Nowości 2019 – STYCZEŃ
Literatura piękna
1. Bluźnierstwo / Jonathan Holt ; przełożył Piotr W. Cholewa.- Warszawa : Wydawnictwo
Akurat - Muza, 2013.
(Carnivia / Jonathan Holt ; 1)
Hasła przedmiotowe: Kat Tapo (postać fikcyjna) , CIA , Kościół katolicki , Wenecja
(Włochy) , Kryminał , Powieść
Sygnatura: WG-ang.
Nowości: 2019-01
Pierwsza część nowej trylogii. Akcja książki toczy się we współczesnej Wenecji, główną bohaterką jest twarda,
seksowna oficer policji, rozwiązująca mroczną zagadkę łączącą morderstwo, międzynarodową intrygę, CIA
i Kościół katolicki. Jest północ podczas święta La Befana. Zamaskowane postacie tłoczą się na tramwajach
wodnych, sztuczne ognie wybuchają nad miastem, a w trattoriach aż szumi od rozmów. Na stopniach kościoła
Santa Maria panuje jednak złowroga cisza. Z Wielkiego Kanału wyłowiono ciało: kobietę, ubraną w szaty
katolickiego księdza. Jest to profanacja, znana pod biblijnym mianem Obrzydliwości. To pierwsze śledztwo
w sprawie morderstwa prowadzone przez kapitan Katerinę Tapo. Od mrocznych zaułków Wenecji przez
opuszczony szpital dla umysłowo chorych, tajną stronę internetową Carnivia.com skrywającą sekrety miasta,
starożytny chrześcijański klasztor, dociera wreszcie do amerykańskiej bazy wojskowej. Nagle trop się urywa,
dowody giną a Kat dostaje rozkaz zamknięcia sprawy.
2. Brak wiadomości od Gurba / Eduardo Mendoza ; przekład Magdalena Tadel.Kraków : Wydawnictwo Znak, 2010.
Hasła przedmiotowe: Istoty pozaziemskie , Barcelona (Hiszpania) , Powieść ,
Fantastyka
Sygnatura: WG-hiszp.
Nowości: 2019-01
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Wybierając się na planetę Ziemię, warto opanować następujące umiejętności: przechodzenie przez ulicę bez
tracenia głowy; bieg na nartach latem główną ulicą Barcelony; dyskretne materializowanie się na oczach
wiernych; robienie zakupów, które mieszczą się w furgonetce; głośne śpiewanie piosenki Całuj mnie, całuj
i podobnych; pisanie oficjalnych listów tak, by nie zostały odebrane jako obleśne propozycje; prowadzenie
pozornie nic nieznaczącej rozmowy ze sprzątaczką, by wywiedzieć się wszystkiego o seksownej sąsiadce;
poszukiwanie żony. Kosmita w gorącej Barcelonie ze swoim matematyczno-logicznym nastawieniem trafia prosto
w realia ludzkiej codzienności. Dla niego zaczyna się wędrówka przez świat nieodgadnionych rytuałów
i tajemniczych zachowań. Dla nas - wyborna zabawa przy jednej z najśmieszniejszych książek Eduardo Mendozy.
3. Dobra córka / Karen Slaughter ; tłumaczenie Dorota Stadnik.- Warszawa :
HarperCollins Polska, 2017.
Hasła przedmiotowe: Rodzeństwo , Zabójstwo , Kryminał , Powieść , Thriller
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2019-01

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.
4. Dzielnym będzie przebaczone / Chris Cleave ; z angielskiego przełożył Bohdan
Maliborski.- Warszawa : Świat Książki, 2017.
Hasła przedmiotowe: II wojna światowa (1939-1945) , Nauczyciele , Londyn (Wielka
Brytania) , Powieść , Romans
Sygnatura: WG-ang.
Nowości: 2019-01

Wybucha II wojna światowa. Mary North odkłada ukończenie edukacji na później, przyjeżdża do siedziby War
Office i zgłasza się na ochotnika, by służyć ojczyźnie. Bystra i odważna Mary jest przekonana, że będzie
świetnym szpiegiem. Gdy, ku swojemu zaskoczeniu, zostaje nauczycielką, decyduje się walczyć z uprzedzeniami,
by chronić dzieci, o których istnieniu społeczeństwo chętnie by zapomniało. Tom Shaw postanawia odpuścić sobie
wojnę - póki jego współlokator, Alistair, nieoczekiwanie nie zgłosi się do wojska i nie stanie się jasne, że konflikt
zbrojny jest nieunikniony. Kiedy Mary poznaje Alistaira, tematem równie ważnym, co wojna, staje się miłość,
która wystawi ich na ciężką próbę. Mary, Tom i Alistair poznają smak przemocy, namiętności, przyjaźni i zdrady.
Ta zabawna, a jednocześnie przejmująca książka łączy słabo znane epizody historii z opowieścią o wielkiej
miłości i przekonuje, że największy wpływ mają na nas osobiste cierpienia, codzienne potyczki i tryumfy.
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5. Morderstwa nad Shadow Creek / Joy Fielding ; przekład Edyta Jaczewska.Warszawa : Świat Książki : Edipresse Polska : [Bellona], copyright 2016.
(Mistrzynie Kryminału Obyczajowego ; t. 5)
Hasła przedmiotowe:
obyczajowa , Kryminał
Sygnatura: WG-kanad.
Nowości: 2019-01

Kempingi , Nastolatki , Osoby zaginione , Powieść

W wyniku nagłej zmiany planów na wycieczkę w góry udaje się niezbyt dobrana grupa, czyli Valerie, która
wkrótce będzie rozwódką, jej córka Brianne, Jennifer - nowa narzeczona męża Valerie, oraz Melissa i James dwoje ekscentrycznych przyjaciół. Valerie usiłuje się uporać z żalem do męża, a także z zazdrością o jego młodą
i ładną partnerkę. Jennifer boryka się z poważnymi problemami życiowymi, natomiast szesnastoletnia Brainne
otwarcie buntuje się przeciw matce. Koszmar zaczyna się w chwili, gdy policja znajduje zwłoki pary emerytów,
a Brianne znika bez śladu. Valerie obawiała się, że wycieczka nie wypadnie najlepiej, ale nie przewidziała, że
będzie ją czekała walka o przetrwanie.
6. Niewidzialny / Mari Jungstedt ; przekład Teresa Jaśkowska-Drees.- Warszawa :
Bellona : Edipresse Polska, 2017.
(Mistrzynie Kryminału Obyczajowego ; t. 1)
Hasła przedmiotowe: Anders Knutas (postać fikcyjna) , Johan Berg (postać fikcyjna) ,
Zabójstwa seryjne , Gotlandia (Szwecja) , Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-szwedz.
Nowości: 2019-01
To pierwsza książka z cyklu gotlandzkiego z inspektorem Andersem Knutasem i dziennikarzem Johanem Bergiem
w roli głównej. Na malowniczej Gotlandii, podczas sezonu turystycznego, zostaje zamordowana młoda
dziewczyna. Podejrzenie pada na jej męża, jako że poprzedniego wieczora doszło między nimi do burzliwej kłótni.
Inspektor Knutas rozpoczyna dochodzenie. Parę dni później policja znajduje ciało innej kobiety zamordowanej
w podobny sposób. Śledztwo zaczyna się komplikować, a inspektor musi zmierzyć się z szalejącym na wyspie
psychopatycznym zabójcą. Jego wysiłki wspiera dociekliwy dziennikarz Berg, który pomaga mu zebrać w całości
fragmenty tej przerażającej układanki.
7. Niewypowiedziany / Mari Jungstedt ; przekład Magdalena Landowska.- Warszawa :
Bellona : Edipresse Polska, 2017.
(Mistrzynie Kryminału Obyczajowego ; t. 3)
Hasła przedmiotowe: Anders Knutas (postać fikcyjna) , Johan Berg (postać fikcyjna) ,
Alkoholizm , Osoby zaginione , Patologia społeczna , Gotlandia (Szwecja) , Powieść ,
Kryminał
Sygnatura: WG-szwedz.
Nowości: 2019-01
Ta następna książka z cyklu gotlandzkiego z inspektorem Knutasem i dziennikarzem Bergiem w roli głównej.
Zabójstwo fotografa Henry'ego Dahlstroma wybudza z zimowego odrętwienia mieszkańców Grenlandii. Henry
jest znanym w okolicy bywalcem parkowych libacji. Zostaje zamordowany po tym, jak wygrywa dużą sumę
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pieniędzy na wyścigach konnych, co wydaje się najbardziej prawdopodobnym motywem zbrodni. Sprawa zbiega
się w czasie z zaginięciem 14-letniej Fanny pracującej w miejscowej stadninie. Podejrzenia padają na
Amerykanina, który także był w niej zatrudniony. Wszystko się komplikuje, gdy zdjęcia nieletniej ofiary zostają
znalezione u Dahlströma.
8. Rdza / Jakub Małecki.- Kraków : Wydawnictwo Sine Qua Non, 2017.
Hasła przedmiotowe: Dziadkowie i wnuki , Miłość , Przyjaźń , Rodzina , Wieś ,
Powieść obyczajowa
Sygnatura: WG-pol..
Nowości: 2019-01

Przyjaźń poddana wielkiej próbie i marzenie, które staje się ciężarem. Lato 2002 roku. Czekając na powrót
rodziców z wielkiego miasta, siedmioletni Szymon układa monety na torach. Nie wie, że jego życie już nigdy nie
będzie takie, jak dotychczas. Kilka dekad wcześniej jego babka, Tośka, wyrusza w podróż, którą zapamięta na
zawsze. Wyrwana z bezpiecznego domu dziewczynka trafia do obcego świata, którego zasad musi się nauczyć.
Jako dorosła kobieta stanie przed konsekwencją swoich dawnych wyborów. Losy tych dwojga splatają się
w sposób, którego żadne z nich się nie spodziewa. Zmuszeni żyć ze sobą, pomimo różnic, Szymon i Tośka próbują
zrozumieć się nawzajem i uwierzyć, że wszystko będzie dobrze.
9. We własnym gronie / Mari Jungstedt ; przekład Ewa Wojaczek.- Warszawa : Bellona
: Edipresse Polska, 2017.
(Mistrzynie Kryminału Obyczajowego ; t. 4)
Hasła przedmiotowe: Anders Knutas (postać fikcyjna) , Johan Berg (postać fikcyjna)
, Archeolodzy , Mitologia skandynawska , Mord rytualny , Studenci , Zabójstwa seryjne
, Gotlandia (Szwecja) , Powieść , Kryminał
Sygnatura: WG-szwedz.
Nowości: 2019-01
Lato, grupa studentów archeologii bierze udział w organizowanym na Gotlandii międzynarodowym kursie
archeologicznym. Nagle ginie jedna uczestniczek - holenderka Martina Flochten. Sekcja zwłok wykazuje, że
została ona utopiona, okaleczona nożem, a następnie powieszona. Sposób dokonania morderstwa sugeruje, że
może ono mieć charakter rytualny, czego jednak nie udało się jeszcze udowodnić. Poza tym policja stara się nie
ujawniać tego aspektu sprawy, by nie wywołać paniki ani wśród turystów, ani miejscowej ludności. Napięcie
rośnie, gdy pojawiają się kolejne ofiary.
10. Zona / Martin Cruz Smith ; z angielskiego przełożył Lech Z. Żołędziowski.Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 2012.
Hasła przedmiotowe: Choroba popromienna , Fizycy , Milicja , Milionerzy ,
Śledztwo i dochodzenie , Zabójstwo , Czarnobyl (Ukraina, obw. kijowski, rej.
iwankowski) , Powieść , Sensacja
Sygnatura: WG-amer.
Nowości: 2019-01
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Inspektor Arkadij Renko, ulubiony bohater Martina Cruza Smitha znany między innymi z "Parku Gorkiego"
powraca, by raz jeszcze zmierzyć się ze zbrodnią, tym razem w zdewastowanej strefie otaczającej pozostałości po
najbardziej feralnej elektrowni atomowej XX wieku. Pasza Iwanow, przedstawiciel nowej rosyjskiej kasty
superbogaczy, wypada z okna swojego ekskluzywnego mieszkania na dziesiątym piętrze moskiewskiego
apartamentowca. Początkowo wszystko wskazuje na samobójstwo, jednak niedługo umiera również biznesowy
wspólnik Iwanowa, Timofiejew. Zwłoki mężczyzny, któremu poderżnięto gardło, zostają znalezione na
niewielkim cmentarzu nieopodal Czarnobyla na Ukrainie. Prokurator Zuron oddelegowuje do sprawy Renkę.
Wizyta w ukraińskiej zonie, miejscu rodem z najgorszych koszmarów, nie przynosi spodziewanych rezultatów.

Literatura popularnonaukowa

1. Kapuściński non-fiction / Artur Domosławski.- Wydanie 2. uzupełnione.- Warszawa
: Wielka Litera, copyright 2017.
Hasła przedmiotowe: Kapuściński, Ryszard (1932-2007) , Korespondenci zagraniczni
, Literatura polska , Pisarze polscy , Publicystyka , Reportaż , Polska , Biografia
Sygnatura: WG-821.162.1(091)A/Z-Kapuściński R.
Nowości: 2019-01

Pierwsze wydanie „Kapuściński non-fiction” było wydarzeniem wykraczającym poza ramy literatury i kultury.
W burzliwym sporze o nią przejrzała się współczesna Polska wraz ze swoimi namiętnościami, niepokojami,
kompleksami. Książka przyniosła Arturowi Domosławskiemu wielką popularność i tytuł Dziennikarza Roku, ale
stała się też powodem oskarżeń i procesów. Po siedmiu latach i pozytywnych werdyktach sądów najgłośniejsza
biografia ostatnich lat wraca do księgarń w pełnej, nieocenzurowanej postaci. Ponadto niniejsza edycja
wzbogacona jest o obszerne posłowie Piotra Bratkowskiego oraz liczne opinie dziennikarzy, pisarzy, publicystów
- polskich i zagranicznych. Dodatkowe materiały przypominają kulisy powstania książki i temperaturę toczącego
się wokół niej sporu. Teraz, mając w pamięci tamte emocje, można raz jeszcze, wnikliwiej i z większą
wrażliwością przyjrzeć się obu bohaterom książki: Maestro Kapuścińskiemu i jego biografowi Domosławskiemu.
Ta klasyczna już książka to pozycja obowiązkowa w biblioteczce każdego miłośnika biografii i reportażu.
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2. W oczekiwaniu na dziecko / Heidi Murkoff [oraz] Sharon Mazel ; przedmowa do
wydania polskiego Zbigniew Słomko.- Wydanie 7. zmienione (w nowym tłumaczeniu)
dodruk / przełożyła Monika Rozwarzewska.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2016.
Hasła przedmiotowe: Ciąża , Połóg , Poród , Poradnik
Sygnatura: WG-618
Nowości: 2019-01

Wyczerpujące źródło informacji na temat: wyboru lekarza, diagnostyki prenatalnej, przebiegu porodu, ciąży
wysokiego ryzyka, ciąży wielopłodowej, cięcia cesarskiego, diety ciążowej, karmienia piersią. W tej niezwykłej
książce znajdziesz odpowiedzi na wiele nurtujących cię pytań: Czy niebezpiecznie jest zajść w ciążę po 35 roku
życia? Jak rozpoznać, że rozpoczął się poród? Czy seks w okresie ciąży szkodzi dziecku? Czy choroba w czasie
ciąży może zagrozić dziecku? Czy nagły brak ruchów dziecka powinien niepokoić? Co zrobić, żeby szybko
odzyskać sylwetkę sprzed ciąży?

Film
1. Kamerdyner / reżyseria Filip Bajon ; scenariusz Mirosław Piepka, Michał S.
Pruski, Marek Klat.- [Warszawa] : Wydawnictwo Agora, [2019].
Hasła przedmiotowe: I wojna światowa (1914-1918) , II wojna światowa (19391945) , Dwory , Kaszubi , Niemcy , Stosunki etniczne , Trójkąt miłosny , Kaszuby ,
Film fabularny , Film historyczny , Dramat filmowy
Sygnatura: WG-F/1362/H
Nowości: 2019-01
Opowiedziana z epickim rozmachem, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia splątanych losów
Polaków, Kaszubów i Niemców na tle burzliwych wydarzeń pierwszej połowy XX stulecia. Mateusz Król
(Sebastian Fabijański), kaszubski chłopiec, po śmierci matki zostaje przygarnięty przez pruską arystokratkę Gerdę
von Krauss (Anna Radwan). Dorasta w pałacu. Rówieśniczką Mateusza jest córka von Kraussów Marita
(Marianna Zydek). Między młodymi rodzi się miłość. Ojcem chrzestnym chłopca jest kaszubski patriota Bazyli
Miotke (Janusz Gajos), który podczas konferencji pokojowej w Wersalu walczy o miejsce Kaszub na mapie
Polski, a potem buduje symbol jej gospodarczego sukcesu: Gdynię. Traktat wersalski, który daje Polsce
niepodległość, sprawia, że von Kraussowie tracą majątek i wpływy. Wszyscy bohaterowie czują, że świat, który
znali, wkrótce diametralnie się zmieni. Wśród żyjących obok siebie Kaszubów, Polaków i Niemców narasta
niechęć i nienawiść. Wybucha II wojna światowa. W Lasach Piaśnickich naziści dokonują mordu na ludności
cywilnej - pierwszego ludobójstwa tej wojny.
6

