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Tomasz Biedrzycki – „Krwawy obłęd” 

Niewielkim miastem wstrząsa seria niewyjaśnionych morderstw, których ofiarami padają kobiety. Łączy je 
jedynie bezwzględny sposób dokonania zabójstwa. Dobrana para detektywów podejmuje wyzwanie, rzucone 
przez mordercę. Sprawca, niczym geniusz zbrodni, umiejętnie zaciera za sobą ślady. Co napędza zabójcę do 
dokonywania tak okrutnych czynów? Jaką ponurą tajemnicę z przeszłości ukrywa? Czy zdoła umknąć 
sprawiedliwości? Opowieść dla ludzi o silnych nerwach. 

Karin Slaughter – „Dobra córka” 

Dwadzieścia osiem lat temu matka Charlotte i Samanthy została zamordowana na ich oczach. Żadna z 
dziewczynek nigdy nie zdradziła, co jeszcze wydarzyło się podczas brutalnego napadu na ich dom. Tragiczne 
wydarzenie zniszczyło więzi rodzinne, każda z sióstr poszła swoją drogą. Samantha robi karierę w Nowym Jorku, 
Charlotte prowadzi kancelarię w rodzinnym miasteczku. Życie płynie dalej, ale nagle wszystko zaczyna iść źle. 
Charlotte jest świadkiem dwóch brutalnych morderstw, które wstrząsają lokalną społecznością. Angażuje się w 
sprawę, nie podejrzewając, że przy okazji odkryje całą prawdę o rodzinnej tragedii sprzed lat. Siostry muszą 
połączyć siły, by raz na zawsze zamknąć tamten rozdział życia. 

Natasza Socha – „Maminsynek” 

Żyjemy w czasach rozmontowanej męskiej tożsamości, a ilość dziwadeł stających na naszej drodze, ciągle się 
zwiększa. Kiedy więc wreszcie Amelia spotkała mężczyznę charyzmatycznego, pewnego siebie, inteligentnego i 
na dodatek przystojnego - zapragnęła jeść go łyżkami. I wtedy okazało się, że łyżkę trzyma już inna kobieta. Jego 
Matka.„Gdy patrzysz na kogoś, kogo kochasz, twoje źrenice rozszerzają się. Ale dzieje się tak również wtedy, gdy 
kogoś nienawidzisz. Stawiam na to drugie. Matka Leandra wbiła we mnie swój wzrok, aż rozbolała mnie trzustka. 
Jej źrenice zrobiły się nienaturalnie wielkie, a długie palce postukiwały o filiżankę z kawą. Wwiercała się tak 
jeszcze z dziesięć minut, szczegółowo penetrując wszelkie zakątki mojego ciała, które mogłoby zdyskredytować 
mnie w jej oczach. Nierówne nerki? Koślawe serce? Zbyt zwinięte jelito cienkie? Zrozumiałam, że idealna kobieta, 
która mogłaby zaopiekować się jej synem nie istnieje. Problemu nie stanowią trzy nowe pryszcze, które 
próbowałam ukryć pod pudrem, tylko ja sama. Ogólnie. Ja jako ja.” 

Sherryl Woods – „Światła portu” 

Kiedy Mick O’ Brien zaprojektował i zbudował nadmorskie miasteczko Chesapeake Shores, myślał, że tworzy raj 
na ziemi. Jednak dla niektórych członków jego rodziny to malownicze miejsce okazało się przedsionkiem piekła. 
Uciekło stąd aż troje dorosłych dzieci Micka. Teraz Abby, Bree i Kevin wracają po latach do domu, by uporać się 
z przeszłością i odbudować rodzinne więzi… Kevin O’ Brien, były sanitariusz wojskowy, stracił w Iraku żonę. 
Przewidując, że niezmiernie trudno będzie mu samotnie wychowywać małego synka, decyduje się szukać 
wsparcia u rodziny. Wraca do Chesapeake Shores, by znaleźć tu bezpieczną przystań, zapomnieć o 
okropnościach wojny i osobistej tragedii. Kiedy poznaje Shannę, właścicielkę miejscowej księgarni, zaczyna sobie 
uświadamiać, jak złudne były jego marzenia o spokoju. Shanna od razu rozpoznaje w nim bratnią duszę - jej także 
trudno jest uporać się z bolesną przeszłością. Stopniowo stają się sobie coraz bliżsi, ale nieoczekiwanie nad ich 
kruchym związkiem gromadzą się ciemne chmury… 

Tess Gerritsen – „Ścigana” 

Clea nie jest grzeczną dziewczynką. Od dziecka uczyła się złodziejskiego fachu, dwa razy trafiła za kratki. Teraz 
postanawia rozpocząć nowe, uczciwe życie, ale wplątuje się w groźną międzynarodową aferę. Policja nie wierzy 
w jej wersję wydarzeń, a dla przestępców jest niewygodnym świadkiem. Musi zdobyć dowody swej niewinności, 
dlatego włamuje się do posiadłości jednego z podejrzanych. Na miejscu zaskakuje ją… inny włamywacz. Złodziej, 
zabójca czy niespodziewany sprzymierzeniec? 



Gabriela Gargaś – „Jutra może nie być” 

Czy miłość może być zła? Czy niektórzy ludzie spotykają się za późno, a inni za wcześnie?  
Czy możliwe jest, by prawdziwe uczucie trwało wbrew wszystkiemu? Czy wybaczy ono każde potknięcie? 

Kinga jest zdolna zarówno do miłości, jak i nienawiści, do tego aby zadać ból i odejść, toteż powyższe pytania 
wpływają na losy wszystkich, z którymi się wiąże. To historia o wielkiej miłości odnalezionej po latach, o wielkich 
namiętnościach i wielkich oczekiwaniach. O stracie, cierpieniu i poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. Jutra 
może nie być to opowieść o sile współczesnych kobiet i odwadze w dążeniu do realizacji własnych pragnień. 

Propozycje literatury dla dzieci i młodzieży: 

Małgorzata Karolina Piekarska – „Tropiciele” 

Kuba przeprowadza się z rodziną na Saską Kępę. Nowy dom, nowa okolica, nowa szkoła, nowi ludzie… 
Początkowo nic mu się tu nie podoba. Jednak gdy przypadkowo poznaje Jagodę, jego nudne życie nabiera tempa. 
Najpierw Kuba dołącza do harcerskiego zastępu „Tropicieli”, później na strychu odnajduje tajemnicze pudełko z 
pocztówkami, wreszcie trafia na ślad cennych klejnotów, czyli dawno zapomnianego rodzinnego skarbu! Chłopak 
daje się ponieść przygodzie, która wiązać się będzie z wydarzeniami sprzed wielu lat. Wciągająca i pełna humoru 
powieść przygodowo-detektywistyczna z intrygującym tłem historycznym. Przybliża temat powstania 
warszawskiego, pozwala poczuć wyjątkowy klimat Saskiej Kępy i zachęca do poznania biografii Wacława 
Chodkowskiego, przedwojennego malarza, który naprawdę stworzył wspomniane w tekście pocztówki, 
znalezione później przez jego daleką krewną – autorkę książki.  

Holly Webb, Tomasz Hipsz – „Ktoś ukradł Prążka” 

Oliwia bardzo się cieszy, kiedy rodzice zgadzają się na adopcję małego kotka. Dziewczynka nie może doczekać 
się, kiedy będzie mogła pokazać kotka swoim przyjaciołom i starszemu bratu. Jednak kiedy starszy brat 
zaprasza swoich kolegów rozrabiaków, Oliwia obawia się, że skrzywdzą i bardzo zmęczą kotka. Jej obawy 
okazują się słuszne, bo po wizycie chłopców, kot nagle znika i nigdzie nie można go znaleźć. Czy to możliwe, 
aby starszy brat Oliwki mógł mieć coś wspólnego ze zniknięciem kotka? 

 

Jackie French – „Zwariowane rodzinki. Moja matka piratka” 

Zabawna i ironiczna seria dla dzieci o rodzinie, która jest nieco bardziej zwariowana niż inne. Cyryl marzy o 
normalnym życiu i chce iść do normalnej szkoły. Ale jak to osiągnąć, kiedy twoja mama jest piratką dowodzącą 
bandą wilków morskich? Szkoła, do której trafia, nie jest taka znowu normalna, ale Cyryl jest zachwycony, bo 
może wreszcie zejść z pokładu pirackiego statku. Poznaje nowych kolegów i zyskuje szkolną ksywkę, lecz trochę 
wstydzi się mamy piratki i jej załogi. Ale kiedy szkole grozi powódź, kto przybywa na pomoc, kto ratuje uczniów 
i nauczycieli z rozszalałych fal? Mama i jej zwariowani piraci! 

John Flanagan – „Zwiadowcy. Księga 1 Ruiny Gorlanu” 

Przyszłość piętnastoletniego Willa zależy od decyzji możnego barona. Sam Will najchętniej zostałby rycerzem, 
ale - drobny i zwinny - nie odznacza się tężyzną fizyczną, niezbędną do władania mieczem. Tajemniczy Halt 
proponuje chłopakowi przystanie do zwiadowców - ludzi owianych legendą, którzy, jak wieść niesie, parają się 
mroczną magią, potrafią stawać się niewidzialni... Początek nauki u mistrza Halta to jednocześnie początek 
wielkiej przygody i prawdziwej męskiej przyjaźni. 

 


