bohater podąża w ciemne zaułki 
Warszawy, krainę męskiego pożądania. Jednak zatracenie 
w ramionach księżniczki solarium i silikonu nie oznacza 
wcale zatracenia poczucia humoru i ironii, z jaką bohater 
spogląda na swoje swawole ? świadom swej 
groteskowości i zarazem powagi. Pogoń za Zuzą budzi 
wspomnienie miłosnych początków: pierwszych 
młodzieńczych uniesień, pierwszej żony, pierwszej 
kochanki. Przeczucie końca miesza się z grzeszną, 
nieustraszoną miłością ? do prostytutki o niebieskich 
oczach i blond włosach, której wierność jest wiernością 
wyższego rzędu, duchową, bo nie cielesną przecież. ?Zuza albo czas oddalenia? przełamuje granic
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.02.15

Strona 278 z 342



Zwodniczy punkt Brown, Dan

Gatunek : 
Powieść 
 amerykańska
  - sensacyjna

KM/820 mp3

Najnowszy satelita NASA wykrywa niezwykły obiekt w 
lodowcach Arktyki, meteoryt ze śladami życia 
pozaziemskiego. Biały Dom przygotowuje się do 
poinformowania o odkryciu światowej opinii publicznej. 
Stanowiłoby ono sensację na miarę lądowania człowieka 
na Księżycu i zapewniło urzędującemu prezydentowi USA 
reelekcję. W celu zbadania meteorytu i stwierdzenia jego 
autentyczności na Arktykę udaje się grupa naukowców. Do 
grupy na osobiste polecenie prezydenta dołącza Rachel 
Sexton, analityk wywiadu, by przygotować opis znaleziska 
dla Białego Domu. Towarzyszy jej Michael Tolland, 
światowej klasy oceanograf. Wkrótce okazuje się, że 
rzekome odkrycie to precyzyjnie przygotowana 
mistyfikacja. Człowiek, który za nią stoi, zrobi wszystko, by 
prawda nie ujrzała światła dziennego. Rachel i Michael 
muszą uciekać, tropieni przez bezlitosnych komandosów-
zabójców. Próbują ostrzec prezydenta i ustalić, kto kryje 
się za misterną intrygą, zwodniczym punktem na kreślonej 
przez nich mapie spisku...
Źródło : http://krainaksiazek.pl / - 2016.02.15

A. B. C. Christie, Agata

Powieść 
angielska
 - kryminalna

KM/821 mp3

Seryjny morderca zabija ludzi w porządku alfabetycznym. 
Odpracował już litery A ",B " i C " Czy zostanie schwytany, 
zanim dojdzie do Z " Sprytny przestępca umyka wymiarowi 
sprawiedliwości, mimo że przed każdą zbrodnią wysyła list 
z informacją, gdzie i kiedy należy szukać następnej ofiary. 
Koło zwłok zawsze zostawia rozkład jazdy pociągów, 
potocznie zwany ABC. Co więcej, w listach również 
podpisuje sięA.B.C. ". Czyżby zabójca cierpiał na 
kompleks alfabetyczny Herkules Poirot czuje jednak, że za 
tym pozornym szaleństwem musi skrywać się umysł 
przebiegły i metodyczny, a zostawiane wskazówki mają 
sprowadzić policję na błędny trop. 
Źródło : http://www.podrecznikowo.pl/ - 2016.02.22
Czyta : Danuta Stenka
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Król kier znów na 
wylocie Krall, Hanna

Powieść 
polska

KM/822 mp3

Niewiarygodna choć prawdziwa historia Izoldy 
Regensberg. Wszystko w życiu splata się ze sobą w 
zagadkowy sposób… Chyba nikt nie doświadczył tego 
bardziej od Izoldy Regensberg, warszawskiej Żydówki, 
która postanowiła ocalić swego męża, wywiezionego do 
obozu w Mauthausen.
Jej pierwszym wielkim szczęściem miał się okazać fakt, że 
urodziła się bez wyrazistych semickich rysów. Wystarczyło 
nowe imię i nowy kolor włosów, nowy głos, śmiech i 
sposób stawiania torby, by stała się Marią Pawlicką...
Źródło : http://porownajtanio.pl / - 2016.02.22
Czyta : Zofia Kucówna

Russian impossible Dębski, Eugeniusz
Powieść 
polska - 
sensacyjna

KM/823 mp3

Koktajle Mołotowa, porwania, podpalenia, ostrzał z 
karabinów maszynowych... Służby milicji w Sankt 
Petersburgu nie mają lekko. Kamil Stochard z ABW, 
przybywający kapitanowi Sukoninowi z odsieczą, próbuje 
nie tylko rozwikłać kryminalne zagadki. Okazuje się, że 
przeciwko sobie mają nie tylko najwyżej postawione osoby 
z władz świeckich i duchownych, ale także guimony – 
magiczny pomiot Cthulu. Czym zaowocuje spotkanie z 
carem przestępczego podziemia – Niebieskim Krukiem? 
Co rosyjska policja ma za uszami? Porywająca, wartka 
akcja dla miłośników kryminału i science fiction!
Źródło : http://lovebooks.pl / - 2016.02.22
Czyta : Roch Siemianowski
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Syn Nesbø, Jo

Powieść 
norweska
 - kryminalna

KM/824 mp3

Sonny Lofthus odsiaduje wyrok w najlepiej strzeżonym 
więzieniu Oslo. Jest znany z cierpliwego wysłuchiwania 
zwierzeń współwięźniów. Chodzą pogłoski, że przyznaje 
się do zbrodni popełnionych przez innych. W kłopoty z 
prawem popadł po śmierci ojca policjanta. Pewnego dnia 
jeden z więźniów opowiada Sonny'emu historię, która 
tragiczne odejście jego ojca przedstawia w zupełnie 
nowym świetle. Lofthus zaczyna dążyć do odkrycia 
prawdy.Fabuła rozwija się niczym skomplikowane 
równanie matematyczne z wieloma niewiadomymi. (...) Jo 
Nesbo znów triumfuje.,,Dagsavisen" 
Źródło : http://qhost.pl/ - 2016.02.22
Czyta : Krzysztof Gosztyła

Opowiadania Zola, Emil

Opowiadania 
francuskie - 
społeczno-
obyczajowe

KM/825 mp3

Emil Zola (1840-1902)
Francuski pisarz, główny przedstawiciel naturalizmu. 
Ważniejsze dzieła: `Rougon-Macquartowie` , `Teresa 
Raquin`, `Laurdes`, `Paryż`, `Germinal`, `Rzym`, `Nana`.
Emil Zola jest też autorem serii opowiadań znakomicie 
opisujących ludzkie dramaty:
1. Feta w Coqueville
2. Nantas
3. Radykał
4. Zgon Oliwiera Becaille
5. Atak na młyn
Źródło : http://www.gandalf.com.pl/ - 2016.02.22
Czyta:
Joanna Lissner
Artur Barciś
Andrzej Szopa
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Farma lalek Chmielarz, Wojciech
Powieść 
polska - 
kryminalna

KM/826 mp3

Krotowice miasteczko zagubione gdzieś w Karkonoszach. 
Jedenastoletnia Marta nie wraca do domu na noc. Policja 
rozpoczyna poszukiwania i szybko odnajduje pedofila, 
który przyznaje się do gwałtu i zabójstwa. Ale to tylko 
początek. Stare uranowe sztolnie kryją bowiem wiele 
tajemnic. Dla komisarza Jakuba Mortki praca w 
Krotowicach miała być odpoczynkiem i spokojną chwilą na 
przemyślenie własnego życia. Zamiast tego będzie 
zmuszony szukać sprawcy makabrycznej zbrodni, której 
okrucieństwo przerasta wszystko, z czym do tej pory się 
spotkał.W napisanej zrozmachem Farmie lalek Wojciech 
Chmielarz potwierdza, że ma to, czego potrzebuje rasowy 
autor kryminałów: ucho do różnych odmian potocznego 
języka, oko na ciemne strony dzisiejszego świata i głowę 
do układania zagadek. Ma też jeszcze coś, czego wciąż 
brakuje większości polskich pisarzy kryminalnych: wierzy 
mu się, że pracę policjantów zna nie tylko z telewizji. 
Źródło : http://qhost.pl/ - 2016.02.22
Czyta : Janusz Zadura

Okrutna miło ść Monforte, Reyes

Powieść 
biograficzna 
Carrascosa M. 
J.

KM/827 mp3

To był moment. Reszta muzyków stroiła instrumenty. Peter 
uniósł rękę do węzła krawata i rozluźnił go. Przechylił 
głowę z lewej strony na prawą i rozpiął górne guziki białej 
koszuli. Pomyślała: chcę spędzić z nim resztę życia. 
Wystarczyły cztery lata, aby zmienił jej życie w piekło. - 
Mami, mami - krzyknęła słodko Victoria, zbliżając buzię do 
słuchawki. - Mami, kocham cię. Gdzie jesteś? Dlaczego 
nie przyjeżdżasz? Okrutna miłość to prawdziwa historia o 
poświęceniu i odwadze kobiety, której miłość do dziecka 
nie zna granic. Po latach upokorzeń, oszustw i przemocy 
doświadczanej ze strony męża María postanawia zrobić 
wszystko, by ochronić przed nim swoją córeczkę. 
Prawdziwy dramat rozpoczyna się jednak, gdy prawo, 
zamiast je bronić, zaczyna im zagrażać.
Źródło : http://lovebooks.pl/ - 2016.02.22
Czyta : Ania Piróg
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Teściow ą oddam 
od zaraz Kursa, Małgorzata J.

Powieść 
polska - 
kryminalna

KM/828 mp3

Teściowa potrafi zajść za skórę. Szczególnie 
nadopiekuńcza teściowa. Izabela opracowuje zatem chytry 
plan, jak się swojej teściowej zgrabnie pozbyć. Pomaga jej 
w tym przyjaciółka, Ama, która jeszcze nie wie, że wkrótce 
sama wplącze się w niezłe tarapaty. A to wszystko za 
sprawą ciotki nieboszczki, która przed śmiercią oddała do 
renowacji zabytkowy stolik, o który nagle dopominają się 
dziwne typy. Ama pragnie rozwikłać zagadkę, tym bardziej 
że chodzi przecież o jej rodzinę. Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że śledztwo w sprawie śmierci ciotki i jej 
tajemniczego stolika prowadzi wielce przystojny 
prokurator...
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.02.22

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
Czyta : Andy Edwins
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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." 

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

Strona 284 z 342



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 ba
Źródło : http://bonito.pl/ - 2016.04.01
Czyta : Andrzej Ferenc
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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

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 
psychologiczn
y

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
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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

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
Czyta : Michał Breitenwald
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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

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!
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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
Czyta : Magda Karel
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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

Ziele na kraterze Wańkowicz, Melchior

Powieść 
polska
 - 
autobiograficz
na

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
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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

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
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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

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
Czyta : Barbara Rybałtowska
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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

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 - 
psychologiczn
a

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

Hausfrau
Essbaum, Jill 

Alexander

Powieść 
amerykańska - 
psychologiczn
a

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
Czyta : Andrzej Ferenc
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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
Czyta : Wojciech Pszoniak

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
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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
Czyta : Joanna Gajór

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

Śmierć 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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Aleja bzów Tyl, Aleksandra
Powieść 
polska - 
obyczajowa

KM/882 mp3

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 uśmiechać się 
szczęście. Bo choć przeprowadzka babci wydaje się być 
nieunikniona, to każda wizyta w Alei Bzów powoduje u 
Izabeli mocniejsze bicie serca...

Źródło : http://selkar.pl/ - 2016.07.01
Czyta : Joanna Lissner

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 się niczym najlepszą 

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. Tak
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)
 15 konkretnych przykładów na szybkie przychody 

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

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

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 
psychologiczn
y

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
Samorealizacj
a - 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

Śmierć 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
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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

Czego si ę nie robi 
dla m ężczyzny 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 .
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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
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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

Jak przesta ć się 
martwi ć i zacząć 

żyć
Carnegie, Dale

Samorealizacj
a - 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
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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

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 
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Krąg Eggers, Dave

Powieść 
amerykańska 
– 
psychologiczn
a 

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.

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

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
Czyta : Sławomir Holland
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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 

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 imi ę 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 

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

Strona 331 z 342



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

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
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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

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, 

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
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Sprostowanie Knight, Renée

Powieść 
angielska – 
thriller 
psychologiczn
y

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, 

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
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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 

Szczeni ęce lata Wańkowicz, Melchior

Powieść 
polska 
autobiograficz
na

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
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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
Czyta : Monika Dąbrowska - Jarosz

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
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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
Czyta : Ewa Sobczak

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
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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

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
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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

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
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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
 


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
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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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