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To prawdziwa historia dziewczyny
pochodzącej z wydm Sahary, która
otrzymała nowe życie w Hiszpanii:
wreszcie studiuje, robi karierę, jest pod
opieką świetnych lekarzy, ponadto zakochuje się ze wzajemnością.
Niespodziewanie, przeszłość zaczyna się
o nią upominać i zmusza ją do powrotu.

Książka jest opowieścią młodego pisarza
Hildegunsta z Twierdzy Smoków o jego
niebezpiecznej wyprawie.
Otóż młody, bo zaledwie 77-letni, smok,
spełniając ostatnie życzenie swojego
wychowawcy i nauczyciela, udaje się na
poszukiwanie tajemniczego poety, który
zdaniem jego mentora ma być jednym
z największych wirtuozów sztuki pisania.
Ślady prowadzą Hildegunsta do
Księgogrodu, miasta, w którym książki są
dla mieszkańców wszystkim, sensem życia
i źródłem dochodu, niektóre jednak mogą
także sprowadzić śmierć... .
Jest to błyskotliwa i zręcznie
skonstruowana powieść fantastycznoprzygodowa.

Każdy musi umrzeć.
Szesnastoletniej Tessie zostało
zaledwie kilka miesięcy życia, więc
rozumie to lepiej niż inni.
Przygotowała jednak listę dziesięciu
rzeczy, które chce zrobić przed
śmiercią.
Jest pełna buntu, złości, gniewu,
nie jest pogodzona z tym, co ją
spotyka. Jej nastroje odbijają się
na jej bliskich, których ciągle rani,
czasem celowo...
Już nie musi myśleć o
konsekwencjach, już jej nie
dotyczą...

Niewiele pamiętam ze swojego
życia, pozostały zaledwie
przebłyski wspomnień. Wiem
jedno: nie tak dawno miałam
wszystko – wspaniałych
przyjaciół, cudownego chłopaka
I kochającą rodzinę.
Teraz Emma, moja siostra
bliźniaczka, zajęła moje miejsce
i desperacko próbuje rozwikłać
zagadkę mojego zniknięcia.
Jednak czuje, że ktoś śledzi każdy
jej ruch…

Szesnastoletnia Kaitlin Burke, jedna
z gwiazd najpopularniejszego serialu
telewizyjnego, ugina się pod ciężarem
sławy.
Dlatego wpada na niezwykle śmiały
pomysł, który trzeba zachować w
sekrecie. Inaczej wszystko, na co tak
ciężko pracowała, stanie pod znakiem
zapytania.

12 autorów powieści dla młodzieży,
między innymi Veronica Roth i Cassandra
Clare, sprawi, że poczujesz zapach lata i
ciepło miłości. Chłopak w śpiączce i jego
najlepsza przyjaciółka mają szansę
powrócić do przeszłości i na nowo przeżyć
najlepsze wspólne chwile. Co się stanie,
jeśli jedno z nich postanowi zmienić bieg
wydarzeń ?
Odważ się zrobić pierwszy krok do
spełnienia marzeń. Kto wie, może miłość
czeka na Ciebie tuż za rogiem?
Przecież wszyscy pragniemy tego samego:
by ktoś nas pokochał.

Nowy Jork, połowa lat 90. Porter
Wren, felietonista poczytnego
tabloidu, sprzedaje ludziom skandale,
morderstwa i śmierć. Jest kronikarzem
amerykańskiego koszmaru w mieście,
w którym każdy liczy, że spełni się jego
amerykański sen. Ale są historie,
których Wren nigdy swoim czytelnikom
nie opisze — to te, w których sam
bierze udział.
To stylowy czarny kryminał w duchu
powieści Raymonda Chandlera
i zarazem pesymistyczna relacja
na żywo z rozpadu Ameryki, w której
nie ma już ostatnich sprawiedliwych —
są tylko mordercy i ich wspólnicy

Aleksander Doba za swoje dokonania
otrzymał nagrodę podróżniczą Super
Kolos 2011 - za całokształt osiągnięć
kajakarskich.
Podróżnik jako pierwszy człowiek na
świecie, samotnie przepłynął
kajakiem Ocean Atlantycki
z kontynentu na kontynent
(z Senegalu do Brazylii) wyłącznie
dzięki sile własnych mięśni.
W książce opisuje swoje zmagania
z naturą, techniką, a także własną
wytrzymałością i silną wolą.

Od brzydkiego kaczątka z biednej
dzielnicy do pięknego łabędzia
tańczącego na deskach najlepszych
amerykańskich teatrów.
Gdy została odkryta dla baletu,
mieszkała w tanim motelu przy
autostradzie, walcząc z pięciorgiem
rodzeństwa o miejsce do spania
na podłodze. Jej matka wciąż
zmieniała partnerów i miejsca pobytu.
Tymczasem wystraszona trzynastolatka
okazała się cudownym dzieckiem
sceny, samorodnym talentem.

Przepyszna historia, która oczaruje
i porwie wszystkich kochających
zwariowane przygody, doprawione
sporą dawką rozbrajającego humoru,
miłosnych zawirowań oraz...
wyśmienitych tradycyjnych lodów!
Imogen i Anna nieoczekiwanie dostają
w spadku lodziarnię po babci. Życie
sióstr wywraca się do góry nogami.
Plany na przyszłość muszą związać ze
starą lodziarnią? Czy to może się udać?
Ponadto usytuowany przy nadmorskim
bulwarze lokal w Brighton świeci
pustkami, mimo iż czaruje wdziękiem w
stylu retro i vintage. Jeśli dziewczyny
szybko czegoś nie wymyślą, dziedzictwo
babci bezpowrotnie przepadnie.

Owce wracają!
Kontynuacja rewelacji literackiej
„Sprawiedliwość owiec”, największego
przeboju roku w Polsce 2006 w kategorii
proza obca, sprzedanego w 70 tysiącach
egzemplarzy.
Owce z Glennkill opuszczają bujne
zielone łąki Irlandii i przybywają
do zaśnieżonej Francji z nową pasterką
Rebeką, córką zamordowanego starego
pasterza George’a. Rebece towarzyszy
jej matka, zwariowana tarocistka,
uwielbiająca likierek i ciągle kłócąca się z
córką.

Cztery córki Mikołaja II dorastały
niczym cudowne ptaki w złotej klatce,
odizolowane od świata w zaciszu
carskich rezydencji. Były ikonami stylu,
gorącym tematem plotek,
najbogatszymi i najbardziej
pożądanymi pannami z europejskich
rodzin królewskich na progu XX wieku.
Prywatny świat Wielkich Księżnych
Olgi, Tatiany, Marii i Anastazji
wychodzi poza krąg nastoletnich
miłości, dworskich intryg,
dziewczęcych marzeń i aspiracji. To
także historia dojrzewania czterech
inteligentnych kobiet na tle
nieuchronnego schyłku wielkiego
imperium i całej epoki

Ekstremalnie ryzykowna praca
kosmonautów na zawsze zmienia
każdego, kto choć raz znalazł się w
kosmosie. Dlatego opowieść
Hadfielda pozwoli każdemu
spojrzeć na nasze życie na Ziemi
z zaskakującej perspektywy.
Niezwykła, pełna humoru
i adrenaliny historia, która jest
dowodem, że nawet te
„kosmicznie” odjechane marzenia
mogą się spełnić.

W 2013 roku Katarzyna Bielas zaczęła
zadawać pytanie: Co byś powiedział
sobie młodemu? Co byś powiedziała
sobie młodej?
Co przeżyli jej rozmówcy i jak oceniają
swoje życie, dowiecie się z tej książki.
A gdybyście wy spotkali siebie sprzed lat?
Co byście sobie powiedzieli? Na te i inne
pytania odpowiadają w rozmowie
z Katarzyną Bielas wielcy, znani
i podziwiani. m.in.
Dymna, Harasimowicz, Hen, Idziak,
Jakubik, Janda, Klijnstra, Kozakiewicz,
Krall, Krawczyk, Krzyżanowska, Kuryluk,
Lipska, Machulski, Obirek, Ochojska,
Pollack, Porter, Rottenberg, Stuhr,
Szpakowska, Vetulani, WoydyłłoOsiatyńska, Zaremba Bielawski.

Ponad milion sprzedanych egzemplarzy
w samej Skandynawii!
Życiowa podróż szwedzkiego
Forresta Gumpa po ostatnich
stu latach losów świata.
Rewelacyjna, mega pozytywna
i mega śmieszna książka
o przygodach pewnego Szweda,
który zdecydowanie za bardzo lubi
zaglądać do kieliszka, zna się na
wybuchach i zupełnie przypadkowo
trafia na arenę ważnych
światowych zdarzeń.

Jako zastępca prokuratora Nina Frost
prowadzi postępowania w
najtrudniejszych sprawach dotyczących
przemocy wobec dzieci.
Nieraz przeżywa frustrację, gdy
sprawcom udaje się wykorzystać luki
prawne i uniknąć kary.
Z doświadczenia wie, że aby
skutecznie poruszać się po tym polu
minowym, musi okazywać współczucie
ofiarom, zaciekle walczyć
o sprawiedliwość, ale jednocześnie
zachowywać dystans.
Ogromną tragedią dla każdej matki
jest, gdy jej własnemu dziecku dzieje
się niewyobrażalne zło. Wtedy zdolna
jest do największych poświęceń
i zrobienia rzeczy, o których nawet by
nie pomyślała.

Pasjonująca opowieść o miłości
i stracie, o dorastaniu i starzeniu się
– i o tych, którym nie dane jest
doświadczyć ani jednego, ani
drugiego, bo śmierć zabiera ich
przedwcześnie.
To jednocześnie kryminał, horror
i słodko-gorzka powieść
o dojrzewaniu, która poruszy serce
nawet najbardziej cynicznego
czytelnika.

Jess jest zastraszana przez swoją
rówieśnicę Kez. Z tego powodu jej
bezpieczne życie szkolne, zmienia się
w piekło.
Kez ma również mnóstwo
problemów, ale wciąż pociesza ją fakt,
że jest lepsza od Jess –
a przynajmniej tak myśli...
Bezkompromisowo i celnie ujęty
problem, z którym borykają się
nastolatki na co dzień.

Anika Dragomir jest trzecią
najpopularniejszą dziewczyną
w szkole. Ale w środku nie czuje
się już tak pewnie… Na dodatek
ulega miłosnemu zauroczeniu.
Kandydatów na chłopaka jest
dwóch: Logan,
niekonwencjonalny romantyk
i wyśmiewany outsider, oraz
Jared, lider zespołu rockowego,
pożądany przez każdą dziewczynę
w miasteczku. Anika nie do końca
wie, kogo wybrać, a każdy
z adoratorów ma ciemną stronę

Magda próbuje zrozumieć, o co jej tak
naprawdę w życiu chodzi. Uzdolniona
literacko dziewczyna zaczyna
prowadzić dziennik i szuka
odpowiedzi na pytania, które boi się
zadać. Jej stosunki z matką są coraz
bardziej napięte. Także z ojczymem,
u którego zawsze ceniła rozsądek
i opanowanie, coraz gorzej się
dogaduje.
W szkole również nie jest najlepiej.
Wyłącznie na spotkaniach Klubu
Literackiego Magda łapie oddech.
Wśród jego dziwacznych członków
czuje się najbardziej na miejscu. Do
tego prowadzący to uwielbiany
przez nią pisarz.

Album "Początki i zakończenia"
to fascynująca komiksowa
opowieść o tym, jak zdolny
student medycyny stał się
największym magiem naszej
planety.

W życiu Joe wszystko zmieniło się od
chwili, kiedy spotkał Candy.
Co takiego przyciągnęło jego wzrok?
Jej włosy, uśmiech, a może sposób
poruszania się?
Joe myśli o Candy dzień i noc, uczucie
do niej wyraża także poprzez muzykę.
Ale Candy zabiera go do swojego świata:
gorzkiej otchłani narkotyków, przemocy
i rozpaczy.
Kiedy ponura prawda wychodzi na jaw,
Joe musi zdecydować, czy miłość
i nadzieja – oraz oczywiście Candy –
warte są walki. I jak uciec przed
niebezpieczeństwem, które czai się
za każdym rogiem

Każdego dnia szesnastoletni A. budzi się bez ostrzeżenia - w innym ciele i w innym
miejscu.
A. jest odrębnym bytem, nie ma
własnego ciała.
A pogodził się ze swoim wyjątkowym
losem, ustalił nawet zasady, których stara
się przestrzegać. Nie angażować się. Nie
rzucać się w oczy. Nie mieszać w cudzym
życiu.
Aż do pewnego poranka, kiedy A budzi
się w ciele Justina i poznaje jego
dziewczynę, Rhiannon. Od tej chwili
przestają obowiązywać wszelkie reguły,
bowiem wreszcie znalazł kogoś, z kim
pragnie być – każdego dnia, bez wyjątku.

Ile razy można przeżyć koniec świata?
Adam ma kilkanaście lat i przeżył go
trzykrotnie. Nieoczekiwana wyprowadzka
ojca, pewien wypadek... Potem było
całkiem znośnie. Mógłby nawet nazywać
się farciarzem, ale generalnie życie
licealisty proste nie jest.
Matka nie odpuszcza.
Do kumpli czasami wstyd się przyznać.
W szkole nie sposób uciec Domańczykowi
(niby fajny historyk, ale uwziął się i już).
A Madziarska… chciałby, żeby kiedyś to
ona nie miała dla niego czasu albo poszła
na imprezę i go nie zabrała. Marzenie
ściętej głowy! Ale są też jasne strony życia
- Paulina, polonistka...
Klucze to pierwsza tak otwarta powieść o
współczesnej młodzieży, pisana z
perspektywy nastoletniego chłopca.
Dziewczyny! Przekonacie się, co
chłopakom w głowach siedzi!

„Szpital” to książka z serii szwedzkich
kryminałów autorstwa Karin Wahlberg, w
której głównym bohaterem jest komisarz
policji Claes Claesson, a także jego
partnerka życiowa, z zawodu lekarka –
Veronika Lundborg.
Rodzina przeżywa ciężkie chwile – córka
z pierwszego małżeństwa Veroniki, Cecilia,
wracając z przyjęcia, zostaje zaatakowana
w spokojnej na pozór dzielnicy. Sprawca
jest, rzecz jasna, nieznany. Młoda kobieta
trafia do szpitala, a przy jej łóżku cały czas
czuwa Veronika. Wszystkie obowiązki
domowe spadły teraz na barki Claesa.

JUŻ WKRÓTCE
NASTĘPNA
PORCJA
NOWOŚCI

DOSKONAŁA KSIĄŻKA DLA
WIELBICIELI „STULECIA CHIRURGÓW”
Opowieść o wielkim przełomie
w medycynie i walce z najgroźniejszą
chorobą świata.
RYWALIZACJA DWÓCH WIELKICH
NAUKOWCÓW O SŁAWĘ, PIENIĄDZE
i PRESTIŻ.
Książka Thomasa Goetza to opowieść
o wielkiej XIX-wiecznej rewolucji,
dzięki której medycyna, dotychczas
prymitywna, oparta w dużej mierze
na zabobonach i półprawdach,
zmieniła się w prawdziwą naukę.

Itchingham Lofte, znany jako Itch, to
zafascynowany chemią 14-latek.
Jego celem jest skompletowanie wszystkich
elementów układu okresowego pierwiastków.
Pewnego dnia, w swoim pokoju
przekształconym w laboratorium, Itch
dokonuje niesamowitego odkrycia kolejnego
pierwiastka.
Początkowo nikt w to nie wierzy. Jednak
z czasem pewien nieznajomy zechce pozyskać
ten bezcenny element, a Itch znajdzie się
w śmiertelnym niebezpieczeństwie…

W tej antologii ceniony redaktor John
Joseph Adams przedstawia szesnaście
opowiadań najbardziej znanych
autorów współczesnej epickiej
fantastyki, m.in. Ursuli K. Le Guin,
Tada Williamsa, Orsona Scotta Carda,
Patricka Rothfussa, Michaela
Moorcocka, Paola Bacigalupiego,
Brandona Sandersona i Trudi
Canavan.
Powróć do krain, które pokochałeś
i odkryj nowe magiczne światy.
Zwycięstwo nad ciemnością
nie zawsze jest pewne, ale na pewno
przeżyjesz wielką przygodę.

Młoda dziewczyna, pasjonująca
się malarstwem, spotyka idola
nastolatek podczas festiwalu
muzycznego. Mężczyzna zwraca
na nią swoją uwagę. Podczas gdy
niejedna chciałaby być na jej
miejscu, Anna czuje, że Leo
nie jest do końca normalnym
człowiekiem.
Decyduje się jednak poznać go
bliżej. Czy wiadomość o jego
odmienności przestraszy Annę?
Czy dziewczyna poradzi sobie ze
wszystkimi konsekwencjami bycia
z Wędrowcem?

Oczekująca na samolot do
Gibraltaru Elaine Dawson
nie bardzo wie, co począć, gdy
z powodu mgły zostają odwołane
wszystkie loty.
Zagubiona na ogromnym lotnisku
Heathrow przyjmuje zaproszenie
młodego, atrakcyjnego mężczyzny,
by przenocować w jego domu.
Opuszcza z nieznajomym halę
odlotów i od tego momentu znika
po niej wszelki ślad.

Poruszająca do głębi opowieść o życiu
w wielkim mieście, które daje szansę
na zapomnienie o przeszłości, oraz o życiu
w bólu, który nie pozwala zapomnieć.
To proza, która w całym swoim pięknie
opisuje doświadczenie zła, granice ludzkiej
wytrzymałości i tyranię pamięci.
Amerykańska pisarka opisuje kilkadziesiąt
lat z życia czterech przyjaciół. Bohaterów
powieści poznajemy w chwili, gdy kończą
studia i przenoszą się do Nowego Jorku.
Przetrwanie, nie mówiąc już o sukcesie,
w jednym z najwspanialszych miast świata
nie jest łatwe, lecz szczęście wydaje się
im sprzyjać.

To jedna z trzech książek Johna
Boyne’a – autora bestsellerowego
„Chłopca w pasiastej piżamie” napisana z myślą o młodszych
Czytelnikach.
To powieść o inności, normalności
i odrzuceniu.
O współczuciu i jego braku.
O tolerancji i szacunku.
O podróżowaniu. A także o
akceptowaniu samego siebie.
John Boyne przedstawia nam historię
niezwykłego chłopca, jedynego w
swoim rodzaju, tytułowego
Barnaby’ego Brocketa.

Czy wyobrażasz sobie sytuację, gdy
w pewnej chwili tracisz pamięć? Gubisz
każde wczoraj, nie masz żadnych
wspomnień. Nie wiesz kim jesteś, nie
wiesz jak masz na imię. Nie znasz swojej
rodziny, nie poznajesz swoich rodziców,
nie znasz adresu swego zamieszkania.
Nie masz pojęcia jaki masz numer
telefonu, nie wiesz kto jest twoim
najlepszym przyjacielem, nie potrafisz
powiedzieć gdzie znajduje się twoja
szkoła. Jesteś jak czysta karta. Potrafisz
czytać i pisać, robić zdjęcia i prowadzić
samochód, ale nie masz pojęcia kogo
kochasz. Jeśli masz ochotę na wiele
emocji i przeczytanie znakomitej książki,
to sprawdź jak to jest odkrywać na nowo
prawdę o sobie i swoje ja wraz z Silasem
i Charlie. Usiądź wygodnie, zapomnij
o tym, co się wokół Ciebie dzieje
i zaczytaj się w książce, który została
napisana, by być hitem.

Powracają starzy bohaterowie,
czyli Sara z Konradem czy Jagan.
To jednak postać Popowskiego
i tego, co mężczyzna wie, jest
jednym z głównych wątków
fabularnych.
Ale jak przystało na powieść
mocno szpiegowską, nic nie
wygląda na to, czym jest
w rzeczywistości.
Czwarta część cyklu
szpiegowskiego Vincenta
Severskiego jest naturalną
konsekwencją tego, co wydarzyło
się w poprzednich tomach.

Zamordowana ,młoda kobieta
została znaleziona w bibliotece
pułkownika Bantry'ego. Żona
pułkownika, by rozwiązać zagadkę
prosi o pomoc swoją starą
znajomą Jane Marple. Czy
i tym razem uda jej się prześcignąć
policję i rozwiązać zagadkę
morderstwa bez większych
problemów?
Miłośnik takich książek, znajdzie w
niej wszystko co jest potrzebne do
dobrego kryminał

Ekscytujący thriller dla młodzieży.
Wprowadza czytelnika do niesamowitego
świata osobliwców, pełnego niezwykłych
postaci i przerażających potworów.
Młody Jacob po tajemniczej śmierci
dziadka wyrusza na odciętą
od świata wyspę, by zgłębić
jej tajemnice.
Świat realny zaczyna przeplatać się
z osobliwcami ze starych fotografii. Kiedy
jednak chłopak trafia w ruiny osobliwego
domu pani Peregrine, odkrywa, że dzieci
stamtąd były nie tylko tajemnicze,
ale i niebezpieczne. Może więc nie bez
powodu zostały izolowane?
Niniejsze wydanie Osobliwego domu
ozdobione jest kadrami z filmu.

Bestseller „New York Timesa”,
komiks-horror dla młodzieży i
dorosłych.
„Przez las" to pięć mrocznych
opowiadań nawiązujących
do tradycji XIX-wiecznych
powieści grozy i baśni braci
Grimm. Literacki debiut
utalentowanej
i wielokrotnie nagradzanej
autorki komiksów, Emily Carroll.

Ukrywający swoją orientację seksualną
szesnastoletni Simon Spier uważa,
że miejsce dramatów jest na scenie
teatralnej. Jednak kiedy napisana przez
niego wiadomość mailowa wpada
w niepowołane ręce, pojawia się ryzyko,
że jego wielki sekret ujrzy nagle światło
dzienne.
Simon pada ofiarą szantażu: jeśli nie
zostanie swatem dla klasowego błazna,
Martina, wszyscy dowiedzą się, że jest
gejem. A co gorsza, w niebezpieczeństwie
znajdzie się także Blue, chłopak, z którym
Simon wymienia maile.
Warto się delektować lekturą, ponieważ
tylko raz można ją przeczytać po raz
pierwszy. Zasługuje na podobną
popularność jak „Gwiazd naszych wina”. –
Entertainment Weekly

Lisa marzy o tym, by zostać aktorką.
Żeby opłacić zajęcia w szkole
teatralnej, pracuje w barze na
Manhattanie. Pewnego wieczoru
poznaje Arthura Costello, młodego
lekarza-ratownika. Od razu coś między
nimi iskrzy. Żeby go oczarować, Lisa
jest gotowa na wszystko.
W Nowym Jorku, mieście pełnym
niespodzianek, Arthur i Lisa wspólnie
będą unikać pułapek, które zastawia
na nich nieubłagany przeciwnik, jakim
jest czas.
PRZYPRAWIAJĄCY O ZAWRÓT GŁOWY
PSYCHOLOGICZNY THRILLER Z
ZASKAKUJĄCYM ZAKOŃCZENIEM.

12 autorów powieści dla młodzieży. Znana
piosenkarka udaje kogoś innego, by uciec
przed sławą.
Skazany na prace społeczne młodociany
przestępca musi wziąć udział
w przygotowaniach do jasełek i zakochuje
się w najbardziej nieodpowiedniej
dla niego osobie.
Dziewczyna adoptowana przez Świętego
Mikołaja zastanawia się, czy dla miłości
jest gotowa opuścić krainę elfów…
Nieważne, skąd pochodzisz, czy jesteś
elfem czy zagubionym w świecie
dorosłych nastolatkiem – uwierz w magię
świąt!
A jeśli nie uwierzysz – czy to oznacza,
że ona nie istnieje?
Przecież wszyscy pragniemy tego samego:
by ktoś podarował nam miłość.

Kiedy Rhiannon spędza cudowny
dzień ze swoim chłopakiem, który
wreszcie jest taki, jakim go sobie
wymarzyła, nie wie jeszcze,
że w rzeczywistości to nie był Justin,
ale A – szesnastolatek codziennie
budzący się w ciele innej osoby.
Zakochany w Rhiannon ,a zrobi
wszystko, żeby codzienna zmiana
płci, wyglądu, charakteru i miejsca
zamieszkania nie stanowiła
przeszkody dla ich miłości.
Tylko czy Rhiannon to wystarczy?

MIŁEJ

LEKTURY !

Zapraszamy do biblioteki.
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